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Zámek Hrádek u Nechanic již připravuje vánoční akci

Letošní návštěvní sezóna se nám
zatím vydařila. Trochu nám přálo
i jinak bláznivé počasí, ale jsme velmi
rádi, že si cestu k nám opět našli naši
věrní návštěvníci (kolem 30% z celkového počtu se k nám opakovaně
vrací). Radost nám dělá i větší množství návštěvníků ze Slovenska a Polska. Ke konci září k nám zatím přišlo
o 3,5 tisíce návštěvníků více než vloni, ale svoje nadšení musíme trochu
krotit, neboť v roce 2012 jsme měli
zase oproti roku předešlému o 3 tisíce
méně. Takže jsme se vlastně vrátili na
naši průměrnou návštěvnost a to je
jistě také potěšitelné.
Návštěvní sezóna pro nás však
letos ještě rozhodně nekončí. Již
nyní připravujeme naši nejstarší

a nejpopulárnější akci roku „Vánoce
na zámku“, která začíná 22. listopadu a končí 7. prosince. Zámek bude
otevřen o sobotách a nedělích od
9.00 do 16.00 hodin, v ostatní dny
pouze pro předem ohlášené skupiny.
Při prohlídce vánočně upravených
zámeckých interiérů návštěvníky seznámíme s historií Vánoc, s vánočními zvyky, tradicemi a s historickou
vánoční výzdobou. Jen pro zajímavost: na prohlídkové trase uvidíte 10 různě ozdobených vánočních
stromků, na kterých bude asi 18
tisíc vánočních ozdob. Opět bude
pro veřejnost zpřístupněna zámecká
kuchyně, kde přivoníte k vánoční
náladě při popíjení zámecké speciality - pravého zámeckého ang-

lického punče a dále pak anglického
čaje, nebo dobré kávy. Již můžete
ochutnat i vánoční cukroví. V nabídce bude i prodej suvenýrů, drobných
vánočních dárků, perníčků, adventních věnců, svícnů a dalších
vánočních radostí.
Akce Vánoce na zámku je zařazena do našeho výchovného programu
a je tedy vhodná pro žáky základních
škol (nutná rezervace termínu prohlídky). O sobotách 22. 11., 29. 11.
a 6. 12. pořádáme večer Zámecké
vánoční koncerty.
Více informací získáte na zámeckých webových stránkách www.
hradekunechanic.cz.
Ivan Šenk
kastelán zámku

5. setkání rodáků a oslavy 120 let od založení SDH Hrádek

Hrádek - 26. července tohoto roku
se v naší obci konala oslava, kterou
všichni dlouho očekávali. Samotnému dni předcházely velké přípravy ve
stylu „Slunce, seno, ...“ . Opravovaly se
omítky, natíraly ploty, stříhaly stromy
a uklízely dvory. Krom plošného
úklidu obce a oprav chodníků i komunikací jsme zvelebili prostranství
okolo obecní hospody - byl rekonstruován chodník, podlaha v pergole,
srovnán terén a vyset trávník, z přilehlé komunikace byla odvedena povrchová voda odvodňovacím kanálkem.
Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči byla opravena hasičská zbrojnice
a jiné drobnosti v obci.



Setkání rodáků zahájil v 9 hodin
v hostinci Na Kopečku starosta Filip Danda projevem a pohoštěním.
Hosté mohli navštívit koncert v kostele sv. Jiří, kde vystoupil varhaník Ondřej Vávra se zpěvačkou Ludmilou
Kroupovou – Horovou. Zajistili tak
příjemný zážitek s nevšední atmosférou. Všichni rodáci si pochutnali
na slavnostním obědě a poté se přesunuli k obecní prodejně, kde se konal slavnostní nástup jednotek hasičů
u příležitosti odhalení pomníku sv.
Floriana, patrona všech hasičů. V této
slavnostní chvíli byli pamětními listy
a medailemi oceněni velitelem okrsku
Ing. Milošem Kalenským zasloužilí

Rodáci na Hrádku. Foto: Tomáš Kubec

členové hasičského sboru a další hosté.
Současně probíhala výstava v budově
obecního úřadu, kdysi základní školy,
kterou většina rodáků navštěvovala.
Ve starých školních lavicích zavzpomínali na mladá léta. Všichni si tak
mohli prohlédnout fotografie, kroniky
a další pamětní předměty obce. Poté
se průvod hasičů a rodáků odebral
za doprovodu dechového orchestru Májovanka na hřiště, kde si hosté
mohli pochutnat krom jiného na pečených kýtách, uzených klobásách a
sladkých koláčích. K radosti všech dětí
tu bylo připravené poníkové spřežení
s okružní jízdou po zámeckém parku,
skákací hrad, točená zmrzlina a další

drobnosti. Hasiči pokračovali ve svém
programu a zvládli námětové cvičení
okrsku Hrádek – dálkovou dopravu
vody z nádrže v obci až k zámeckým
hradbám. Soutěž družstev v požárním
útoku vyhrála mládež Hrádku. Zúčastnilo se 9 družstev, z toho čtyři
hrádecká (mládež, ženy, muži a stará
garda). Volná zábava za doprovodu
kapely Duo Ina pokračovala až do
ranních hodin. Celé události se zúčastnilo bezmála 300 lidí, jímž děkujeme za účast. Zároveň patří srdečné
poděkování všem, kteří se na přípravách podíleli.
Zastupitelstvo obce
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Oprava varhan v kostele v Nechanicích finišuje
Nechanice - v roce 2012 byla
společností MAS Hradecký venkov
založena veřejná sbírka na opravu
varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nechanicích. V současné
době tato sbírka, ve které se podařilo získat finance ve výši 28.770Kč,
končí a za pomoci diecézního organologa profesora Václava Uhlíře
bylo přistoupeno k výběru zhotovitele, kterým se stal varhanář Peter
Nožina. Vlastní realizace probíhá
právě v těchto dnech. Dojde k výměně nevyhovujícího měchu, z něhož
ve velké míře unikal vzduch. Tento
měch bude demontován a odstraněn
z kruchty. Namísto něj bude dodán
starší, plně funkční měch, který bude
za odvoz věnován z kostela v Pardubicích. Bude upravena i nová konstrukce pro upevnění měchu. Nový

měch bude po té připojen na stávající ventilátor a vzduchovody varhan.
Bude provedena regulace rejstříkových i tónových traktur a manuálové spojky. Vyčistí se vzdušnice
s cílem eliminace přiznívání tonů.
U dřevěných a kovových píšťal dojde
k intonaci, ladění a ozvučení dle
jejich stávajícího stavu a zrekonstruuje se elektrické napojení varhan.
Děkujeme všem, kteří přispěli:
Hradecký venkov o.p.s., Město Nechanice, Leinveberovi - Nechanice,
Horníkovi - Nechanice, Procházkovi
– Tůně, Petrovi – Staré Nechanice,
Čučkovi – Hodonín, Jarošovi – Nechanice, Salavovi – Nechanice, Holičtí – Lhota pod Libčany, Šenkovi
– Hrádek + výtěžek z koncertů pořádaných sbormistrem Petrem Semerákem.
Petr Horník



Varhany v nechanickém kostele. Foto: Zdeněk Zajfrt

Vybavení na pořádání společenských akcí do jedenácti obcí mikroregionu
Letošní rok se chýlí k závěru a je
na čase trochu bilancovat. Akce, které mikroregion organizoval, se více
než zdařily. Ať to byl cyklistický výlet
na kolech, olympiáda mateřských či
vybíjená základních škol, nebo právě
námi vydávané zpravodaje. Jedna
společenská aktivita, kterou pořádáme společně s městem Nechanice,
nás koncem roku ještě čeká. Bude
to vánoční koncert operní pěvkyně
Pavlíny Senić s hostem Valerií Zawadskou. Pozvánku najdete uvnitř čísla.
V letošním roce jsme v rámci
dotačního titulu Program obnovy
venkova získali 50% dotaci na realizaci projektu „Žijeme sportem
a kulturou 2. etapa“. Podpora nebyla pro celý mikroregion nijak vysoká
(222.700Kč), ale i tak se podařilo vybavit obce Boharyně, Dolní Přím,
Hněvčeves, Hrádek, Mokrovousy,
Mžany, Nechanice, Sadová, Sovětice,
Stěžery a Třesovice nůžkovými stany,
venkovními sety, skákacími hrady,
plynovými topidly a pingpongovými

stoly. Obce na toto vybavení přispívaly
polovinou nákladů. Bohužel máme
zprávy, že tento dotační titul bude
pro mikroregiony od roku 2015 zrušen. Dále se podařilo získat dotaci na
profesionalizaci, a to ve výši 50.000Kč.
Tento grant Královéhradeckého kraje
zůstane zachován i v roce následujícím. Mikroregion koncem roku 2014
zahájil realizaci velkého projektu
(protipovodňová opatření, instalace
bezdrátových rozhlasů), do kterého se
zapojilo deset obcí svazku. Realizace
bude pokračovat až do příštího roku.
V letošním roce také vznikl strategický plán, který určuje směr rozvoje
našich obcí v příštích deset letech.
Práce je za námi více než dost
a samozřejmě nás také hodně práce ještě čeká. Na to je třeba načerpat
dostatek síly, proto přejeme všem občanům mikroregionu krásné a klidné
vánoční svátky, do roku 2015 hodně
zdraví, sil a optimismu.
Petr Švasta
předseda svazku



Skákací hrad využili i v Mokrovousích. Foto: Pavel Pečenka

Pohyb a výživa – základ zdraví

V letošním školním roce se stala ZŠ
a MŠ Stěžery pilotní školou pokusného ověřování účinnosti edukačního
programu MŠMT Pohyb a výživa.
Cílem tohoto programu je vytvoření podnětného školského prostředí
pro pohybový a výživový režim žáků
a ověření reálných možností pro jeho
uplatnění v praxi.

Podařilo ze nám nastartovat potřebné změny v obsahové a organizační struktuře školy, do všech
ročníků jsme zařadili třetí hodinu
tělesné výchovy i další formy pohybových aktivit: tělovýchovné chvilky,
učení spojené s pohybem, třicetiminutovou pohybovou přestávku a různé formy výuky v přírodě. Součástí
pohybových aktivit je také sledování
a hodnocení tělesné zdatnosti žáků.
Rozšířením některých okruhů učiva
ve školním vzdělávacím programu

vedeme žáky k pochopení podstaty
a nezbytnosti optimálního pohybu
a stravování dle zásad vyjádřených
v pyramidách pohybu a výživy. Objasňujeme jim šest priorit ( VI P) v oblasti pohybu i výživy: pravidelnost,
pestrost, přiměřenost, příprava, pravdivost, pitný režim. V oblasti výživy
se snažíme zajistit vhodný stravovací
a pitný režim ve spolupráci se školní
jídelnou. Rodiče mají možnost objednat dětem zdravou svačinu připravenou ve školní jídelně.

Při realizaci tohoto programu je nezbytná spoluúčast rodičů a bez jejich
vstřícného přístupu se škola při vedení dětí ke zdravému životnímu stylu
neobejde.
Dlouhodobým cílem programu je
zlepšení pohybového a výživového
chování dětské populace a v jeho důsledku zlepšení zdravotního stavu naší
společnosti.
Mgr. Jaroslava Pavlů
ředitelka školy

zpravodajství obce
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Opravenou tělocvičnu využijí děti i dospělí
Mžany - vnitřní prostory mžanské
tělocvičny již pár let volaly po obnově.
Nevyhovující se stala zejména podlaha, která sloužila od svého vzniku,
a to od roku 1993. V poslední době
však kromě radosti z pohybu znamenala pro sportovce i zážitek méně
příjemný v podobě zadřené třísky.
Mžanská tělocvična mohla díky financování OÚ Mžany projít během
srpna a září 2014 rekonstrukcí a jejím
dovybavením. Celkové náklady na
rekonstrukci byly vyčísleny na částku
250.000Kč.

Odstranění „palubovky“, demontáž
i opětovnou montáž vnitřního zařízení (basketbalové koše, sloupky na
volejbal atd.) provedli zaměstnanci
obce.
Podlahovou krytinu dodala firma
Nábytek Šubrt, Podlahářství Strnad
z Dohalic provedlo její výměnu s následným lajnováním hřišť a lakováním
povrchu. Pan Zdeněk Kašpar dodal
ochranné obložení topení a pan Jiří
Kos následně vymaloval stěny tělocvičny. Poděkování patří všem, kteří
se na úpravách podíleli.

Nyní tedy vše opět září novotou.
K dispozici jsou značky pro cvičení,
vymezená pole pro vybíjenou, minivolejbal, floorbal a házenou. Bude
možné zahrát si i stolní tenis na nově
pořízeném stole.
Prostory budou moci opětovně využívat žáci mateřské a základní školy
pro pravidelné aktivity (tělesná výchova, turnaj škol ve floorbalu apod.),
ale i členové kroužku juda, tancování,
floorbalu, dále i sportovci z místa
i blízkého okolí. Například neustále
se zlepšující seskupení volejbalistů ze

Mžan a Mokrovous, kteří halu využívají v podvečerních hodinách.
V neposlední řadě je mžanská
tělocvična i místem sousedských
a kulturních setkání – zejména na
koncertech dětského pěveckého sboru
Kaštánek či akcích typu „dětský den“.
Věřme, že obnovená tělocvična
dlouho vydrží a že bude prostředníkem, svědkem i původcem radosti
z pohybu, vítězství a v neposlední řadě
i kulturního zážitku.
Mgr. Tomáš Zahradníček

Ve stračovské mateřince jsme nezaháleli ani o prázdninách
Stračov - v novém školním roce
jsme se přivítali s dětmi v novém,
příjemném
prostředí,
protože
v souvislosti s navyšováním kapacity proběhly v době prázdnin úpravy
a opravy prostorů mateřské školy.
Bylo vybudováno nové dětské
sociální zařízení v 1. patře budovy.
Odstranilo se staré obložení stěn
v přízemí a do těchto nově opravených prostorů byly pořízeny nové
šatny pro děti. Částečně se také
vyměnilo osvětlení v celé budově.
Dále proběhly opravy prostorů poničených loňskou vodovodní havárií. V celém přízemí byla položena
nová podlahová krytina. Ve třídě
v 1. patře byly nainstalovány žaluzie
a v prostorech bývalé šatny dětí
vznikla nová třída, která byla vybavena novým nábytkem, linoleem
a kobercem. Po těchto opravách a
úpravách se 1. září 2014 naše mateřská škola stala dvoutřídní mateřskou

školou s celkovou kapacitou pro 40
dětí.
8. září jsme naši školku otevřeli
široké veřejnosti u příležitosti Dne
otevřených dveří mateřské školy.
Všichni, kteří této příležitosti využili,
si mohli školku prohlédnout v jejím
novém kabátku. Z reakcí návštěvníků bylo zřejmé, že se jim naše školička líbila. Někteří návštěvníci nám
do kroniky napsali i několik milých
a hřejivých slov: ***Krásné prostředí pro naše dětičky*** Po 17 letech
pěkná návštěva. P.S. Voní to tu pořád
stejně.***Rekonstrukce školky o letošních prázdninách rozsvítila celý
prostor školního zařízení, děkujeme…***Už se sem moc těšíme***Je to
krásné!***Moc pěkná školka***Hned
bych se sem vrátila!***
Děkujeme všem a těšíme se na
další společná setkání.
Mgr. Monika Králová
ředitelka školy



Pozdrav ze Stračova. Foto: Monika Králová



Návštěva hasičské stanice v HK. Foto: Blanka Moravcová

Projektový týden
s hasičskou tématikou

Třesovice - mnozí občané jistě zaznamenali, že v naší mateřské škole probíhají stavební
práce. Obec Třesovice získala
významnou dotaci na zateplení
budovy, a tak jsme nový školní
rok zahájili „oblékáním školy
do nového kabátu“. Přes veškerá
omezení se daří zachovat provoz
pro naše malé školáky. Letos jsme
přivítali dvanáct nových dětiček,
které se v mateřské škole již dobře
zadaptovaly. V letošním školním
roce opět plánujeme řadu projektů a akcí. Například projektový
týden o hasičích, který mateřská
škola uspořádala ve spolupráci

s manžely Novotnými, proběhl na
začátku října. Společně s Mateřskou školou Petrovice jsme navštívili hasičskou stanici v Hradci
Králové. Exkurze s poutavým
vyprávěním a ukázkami přinesla dětem mnoho poznatků. Zážitkem pro děti byla také návštěva
lochenických hasičů přímo v naší
mateřské škole, kterým tímto velmi děkujeme za jejich obětavost.
Pokud Vás zajímá pestrý vzdělávací program naší mateřské
školy, navštivte pravidelně aktualizovaný web www.mstresovice.cz.
Blanka Moravcová
ředitelka školy
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Sovětice - když koncem června
doletěla do naší obce ta radostná
zpráva, totiž že jsme krajští vítězové
soutěže Vesnice roku, věděli jsme, že
nás čeká spousta práce a příprav na
slavnostní předávání ocenění. Chtěli
jsme, aby si 23. srpen užili jak hosté,
tak občané z obou našich obcí. Krom
hejtmana Královéhradeckého kraje
Bc. Lubomíra France navštívili naše
obce zástupci SMS, SMO, MZ, MMR,
starostové oceněných obcí, MAS
Hradecký venkov a Mikroregionu
Nechanicko. Dopoledním hlavním
programem provázel moderátor
s velkým „M“ Mirek Vaňura.
Součástí předávání ocenění bylo
i kulturní vystoupení. KPKT Horní
Černůtky pod vedením paní Emilie Zámečníkové předvedl divadelní
představení, Sovičky zásah na hořící
domeček. Svoje umění a šikovnost
předvedly mažoretky z Hořic. Obec
Sovětice a Horní Černůtky obdržely také odměny a sponzorské
dary. Od Královéhradeckého kraje
175.000,-Kč, od Zemědělské akciové
společnosti Mžany sponzorský dar
40.000,-Kč a v neposlední řadě vítězný milion korun, o který bude obec
žádat v rámci dotace na MMR. Od-

Hněvčeves - ani u nás se nezahálí.
Dospělí se postarali jako každý rok
o poslední sobotní prázdninové odpoledne a připravili pro děti spoustu
zábavy. Na sportovním hřišti postavili dráhu pro kola a koloběžky,
pomohli s malováním na trička,
výrobou strašidélka, se střílením ze
vzduchovky. Hit letošního léta – gumičkování – u nás taky nechyběl.
Zpestřením byl i skákací hrad a oblíbené šlapací motokáry. Svoji exhibici
tu měli poprvé i naši hasiči s historickou stříkačkou v dobových uniformách. Pumpovat vodu si s ní mohly
zkusit také děti. Proud vody nejen ze
stříkačky nás na chvilku zahnal do
sportovní haly, kde každý zúčastněný dostal sladkou odměnu a něco na
památku a po deštíčku se mohl projet
v oblíbeném kočáře s koníkem.
K večeru se sešla i střední generace a společně s panem Nováčkem
jsme zkusili několik her s velkým
barevným padákem. Příjemnou atmosféru a dobrou náladu dokreslovala vůně opečeného prasátka,
u kterého mnozí vydrželi až do
ranních hodin. Hněvčeves se na
konci září stala také místem konání
propagační akce Na venkově zdravě
jíme. Podílely se na ní místní akční
skupiny Hradecký venkov o.p.s.,
Společná Cidlina, o.s. a naše obec.

zpravodajství obce





Nahlédnutí do sovětických oslav
poledne se o příjemnou zábavu staralo seskupení kapel pod taktovkou
J. Zámečníka. Po krátké pauze přišlo
to, na co čekali příznivci hasicí techniky. Dlouho očekávaný křest koňské
stříkačky a ukázka její funkčnosti.
Kmotrem nemohl být nikdo jiný
než naši přátelé z kapely „Na vlastní
uši band“, Pepa Klíma, Andy Seidl,
Pavel Půta. Tím to ovšem nekončilo.
Hodinu po křtu koňské stříkačky už
probíhal koncert této hudební skupiny. Překvapením byla píseň o Sověticích, jejímž autorem byl Pavel Půta,
a která potěšila všechny přítomné.
Po zbytek večera nám hrála kapela Lyra Club. Během posvícenské
zábavy čekala nejen mě spousta
krásných překvapení, včetně mažoretkového vystoupení našich hasiček.
Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat, drazí přátelé, a musím říci:
„Jsem hrdý, že jsem součástí Sovětic a také Vaším kamarádem.“ Více
o oslavách na www.sovetice.cz.
Následně naše obce navštívila celostátní komise Vesnice roku. Měli
jsme čtyři hodiny na to, abychom
ji co nejlépe zasvětili do života naší
malé obce. Zmíněný čas byl tak tak
dodržen a pocit z návštěvy byl všeo-

becně pozitivní. V Luhačovicích 20.
září probíhalo slavnostní vyhlášení
výsledků. Velmi mile nás překvapilo, že nebyla cítit prakticky žádná
rivalita. Naše početná sověticko –
černůtská skupina navázala velmi



Křest koňské stříkačky. Foto: Mgr. Zuzana Škvrnová

Babí léto v Hněvčevsi

Mohli jsme tu vidět práci včelařů
ze Základní školy Dubenec a stočit
si svíčku z pravého včelího vosku.
Myslivecké sdružení Hněvčeves
Bystřice připravilo výstavku trofejí
a pro návštěvníky vytvořilo kvíz poznávání zvěře našich lesů a ukázku
živých divokých malých selátek. Barevné zátiší různých druhů brambor
, dýní a jiných plodin nám předvedli
místní zemědělci Tajchmanovi. Ze
zahradnictví Mžany k nám přivezli,
a tím potěšili, vřesy, listopadky a další
krásné živé květiny.
Šikovné ruce jsme mohli obdivovat u výrobků patchworku
a ubrouskové techniky naší milé paní
lektorky a u kresby a výrobků z hlíny a porcelánu místního keramika.
Kromě prezentace se i ochutnávalo.
Podzimní burčák, víno. V soutěži o nejlepší polévku z podzimních
plodů a nejlahodnější štrúdl se
společně utkalo několik družstev.
Odborná komise i každý návštěvník
mohl ochutnat a vybrat, co mu jeho
chuťové pohárky vyhodnotily. Děti
si odpoledne také užily. Vydlabaly
dýně, snažily se do vzduchu dostat
draky. Dospělé i děti bavil kreslenými hádankami, soutěžemi a přednáškou pan Jan Honza Lušovský. Večer zakončila veselá taneční zábava
s živou kapelou.

Dva následující víkendy patřily
také vaření. Nejdříve s dětmi. Vyrobily si ovocný salát, cuketový koláč
na plech, zdravé rolády se zeleninou nebo ovocem a mléčný ovocný
koktejl. V téhle skupince převažovali
kluci a kupodivu je to bavilo. O týden později jsme tu už muže neviděli.
Přijela k nám profesionální cukrářka
se svou pomocnicí. Nejdříve nás pohostila ořechovým dortem a potom
už jen radila, ukazovala a předváděla své umění a šikovnost. Dozvěděly
jsme se, jaký je rozdíl mezi muffiny



přátelský vztah se zástupci jednotlivých krajů. Obec Sovětice blahopřeje vítězným Kateřinicím k celostátnímu titulu Vesnice roku.
Aleš Krátký

a cupcakes. Předala nám báječné recepty na korpusy a šlehačkové krémy.
Zkusily jsme si malbu na marcipán,
zdobení muffinek, práci s čokoládou
a každý si také své sladké výtvory
mohl odnést.
Babí léto pomalu končí. Rozloučíme se s ním drakiádou, dlabáním
dýní a stezkou odvahy, která v září
dětem chyběla, a už se pomalu budeme chystat na adventní čas.
Mgr. Blanka Domkářová

Výstava trofejí v kulturním domě. Foto: Vladimír Beran
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Nové fasády obecních domů
Boharyně - obec má v majetku
řadu budov, o které se musí řádně
starat. Většina z nich je v dobrém
stavu, neboť v posledních letech obec
investovala zejména do vnitřních
oprav a úprav, aby byla zajištěna
jejich funkčnost a využití. V letošním
roce se podařilo získat dotaci od
Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje z Programu obnovy venkova
na opravu fasád některých objektů. Byla provedena oprava fasády
na obecním domku ve Zvíkově a na
hasičské zbrojnici ve Zvíkově. Nový
kabát dostal i obecní úřad v Boharyni. Původně měla být provedena
ještě částečná oprava fasády na budově Základní školy v Boharyni,
především kolem oken. Vzhledem
k velmi špatnému stavu fasády zastupitelstvo obce rozhodlo tyto pouze

„kosmetické“ opravy nerealizovat.
Bude nutné projekt připravit tak,
aby se s novou fasádou vyřešilo i zateplení objektu a podle finančních
možností provedla i rekonstrukce
topného systému. To už je úkol pro
nové zastupitelstvo obce.
V minulém roce padající větev
poškodila křížek na pomníku v obci
Budín, který byl postaven na památku občanů padlých v 1. světové válce. Na opravu obec získala finanční
prostředky od
Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Opravený památník spolu se zvoničkou a čtyřmi
vzrostlými lipami tvoří v obci Budín
krásné, klidné zákoutí. Pokud byste tudy projížděli například na kole,
určitě se u pomníku zastavte.
JUDr. Věra Macháčková
starostka



Nová fasáda obecního úřadu. Foto: JUDr. Věra Macháčková

JAK RYTÍŘ RODOVSKÝ RADOSTOV PROHÝŘIL
O loňských vánocích jsem opět
viděl film o době císaře Rudolfa II.
s hercem Janem Werichem „Císařův
pekař a pekařův císař“. Rád bych
tímto článkem o uvedené době vědomosti čtenářů trochu obohatil.
A to o životě největšího středověkého českého alchymisty, rodáka
z Hradecka, kterého prakticky nikdo
nezná, ačkoliv tady na dvou místech
desítky let žil.
Narodil se kolem roku 1526 na
tvrzi vladyků Rodovských v Hustiřanech nedaleko Jaroměře. Protože
nebyl synem prvorozeným, takže
na domovské Hustiřany neměl dědický nárok, podepisoval se proto jako „Bavor Mladší Rodovský
z Hustiřan“. Jeho otec Jan měl šest
dětí. Velkým bohatstvím zrovna
nehýřil, a proto nadanému synovi
Bavorovi univerzitní vzdělání neumožnil, takže se o své vzdělání
postaral chlapec sám. Měl vynikající paměť, nezměrnou vytrvalost
a štěstí, že Rodovští měli v Praze dva
menší domy. Samostudiem postupně
získal znalosti v takové šíři, že se vědomostmi zcela vyrovnal nejvzdělanějším vrstevníkům.
Bráno podle dnešních hledisek,
zabýval se různými přírodními
vědami. Jenomže tenkrát se věda
v jednotlivých specializacích postupně teprve dotvářela. Astronomii
(hvězdářství) si pořád ještě „dopovali“ astrologií (hvězdopravectvím),
nevědeckým učením o magickém
vlivu planet a hvězd na osudy lidí.
A prvotní chemie = alchymie se
snažila převážně jen o to, jak z železných, olověných a dalších rud

vytvořit zlato. A protože to pokusně
nedokázali, začali hledat vybájený
„kámen mudrců“ pomocí kterého se
to mělo povést.
O to se snažil i náš český alchymista rytíř Bavor Rodovský. Objížděl na koni Podkrkonoší tam, kde
se těžily rudy, seznamoval se s nimi
a vydal se i do Slezska a v tehdejším
Hornšperku, dnešní polské Jelení
Hoře (Jelenia Góra), se zdržel déle.
Roku 1566 se tam oženil. Tehdy mu
bylo asi 40 let. Vzal si Voršilu Selnsdorfskou, která byla obdařena věnem 200 kop grošů. Odvezl si ji do
Čech, kde u Nechanic koupili statek
Radostov. Tam se jim v roce 1566
narodil syn Jan, jehož pokřtili po
dědečkovi, protože právě v tom roce
zemřel.
Roku 1568 zemřela matka pana
Bavora a odkázala mu 600 kop grošů.
A Bavor Rodovský začal hýřit. Neopíjel se, ale výrazně rozšířil svou alchymistickou laboratoř, v níž prováděl početné, mnohdy složité pokusy.
Byly jich ne stovky, ale tisíce. Ani on
však žádný „kámen mudrců“ neobjevil. Jeho nejslavnějším objevem se
stala „aqua vitae“ = „voda živá“, kterou připravil z páleného vína a tuctu
svařených léčivých bylin. Některé
z nich mu asi nasbíraly i radostovské
babky kořenářky. Medikament byl
slazen medem. Poraněná místa
potíraná tímto přípravkem, jakož
i hnisavé rány tato „živá voda“ dobře
dezinfikovala, takže se dobře hojily.
Tohoto léku se prý údajně užívalo
i vnitřně, na žaludek. Nelze se divit,
vždyť to byl alkoholový lék.
Uvedenými pokusy se Bavor

Rodovský nesmírně zadlužil. Protože na dlužní splátky si půjčoval
hodně i u proslulého lichváře Arona
Munka, nebyl schopen dluhy splácet
v termínu. Jeho manželka s asi pětiletým Janem od Bavora Rodovského utekla do Slezska k rodičům
a zadlužený rytíř Bavor Rodovský
z Hustiřan byl začátkem března
1573 uvržen do vězení v Černé věži
na Pražském hradě. Černá věž byla
královské vězení, to nebyl obyčejný
obecní „lapák“. Šéfoval mu tehdejší
nejvyšší pražský purkrabí pan Vilém z Rožmberka, nejbohatší český
šlechtic, velký příznivec alchymistů,
který záhy zjistil, že mu vzdělaný
Bavor Rodovský bude velmi užitečný. Proto mu poskytl postupně
několik dovolených mimo vězení, na
nichž mu vězeň přeložil z latiny knihu význačného lékaře Paracelsa.
Když se Mikuláš Pecingar v Nechanicích dověděl, že jeho radostovský soused je ve vězení
a na statku je jen jeho čeleď, jednal.
Vnikl násilně do radostovského
statku a s pomocí více než 20 svých
poddaných po celé dva dny odvážel
sklizeň obilí, na dalších vozech slámu, seno, otavu a další. Když se to
uvězněný Bavor Rodovský dozvěděl,
pan Vilém z Rožemberka mu poskytl dovolenou, během níž svůj statek
Radostov nejen navštívil, ale vše
sepsal: že mu rytíř Mikoláš Pecingar
z Nechanic zplundroval radostovský
statek a „vejtržně“ na něm způsobil
výraznou škodu. Uvedenou obžalobou „pohnal“ nechanického rytíře
Pecingara roku 1573 k soudu.
Koncem května 1575 byl Bavor

Rodovský z vězení propuštěn. Jeho
nemovitosti statek Radostov i dva
pražské domy, které byly v zástavě, se
konečně prodaly a dlužní úpisy byly
splaceny. Pan Vilém z Rožmberka
hned Bavora zaměstnal ve svých
alchymistických laboratořích v Třeboni a na Českém Krumlově. Roku
1578 se Rodovský vrátil do Prahy,
kde překládal jakési zahraniční spisy
a s několika spolupracovníky vytvořil kreslené kalendáře, o něž byl sice
velký zájem, ale výdělek z nich byl
malý. Mýlí se všichni na internetu,
kteří našeho hrdinu spojují s laboratořemi císaře Rudolfa II. Ty byly
nejvyhlášenějšími až po roce 1580,
to už bylo našemu hrdinovi přes padesát let a svá hazardní pokusnická
léta ve své laboratoři v Radostově
měl za sebou.
Roku 1580 měl štěstí. Setkal
se s dalším příznivcem alchymistů, panem Janem Hynkem
z Hazenburku, který ho vzal do
svých služeb na zámek v Budyni
nad Ohří u Libochvic. Zde měl konečně klid i na spisovatelskou tvorbu
a zpracoval zde tucet knih. Mimo
jiné učebnici alchymie pro mládež.
Jeho knížka „Kuchařství“ z roku
1591 vyšla znovu i roku 1975 (viz
další číslo zpravodaje). Rytíř Bavor
Mladší Rodovský z Hustiřan nebyl
pouze vynikajícím pokusníkem, ale
skutečným učencem s širokým rozhledem, naším nejslavnějším alchymistou a vlastně středověkým českým chemikem. Zemřel v Budyni asi
roku 1600.
Mgr. Karel Dunda
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Nadšenci veteránů starých kol v kostele
Suchá - náš kostel navštívila
2. srpna neobvyklá parta. Jsou to
příznivci starých kol. Jejich spolek
se jmenuje Veteran Velociped Club
Žízeň a Hlad. Tato jejich návštěva se
konala při příležitosti otevření kostela, kdy si mohli návštěvníci kromě
kostela prohlédnout také zdejší
kampanologickou sbírku a účastnit
se bohoslužby. Protože se tato parta
nadšenců dozvěděla o znovuotevření
kostela a jeho zajímavém interiéru,
byl to jeden z cílů jejich putování.
Jsou z Nového Bydžova a okolních
obcí. Už od roku 2006 pořádají
pravidelné výjižďky do svého okolí
na starých kolech a nechybí jim ani
dobové oblečení. Jejich soboty jsou
každoročně už od jara plné, kalen-

dář akcí zpracovávají hned v lednu.
Centrem - co se týká servisu kol - je
Lužec nad Cidlinou. Právě tady bydlí
Mirek Klecar, který je mechanikem
spolku a který se o většinu kol stará.
Tento jeho koníček je také o věčném
hledání náhradních dílů, proto vyzýváme čtenáře, pokud někdo vlastní staré kolo, Mirek Klecar rád uvítá
náhradní díly. Spojení na něj mirek.
klecar@gmail.com.
Všem z této skvělé party děkujeme za návštěvu, užili jsme si s nimi
příjemné slunečné odpoledne. Je až
s podivem, kolik fandů si v dnešní
uspěchané době plné počítačů tento
koníček našlo.
Školníkovi
Suchá



Veteran Velociped Club Žízeň a Hlad v Suché. Foto: Jana Pečenková

Týden knihoven je za námi
Nechanice - 19. září 2014 proběhlo u Kulturního domu dětské odpoledne. Děti si mohly vyzkoušet
nejrůznější hry a soutěže, jako například zatloukání hřebů ostřím sekery, házení věnečků na meč, hod
do chřtánu nenasytného otesánka
či trenažér rytířských výpadů. Nechyběl ani oblíbený skákací hrad.
Vrcholem odpoledne bylo divadelní
představení královéhradeckého souboru Q10, který uvedl pohádku „O
velikém draku“. Hra měla (nejen)
u dětí velký úspěch.
Štolbova městská knihovna se i letos zúčastnila celostátní akce „Týden
knihoven“, která probíhala od 6. do
9. října. I když v Nechanicích jsme
začali s malým předstihem, a to již 5.
října divadelní hrou Vodní družstvo
od Josefa Štolby, jehož jméno naše
knihovna nese. Toto představení bylo
zároveň zařazeno do přehlídky ama-

térských divadelních spolků, která
v Nechanicích právě probíhá.
Další akce, kterou naše paní knihovnice připravila, byla určena dětem ze školní družiny při ZŠ Nechanice. Děti v knihovně tvořily
moudré sovičky z barevného papíru
a zdobily jimi velkou větev. Výroba
soviček je natolik zaujala, že mnoho
dětí si je odneslo domů.
Týden knihoven byl zakončen besedou s Ing. Michalem Novákem,
který nám slovem a fotografiemi
přiblížil oblast západní Kanady a její
národní parky, které sám navštívil při
svém ročním pobytu v této zemi.
Po celý týden byla na chodbě KD
umístěna výstava „100 let od narození Bohumila Hrabala a 90 let od
narození Eduarda Petišky“. Její plakátová část byla v KD vystavena až do
konce měsíce října.
Hana Kramářová, Jitka Škvrnová



Dekorace knihovny od dětí ze školní družiny. Foto: Hana Kramářová



Bratranci Lukáš a Matyáš Bezděkovi při jedné ze soutěží.
Foto: Alexandr Hrabálek.

Jak si užít konec prázdnin
Nerošov - konec srpna – všemi
dětmi obávané kalendářní období – strávily nerošovské děti zajímavě a radostně. Místní obyvatelé
s chalupáři jim připravili zajímavé
odpoledne, které jim poslední
prázdninové dny velmi zpříjemnilo. Nejprve se zúčastnily hry, ve které bylo jejich úkolem nalézt poklad.
Instrukce byla schována v lese
(zpráva rozdělená na 28 částí), nebylo tedy jednoduché vypátrat klíč,
jak poklad nalézt. Ale nakonec se
vše podařilo. Klíč byl identifikován,
poklad nalezen a děti spokojeny.
V další části odpoledne bylo
nutné načerpat zpět vydanou energii. A jak jinak, než vynikajícími

koláči, které upekla paní Dana
Khopová. Pro větší napínavost
umístila do jejich středu minci
a jistě již víte, v čem spočívala soutěž. Koláče chutnaly, ale vítězem
v každé kategorii mohl být jen jeden. A kategorie jsme měli dvě –
do 5 let a nad 5 let. Nicméně to, že
nevyhrály všechny, na dobré náladě
dětí nikterak neubralo. Nakonec
poklad našly všechny. 30. srpen tedy
byl v Nerošově dnem soutěží a jistě
i na tento zážitek budou děti ve
škole vzpomínat a bude jim připomínat krásné dny prázdnin.
Alexandr Hrabálek
nerošovský chalupář

spolky
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Nechaničtí hasiči v pohotovosti - deset výjezdů za třetí čtvrtletí
Nechanice - činnost JSDH Nechanice za III. čtvrtletí letošního
roku.
Jen pro připomenutí, jednotka
Sboru dobrovolných hasičů Nechanice, jejímž zřizovatelem je město Nechanice, je zařazena do kategorie JPO
II/1. To znamená, že členové jednotky
musí do pěti minut od vyhlášení poplachu vyjet k ohlášené události,
a to v kteroukoli denní i noční dobu.
Jednotka čítá celkem 12 členů + 2
v záloze pro případnou náhradu.
Datum
04. 07. 2014
23. 07. 2014
26. 07. 2014
03. 08. 2014
08. 08. 2014
09. 08. 2014
11. 08. 2014
14. 08. 2014
28. 08. 2014
20. 09. 2014

Členové jednotky jsou zařazeni do
tří směn, které se pravidelně střídají
v držení pohotovostí.
V uplynulém čtvrtletí jsme zasahovali u celkem deseti událostí.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem členům za odvedenou práci
a v neposlední řadě i jejich rodinám
za porozumění a respektování tohoto
poslání.
Jan Galásek
velitel JSDH Nechanice

Místo zásahu
Ohlášeno Čas celk.
Trnava
15:03
1:27
Boharyně
11:07
2:58
silnice III/32426 Hrádek
9:42
1:04
silnice II/323 Roudnice
13:44
0:26
Roudnice
14:37
0:31
A.S.A. Lodín
13:43
2:00
silnice II/324 Prasek
12:52
2:25
silnice I/11 Roudnice
21:19
2:00
silnice II/324 Prasek
16:23
1:12
silnice II/324 Nechanice - Lubno
5:39
0:51

Typ zás.
Požár
Požár
Dop. neh.
Tech. zás.
Požár
Požár
Dopr. neh.
Dopr. neh.
Dopr. neh.
Dopr. neh.



Požár na skládce v Lodíně. Foto: Jan Galásek

Loučení s létem aneb prapodivná strašidla i příšery ve vsi

Kunčice - 23. srpna 2014 se tak
jako v loňském roce sešlo na hřišti
bezmála padesát dětí se svým doprovodem. Počasí nejprve vypadalo
všelijak, ale nakonec se umoudřilo,
a tak si děti mohly vyrobit strašidýlko z přírodnin, strašidelný lektvar
a pomocí foukacích fixů na látku také
triko na památku. Po splnění všech

úkolů se děti s rodiči posilnily párky
a klobásami opečenými na ohni
a nedočkavě vyhlížely západ slunce.
Jakmile se setmělo, první odvážlivci
se totiž vydali na Stezku odvahy poblíž hřiště. Po zkušenostech z loňska
jsme přidali úkoly a prodloužili trasu, takže děti mohly cestou potkat
prapodivná strašidla i příšery. Ohlas

vzbudilo stanoviště u hřbitova, kde
spokojeně seděla živá kostra. Zaujala rovněž vysoká postava s kosou
u stromu nebo šílený doktor, který
dětem rozdával úkoly ke splnění.
Mumie, bílá paní na hřišti a neviditelná postava z druhé strany hřbitova
stezku uzavírala.
Na posledním stanovišti čekala

na každého odměna a na hřišti pak
krásný ohňostroj, a tak si letošní akci
užily jak děti s rodiči, tak i ostatní
účinkující, kteří se podíleli na přípravě.
Děkujeme všem za pomoc a těšíme
se někdy příště.
Mgr. Ludmila Valešová
vedoucí CVČ

Popovická drakiáda
už má svou tradici, letos
dorazily desítky dětí a draků
Popovice - poslední zářijovou
sobotu se proměnily v místo srazu
dětí a draků – konala se tady totiž
v pořadí už čtvrtá drakiáda. Letos
na ni dorazilo přes šest desítek dětí
i s jejich rodiči i prarodiči.
Popovická drakiáda na zdejší
louce už zapustila kořeny a těší
se na ni děti nejen z Popovic
a Třesovic, ale i z Lubna, Sobětuše a dalších okolních vesnic anebo i z Hradce Králové. Kromě
desítek draků se vzduchem proháněly také modely letadel. Dětem je přijeli představit modeláři
a připravili si pro ně i překvapení
– jeden z letadlových modelů jim
totiž rovnou ze vzduchu shazoval
sladké odměny. A byla o ně mela.
Louku brázdily také malé tanky
a své místo si našly i modely vlaků.

Na popovické drakiádě se ale
především soutěžilo. Nejdůležitější klání probíhala ve vzduchu,
do utkání se mohli zapojit i rodiče s vlastními výtvory anebo jako
doprovodní navigátoři svých dětí.
Malé i větší děti soutěžily také na
stanovištích na zemi – skákalo se
v pytlích, házelo míčky na terč,
běhalo přes překážky. Na malé návštěvníky popovické drakiády čekala spousta odměn a na jejich rodiče příjemné posezení s pivečkem,
kávou a něčím dobrým do žaludku.
Drakiádu v Popovicích už tradičně připravuje zdejší spolek hasičů
a hasiček a zvou všechny čtenáře
i na příští ročník. Na viděnou v Popovicích.
Veronika Volejníková
Popovice



Tradiční popovické pouštění draků. Foto: Jiří Gangur
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Devět družstev z okolních obcí na XIX. ročníku volejbalového turnaje
Těchlovice - na letošní 19. ročník
volejbalového turnaje smíšených
družstev konaný 13. září dorazilo
9 družstev z okolních obcí a Hradce Králové. Ani letos nechyběli obhájci posledních dvou ročníků, tým
složený z místních hráčů a jejich přátel - tým Bubáci. Letošní ročník byl
pečlivě připravován již měsíc před
začátkem a z původních 11 přihlášených týmů se 2 týmy v týdnu před
turnajem omluvily. Pořadatelům již
3 dny před začátkem turnaje dělala
starosti předpověď počasí, která na
víkend slibovala občasné deště.
V den turnaje se týmy sešly v již
připraveném areálu v Těchlovicích.
Za pořadatele předstoupil Honza
Zikl, který popřál hodně úspěchů,
žádný déšť a žádná zranění. První
zápasy se rozeběhly. Pro 9 družstev
byl zvolen systém 2 skupin pro 4 a 5
týmů, zařazení do skupin bylo rozlosováno kapitány. Za hráče místního
Sokola nastoupila 3 družstva, a to
Bubáci (loňští obhájci turnaje), tým
T.C.E. a tým Tiger Style.
Počasí nakonec sportovcům přálo, celý den vládlo nad Těchlovicemi klidné počasí, v dopoledních
hodinách bylo pod mrakem a v od-

poledních dokonce chvilkami i vysvitlo slunce. Pro volejbal bylo důležité i bezvětří.
Dobré počasí nakonec také rozhodlo o tom, že do bojů o první
příčky zasáhnou po odehrání skupin
první 2 týmy ze skupiny, které se utkají v semifinálovém pavouku, o 5.
místo budou bojovat 3. týmy ze skupin a obě 4. pořadí sehrála svůj duel o
celkové 7. místo.
Pro každý tým v turnaji byly připraveny ceny, které byly určeny především ke konzumaci. Bojovat bylo
o co, nikdo neodjížděl s prázdnou.
Část cen do turnaje věnoval letošní
sponzor - NIVA s.r.o. Dolní Přím,
který připravil nivovou pomazánku
na chleby a kolo vyzrálého sýra na
rozdělení pro první družstva.
Turnaj byl zakončen slavnostním
nástupem, předáním cen a sokolským „zdar“ s přáním shledání se na
příštím jubilejním 20. ročníku.
Po skončení turnaje bylo zajištěno
v přístřešku občerstvení až do večerních hodin. Většina sportovců
v přátelské atmosféře diskutovala nad
výsledky turnaje. Konečné pořadí
družstev v turnaji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bubáci
S gorilou v zadku
Zkratka
To je jedno
Sebranka
Tiger style
Osice
Lhoťáci
T.C.E.

Den se zkrátil a v týdnu po turnaji
se počasí zhoršilo, proto se volejbalisté z tenisových kurtů přesunuli na
tréninky do tělocvičny v ZŠ Libčany.
Trénují zde ve středu od 19:30 a v sobotu od 19:00. Touto cestou do svých
řad zvou všechny z Vás, kteří by si
s nimi chtěli zahrát volejbal.
Za pořadatele turnaje
a oddíl volejbalu Honza Zikl



Volejbalové klání v Těchlovicích. Foto: archiv



Vypjatý souboj nad sítí. Foto: Daniel Schejbal

Nohejbalový turnaj o putovní pohár
Těchlovice - první zářijovou sobotu
se sešli všichni hráči a fanoušci nohejbalu ve sportovním areálu TJ Sokol
Těchlovice. Zde se konal již XXII.
ročník turnaje v nohejbalu o putovní
pohár. Pořadatelem tohoto turnaje pro
amatérské hráče byl i v letošním roce
TJ Sokol Těchlovice, oddíl nohejbalu.
Stejně jako v předešlých letech se
veškeré zápasy odehrály na antukovém
a betonovém povrchu. Ty byly pro tuto
příležitost pečlivě připraveny.
Do letošního turnaje bylo přihlášeno celkem šestnáct týmů - domácích
i z blízkého či širšího okolí. Tyto týmy
byly rozděleny do dvou základních
skupin a hrálo se již tradičně „každý s každým“. Ti, kteří postoupili, se
pak utkali ve vyřazovacích soubojích.
Vzhledem k počtu týmů a rozdělení se

značně prodloužila herní doba turnaje.
Hráčům ani fanouškům však tato
drobnost nevadila. Hráči si chválili, to
že si vydatně zahráli a fanoušci se zase
měli na co dívat.
Po všech bojích, které se udály
v průběhu celého dne, se z míst nejvyšších mohly nakonec radovat tyto týmy:
1. Expendables, 2. Harpuna, 3. Zlaťáci
Slunné a teplé počasí, spolu s bezchybnou péčí osazenstva stánku s občerstvením, naprosto dokonale dokreslovalo příjemnou sportovní atmosféru
tohoto úžasného dne.
Ve večerních hodinách se opět konalo posezení při hudbě, kterého se zúčastnili pořadatelé i účastníci, vítězové
i poražení. Všem, kteří nás tento den
navštívili, patří velké díky.
Bc. Zuzana Klazarová

Centrum volného času Kunčice - programová nabídka od září 2014
Pondělí

08 – 12 h.
14 – 16 h.
15 – 18 h.
16 – 18 h.

Dětský klub Rosnička
Kavárnička pro dříve narozené
Volná herna
Knihovna

Úterý

17 – 18 h.
19 – 20 h.

Trénování paměti (pro předem přihlášené)
Pilates pro ženy a starší děti

Středa

08 – 12 h.
16 – 18 h.

Dětský klub Rosnička
Poškoláček

Čtvrtek

08 - 12 h.
09 - 11 h.
16 – 17 h.

Dětský klub Rosnička
Volná herna pro děti do tří let
Kytarový kroužek pro děti

Pátek

17 – 19 h.

Kytarový kroužek pro dospělé

Kontakty: Rodičovské centrum (v budově CVČ Kunčice, přízemí vlevo)
Mgr. Ludmila Valešová: 607 583 002, Ing. Markéta Fialová:
773 563 096; e-mail: cvc.kuncice@seznam.cz
Poškoláček - v letošním školním roce jsem si pro děti připravila
namísto tradiční úterní výtvarky a cvičení klub poškoláček. O tvoření
a cvičení děti nepřijdou. V rámci celého středečního odpoledne
se budeme věnovat výtvarným aktivitám, pohybovým hrám i venku
(prosím vhodnou obuv a oblečení), deskovým hrám.
Markéta Fialová
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NĚCO MEZI NEBEM A ZEMÍ… DOLOMITENMANN
Dolomitenmann je značka extrému, který nemá na světě obdoby.
Právem je tento závod označován za
nejtěžší štafetový na světě. Díky tomu
získal nálepku neoficiálního mistrovství světa v extrémním závodě. Špičkoví atleti napříč čtyřmi disciplínami
(běh do vrchu, paragliding, mountain biking, divoká voda) se vždy začátkem září sejdou v rakouském Lienzu,
aby poměřili síly na extrémních tratích, které už asi nemohou být těžší.
Jako první se vydávají do
úchvatných kopců, které obklopují město Lienz ze všech stran, běžci.
Běh do vrchu má cíl v nadmořské
výšce 2450 m. n. m. Než v této výšce
atleti mohou předat štafetu paraglidistům, musí uběhnout trasu 12 km,
na které je sklon často tak nekompromisní, že je nutné přejít do chůze.
Převýšení tohoto závodu je + 2000 m.
Již dávno není běh do vrchu disciplínou jen pro bílé běžce. Vloni to
potvrdil traťovým rekordem Mamu
Petro, který se dostal jen těsně nad
1h 20min. Pro letošní rok byl tedy
jasným favoritem. Závod obsahoval
plno dalších elitních jmen, medailistů z MS, ME a účastníků OH (např.:
Wyatt, Arslan, Schneider, Kosgei,
Bajčičák). Českou vlajku měli nejvýš
vynést Krupička, Magál, Frei, Brýdl,
Janata nebo například výborný orientační běžec Jan Procházka.
Právě pro Milana Janatu to byl
letos hlavní bod vrchařské sezóny.
„Původní plán byl trochu jiný. Moc
jsem se chtěl kvalifikovat na mistrov-

ství světa v běhu do vrchu v Itálii.
Bohužel se mi to jen těsně nepovedlo
a proto, když přišla nabídka od profesionálního týmu Techniky Brno Extreme, bylo rozhodnuto. Dolomitenman
je mezi běžci téměř stejně prestižní
jako MS.“
A jak to pro české barvy dopadlo?
Závod pro své týmy výborně rozběhli Robert Krupička a Jiří Magál.
Doběhli za sebou na 7. a 8. příčce.
O třetí místo mezi Čechy svedl souboj Tomáš Lichý a Milan Janata, kteří
zároveň bojovali o třetí příčku mezi
amatéry. Šťastnější byl Lichý, ale Janata téměř nic neztratil a týmová soutěž
tak byla otevřená. „Byl to extrémní závod s krásnou kulisou. V cíli jsem měl
dost, ale se 4. místem mezi Čechy jsem
spokojený. Tým mohl bojovat o bednu
mezi amatéry, což byl hlavní cíl,“ sdělil bezprostředně po závodě Janata.
Bohužel v pozdějším průběhu závodu tým Technika Brno Extreme ve
složení Janata, Patočka, Ivanov, Zieris
postihly velké problémy. Dolomitenmann si vybral svou daň a pád cyklisty znamenal konec nadějí na dobré
celkové umístění. „Sečetlo se spoustu
maličkostí a pád Nikoly Ivanova byl
posledním hřebíčkem do rakve. Teď je
důležité, aby byl v pořádku. Diagnóza
 Milan Janata při závodě Cena Iscarex Běh na Kralický Sněžník, 300 m
zní: naštípnutá lebka. I tak je konečné
pod vrcholem. Foto: Iscarex.cz (Šimůnek)
27. místo v amatérech dobrý příslib do
dalších sezón,“ zhodnotil vystoupení
mladého týmu Bořek Jančík, hořický mezinárodní tým Adidas outdoor,
Foto a další info:
atlet, který tým podporoval na dálku, nejlepší český profi tým dokončil na
www.milanjanata.tym.cz
neboť se v současné době potýká se 6. místě (Kia Motors).
www.redbulldolomitenmann.com.
zraněním. Celkově tak závod vyhrál
Kateřina Trnovská

53 závodníků
běželo pro slané děti
Stěžery - 19. září 2014 se v podvečerních hodinách konal první
ročník charitativního běhu na 4 km.
Na startovní čáru nastoupily děti,
ženy i muži. Celkem běželo 53 závodníků, kteří přispěli celou výší
startovného nadaci, která pomáhá
dětem s cystickou fibrózou. Jedná
se o nevyléčitelné onemocnění,
které postihuje převážně dýchací
a trávící soustavu.
Běh byl zorganizován pro dobrou
věc a to navodilo úžasnou náladu
a vysoké nasazení zúčastněných zá-

vodníků. Běželi místní i přespolní,
sportovci a nesportovci. Absolutním vítězem se stal Michal Ježek
s časem 15:14 min, ale to nebylo
zdaleka nejdůležitější. Tentokrát
vyhrála jiná statistika než čas. Na
startovném se vybralo 7.950Kč
a dobrovolné příspěvky se vyšplhaly na 5.400Kč. Celkový výtěžek
tedy byl 13.350Kč. Jménem Klubu
nemocných cystickou fibrózou DĚKUJEME a těšíme se na přípravu
2. ročníku.
Radka Balcarová



Účastníci běhu pro slané děti. Foto: Radka Balcarová

Veselé vánoce a šťastný nový rok Vám
přeje správní rada mikroregionu Nechanicko
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Dětský sportovní den a volejbalový turnaj jsou na konci léta tradicí
Sadová - ke konci prázdnin u nás již
tradičně patří Dětský sportovní den
a podzimní turnaj ve volejbalu.
Dětský sportovní den se konal
v sobotu 30. srpna. Soutěžilo se
v sedmi disciplínách: hod granátem,
hod na koš, střelba na floorbalovou
branku, střelba ze vzduchovky, hod
na cíl a skok do dálky.
Celkem se zúčastnilo 44 dětí, které byly rozděleny do tří věkových
kategorií. Nejvíce byla obsazena nejmladší kategorie 6-9 let, kde zvítězil
Zdeněk Báča, v kategorii 10-12 let byl
nejlepší Daniel Moravec a v nejstarší kategorii 13-15 let vyhrála Tereza
Němcová.
Po skončení soutěží byla ještě vyhlášena soutěž mužů a žen ve vrhu
koulí. Nad naše očekávání byl o toto
klání nemalý zájem. Celkem se přihlásilo 29 koulařů a koulařek. Vítězství si odnesl překvapivě, ale zcela
zaslouženě místní Petr Matějíček výkonem 10 metrů a 82 centimetrů.
Od 18 hodin hrála k poslechu
a tanci hudební skupina „Bylo nás
pět“. Jako loni, tak i letos přilákala

svým vynikajícím hudebním výkonem kapela mnoho spokojených
diváků a tanečníků. Po celý den,
krom chvilkového deště, nám přálo
pěkné počasí a to se také projevilo
na hojné účasti návštěvníků. Jako
obvykle bylo zajištěno bohaté občerstvení, s širokou nabídkou nápojů a vynikajících pochutin z grilu
a udírny. Hitem dne se staly smažené bramboráky na sádle, připravených 15 litrů těsta nestačilo
pokrýt neskutečný zájem návštěvníků. Na závěr patří velký dík všem
za pomoc při organizaci dne
a samozřejmě za nelehkou službu
v rámci celodenního občerstvení.

mem. Turnaj se nakonec vydařil,
jak po sportovní, tak i po gastronomické stránce. Za to patří velký
dík všem, kteří se podíleli svojí prací na přípravě a organizaci turnaje.
Všechny zápasy byly poměrně
vyrovnané, což vedlo k velice atraktivnímu průběhu turnaje. Jasný
výsledek dlouho neměl ani zápas
prvního s posledním, a tak si všichni
zahráli pěkný volejbal. Prvenství nakonec obhájilo družstvo Modré oči
Křižanovice a na dalších místech se

umístily týmy: 2. Ejč Ar Lodín, 3.
Sadová, 4. Sky Team, 5. Tigris Lodín. Závěrem patří velké poděkování
všem zúčastněným sportovcům
a samozřejmě všem návštěvníkům
turnaje.
Tímto jsme rok 2014 ve sportovních akcích na hřišti v Sadové
ukončili a budeme se těšit na nadcházející rok 2015, v němž určitě
navážeme na předcházející bohaté
ročníky.
Dušan Jedlička

V sobotu 13. září proběhl na hřišti v Sadové volejbalový turnaj. Zúčastnilo se 5 družstev: obhájci loňského prvenství z Křižanovic, Sky
Team, družstvo Sadové a dvě družstva přijela z Lodína. Počasí jsme sledovali již týden dopředu, předpověď
se měnila každým dnem, ale nakonec
nám počasí přálo. Jenom vlhké hřiště po celý den bylo menším problé-



Pouťový turnaj v Pšánkách. Foto: Slávek Bezvoda



Michaela Moravcová ze Sadové. Foto: Jiří Středa

Překvapivý boj o finále ve
vybíjené základních škol mikroregionu


Společné foto zúčastněných týmů volejbalového turnaje. Foto: Jiří Středa

Vánoce na zámku

otevřeno 22. 11. - 7. 12. 2014
Vánočně upravené zámecké interiéry, zvyky a tradice.

Zámecké vánoční konzerty
22.11. 2014, 18.30 a 20.00 hod
TÁŇA FISCHEROVÁ - recitace
KLASICKÉ DECHOVÉ TRIO

29.11. 2014, 18.30 a 20.00 hod
COUNTRY VÁNOCE SE SKUPINOU POUTNÍCI
6.12. 2014, 18.30 a 20.00 hod
PAVLA ŠVESTKOVÁ mezzosoprán
ATLANTIS COLLEGIUM

www.hradekunechanic.cz
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