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Vesnicí Královéhradeckého kraje v roce 2015 je obec Stračov

Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst
a obcí ČR soutěž „Vesnice roku“.
Hlavní myšlenkou soutěže je snaha
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,
zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňování programů obnovy
vesnic a upozornit širokou veřejnost
na význam venkova, ale také snahu vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
představitelů a občanů, kteří se snaží
nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjet i místní tradice a zapojit se do
společenského života v obci.
Organizace soutěže probíhá ve
dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny obce jsou hodnoceny nejprve v krajském kole, kdy
samotné splnění všech podmínek vyhlašovatele je velmi náročné a z hlediska předkládaných dokumentů
velmi pracné, tj. obce musejí mít
zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce,
programem obnovy vesnice nebo
programem rozvoje svého územního
obvodu atd. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících
oblastech: koncepční dokumenty,
společenský život, aktivity občanů,
podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost,

inženýrské sítě a úspory energií,
péče o veřejná prostranství, přírodní
prvky a zeleň v obci, péče o krajinu,
připravované záměry a informační
technologie obce. Každoročně jsou
v krajském kole vyhlašovaná tato
ocenění – Modrá stuha za spole-

čenský život, Bílá stuha za činnost
mládeže, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí, Oranžová
stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu a Cena naděje za
místní spolkový život a občanskou
společnost v obci. Nejvyšší oceně-

ní, tzv. Zlatou stuhu v krajském kole
a titul „Vesnice Královéhradeckého
kraje“, získá obec, která se nejlépe
a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech.
… pokračování na str. 8

Černůtský DEN KONÍ s Václavem Vydrou
„Miluješ-li koně, tak doživotně. Je to
nemoc, na kterou není žádný lék.“
Horní Černůtky – nedávno proběhl již 7. ročník Dne koní se soutěžemi
spřežení. A byl to ročník mimořádně
vydařený, mimo jiné i proto, že nás
navštívil Václav Vydra se svými koňmi. O přestávce mezi soutěžemi nám
předvedl práci s koňmi metodou přímé
komunikace. A že na tuto metodu jsou
jeho koníci zvyklí, bylo na první pohled patrné a velmi zajímavé.
I soutěžících se sešlo více než v minulosti a cestu k nám do Černůtek našli
i vozatajové ze vzdálených oblastí, např.
z hřebčína CARLEN v Dlouhé Třebové
či z Jezdeckého klubu v Semicích. Však
si tito účastníci také odvezli vítězné
poháry v kategoriích velkých i malých
koní. Ale ani ostatní soutěžící neodjeli
s prázdnou. Každý startující si odvezl
nádherný keramický půllitr se znakem
Klubu přátel koní a turistiky Horní

Černůtky a datem konání Dne koní. nejen o Hubertově jízdě 26. září 2015,
Za KPKT Horní Černůtky
Tyto krásné půllitry pocházejí z dílny ale i na příští ročník Dne koní v červnu
Eva Hladíková
Markéty Procházkové z Hněvčevsi.
příštího roku.
Mezi významné hosty patřil nejen
Václav Vydra, ale také František Vítek
– dvojnásobný vítěz Velké pardubické
z let 1963 a 1965. Oba tito pánové
provedli dekorování účastníků soutěží.
A to je určitě zážitek pro soutěžící, na
který se nezapomíná.
Diváci, kterých se letos sešlo mimořádně hodně, byli velkou oporou
a povzbuzením pro všechny soutěžící.
S nadšením zhlédli vystoupení Vaška
Vydry a na závěr si poslechli jeho zajímavé povídání nejen o koních. Bez
bravurního průvodního slova Ing.
Františka Petříka si už ani Den koní
v Černůtkách neumíme představit. Na
závěr nezbývá než poděkovat všem
zúčastněným za výtečnou organizaci
celého sobotního dne.
 „Důvěra za důvěru“ Václav Vydra. Foto: Eva Hladíková.
Moc děkujeme a těšíme se na setkání
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Cyklostezka ze Stěžer do Hradce Králové - projekt, který přesahuje hranice obce
Již jsme Vás informovali o tom, že
se snažíme realizovat cyklostezku,
která by v budoucnu spojovala náš
mikroregion s krajským městem.
Této problematice jsme věnovali již
mnoho energie, absolvovali mnohá
jednání a v průběhu času jsme se objevovali v televizi jako rebelující obec,
která blokuje stavbu dálnice D11.
V úterý 12. 5. 2015 byla opětovně
odvysílána v České televizi reportáž
týkající se cyklostezky. Divák tohoto
pořadu musel nabýt dojmu, že obec
neustále blokuje dostavbu dálnice
D11 tím, že nadále odmítá prodej
obecních pozemků pod dálnicí. Snažili jsme se totiž podmínit prodej
našeho pozemku Ředitelství silnic
a dálnic závazným slibem, že mostní konstrukce u stěžerské prachárny bude rozšířena právě o bezpečný
pruh pro cyklisty.
Tímto obec hájila veřejný zájem,
občanů nejen Stěžer, ale i Hradce
Králové a celého mikroregionu Nechanicko. V průběhu této reportáže
zastupitelé obce ale již odsouhlasili
záměr prodeje (dle Zákona o obcích
byl řádně zveřejněn na úřední desce
obce Stěžery). Některé informace,

které se v televizi objevily, neodrážely
přesně skutečnost. Jenom my, účastníci tohoto natáčení, jsme věděli,
co bylo řečeno a dojednáno.
Stavbu je nutno dělit na jednotlivé
úseky, tj. na:
1) Rozšíření mostu a nájezdy: Návrh, aby skutečnost, že ze strany ŘSD
dojde k rozšíření mostní konstrukce
o cyklostezku, byla zakomponována
rovnou do kupní smlouvy, údajně
nelze zákonným způsobem provést.
Ze strany ŘSD nám bylo navrženo
jako náhradní řešení vyprojektovat
rozšíření samostatně. Výkupy pozemků a stavební povolení pak musí
zajistit obec. Tato část cyklostezky
bude vybudována současně s mostem
a bude tvořit jeden celek. V těchto
dnech byla vypracována vzájemná
dohoda (tzv. Memorandum o spolupráci) mezi naší obcí, městem Hradec
Králové a Královéhradeckým krajem.
Jejím závěrem je dohoda o financování rozšířené mostní konstrukce
městem a krajem. Toto Memorandum bylo již schváleno v jednotlivých
zastupitelstvech, a proto mohlo dojít
a následně již došlo ze strany obce
k podpisu kupní smlouvy.

Ani v případě prodeje a podpisu
Memoranda není ovšem zaručeno
zahájení stavby. Ten nejtěžší úkol
totiž čeká naši obec. Abychom získali stavební povolení, musíme vykoupit potřebné části pozemků pod
rozšířenou mostní konstrukcí. Jen
pro zajímavost uvádíme, že tyto pozemky jsou v majetku cca 50 vlastníků. Jde totiž převážně o části bývalých
polních cest, kdy málo m2 potřebných
pro cyklostezku, vlastní 33 majitelů.
2) Vlastní cyklostezka přijde na
řadu samozřejmě až po výstavbě nadjezdu. ŘSD uvádí, že zahájení výstavby mostní konstrukce bude už v roce
2017. Na tak rozsáhlou stavbu bude
nutné samozřejmě žádat o dotaci.
Předpokladem je opět vykoupení pozemků od vlastníků v celé trase, což
je nejtěžší úkol a opět na bedrech naší
obce. V této věci se nám již podařilo v dané lokalitě vykoupit pozemek
o rozloze 2 hektary. Na části bude
probíhat cyklostezka a zbytek bude
nabízen dalším vlastníkům k případné směně.
Víme, že to nebude jednoduché,
ale věříme, že se nakonec se všemi
majiteli na odkoupení či směně do-

hodneme a dobrá věc se podaří.
Dalším problémem, na jehož řešení se bude výrazně podílet obec,
je upozornit soukromé zemědělce
ze Svobodných Dvorů, že současná projektová dokumentace dálnice
D11 oproti roku 2008 neobsahuje
přístupové komunikace k obhospodařovaným polím. Pokud by se
tento problém nevyřešil, hrozilo by,
že zemědělci s těžkými zemědělskými stroji budou muset projíždět
na svoje pozemky kolem parkoviště
u nákupního střediska, kolem skautské klubovny, ulicí Za branou a třešňovou alejí na svoje pozemky. Vyjednáváme řešení prostřednictvím
pozemkových úprav.
O podrobnostech všech jednání
jsou občané Stěžer pravidelně informováni v našem časopise Stěžeráček.
Věříme ale, že i občané ostatních obcí
se rádi seznámí s podrobnostmi našich jednání o zřízení stavby, která
bude přínosem pro kvalitu života
obyvatel nejen ze Stěžer.
Ing. Dagmar Smetiprachová,
starostka

Vybíjená základních škol - desátý ročník je za námi
Mikroregion - 28. května se
konal jubilejní desátý ročník vybíjené základních škol mikroregionu Nechanicko. Družstva
dětí jsou každoročně rozdělená
na mladší a starší kategorii. Účast
bývá v jednotlivých letech rozdílná, problémem menších škol je
nedostatek dětí a některým se bohužel nedaří dát dohromady ani
jedno družstvo. Po deseti letech
určitě stojí za to připomenout si
vítěze. Při této bilanci je zřejmé,
že zejména ve starší kategorii mají
početnější školy větší výhodu.
V mladší kategorii se i tak povedlo
škole z Dohalic zvítězit ve velké
konkurenci, a to dokonce dvakrát.
Vítězové turnaje ve vybíjené
2006 - 2015:
Mladší žáci
2006 Libčany, 2007 Stěžery, 2008
Dohalice, 2009 Nechanice, 2010
Stěžery, 2011 Nechanice, 2012 Dohalice, 2013 Stěžery, 2014 a 2015
Nechanice.
Starší žáci
2006 Probluz, 2007 Libčany, 2008
Nechanice, 2009 s 2010 Libčany,
2011, 2012 a 2013 Nechanice, 2014
a 2015 Stěžery.
Olympiáda mateřských škol začala o rok později než vybíjená,
desátý ročník nás tedy čeká v příš-

tím roce. Letošní devátý ročník se
konal 21. května a zúčastnilo se ho
všech osm mateřských školek sídlících v mikroregionu. Byly vypsány čtyři kategorie - mladší a starší dívky, mladší a starší chlapci.
Veškeré sportovní klání probíhalo
díky skvělé organizaci nechanické
školy hladce a výsledky byly velmi těsné. Všechny děti dostaly
krásné dřevěné medaile, jen pro
ty „na bedně“ byly připravené ty
pravé – zlaté, stříbrné a bronzové.
A nebyly to jen medaile, které si
děti odvážely. Byla to i spousta
cen, které pro ně jako každoročně
připravila Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra. Poděkování
patří firmě LIDNR.cz, díky které
jsme mohli všem věnovat krásná
různobarevná trička a za organizaci nechanické škole.
Je velmi milé, že nám po téměř
celou dobu konání sportovních
akcí pořádaných mikroregionem
Nechanicko zůstává věrný ještě
jeden partner, tím je Česká spořitelna. Děkujeme také zastupitelům
Lodína za příspěvek na konání
kulturních a sportovních akcí
pořádaných mikroregionem Nechanicko v letošním roce.
Jana Pečenková



Olympiáda mateřských školek z roku 2014. Foto: Jana Pečenková



Vítězné družstvo Stěžer (starší žáci) - vybíjená základních škol 2015.
Foto: Jana Pečenková
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Pěší výlet do Kunčic
Boharyně - Obecní úřad v Boharyni zorganizoval pro aktivní
občany obce pěší výlet do sousední obce Kunčice. Ve slunečném
květnovém dni jsme vyrazili od
hasičské zbrojnice v Boharyni přes
louky podél Mlýnského náhonu do
Kunčic. Sešlo se nás celkem patnáct,
většina žen, ale i dva muži. Někteří
se na cestu vybavili hůlkami Nordic
Walking. V Kunčicích jsme navštívili multifunkční dům, kterým nás
provedla p. Valešová. Seznámila
nás s jeho historií, přestavbou i současným využitím. V jedné ze spole-

čenských místností jsme besedovali
s p. Valešovou zejména o různých
aktivitách, které se v tomto společenském domě konají. Samozřejmě
se „probrala“ i řada dalších věcí.
Na zpáteční cestě se účastníci tohoto výletu dohodli, že se opět sejdou
a dohodnou si další pěší vycházky
okolím obce. Mnozí totiž šli cestou
přes louky poprvé. Poděkování patří
Obecnímu úřadu v Kunčicích, kterých nám prohlídku multifunkčního domu umožnil.
JUDr. Věra Macháčková
starostka



Výletníci z Boharyně v Kunčicích. Foto: Kamila Farková.

Obnova rybníka v Popovicích je dokončená
Popovice - v loňském roce se po
mnoha letech konečně podařilo
opravit popovický rybník. Protože docházelo k unikání vody
z rybníka, byl tento rybník už více
než 10 let bez vody a postupně tak
zarostl rákosovým porostem a různými nálety. Příčinou byl hlavně
havarijní stav hráze mezi náhonem a rybníkem a propouštění výpustného zařízení. Obec Třesovice
v minulých letech již několikrát
žádala o dotaci na obnovu rybníka,
ale bohužel vždy bezvýsledně. Proto se obec jako majitel rybníka rozhodla řešit tento velmi neutěšený
stav investicí do opravy z vlastních
prostředků.
Než jsme však mohli přistoupit
k údržbě popovického rybníka, musel být vyčištěn mlýnský náhon, který je také v majetku obce Třesovice
a v minulosti sloužil jako účelová



stavba k pohonu mlýnského kola
přilehlého mlýna a zároveň jako
zdroj vody pro napouštění zmiňovaného rybníka. Udržovací práce
na mlýnském náhonu spočívaly ve
vyčištění usazenin a nánosů v celé
jeho délce cca 620 m, při zachování
jeho tvaru i šířky dna koryta. Veškeré práce na náhonu provedla firma
ZVČ, s.r.o., Hradec Králové v září
a říjnu roku 2013. Celková investice
do opravy mlýnského náhonu činila
382 458,– Kč.
Po opravě náhonu tak mohlo konečně dojít po mnoha letech
k obnově rybníka. Po výběrovém
řízení na zhotovitele byly zahájeny
v prosinci roku 2013 práce na rybníce. Tyto opravy spočívaly v celkovém odbahnění rybníka, výměně vypouštěcího zařízení, montáži
nového
napouštěcího
zařízení
a stavidla a v opravě všech při-

Rybník po dokončení před napuštěním - duben 2014. Foto: Jiří Gangur

lehlých hrází poškozených každoročními povodněmi. Protože toho
roku byla velmi mírná zima, což
nám samozřejmě vyhovovalo, byly
veškeré opravy na rybníce ukončeny již v dubnu roku 2014. Rybník
se nachází v severní části Popovic,
v nadmořské výšce 245 m. n. m.
Rybník je boční, napouštěn vodou
z mlýnského náhonu, který odebírá vodu z vodního toku Bystřice
pomocí nápustného zařízení. Vtok
je možné regulovat pomocí dluží, které jsou v novém betonovém
stavidle. Rybník má plochu 0,50 ha,
průměrnou hloubku 100 cm a objem vody cca 6 250 m3. K vypuštění
rybníka slouží betonový požerák
opatřený hradítky, který je sveden
betonovým potrubím zpět do mlýnského náhonu pod stavidlem u mlýna. Veškeré opravy byly provedeny
firmou ZVČ, s.r.o., Hradec Krá-



lové a celkové náklady byly ve výši
899 514,– Kč.
Rybník nyní slouží k rekreačním
účelům a velmi rychle se stal vítanou zastávkou turistů i cykloturistů. V jeho blízkosti stojí na
mlýnském náhonu starý roubený
mlýn a památný dub, jehož stáří se
odhaduje na více než 600 let. Jsme
všichni velmi rádi, že se nám po
mnoha letech podařilo dostat vodu
do původního rybníka. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem, kteří
se jakkoliv podíleli na opravách náhonu a rybníka, zvláště pak členům
SDH Popovice, kteří i nyní pečují o blízké okolí rybníka. V těchto
dnech uvažujeme o založení rybářského spolku, který by do budoucna
mohl být garantem bezproblémového fungování rybníka včetně náhonu.
Mgr. Pavel Mrkvička
starosta obce Třesovice

Současný stav - červenec 2015. Foto: Jiří Gangur
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Rodáci po letech opět v Mokrovousích
Mokrovousy - čas od času je dobré
si připomenout naše kořeny. Odkud
pocházíme, kde je naše - básnicky
řečeno - „rodná hrouda“. Letos slaví
nejdéle činný spolek v obci 120 let od
založení – Sbor dobrovolných hasičů.
Uplynulo už 650 let od první písemné
zmínky o obci. Tato dvě významná jubilea nás vedla k rozhodutí uspořádat
sraz mokrovouských rodáků.
Zveme všechny, kdo mají nějaký vztah k naší vísce. A nemusí to
být jen rodák - ostatně těch, kteří
mají v rodném listu místo narození
Mokrovousy, už moc není. Je ale
spousta takových, kteří u nás kdysi žili
a čas je odvál do jiného kouta světa.
Dovolte mi vrátit se alespoň pár
řádky do historie. Málokdo ví, že
z Mokrovous čp. 17 pocházel pan Václav Karásek, který v roce 1870 opustil
obec, aby společně s dalšími krajany na
Ukrajině založil vesnici Malá Zubovščina. Důvody k stěhování byly různé,
často způsobené situací v tehdejším
Rakousko - Uhersku. Jednak to byla
bitva 1866, po níž byla na Nechanicku
neúrodná půda, obilí bylo vyšlapané
ve všech okolních vesnicích. Žalostná
byla take ekonomická situace, Neustálé zvyšování daní způsobilo, že lidé
byli na mizině. V roce 1867 v rámci
sletu slovanských národů (někdy je
nazýván jako národopisná výstava)
přišla pobídka od cara. Chtěl zvýšit
kulturu a vzdělanost v nejzápadnější
části Ruska, proto zval do této části i

Čechy na dosídlování. Lidé, kteři byli
za posledních několik let velmi zbídačení, už neměli co ztratit. Proto začali
odcházet z Čech. Pro obrovský počet
Čechů se stalo v tehdejší době Rusko domovem. Dalo by se téměř mluvit o horečce stěhování. Odcházely
stovky rodin. V Rusku vzniklo celkem
120-150 ryze českých vesnic. Malá
Zubovščina patřila zcela určitě mezi
desítku největších. Kromě Mokrovous
se lidé do Malé Zubovščiny stěhovali
i z dalších vesnic v okolí. Největší počet
rodin odešel z Třesovic. Dále šlo o Nechanice, Lubno, Neděliště, Kunčice, Suchá, Sloupno, Předměřice nad Labem,
Úpice, Kněžice.
Po neštěstí v Černobylu se obyvatelé



nejen Malé Zubovščiny rozhodli vrátit
se zpět do Čech. Dodnes žijí po celé
republice a rádi se vracejí do rodných
vesnic svých předků, i k nám do
Mokrovous. V rámci bohatého programu oslav je naplánována i výstava historických fotografií. Její součástí budou
i fotky rodin některých mokrovouských rodáků, kteří se usídlili v Malé
Zubovščině.
Při příležitosti oslav bude zrekonstruována tzv. Harrachovská studna,
u které budou vysazeny na počest
oslav dvě lípy. Těšit se můžete na stolní
kalendář na rok 2016, který se skládá
z fotografií ze života v obci – ve většině
případů z historických. Tento kalendář
a další zajímavé upomínkové předměty

bude možnost zakoupit 5. září přímo
na oslavách v Mokrovousích. Návštěvníkům nabídneme možnost prohlédnout si Mokrovousy a okolí z ptačí
perspektivy - vyzkoušet si kotvený let
balónem. Doufejme, že tomuto záměru bude přát počasí – bezvětří a žádný
déšť je podmínkou. Čeká nás také
spousta muziky, různých vystoupení,
ukázek hasičské techniky, ale hlavně
setkání s kamarády a příbuznými, se
kterými jsme se možná přeci jen nějaký ten pátek neviděli. A to je důležité,
na to se všichni těšíme.
Zveme Vás – nejen rodáky, ale i ty,
kteří mají chuť se této akce účastnit,
5. září do Mokrovous.
Jana Pečenková, starostka obce

Na obrázku vidíte titulní stránku kalendáře Mokrovousy 2016.

100. VÝROČÍ ZASAZENÍ HUSOVY LÍPY NA POČEST 600. VÝROČÍ UPÁLENÍ M. J. HUSA
Dohalice - ve dnech 26. až 27. června 2015 se uskutečnily oslavy, při kterých jsme si připomněli 100. výročí
vysazení lípy na počest mistra Jana
Husa. Při této příležitosti jsme požádali
šest osobností, které mají užší osobní
vztah k naší obci, aby se ujaly vysázení
dalších lip, tentokrát v blízkosti kostela, kde jsme byli nuceni z estetických
i bezpečnostních důvodů staré lípy vykácet.
Svou lípu zasadil vnuk pana Petráně,
právě toho, který byl aktérem vysazení
dnes stoleté lípy na Kantorově plácku,
pan Pavel Petráň. Další strom za již
zesnulou paní Karáskovou vysadily
její dcery Marie Bažantová a Miloslava
Báčová. Třetí lípu vysadil za Horní
Dohalice pan Jaroslav Vavřina, za naši
základní školu pak sázel současný ředitel pan Miroslav Schmidt a poslední
lipku vysadil rodák a vytrvalý příznivec
sportu a všeho dalšího veřejného dění
v Dohalicích, pan Jaroslav Fejfar. Po
vysázení lip probíhala volná zábava
u kostela, která byla završena ve večerních hodinách prvním nasvícením
kostela.

V sobotu pokračovaly oslavy odhalováním
informačních
tabulí:
u kostela na téma Rod Dohalských,
u lipky na Kantorově plácku na téma
Život pana Petráně a mistra J. Husa.
Zde promluvila i farářka z československé husitské církve paní Eliška Zapletalová. Poslední deska byla odhalena v Horních Dohalicích a dočteme se
zde o činnosti hornodohaličáků nejen
v době, kdy byly Horní Dohalice samostatnou obcí. Pochod od kostela k lipce
a přes Horní Dohalice k sokolovně byl
doprovázen dobovou hudbou a zástupci z Dětského kroužku historického
šermu Tesák v dobových husitských
kostýmech.
U sokolovny pokračoval program
vystoupením skupiny začínajících
talentů „Skupiter 2“, pohádkou „Tři
bratři“, kterou krásně sehrály děti ZŠ
Dohalice. Zhlédli jsme představení
kouzelníka Waldini a poté začal volný
program, ke kterému hrála skupina
„VSPCH“ s rodákem z Dohalic panem
Jaroslavem Műllnerem a na závěr
k tanci i poslechu skupina Bylo nás pět.
Občerstvení po celou dobu zajišťoval

pan Jaroš s rodinou a také firma TORO
Hlavečník.
Celá akce se zdařila i díky pěknému
počasí, které umožnilo, aby se všechny
části programu uskutečnily právě tak,
jak byly naplánovány.



Na závěr bych ráda uvedla, že jsme
sice v uplynulých letech vykáceli asi 30
stromů, ale za každý z nich jsme vysázeli 3 nové a ve vysazování budeme
určitě pokračovat.
M. Enderlová

Šest nových lip v Dohalicích sázeli: Zleva: Miloslava Báčová, Marie
Bažantová, Pavel Petráň, Jaroslav Fejfar, Miroslav Schmidt a Jaroslav
Vavřina. Foto: Nikola Kendíková

zpravodajství obce
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Vesnicí Královéhradeckého kraje v roce 2015 je obec Stračov

… pokračování ze str. 1
Mám tu milou možnost i povinnost vám všem v regionu Nechanicko oznámit, že vítězem soutěže v krajském kole o titul „Vesnice
Královéhradeckého kraje v roce
2015“ se stala obec Stračov. Získaní
hlavního ocenění pro náš region je
o to cennější, že navazuje na obec
Sovětice, která získala Zlatou stuhu
v roce 2014.
Krásnému umístění naší obce
předcházela již v minulosti získaná
dílčí ocenění v dané soutěži. V roce
2011 získala obec Stračov v krajském
a posléze v celorepublikovém kole
první místo v kategorii – Cena naděje pro živý venkov. Symbolem této
ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních
samospráv ČR, které je přesvědčeno,
že pro každou obec je důležitá aktivita místních spolků a zájmových
sdružení. Ty představují místní život
v obci, jsou nespornými nositeli
místní kultury, společenského života
a občanské společnosti.
V roce 2013 obec Stračov získala
„Cenu hejtmana Královéhradeckého
kraje za rozvíjení lidových tradic“
a v roce 2014 „Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za spolupráci
se zemědělskými subjekty“.
V letošním roce se obec Stračov pečlivě připravila na prezentaci
svých 35 získaných dotačních podpor od roku 2006. Dané podpory
směřovaly do občanské vybavenosti

obce – např. na rekonstrukci veřejného osvětlení, zametací vůz, přeložení
nízkého napětí, zateplení obecního
úřadu atd., dále se investovalo do
výsadby zeleně, revitalizace zeleně,
dále do rozvoje obce – výstavba
stavebních parcel, nákup pozemků,
dále do publikační činnosti – vydání knihy o Stračově a Klenici atd.
Dané projekty byly podpořeny dotacemi v částce cca 10 mil. Kč, což
jsou tři celoroční rozpočty obce
Stračov. Zároveň jsme v součinnosti
s aktivními osmi spolky v obci připravili prezentaci činnosti spolků
a jejich spolupráce s obcí Stračov
při organizování kulturně-společenských akcí. Jen pro připomínku
zmiňuji kulturní akce, které navštívilo přes 500 návštěvníků – 100 let
Sboru dobrovolných hasičů Stračov,
Oslavy 650 a 690 let od první zmínky
o Stračovu a Klenici, vyprávění
Zdeňka Trošky a Historie řemesel
při česko-polském přátelství, atd.
Rozhodnutí komise občané Stračova
a Klenice přijali s velkým nadšením
na setkání se zastupiteli obce, kdy
společný úspěch do ranních hodin
podrobně projednali. Nejvíce si vážím odůvodnění, proč obci Stračov
byla přidělena Zlatá stuha. Cituji:
„Rozhodování poroty bylo letos velice těžké, byl to hodně vyrovnaný
souboj. Vítězná obec nás přesvědčila všestranným rozvojem a jasnou
vizí do budoucna,“ popsala Martina
Berdychová, předsedkyně soutěžní
komise a bývalá starostka obce Ho-

lovousy (obec krajské kolo soutěže
vyhrála v roce 2013).
Slavnostní předání všech ocenění,
včetně Zlaté stuhy v krajském kole
soutěže Vesnice roku 2015 proběhne
22. srpna ve Stračově na hřišti od 10
hodin. Občané Stračova a Klenice srdečně zvou všechny občany regionu
na tuto společenskou událost. Bude
přichystán kulturní program do 18
hodin. Zároveň všichni občané obce
připraví doprovodný program pro
děti i dospělé, abychom se všichni
cítili ve Stračově jako doma.
Závěrem svého příspěvku chci



Rodáci v Radíkovicích

Radíkovice - 6. června se v naší
obci uskutečnily oslavy 650 let od založení obce.
Tato oslava výročí byla spojena se
setkáním rodáků obce a okrskovou



ještě jednou moc poděkovat všem
zastupitelům – minulým i současným, dále všem občanům
a spolkům v obci Stračov a Klenice,
kteří se aktivně podíleli a podílejí na
rozvoji obcí Stračov a Klenice a mají
velkou zásluhu, že tak hodnotné
ocenění v rámci Královéhradeckého
kraje získala právě obec Stračov. Je
třeba poděkovat i za práci v regionu
- Mikroregionu Nechanicko a také
Místní akční skupině Hradecký venkov, o.p.s.
Luděk Homoláč,
starosta obce Stračov

Na výstavě obecních symbolů v Roudnici v roce 2012 se prezentoval
i Stračov. Foto: Jana Pečenková

Významné jubileum

hasičskou soutěží. Potěšilo nás, že
Radíkovice - 29. srpna 2015 oslaví krásnému výročí uspořádá oslavu
k nám po letech opět zavítali naši naše rodačka paní Marie Dandová v našem multifunkčním domě.
Martin Vondráček
rodáci a občané spjatí s naší obcí. úctyhodných 100 let od svého naToto setkání naplnilo očekávání, pře- rození. V tento den obec k tomuto
starosta
devším hojnou účastí seniorů.

Oslavy u zvoničky na návsi. Foto: archiv



Oslavenkyně paní Marie Dandová. Foto: archiv
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SDH Sovětice budou mít svůj prapor
Sovětice - Jako každý starosta obce
jsem i já rád, když v obci pracují
spolky. V Černůtkách jsou to koňáci, turisté a myslivci, v Sověticích
hasiči. Členská základna včetně dětí
čítá 140 členů, z toho většina je aktivních. Nejde jen o občany Sovětic,
ale naše hasičská rodina zasahuje
i do Černůtek, Sadové a dalších obcí.
Sovičky (hasičské děti) dnes dělíme
již do několika kategorií (přípravka,
mladší plamen, starší plamen a několik kategorií dorostu). Výborně zde

fungují ženy, stará garda i výjezdová
jednotka. Před několika lety vznikl
znak SDH. Sbor vytvořil v barvách
obce také vlajku „Sovičkám“. Při letošním posvícení čeká náš sbor historická událost. Budeme uvádět do života „Prapor SDH Sovětice,“ a to hned
dvakrát. Poprvé 21. 8. při slavnostním
průvodu a žehnání v kostele v Hněvčevsi a podruhé 22. 8. při slavnostním
předvedení na posvícenské zábavě.
Prapor pro nás vyšívají manželé Vítovi
z Hradce Králové.
Aleš Krátký

Záměry v Sověticích

Sovětice - Nový územní plán obce
byl připravován již od roku 2012,
kdy byla podána žádost na Krajský
úřad Královéhradeckého kraje o dotaci na jeho pořízení. Projekt byl
úspěšný a podpořený částkou 73 000
Kč z celkových nákladů 199 000 Kč.
Oproti původnímu ÚP byla příprava
a samotný proces mnohem složitější
a byl kladen větší důraz na detaily. Během tříletého zpracování došlo k řadě
připomínkování od dotčených orgánů
a k hledání možných řešení. V dubnu
letošního roku byl důležitý dokument
schválen. Obec také dokončuje výměnu oken a topení na obecním úřadě,
přímotopy vystřídá ústřední topení

a hlavním zdrojem bude tepelné
čerpadlo. Na tento projekt je čerpána dotace z MMR ve výši 650 000 Kč.
V obci také dojde k výměně lamp veřejného osvětlení, staré je ve špatném
stavu a problematicky se shánějí náhradní díly. Zároveň se rozsvítí všechny lampy směrem na Sadovou. Dotace
na tuto akci je také z MMR ve výši
350 000 Kč. Do budoucna se snažíme připravit hned několik projektů:
Revitalizaci a obnovu zeleně, výsadbu
stromořadí a alejí, rekonstrukci Petříkova mostu, revitalizaci černé skládky
a biologické rybníky atd.
		

Aleš Krátký

Taneční kurzy pro manželské páry a přátelské dvojice v Hněvčevsi a v Nechanicích
Přátelé společenského tance si
dovolují oznámit, že byl zahájen zápis
do Tanečních kurzů pro manželské
páry a přátelské dvojice v Hněvčevsi
a nově také v Nechanicích.
Kurzy ve Sportovní hale v Hněvčevsi probíhají tradičně v neděli
odpoledne a pokud bude dostatek
zájemců, budou rozděleny do Kurzu
pro začátečníky a Kurzu pro pokročilé. Tančit začínáme od neděle 25. října, poté v neděli 1., 8., 15., 22., 29. listopadu a rozloučíme se závěrečným
Věnečkem v sobotu 5. prosince 2015.



Kurz v KD v Nechanicích budou
probíhat každé páteční odpoledne
od pátku 23. října a poté 30. října, 6.,
13., 20. a 27. listopadu, a závěrečný
Věneček proběhne v pátek 4. prosince 2015. Kurz bude zahájen pouze při
dostatečném počtu zájemců, děkujeme za pochopení.
I v nadcházející taneční sezóně vyučuje pan taneční mistr Josef Exnar
s paní mistrovou, Ing. Lenku Podubeckou, MBA. Společně vedli v jarní
sezóně velmi úspěšný taneční kurz
v Hněvčevsi. Pro získání více infor-

mací nás navštivte na Facebooku Taneční Hněvčeves.
A co Vás na podzim čeká a nemine? Každé setkání se budeme intenzivně věnovat společenským tancům, jejich zopakování, připomenutí
zapomenutého a výuce nových
tanečních figur. V celkem šesti vyučovacích lekcích zdokonalíme Vaše
pohyby ve waltzu, valčíku, polce, jive,
cha-cha, foxtrotu, tangu, mazurce,
blues a jiných tancích.
Taneční kurz je určen pro všechny věkové kategorie, rozhodující je

Účastníci prvního tanečního kurzu pro dospělé v Hněvčevsi 2015. Foto: archiv

dobrá nálada, úsměv a chuť tančit.
Oblečení je doporučeno lehce společenské, což u pánů znamená společenské kalhoty, košile, sako, u dam
oblečení určené pro potěchu oka.
Závěrečný věneček proběhne za
doprovodu živé hudby, zváni jsou
nejen účastníci kurzů, ale i široká veřejnost, příbuzní a hosté.
Již nyní se můžete hlásit u pana
Josefa Exnara na čísle 734 559 716.
Těšíme se na společná setkání v příjemné atmosféře a u dobré hudby.
Lenka Podubecká

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka



srpen - říjen 2015


15. 8. 15:00 - 17:00 Setkání s folklorem. Mezinárodní přehlídka folklórních souborů na nádvoří zámku.
17:00 hod Grilované speciality (sýry) v kiosku letního občerstvení.

Mokrovousy

15. 8.

19:00 hod Hrobka s vyhlídkou. Divadelní představení nechanického divadelního spolku NOS. Na nádvoří zámku.

zámek Hrádek

18:00 hod Vystoupení operní pěvkyně Shirley Tracanna z Itálie.
Přijelo panstvo…! II. V podání herců ochotnických divadel a hostů představí hraběcí rodina, služebnictvo
15. 8. a 16. 8. 9:00 - 17:00
a další postavy zábavnou formou život na zámku před 120 lety.
22. 8.
10:00 hod Vyhlášení vesnice roku 2015 Královehradeckého Kraje.
16. 8.

ZÁŘÍ 2015

21.–22. 8.

Sovětické posvícení a slavnostní křest historického praporu. Bohatý celodenní program s večerní zábavou.

Kostel v Suché
zámek Hrádek
Stračov
Sovětice

22. 8.

19:00 hod Rockový večer - rozlučka se sezónou. Vaťák - Kabát revival. Coctail… alá Motejl - předkřest nové desky.

Amfit. Chlum

29. 8.

13:00 hod Dětský sportovní den - ukončení prázdnin. Od 18:00 Posezení s živou hudbou - Bylo nás pět.

Sadová

29. 8.

13:00 hod Rozloučení s prázdninami.

Tůně

29. 8.

14:00 hod Zakončení prázdnin. Ve sportovním areálu. Pořádá SDH Boharyně.

Boharyně

29. 8.

16:00 hod Rozloučení s prázdninami na fotbalovém hřišti. Hraje skupina Oslík. Pořádá TJ Sokol Stěžery.

Stěžery

30. 8.

09:00 hod Koloběžkiáda - závody dětí na kolech, koloběžkách a ostat. strojích. Od 16 h opékání buřtů v areálu koupaliště.

Mokrovousy

5. 9.

08:00 hod Sjezd rodáků spojený s oslavou 110. výročí založení Hasičského sboru.

Lodín

5. 9.

09:00 hod Setkání rodáků. Oslavy 120 let od založení SDH Mokrovousy a 650 let od první písemné zmínky o obci.

Mokrovousy

7. 9.

17:00 hod Zlaté pondělí. Estrádní vystoupení imitátora Petra Jablonského.

Stračov

8. 9.

19:00 hod Zdravotní cvičení Healthy & Pretty. Každé úterý. Přihlášky a info na kdnechanice@seznam.cz (725922203).

Nechanice

12. 9.

08:00 hod Volejbalový turnaj na hřišti.

Sovětice

12. 9.

09:00 hod Oslavy 110 let založení SDH Nechanice.

Nechanice

12. 9.

Stěžírky

26. 9.

13:00 hod Soutěž požárních družstev v požárním útoku - více informací na str. 9
Soutěž v hasičském sportu O pohár starosty obce Pšánky zařazené do Východočeské hasičské ligy.
10:00 hod
Kontakt: Václav Zubr 725081309.
2. ročník charitativního běhu - pořádají R. a H. Balcarovi. Prezence od 17 hod u hřiště TJ Sokol. Částka za
18:00 hod
startovné bude věnována "slaným dětem" (onemocnění cystickou fibrózou). Přihlásit se můžete na OÚ Stěžery.
09:00 hod 26. ročník Stěžerských šlapaček. Více informací na str. 9.
Přehlídka divadelních spolků - Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice, Potštejn: Chlapi jsou divný aneb Jak
17:00 hod
to vidí ženy.
12:00 hod 8. Hubertova jízda v areálu myslivecké střelnice. Registrace účastníků od 11 hod. Zahájení ve 12:00 hod.

Horní Černůtky

26. 9.

07:00 hod Výlov obecního rybníka. Občerstvení zajištěno.

Pšánky

26. 9.

17:00 hod Den naruby. Děti pořádají soutěže pro dospělé. Grilované makrely.

Mokrovousy

13. 9.
18. 9.
19. 9.
20. 9.

ŘÍJEN 2015

zámek Hrádek

15. 8.

Pšánky
Stěžery
Stěžery
Nechanice

26. 9.

18:00 hod Taneční - 1. prodloužená.

Nechanice

26. 9.

20:00 hod Rocková zábava z živou hudbou v hospodě Na Kopečku. Vstupné 80 Kč.

Hrádek

3. 10.

Stěžery

23. 10.

Zájezd na podzimní Floru Olomouc. Pořádá ČZS Stěžery. Přihlášky na OÚ Stěžery.
Vystoupení Evy a Vaška s Josefem Zímou. Předprodej vstupenek bude od 28. 9. vždy v pondělí
15:00 hod
od 18 do 20 hod na OÚ v Hněvčevsi.
Zahájení kurzu společenského tance v Nechanicích. Pokračování a více informací viz článek v příloze.

Nechanice

24. 10.

18:00 hod Taneční - 2. prodloužená.

Nechanice

17. 10.

Hněvčeves

25. 10.

Zahájení kurzu společenského tance v Hněvčevsi. Pokračování a více informací viz článek v příloze.

Hněvčeves

31. 10.

Dýňobraní.

Mokrovousy

pozvánka moikrovousy

charita

Aktualní informace o dění
v mikroregionu Nechanicko sledujte na

www.nechanicko.cz

zpravodajství obce





Oblastní charita Hradec
Králové pomáhá seniorům
v jejich domácím prostředí
Pomáháme seniorům s péčí o sebe a domácnost
Pečovatelé a pečovatelky pomáh jí s hygienou, oblékáním, drobným úklidem, podáním stravy. Zajistí
chod domácnosti. Služba Po – Ne.
Charitní pečovatelská služba, Na Kropáčce 30/3, 500 03 HK tel:
495 515 372, 777 736 013, chps@hk.caritas.cz
Ošetřujeme nemocné
Zdravotní sestry aplikují injekce, inzulín, podají léky, ošetří bércové
vředy, nádorové rány, provádí odběry. Služba Po – Ne.
Charitní ošetřovatelská služba, Na Kropáčce 30/3, 500 03 HK
tel: 495 530 188, 777 736 014, chos@hk.caritas.cz
Doprovázíme na poslední cestě životem v jejich domovech
Snažíme se, aby pacient, i přes své onemocnění, mohl dožít poslední
dny svého života doma důstojně a bez bolestí. Nonstop pohotovost
zdravotních sester a lékařů.
Domácí hospicová péče Hradec Králové, Na Kropáčce 30/3, 500 03 HK
tel.: 495 530 188, 775 442 405, domacihospic@hk.caritas.cz
Poradíme s problematikou dluhů, exekucí, rozvody, vyrovnáním
majetku
Poradna pro lidi v tísni, Kotěrova 847,500 03 Hradec Králové
tel.: 495 591 382, mobil: 777 737 612, plt@hk.caritas.cz
Pomůžeme řešit ohrožení domácím násilí
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím,
Kotěrova 847,500 03 Hradec Králové
tel.: 495 530 033, mobil: 774 591 383, intervencni.centrum@hk.caritas.cz
www.charitahk.cz
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Přijelo panstvo -15. a 16. srpna 2015
V sobotu i v neděli proběhnou
prohlídky zámku za doprovodu
hraběcí rodiny a služebnictva. V
podání herců ochotnických divadel
a hostů od 9.00 do 17.00 hodin bude
k vidění i k slyšení historický příběh
z roku 1895, kdy byla v Praze slavná
Národopisná výstava Českoslovanská
a kde hrabě Jan Nepomuk Harrach
byl čestným předsedou výkonného
výboru výstavy. Hrabě Jan Nepomuk
Harrach se velice aktivně podílel na
organizaci výstavy a na jejím programu.
Hodinová věž
O tomto víkendu bude pro veřejnost opět zpřístupněna od 9.00
do 17.00 hodin hodinová věž, v pří-

padě příznivého počasí i s vyhlídkou
z ochozu věže. Rezervace vstupenek
doporučujeme.
Sobotní odpolední a večerní
program:
Setkání s folklorem
Na nádvoří zámku proběhne odpoledne od 15:00 do 17:00 hodin
mezinárodní přehlídka folklorních
souborů
Divadelní představení
Večerní divadelní představení na
nádvoří zámku – od 19:00 hod. vystoupí Nechanický ochotnický spolek
NOS s hrou Hrobka s vyhlídkou
Ivan Šenk,
kastelán zámku Hrádek u Nechanic
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„Rok na vsi Nechanitz“ aneb ze starých českých zvyků a obyčejů
Kostelní hodiny před několika málo
okamžiky odbily poslední hodinu
starého roku a právě dnes Léta páně
1228 začíná historie nové obce v českých zemích. Dovolte mi, abych Vás
– nové obyvatele – majitele gruntů,
sedláky i všechny ostatní přivítal na
Vašich nových domovech. Dnes jste
odevzdali svá stavební povolení a s potěšením konstatuji, že v naší krásné
obci Nechanitz vyrostla řada nádherných gruntů.
Jako rychtář této malé české vísky, daleké, či nedaleké minulosti
mám jediné přání: aby si její obyvatelé žili poklidným životem, starali
se o své grunty, ale i o obecní blaho.
Pilným a pracovitým životem bude
čas ubíhat jako voda. Mezi tou každodenní dřinou a lopotou samozřejmě nevynecháme jedinou příležitost
k tomu, abychom se pobavili, oslavili
významný svátek, nebo si prostě jen
tak poklábosili se sousedy – o tom, co
bylo, je a co nás hlavně všechny čeká
a nemine… A aby se Vám všem takto
spokojeně žilo, byla ustanovena obecní
rada v čele s rychtářem. Kde tomu
bude zapotřebí, pomůže se sklizní, tam
nechá postavit studnu, jinde zajistí vše
potřebné a jindy zase vyřeší případnou
drobnou rozepři mezi grunty k všeobecné spokojenosti…Zároveň bude
využívat své pravomoci a pro správu
naší malé obce vydá potřebné obecní
vyhlášky.
První z nich nyní slyšte: Co by

bylo gruntu bez pozemku a sedláků
bez polí! Obecní rada proto rozhodla o prodeji obecního majetku – polí
novým obyvatelům! Nabízené polnosti
můžete zhlédnout na katastrální mapě
vyvěšené na obecní vývěsce. Ceny jsou
stanoveny obcí v obecní měně – grošíkách.
Rychtář obce Nechanitz“
Těmito slovy rychtář zahájil
program na příměstském táboře pod
názvem „Rok na vsi Nechanitz“, který pořádala školní družina ZŠ a MŠ
Nechanice v prvních dvou týdnech
letních prázdnin. Zúčastnilo se ho
celkem 18 dětí ve věku od 5 do 10
let, a to nejen z naší školy. Celý tábor se nesl v duchu tradic a zvyků.
Začínalo se 1. ledna Léta páně 1228,
kdy rychtář přečetl obecní vyhlášku o založení obce Nechanitz. Od
tohoto data se odvíjela celá táborová hra, která seznamovala s různými tradicemi, ale i s obyčejným
životem sedláků a statkářů. Nejprve
se děti rozdělily do gruntů - na žlutý, červený a modrý. Pro rozlišení si
každý obatikoval šátek v barvě svého
hospodářství. V průběhu her grunty získávaly grošíky, za které hlavní
statkář po vzájemné dohodě kupoval
pozemky a lesy, které se zapisovaly
do katastrální mapy. Dokladem o nákupu pozemku byla kupní smlouva
podepsaná rychtářem a hlavním statkářem. Aby sedláci věděli, jak se žije
i jinde, navštívili jiné kraje – skanzen

Stěžery - již 16 let zajišťuje
stravování ve školní jídelně Základní
a mateřské školy ve Stěžerách paní
Věra Homolková, vedoucí školní jídelny. Při přípravě zdravého, chutného a výživného jídla jí v současnosti
pomáhají 4 zaměstnanci.
Kolik jídel připravujete pro děti,
žáky a dospělé denně?
Celkem je to na 361 jídel včetně
přesnídávek a svačin pro děti v mateřské škole a obědů pro děti, žáky
i občany Stěžer.
V roce 2014 obec Stěžery
modernizovala vybavení školní kuchyně, přibyly nové kuchařské stroje
včetně konvektomatu. Usnadnila

vám tato technika práci?
Zvýšil se počet strávníků, i objem
prací se zvýšil. Nicméně částečně se
odstranila těžká fyzická práce s přemisťováním a přenášením těžkých
nádob. Zařízení kuchyně teď opravdu umožňuje realizovat rychleji
a komplexněji novější technologie
přípravy pokrmů.
Školní stravování se řídí výživovými normami danými ministerskou
vyhláškou, musíte dodržovat spotřební koš, jak se vám daří naplňovat tyto normy?
Školní děti a žáci realizují program
Pohyb a výživa, v rámci kterého se učí
jíst pravidelně a hlavně zdravě. Mě-

Veselý Kopec a mini ZOO park ve
Stěžerách. Oba výlety byly velmi vydařené. A jaké tradice si malí sedláci
připomněli? Nejprve přišli Tři králové, následoval jarní osev, Velikonoce a s tím spojené zdobení kraslic
a pletení pomlázek. Také nastalo období sucha a všichni museli shánět
vodu pro své grunty, sušit seno, starat se o nemocný dobytek. Nechyběly
ani dožínky s pečením chleba, který
se všem povedl a byl velice chutný.
Nakonec začala klepat na dveře zima
a přišly Vánoce. Ty jsme strávili na
koupališti v Lodíně. Po štědrovečerní



večeři pak pod stromečkem všichni našli malý dárek. Na konci tábora proběhlo vyhodnocení celé hry.
Každý sedlák obdržel šerpu a čestné
občanství obce Nechanitz. Nejlépe si vedl žlutý grunt, ale pochvala
a uznání patří všem. Věřím, že dětem
se na táboře líbilo a budou mít pěkné
vzpomínky. Poděkování patří paním
vychovatelkám Evě Havranové, Míše
Máslové a Daniele Němcové, které
připravily pestrý a bohatý program.
Mgr. Jana Jedličková
ZŠ a MŠ Nechanice

Vítězný Žlutý grunt. Foto: Daniela Němcová

O stěžerské školní jídelně

síčně se musí příprava jídla povinně
orientovat na dvě jídla bezmasá, dvě
s luštěninami, dvě sladká a dvakrát
jídlo s rybami. Velmi oblíbená příloha knedlíky se může připravovat jen
třikrát do měsíce.
Kterými jídly potěšíte nejmenší
děti?
Kupodivu to jsou omáčky, a to rajská, koprová, svíčková, ale chutnají také špagety a kuře na paprice.
Z polévek vede cibulová.
Dostávají děti příležitost sestavovat jídelníček?
Děti i žáci se podílejí každoročně
na sestavování jídelníčku na měsíc
prosinec.

Z médií je známo, že někdy vznikají problémy s dodavateli surovin,
jaké jsou vaše zkušenosti?
Naše školní jídelna má spolehlivé
dodavatele a všechny problémy řešíme ke spokojenosti strávníků. Někteří dodavatelé nám dokonce pomáhají
sponzorovat drobnými dárky různé
dětské oslavy.
Nadále
spokojené
strávníky
v novém školním roce 2015/2016
přeje všem zaměstnancům
Dana Janulíková
Stěžery

CESTOVALI JSME AFRIKOU
Třesovice - v druhé polovině měsíce dubna se z dětí v mateřské škole
stali cestovatelé. Věřte, že děti necestovaly jen prstem po velké mapě
Afriky, se kterou pracovaly. Ony totiž
vyrazily na dobrodružnou výpravu

africkým kontinentem prostřednictvím prožitkového učení.
Co tedy na cestě zažily? Setkaly
se s africkým výtvarným uměním –
obrazy, sochami i architekturou. Poznaly na vlastním těle, při tanci, ryt-

mus africké hudby a zvuk afrických
hlasů. Prohlédly si nejrůznější africká zvířata během výletu do ZOO
Dvůr Králové n. L. V neposlední
řadě ochutnaly i některá africká jídla. Zážitky z našeho dobrodružství

si můžete prohlédnout ve fotogalerii
na našich webových stránkách www.
mstresovice.cz. Zde také získáte další
informace o našich aktivitách s dětmi
a pro děti.
Mgr. Blanka Moravcová

zpravodajství obce
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Dětský střelecký den
Lodín - 6. června 2015 uspořádali myslivci z mysliveckého sdružení „Starý háj“ střeleckou soutěž
pro děti a jejich rodinné příslušníky.
Soutěž probíhala v krásném areálu koupaliště v Lodíně. Střílelo se
ze vzduchovek na 6 různých terčů
(běžící jelen, běžící divočáci, padající srnec a vrána, padající panáčkové
a papírový terč).
Soutěže se zúčastnilo 57 dětí
a dospělých ve čtyřech kategoriích.V kategorii nejmladších ve věku
do osmi let se na prvních třech
místech umístili: Matyáš Ardelán,
Antonín Horák a Kristýna Prchlíková. V kategorii 8 až 15 let: Jan
Korbel, Jan Ragula a Jan Horák.

V kategorii 15 - 100 let, která byla
zároveň soutěží o putovní pohár starosty obce Lodín, vyhrál Marcel Bělin z Nechanic a na dalších místech
se umístili Pavel Prchlík a Erik Beger.
Zajímavá a atraktivní byla také
soutěž rodin, ve které se na prvních
třech místech umístily po urputném
boji rodiny: Ragulova, Korbelova
a Komárkova z Myštěvse.
Všichni zúčastnění obdrželi pěkné
lovecky laděné diplomy se zápočtem
dosažených bodů z celého klání.
Pěkné počasí, dobrá grilovaná
pochoutka z vepřových kýt i další
občerstvení přispělo k dobré náladě
a hezky strávenému odpoledni.
Miroslav Dobrozemský st.



Střelecký den pro děti a rodinné příslušníky v Lodíně.
Foto: Miroslav Dobrozemský st.

Dobrodružné hledání pokladu s překvapením
Hněvčeves - jako každý rok jsme
uspořádali pro naše menší spoluobčánky dobrodružné hledání pokladu. Úmorné vedro začátku prázdnin
některé sice odradilo, ale většina se
sešla se svými rodiči či prarodiči,
dokonce i praprarodiči na nádraží.
Nikdo, kromě organizátorů, netušil,
co bude dál.
První překvapení - autobus. Většinou jsme chodili pěšky po fáborcích, jeli vlakem, ale autobusem
ještě ne. Kam pojedeme? I pan řidič
pochopil naši hru a mátl zvědavé
hledače. Během cesty padaly různé

nápady, ale nikdo neuhodl. Zastavili
jsme až u areálu K- Triumf ve Velichovkách. Přivítalo nás příjemné
klimatizované prostředí restaurace
a letní zahrádky. Děti chtěly hned vyzkoušet krásný modrý tenisový kurt,
dětské hřiště, ale nejvíce se těšily do
bazénu. O chladivé nápoje a občerstvení nebyla nouze a tak si každý
po svém parný den užil. Někdo na
terase, děti ve vodě nebo ve stínu slunečníku. Jen stálé hosty jsme trošku
vyrušili z klidného a poněkud líného
odpoledne. Všichni zaměstnanci se
o nás hezky postarali.

Ale kde je ten poklad? Teta Kamča
pro všechny připravila velkou křížovku, kde jsme se dověděli : Poklad
je ukrytý v dominantě naší obce. „To
je přece kostel. Musíme se vrátit zpátky!“ S panem řidičem jsme se po zpáteční cestě do Hněvčevse rozloučili
a šli hledat. Jenže kostel byl zavřený.
Ještě, že s námi byl strejda Petr. Stará
se v Hněvčevsi o kostel a věžní hodiny. Doběhl pro klíč a hledání mohlo začít. Chladný kostelní vzduch,
temno a ticho, které jsme se snažili
nenarušit, zahalilo poklad tajemstvím.

„Našli jsme ho! Hurá!“ Venku nastalo spravedlivé dělení. Kdo chtěl,
mohl jako přídavek vyšlapat schody
až do kostelní věže a prohlédnout si
hodiny a zvony, které v naší vesničce
oznamují každou čtvrthodinu čas.
Tím ale vše neskončilo. Přesunuli
jsme se na naše hřiště. Postavili stany,
přinesli spacáky a karimatky, uvařili
v kotlíku guláš, zahráli si různé soutěže. A kdy se šlo spát? To se raději
neptejte. Ráno nás probudilo sluníčko a mohlo začít zase docela jiné
dobrodružství.
Mgr. Blanka Domkářová

Shrnutí uplynulé části roku 2015 v Tůni, aneb co se u nás dělo
Tůně - náš „akční rok“ začal
14. března 2015 a to „Gulášem roku.“
Soutěž byla pořádána již podvanácté,
sešlo se téměř 30 vzorků gulášů a sama
čtyřčlenná porota, ve které již podruhé
zasedla i Pavla Tomicová, potvrdila, že
místní i přespolní kuchaři jsou rok od
roku lepší. Rozhodnutí nebylo vůbec
snadné, ale s nejvyšším počtem bodu
nakonec vyhrál guláš Evy F. z Tůně.
V dubnu se konalo pálení čarodějnic, před samotným zapálením
ohně proběhl již tradiční průvod
„alegorických vozů.“ V tomto průvodu jsou každý rok k vidění patřičně
vyzdobené traktory, traktůrky, sekačky
a motorky. Pod vedením hasičského
vozu, které projedou celou ves, posbírají opozdilce a veselit se tak začínáme všichni společně.
Květen patřil „Zábavě pod lipami“,
která se konala i přes mírnou nepřízeň
počasí. Dále byla 23. května 2015
dokončena rekonstrukce místní hasičské zbrojnice, která byla započata již
v roce 2011. Obrovské díky patří nejen

městu Nechanice za podporu, ale především všem, kteří se na rekonstrukci
podíleli a strávili na stavbě nespočet
hodin.
Prázdniny byly zahájeny akcí
„Chlapi dětem“, což znamená, že míst-



ní otcové i „neotcové“ vzali své i cizí
ratolesti a vyrazili s nimi na pár dní
stanovat, aby si maminky mohly „odpočinout“. Ve skutečnosti to znamená,
že mohou v klidu uklidit celý dům.
Další prázdninovou akcí byla „Maš-

Prázdninová maškarní zábava. Foto: Jiří Chludil

karní zábava“, která se konala 18. července.
Poslední srpnovou sobotu 29. srpna 2015 Vás srdečně zveme na „Rozloučení s prázdninami v Tůni“.
Klára Pařízková
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Dámský klub
se stále pravidelně schází každý měsíc
Stračov - v únoru opět přednášel pan profesor Dršata, tentokrát
na téma cestování po Jeruzalémě
a Palestině. Jeho vyprávění je velice
poutavé, rády ho zveme, poslechnout
si ho přijdou i muži. Pan profesor
nám slíbil další vyprávění o Rusku,
máme se na co těšit.
V březnu nám již tradičně přišly k MDŽ zazpívat děti z mateřské školy. I tato vystoupení se nám
samozřejmě velice líbí, jsme vděčné
paním učitelkám, že se věnují nacvičování písniček a básniček na
téma maminka. Nezapomněli na
nás ani zástupci obce. Pan starosta
a místostarosta nám popřáli a přinesli každé kytičku. Od dětí jsme dostaly
dárečky, které samy vyrobily z papíru
a na oplátku děti obdržely balíčky se
sladkostmi.
V dubnu nám paní Kateřina Nováková z prodejny dárkového zboží
v Roudnici přijela ukázat různé způsoby balení dárků. Balení lahví jsme
ani neznaly a byly jsme překvapené,

jak hezký dárek se dá vytvořit.
14. května jsme gratulovaly Hance
Kleplové k jejím kulatým narozeninám. Od obce Stračov dostala tradiční dárkový balíček. Oslavenkyně
pak připravila výborné pohoštění.
Všichni jsme se těšili na výlet důchodců, který pořádal obecní úřad
spolu s Dámským klubem 23. května. První zastávka byla v Knihovně
města Hradce Králové, oběd pak byl
v motelu Hana v Ostřetíně, odkud
naše cesta směřovala na zámek Nové
Hrady u Vysokého Mýta, kde je expozice nábytkového umění od baroka
až po secesi. Prohlédli jsme si výstavu
klobouků a muzeum cyklistiky. Výlet
se velmi vydařil, domů jsme se vrátili
nadmíru spokojeni.
V červnu i v červenci jsme se
opět sešly v Dámském klubu, pogratulovaly jsme oslavenkyním, pochutnaly jsme si na jejich zákuscích
a u kávy už jsme plánovaly další setkání, na které se moc těšíme.
Eva Hájková

Čtvrtý ročník dětských rybářských závodů
Stračov - v sobotu 20.6.2015
proběhl Dětský rybářský závod,
který pořádalo Sdružení rybářů
Stračov, a to už 4. ročník. Zúčastnilo se 6 dětí s doprovodem rodičů a
poradců, celkem 11 lidí. Od rána
nás vítalo chladné, deštivé počasí,
proto byla i menší účast dětí. Ale
skalní rybáři se nezalekli a na závod
přišli. Závod začal v 8,00 a skončil
v 11,30 hodin. Vzhledem k špatnému počasí nám sv. Petr moc nepřál,
ale i přesto bylo uloveno 11 ks ryb
v celkové délce 193 cm. Největší
ryba měřila 28 cm.
Všem odvážným malým rybá-



spolky





řům děkujeme za účast a samozřejmě i jejich doprovodu, že malé
rybáře podpořil.
Výsledky:
kategorie 11 – 15 let:
1.místo Michaela Poláková, 2. dělené místo Filip Vyčítal a Martin
Hejduk
kategorie 8 – 10 let:
nebyl žádný účastník
kategorie do 7 let:
1.místo Jan Luštický, 2. místo Kateřina Kliková, 3. místo Pavel Vyčítal
Břetislav Hnízdil
Předseda Sdružení rybářů Stračov

Vítězové dětských rybářských závodů. Foto: archiv

Centrum volného času

Kunčice - ve čtvrtek 30. dubna se
na hřišti uskutečnil již tradiční Čarodějnický rej. Pro děti byla připravena řada stanovišť, kde si mohly
například vyrobit těžítko z kamínku,
zkusit si z polínek postavit ohniště
nebo prolézt pavučinu z provázků.
Potom se už všichni těšili na veliký
oheň nad hřištěm. Počasí vypadalo
všelijak a teplo moc nebylo, ale nakonec nepršelo, tak si společné chvíle
užily jak děti, tak i dospělí.
V pátek 27. června se na zahradě
Centra volného času sešlo bezmála
pět desítek účastníků, aby se společně
rozloučili se školním rokem. Pro děti

byly připraveny suroviny na bramborový guláš, který společnými silami uvařily na ohni. Kdo chtěl, opekl
si tradiční špekáček, ostatní měli
možnost opéci a ochutnat trdelník
z kynutého těsta se skořicovým cukrem. Nechyběla ani výtvarná aktivita, děti si z papírových tácků vyráběly pingpongové pálky. Zbyl čas
na sousedské popovídání i zpívání
táborových písní. Ti nejodvážnější
se chystali přespat na zahradě, ale
chladné počasí je zahnalo do budovy.
Bylo to prima a těšíme se na další setkání.
Mgr. Ludmila Valešová

NECHANICKÁ ŠLÁPOTA 2015
Nechanická šlápota si tentokrát
objednala krásné slunečné počasí.
Po vyčerpávající túře čekalo u kulturního domu na výletníky ocenění v podobě diplomu, nechyběla sladká odměna, další soutěže
a hlavně zajímavé vystoupení akrobatky Kristýny.
Tímto bych chtěla ještě jednou
poděkovat všem dobrovolníkům
a pomocníkům, kteří se na akci podíleli.



Kompletní fotogalerii z akce
naleznete na webu (www.nechance.cz) nebo na facebooku KD Nechanice.
Mgr. Jitka Škvrnová
Vítězné fotografie naší fotosoutěže:
1. místo: Adéla Kohoutková
2. místo: Mgr. Hana Jarošová
3. místo: Monika Mikulcová
Bonus: Mgr. Hana Jarošová

Vítězná fotografie nechanické fotosoutěže. Foto: Adéla Kohoutková
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Poděkování
Radostovských
a jejich další plány
Radostov - pořadatelé oslav devadesáti let od založení místního SDH,
které se konaly v červnu, děkují
všem členům družstev Hasičského okrsku č. 7 Hrádek, konkrétně
sborům z Radíkovic, Libčan, Těchlovic, Stěžer, Radostova a Hrádku,
kteří přispěli svým dílem při okrskovém cvičení v dálkové přepravě
vody ke zdárnému průběhu oslav.
Činnost radostovských hasičů však
oslavou 90 let sboru zdaleka nekončí. Hned v září se chystají zapojit do
akcí k Evropskému dni recyklace baterií. Dosud sbírají elektrospotřebiče
v soutěži Recyklujte s hasiči, ale ve
spolupráci se ZŠ v Libčanech chtějí

v obci sbírat i vybité baterie. Rádi se
s vámi o svoje zkušenosti s recyklací
podělí.
Zdeněk Pečenka
Popisek k fotografii:
Touto fotografií se vracíme
k oslavám devadesáti let od založení
dobrovolného hasičského sboru v Radostově, které se konaly v červnu. Ke
zdárnému průběhu přispělo i okrskové cvičení v dálkové přepravě vody.
Dík pořadatelů patří všem členům
družstev Hasičského okrsku č. 7 Hrádek, konkretně sborům z Radíkovic,
Libčan, Těchlovic, Stěžer, Radostova
a Hrádku.



Foto: Ing. Jiří Sitař



Forotgrafie z průběhu závodu do vrchu. Foto: organizátoři závodu

Běh do nebe…
Stračov - zní to sice poeticky, ale
v tomto případě mluví čísla sama
za sebe. Jedenáct kilometrů délky
a téměř dva a půl tisíce nastoupaných
metrů. Za normálních podmínek turistická túra ve švýcarských Alpách
na celý den.
Ale jde to i rychleji…
V neděli 7. června to nedaleko
městečka Bellinzona předvedlo několik špičkových běžců do vrchu z celého světa. Konal se tu již tradiční
závod skyrace Lodrino – Lavertezzo.
Převýšením je tento závod unikátní
a jen těžko najít v Evropě podobně
náročný výběh. Od druhého po
šestý kilometr běžci získávají až tři
stovky výškových metrů na kilometr
a tempo okolo jedenácti minut na absolvování tohoto úseku je limitní. Zní
to humorně, vždyť to je tempo klasické chůze po rovině a tohle je běžecký závod. Je tohle tedy ještě běh?
Ano! Střídání rychlé chůze a běhu
je nutností, ale stejně běh v celém
závodě nakonec převáží, neboť po
ostrém začátku následuje „běžecká
pasáž“, která je náročná spíše technicky. Po úzkém chodníčku je místy

nutné již překonat sněhovou plotnu
vystrojenou lanem pro přidržení. Záchranáři takové úseky jistí až ve třech
lidech (15-20m tratě). Závěrečné
stoupání do sedla Forcarella připomíná spíše horolezecký výstup a není
výjimkou postup „po čtyřech“. To
vše trvá nejlepším okolo dvou hodin
a odměnou jim byl letos, stejně jako
vloni, krásný výhled do obou údolí
Lodrina i Lavertezza.
A kdo si se stoupáním poradil nejlépe? Kromě závodu „nahoru“ byli
na startu ještě běžci skyrace (nahoru
a dolů). Asi dvě stovky odvážných
se tak vydali vstříc horám už v osm
hodin ráno. Stejně jako loni na startu panovalo krásné letní počasí. Do
vrchu se tak běžci dost ohřáli, ale
v jiných podmínkách by šlo možná
o život, proto je také povinnou výbavou větru odolná bunda, kterou si
každý nese s sebou. Brzy po startu se
na čele ukázal místní matador a také
organizátor Andrea Cairoli. S ním se
ujal tempa Pascal Egli (skyrace) a na
třetím místě obhájce vítězství Milan
Janata ze Stračova.
Na konci první hodiny závodu

po nejtěžším stoupání Andrea přepustil druhou příčku Milanovi, ale
závod tu teprve začíná. „Zdravotní komplikace ze začátku roku se
projevily v posledních metrech, kde
jsem asi 400 m před cílem ztratil
druhou příčku,“ řekl Milan po závodě a dodal, že je to jeden z nejtěžších běhů, které zná, konkurovat
mu může snad jen Dolomitenmann,
který je však více než o dvacet minut
kratší. Vítězem v běhu na Forcarellu
se stal Patrick Feuz v čase 1 hodina,
57:21 min. Druhý dokončil zkušený

Andrea Cairoli 2:00:09 před Milanem
Janatou 2:03:00. Další zástupci české
republiky doběhli hned za ním. Martin Berka 2:04:10 a Ondřej Horyna
2:09:41. Mezi pěti vyhlašovanými
byli tak tři zástupci české výpravy
a to ještě Pavel Brýdl ve skyrace
dokončil na 4. místě.
Švýcarské dobrodružství tak bylo
po roce opět úspěšné a nutno říct, že
konkurence stále narůstá a tak uvidíme, jak to dopadne za rok.
Mgr. Milan Janata

O volejbalový pohár starosty obce hrálo devět týmů
Lodín - v sobotu 20. 6. 2015 proběhl již 9. ročník volejbalového turnaje
smíšených týmů amatérských a rekreačních hráčů. Hrálo se o Pohár
starosty obce. Letos se zúčastnilo
9 týmů: Pašáci Lodín, Hopsinky
Mlázovice, Mokrovolej Mokrovousy,
Bílý balet Jilemnice, Marná snaha Sa-

dová, Balvani Jablonec, Název týmu
Dvůr Králové, Králíci z klobouku N.
Bydžov a Draci Trutnov. Hrálo se
ve dvou skupinách každý s každým
a čtyři týmy z každé skupiny postupovaly dále.
Do pavouku postoupilo osm týmů
a po vyřazovacích zápasech obhá-

jily první místo z loňska Hopsinky
Mlázovice, když porazily Draky
z Trutnova, na 3. místě skončil Dvůr
Králové, čtvrtá Marná snaha. Další
umístění: 5. Balvani, 6. Pašáci, 7.
Bílý balet, 8. Králíci z klobouku a 9.
Mokrovolej.(Nestihli dohrát všechny
zápasy, měli doma akci pro děti). Po-

časí bylo poněkud vrtkavé, s deštěm
i sluníčkem, přesto se všem v Lodíně
moc líbilo a těší se na 10. ročník.
Děkujeme všem sponzorům, hlavně obci Lodín, a všem, kteří pomáhali tento turnaj uspořádat.
Jaroslav Karel
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Malá kopaná již po dvanácté v Těchlovicích
Těchlovice - letní sportovní sezóna
byla zahájena první červnovou sobotu, kdy se uskutečnil dvanáctý ročník
turnaje v malé kopané o putovní pohár obce Těchlovice. Do turnaje se
přihlásilo celkem deset týmů, ale zúčastnilo se ho nakonec pouze devět.
Týmy byly rozděleny do dvou



skupin. Díky tomuto lichému počtu
hrálo v jedné skupině o jeden tým
méně. Na druhou stranu se však podařilo domácím pořadatelům sestavit
týmy dva, což byla oproti minulým
ročníkům změna, která dokonce přinesla kýžený výsledek.
Ze základní skupiny postupovalo

Účastníci dvanáctého ročníku v malé kopané. Foto: Daniel Schejbal

celkem osm týmů, ze kterých pak
vzešly čtyři nejlepší.
O třetí místo se utkali Kardiaci
a Papriky a ve finále svedly boj o zlato
týmy Boca a Těchlovice A.
Konečné výsledky:
1. Boca, 2. Těchlovice A, 3. Papriky
Vítězné týmy byly po zásluze



odměněny. Celý den se nesl v duchu dobré nálady a navzdory velice
horkému počasí se vydařil. Ve večerních hodinách se již tradičně, za
zvuku hudby, hojně oslavovalo.
Bc. Zuzana Klazarová

Účastníci dvanáctého ročníku v malé kopané. Foto: Daniel Schejbal

Dětský den, rybářské závody a nohejbalový turnaj
Sadová - Svátek práce 1. květen jsme
oslavili uspořádáním turnaje v nohejbalu. Přihlášeno bylo 10 družstev a zájem měla ještě další 4 družstva. Ta jsme
museli odmítnout, protože máme pouze jedno hřiště. K občerstvení byl připraven široký sortiment, diváci a hráči
s chutí vše spořádali.
Turnaj byl velmi vyrovnaný,
a přestože obě domácí družstva vyhrála své skupiny, na medaile nakonec
nedosáhla. Diamant Sadová vypadl
již ve čtvrtfinále, přestože měl 3 nebo
4 mečboly. Drahokam Sadová do
čtvrtfinále přešel přes družstvo Sovětic, ale v semifinále překvapivě vypadl s družstvem Máslojed. Vítězství si
odneslo družstvo SK Snů Třebechovice, na druhém místě se umístilo družstvo Máslojed. Třetí místo vybojovalo
družstvo Holohlav v krásném zápase
s Drahokamem Sadová, který tak skončil na čtvrtém místě. 5. místo nakonec
vybojoval Diamant Sadová, 6. místo
Divočáci Divec, 7. místo Sovětice, 8.
místo Kopečkovic Dohalice, 9. místo
Světí a na 10. místě skončilo družstvo
Metuje.
Turnaj končil až kolem půl osmé večer a povedl se, i když ráno počasí moc
nepřálo.
O měsíc později v sobotu 30. května 2015 byl ve 13 hodin zahájen
v okolí sportovního hřiště Dětský den.
Po příchodu děti, které chtěly soutě-

žit, obdržely kartičku, do které se jim
zaznamenalo absolvování každého
z 10 soutěžních stanovišť. Na těchto
stanovištích dostávaly drobné odměny
a po splnění všech soutěží odevzdaly
kartičku a za to byly ještě odměněny
párkem a limonádou. Celkem se do
soutěží zapojilo 144 dětí, které si mohly vyzkoušet své dovednosti, šikovnost
a také zachytat opravdové ryby, což se
jim dost dařilo. Soutěžící i nesoutěžící děti si náramně užily skákací hrad,
prohlédly si policejní VW Passat a dvě
Hondy, na kterých je ochotní policisté
trpělivě vozili po okraji areálu. Velmi
žádaná byla projížďka v kočáře taženém koníky. O bonbóny shazované
z leteckého modelu se pokaždé strhla
pořádná „bitva“, protože chutnají úplně
jinak, než ty, co mají děti doma.
Letošní Dětský den nenarušil
déšť, a tak se na závěr soutěží mohlo
v ideálních podmínkách, uskutečnit
jedno překvapení. Čtveřice úspěšných
reprezentantů v biatlonu spolu s realizačním týmem na čele s „Gabrielou
Soukalovou“ (Jirka Středa) uspořádala exhibiční závod pro nadšené publikum. Při konzumaci velmi chutného
a širokého sortimentu jídla, o jehož
přípravu a podávání se vzorně starala
řada kuchtíků ve slušivých zástěrách,
a při popíjení neméně dobrých nápojů čepovaných profesionální obsluhou
se stále hojně zaplněný areál dočkal

příjezdu kapely „Bylo nás pět“, která
až do půlnoci pěkně vyhrávala k tanci
a poslechu.
13. června 2015 byl uspořádán 2.
ročník obnovených Dětských rybářských závodů.
Do závodu se přihlásilo 23 mladých
rybářů a zájemců o sportovní rybolov
z širokého okolí. Závody probíhaly ve
dvou dvouhodinových poločasech, při
kterých téměř každý účastník okusil
nádheru a nadšení při zdolávání ulovené ryby. Podařilo se ulovit celkem
11,48 metru ryb a největší úlovek byl
kapr o délce 47 cm. Mladé rybářce se



podařilo ulovit kachnu o délce 53 cm,
která se nedopatřením zachytila o vlasec a následně byla, samozřejmě bez
zranění, propuštěna zpět na hladinu
rybníka. Po skončení závodů si každý
mohl opéci párek na ohni a samozřejmě nechybělo občerstvení na doplnění
pitného režimu. Po občerstvení čekalo
na všechny účastníky vyhodnocení
a odměna za vynikající výkony.
Na závěr patří poděkování všem
účastníkům a organizátorům rybářských závodů a nezbývá než se těšit na
třetí ročník v roce 2016.
Drahoslav Falta, starosta obce

Dětský den v Sadové. Foto: Michal Juklíček.
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