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Oslava 110 let od založení SDH je za námi

Nechanice - V sobotu dne
12. září 2015 se uskutečnila oslava
110 let od založení SDH v Nechanicích. Oslavy zahájily v 9:00 mažoretky
z Nového Bydžova a po úvodních
proslovech starosty SDH Nechanice
pana Petra Nováka a starosty města
Nechanice pana Jiřího Pechara byla
předvedena ukázka simulovaného
zásahu u dopravní nehody jednotkou
SDH Nechanice, a to ve spolupráci
s dopravní policií z Hradce Králové
a Zdravotní záchrannou službou
z Nového Bydžova. Celou ukázku odborně komentoval pan Rudolf Kubík,
vedoucí mladých hasičů SDH Nechanice. Následovalo další vystoupení mažoretek z Nového Bydžova,
poté ukázka Policie České republiky
ve výcviku služebních psů.
Během oslav také předvedli svůj
um v hasičském sportu naši mladí hasiči. Na oplátku jim ukázali

dobrovolní hasiči ze Sovětic a z Tůně,
jak při zásahu funguje historická
technika.
Oslava se uskutečnila v kulturním
domě a v přilehlých prostorách.
Dále tu také probíhala výstava historických stejnokrojů a historických
zajímavostí spojených se vznikem
sboru dobrovolných hasičů. Součástí
této výstavy byla i videoprojekce, zachycující sbor od začátku až do současnosti.
Ve venkovních prostorách byla vystavena jak historická, tak současná
hasičská technika ze širokého okolí,
včetně techniky složek integrovaného
záchranného systému Královéhradeckého kraje. Průběh oslav provázela hojná účast jak místních, tak
přespolních občanů s dětmi a dobrá
nálada.
SDH Nechanice děkuje všem
členům, kteří se podíleli na uspořá-

Vylepšení vyhlídky na
Jehlickém kopci u Nechanic



Ukázka hašení pěnou. Foto: Radek Klíma

dání oslav, zúčastněným sborům techniky. Děkujeme i všem hostům
s historickou technikou, HZS HKK a spoluobčanům.
ze stanice Pražská, HZSp Čerpro
Cerekvice a.s., ZZS HKK a PČR
Petr Novák
za předvedení své nejmodernější
starosta SDH Nechanice

Rozhovor o pejscích

Hřibsko - Roman Zasadil je od
roku 2014 zastupitel obce Stěžery.
Trvale bydlí v Hřibsku. Svůj čas dělí
mezi výkon svého povolání, práci
zastupitele, rodinný život a také výcvik psů husky. Tato aktivita je pro
veřejnost velmi zajímavá a atraktivní.

Jste cvičitel a chovatel psů husky.
O kolik pejsků se staráte? Všichni vaši
psi jsou cvičeni, či spíše schopni výcviku?
Abych to uvedl na pravou míru,
nejsem cvičitel psů husky, ale
musher. Což je člověk, který jezdí se

 Díky obětavcům okolo pana Vladimíra Fofa je vyhlídka na Jehlickém
kopci u Nechanic opět o něco atraktivnější. Byla sem umístěna dřevěná
socha „Jehličáka“, který bude na vše spojené s vyhlídkou „dohlížet“. Socha
je vytesaná z kmene borovice a je 2,5 m vysoká. Všem doporučuji vyhlídku
navštívit, a to hlavně za jasného počasí, při kterém je nádherně vidět do
širokého okolí.
Foto: Petr Švasta



psím spřežením. Momentálně máme
doma sedm pejsků schopných závodit a jedno štěňátko, které tedy nepatří mně, ale mé dceři, která, jak to
vypadá, půjde v mých šlépějích. Letos
by se měla účastnit jako nejmladší
závodnice v kategorii scooter junior
(jízda na koloběžce taženou psem).
Od roku 2008 se spolu s manželkou
účastníte soutěží psích spřežení. Závodíte pochopitelně celoročně, umístili
jste se v závodech nejhůře do 5. místa.
Co považujete za svůj největší sportovní úspěch?
… pokračování na str. 9

Roman Zasadil se svou smečkou na závodech Zásadský mid 2014, kde
získal druhé místo. Foto: Pavel Slezák
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Archeologická sbírka měšťanské školy v Nechanicích
Již několik desítek let se za zdmi
měšťanské (dnešní základní) školy
v Nechanicích ukrývají pozůstatky
školní archeologické sbírky, jež se
v první polovině 20. století nacházela ve vitrínách na chodbě školy. Do
dnešních dnů se ze sbírky dochovaly
pouze kamenné artefakty a keramika,
jejíž převážnou část tvoří střepy nádob.
Ve sbírce je zastoupeno hned
několik období z naší minulosti. Můžeme tam nalézt předměty spadající do pravěku, středověku, ale i do
novověku, přičemž většina nálezů
pochází z Nechanic a blízkého okolí.
V archiváliích školy není dochován
žádný inventář, v němž by prehistorické i mladší nálezy byly zaznamenány. Bez potřebných písemných
pramenů jsou nám proto u většiny
artefaktů zatajeny informace nálezové okolnosti a informace o původu. Dle vyhodnocení archeologické
památkové péče z roku 2005, jež
vypracovalo Muzeum východních
Čech, jsou Nechanice místem, na
němž se osídlení objevuje od mladší
doby kamenné, a to především díky
pozici u středního toku řeky Bystřice
a vhodným klimatickým podmínkám
pro osídlení.
Sbírka školy by se dala podle přírůstků rozdělit na dvě části. První
část artefaktů se do měšťanské školy
nejspíše začala dostávat hned po jejím založení. Často se stávalo, že děti
nosily svým učitelům předměty, které
nalezly například při pracích na poli.
Tímto způsobem vznikaly i na jiných



školách bohaté sbírky, jež se staly pro
řadu badatelů velmi cenným zdrojem
informací o jednotlivých regionech
v Čechách.
To můžeme názorně ukázat na
příkladu Josefa Ladislava Píče,
jednoho z nejvýznamnějších českých archeologů na přelomu 19. a 20.
století, který založil první prehistorickou expozici v Muzeu Království
Českého (dnešním Národním muzeu) na Václavském náměstí. Expozice pro veřejnost byla otevřena v roce
1893, ale i po jejím zpřístupnění ji
bylo potřeba doplňovat hmotnými
památkami. Proto J. L. Píč udržoval
velmi blízký vztah s amatérskými archeology. Přátelil se také s Ludvíkem
Domečkou, ředitelem Historického muzea v Hradci Králové (dnešní
Muzeum východních Čech v Hradci
Králové). V jednom z dopisů adresovaných L. Domečkovi projevil J. L.
Píč zájem navštívit Nechanice a jejich
přilehlé okolí. Návštěva se uskutečnila v roce 1902. V měšťanské škole
nalezli „prehistorické nálezy z doby
kamenné a bronzové“. Z doby kamenné se ve školní sbírce zachovalo
několik kamenných broušených nástrojů.
Některé předměty ze školní sbírky
byly dokonce vystaveny na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze
roku 1895. Z inventárních karet archeologické podsbírky Oddělení
pravěku a antického starověku Národního muzea se dozvídáme, že
na Národopisnou výstavu putovaly
také tři nádobky lužické kultury

z mladší doby bronzové pocházející z Nechanic. V Praze je vystavoval
jistý pan Procházka z nedalekých
Dobřenic. Po skončení výstavy byly
nádobky umístěny do prehistorické
expozice Muzea Království českého.
Pouze u jediné nádoby z celé
školní sbírky máme doložen její původ s jistotou. Jedná se o malý okřín,
dvojkónickou nádobu z mladší doby
bronzové, která byla nalezena na
katastru obce Měník. Místo nálezu
udává štítek přilepený na nádobě.
Je dokonce možné, že se ve sbírce nacházejí i novodobé kopie nádob. Až podezřele podobný odstín
a makroskopicky pozorovatelnou
podobu hlíny mají střepy misky, teriny a miniaturní nádobka. Keramika
však nebyla podrobena žádné analýze.
O druhé části sbírky se dozvídáme
prostřednictvím pamětnice, paní Jarmily Havelkové. Jarmila Havelková,
rozená Slávová, je dcerou Antonína
Slávy, jenž se po první světové válce
stal řídícím učitelem na obecné škole v Nechanicích, později jejím ředitelem. Na konci 30. let 20. století se
zúčastnil těžby písku v Kuchařově
písníku, v části zvané Stejskal. Mezi
lidmi se traduje, že je tento název
odvozen od slovesa stýskat se, dříve
se také říkalo Žalov. Na tomto místě
dříve nejspíše bývalo pravěké pohřebiště a při terénních pracích se na
povrch dostávaly kusy keramických
nádob.
Během těžby narazil pan Sláva
společně s dělníky na zlomky ke-

Exponát vystavený na Národopisné Výstavě Českoslovanské v Praze roce 1895. Foto: archiv

ramiky. „Tenkráte si dělníci hleděli
práce a nezdržovali se nějakými střepy,“ míní J. Havelková. Avšak panu
Slávovi nebyly nálezy lhostejné a kolem roku 1939 je postupně poslepoval. Paní Havelková vzpomíná: „Byla
jsem malá holka, a přesto si vybavuji,
jak je doma čistil, na kamnech rozehříval klih a střepy lepil. Podařilo se
mu několik popelnic dobře slepit.“
Ty posléze vystavil ve vitríně obecné
školy. Tyto nádoby se ve stavu, v jakém je A. Sláva daroval škole, do
dnešních dnů nedochovaly. Přesto se
v pozůstatcích sbírky nalezlo alespoň
několik fragmentů. Zlomky byly
zčásti slepeny a podařilo se z nich
sestavit alespoň kus jedné amforovité
nádoby datované do doby bronzové,
konkrétně do kultury lužické.
U dalších několika střepů lze
alespoň určit tvar nádoby – okřín
s ostře zalomenou výdutí téže kultury.
Několik artefaktů bylo v druhé
polovině 20. století uloženo v krabicích v dějepisném kabinetu, zbytek
střepů ležel na půdě školy. V roce
2011 se o nálezy začal více zajímat
pan Zdeněk Zajfrt, učitel matematiky
a fyziky. Archeologické předměty
umístěné v krabicích si nafotil a tyto
fotografie se na konci roku 2014 staly
stěžejním materiálem pro dohledávání artefaktů ve škole. V současné
době dochází ke zpracování školní
sbírky.
Eliška Horníková

zpravodajství obce
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Sova a vodník zdobí Dolní i Horní Přím
Dolní Přím - Poměrně dlouhou
dobu jste o Dolního Přímu nic nečetli. To ovšem neznamená, že se
u nás nic neděje. Těsně před ukončením je projekt „Obnova vybrané
zeleně v obci Dolní Přím“ a protože
jsme se tak trochu inspirovali sochou
na Jehlickém kopci a také bychom
rádi alespoň částečně vrátili něco
z pokácených stromů do všech našich
místních částí, rozhodli jsme se postupně rozmísťovat vybrané motivy
do všech zmíněných lokalit. Začali
jsme na Horním Přímě, a to sochou
sovy. Ta byla umístěna na dětské
hřiště a „dohlíží“ na děti, které si
zde hrají. Dále se brzy dočkáme so-

chy vodníka, který bude zase „hájit“
rybník na Dolním Přímě. Zatím pouze v návrhu je socha „bači“ pro Nový
Přím.
A co se u nás ještě změnilo?
Byla dokončena výměna oplocení
včetně vrat okolo kostela na Probluzi, z jedné poloviny byl obměněn
plot u zámku na Dolním Přímě,
máme dokončeny vnitřní úpravy
pro případné mateřské centrum.
Prostřednictvím studentů restaurátorství z pardubické univerzity je
právě v plném proudu průzkum fresek v kapli na Dolním Přímě.
Petr Švasta
starosta obce



Dřevěná socha na dětském hřišti v Horním Přímě. Foto: Petr Švasta

Dlouho očekávaný konec dubského tankodromu
Dub – Naše silnice byla v roce 2012
označena za nejrozsypanější v Královéhradeckém kraji. „Jen pár metrů od
fajnové silnice R35 začíná tankodrom,
kudy jezdí lidé z Dubu, přespolní auta
i těžké zemědělské stroje,“ tak pokračoval článek na serveru idnes.cz uveřejněný v dubnu 2012.
Cestáři se snažili i několikrát do
roka „záplatovat“ dubskou cestu, zhruba šest set metrů dlouhý úsek přesto
po zimě připomínal zkrácenou verzi
sjezdařské trati v Kitzbühelu. Pravda,
skoky nebyly tak vysoké a ani rychlost
automobilů nemohla kvůli bezpečnosti
přesahovat 30 km/h, slalom mezi
četnými výmoly přesto dostatečně

zaměstnal pozornost řidičů. Den D
nejen pro obyvatele Dubu připadl na
20. dubna tohoto roku. Do vesnice se
na pár měsíců spolu se svými stroji přestěhovali pracovníci firmy COLAS CZ
a začali s kompletní rekonstrukcí cesty.
Během tří měsíců byly v Dubu vyměněny skruže kanalizací, stavební firma
zpevnila nájezdové mostky na pole,
krajnici obehnala obrubníky a samozřejmě položila zcela nový povrch vozovky. Veškeré práce se dokončovaly
během července, kdy se po zhruba
pětimilionové stavbě projížděli první
spokojení Dubáci.
Ondřej Pražák
kronikář

Připomenutí historicky
významné události sázením lípy
Dub - Při příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa
vysadili na začátku července občané na návsi Dubu památnou
lípu. Obřad zahájil obsáhlým
proslovem zastupitel pan Martin
Dušek, který připomněl význam



M. J. Husa pro českou historii.
Poté byla přítomnými občany památná lípa vysazena a též
důkladně zalita. Všichni pevně
věříme, že mladé lipce bude
dubský vánek prospívat.
Tomáš Valena

Občané Dubu při sázení lípy. Foto: Ing. Jan Vratislav



Zrekonstruovaná cesta v Dubu. Foto: Stanislav Pražák ml.

Kulturní dům
v Puchlovicích v novém kabátě

Puchlovice - Obecní úřad v letošním roce zrealizoval a dokončil dvě z plánovaných akcí prvního
roku nového volebního období. Na
jaře letošního roku byla zrealizována
kompletní oprava místní komunikace Puchlovice – Trnava, a to nákladem 708.000,– Kč a v říjnu letošního roku oprava budovy kulturního



domu v Puchlovicích celkovým nákladem cca 270.000,– Kč. Obě akce
byly financovány z rozpočtu obce.
Touto cestou děkuji členům sboru dobrovolných hasičů a členům
spolku holubářů, kteří se ve svém
volném čase a bez nároku na odměnu
na těchto akcích podíleli.
Josef Pavlíček, starosta obce

Kulturní dům po rekonstrukci. Foto: Josef Pavlíček
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Sjezd rodáků v Lodíně
Lodín - Po deseti letech se v naší
obci konal opět sjezd rodáků. Přípravy byly dlouhé, ale výsledek stál
za to.
Pro pozvané, místní či z obce pocházející byl připraven na celý den
bohatý program, během kterého
nechyběl slavnostní průvod, občerstvení, hudba, módní přehlídka
i taneční vystoupení.
Kdo nechtěl otálet na jednom
místě, mohl zajít povzbudit lodínské
hasiče, prohlédnout si výstavu historických fotografií obce nebo si pročíst
místní kroniku. Kdo nechtěl chodit
po svých, nechal se svézt vláčkem
putujícím po trase Lodín – Janatov –
Lodín, případně pozoroval krásy naší
vesnice z kočárů vedených krásným
koňským dvojspřežím.

Ani děti se nenudily. Staral se o ně
tým profesionálů, který je bavil rozmanitými soutěžemi, hrami a písničkami. V mezičase si naši nejmladší
zaskotačili na skákacích hradech, kde
bylo neustále plno, a v odpoledních
hodinách převzal štafetu místní volejbalový tým, který uspořádal sice
jen „malý dětský den“, ale s velkým
úspěchem.
Celý sjezd vyvrcholil ohňostrojem,
jemuž dodal krásu a slavnostní atmosféru hudební doprovod.
Celý den byl plný úsměvů, radosti,
přátelství, dětského smíchu… A to
byla vlastně odměna pro všechny,
kteří se na přípravách podíleli. Kéž by
takových dnů bylo více.
Monika Dvořáková



Vláček, vozící návštěvníky na trase Lodín–Janatov–Lodín. Foto: archiv

Po několika letech se v Mokrovousích sešli rodáci
Mokrovousy - Rok 2015 je pro
naši obec významný. Místní sbor
dobrovolných hasičů oslavil své 120.
výročí od založení, obec 650 let od
první písemné zmínky. Při této příležitosti jsme 5. září uspořádali setkání mokrovouských rodáků.
V předvečer oslav jsme v budově
obecního úřadu slavnostně otevřeli výstavu historických fotografií,
s níž byla spojená beseda s panem
Vladimírem Turkem. Ten místním
zajímavě vyprávěl o osudech našich
krajanů, kteří žili na Ukrajině a po
letech se navrátili zpět do Čech. Výstava se těšila velké návštěvnosti a zůstala otevřená ještě týden po oslavách.
V sobotu 5. září se pro návštěvníky
otevřely i brány nově zrekonstruované hasičské zbrojnice a klubovny, kde byla vystavená technika,
historické skvosty i hasičské úspěchy
z posledních let. V 10 hodin jsme za
přítomnosti kastelána z Hrádku Ivana
Šenka a Mgr. Miloše Buroně otevřeli
zrekonstruovanou technickou památku Harrachovskou studnu, u které
jsme společně s rodáky vysadili dvě
lípy.
V 13 hodin se obcí pod vedením
orchestru ZUŠ Habrmanova vydal průvod směrem do areálu
místního koupaliště. Tady nás čekal bohatý program. Představili se hasiči z Předměřic, Lochenic,
Hněvčevsi a Tůně. Jejich ukázkové
akce byly prokládány vystoupeními mažoretek Stella Nový Bydžov



Vystoupení dětí ze ZŠ Dohalice. Foto: Petra Kopecká

a hudební produkcí orchestru ZUŠ
Habrmanova. Děti z dohalické školy
nám zatančily a zazpívaly písničku
Auťák ze slavného muzikálu Pomáda
a zahrály pohádku Ať žijí duchové.
Nejen starší návštěvníky si získalo
vystoupení a módní přehlídka modelů z první republiky Sester Chalupových, k poslechu nám zahrála kapela
Jaroslava Műllnera a závěrem všechny
upoutala ohnivá show.
Zaujal i doprovodný program –
v kiosku mohli návštěvníci vidět

video z oslav výročí hasičů z roku
2005. Zajímavá pro všechny generace byla výstava historické techniky.
Kromě té hasičské jsme si mohli
prohlédnout i historické automobily. Navštívil nás i spolek historických
kol - Veteran Velociped Club Žízeň
a Hlad z Nového Bydžova. Především
děti zaujal policejní passat, sanitka,
skákací hrad, lezecká stěna a střílení
z luků. Nesmím zapomenout na výborné občerstvení z Toro Hlavečník
a zákusky z cukrárny z Rohovládové

Bělé. Večer zakončila kapela Svižná
těla.
Závěrem patří velké poděkování
všem, kdo pomohli s přípravami. Pomoc neskončila v sobotu po oslavách,
ale pokračovala ještě ranním úklidem, ukončením instalací výstav
a dalšími pracemi.
Fotografie a videozáznam z oslav
najdete na www.mokrovousy.cz.
Jana Pečenková
starostka obce

Štolbova městská knihovna přivítala dětské návštěvníky
Nechanice - „Týden knihoven“
2015 ve Štolbově městské knihovně
v Nechanicích již tradičně přivítal
hlavně dětské návštěvníky. Knihovnu

navštívily děti z družiny při ZŠ Nechanice a žáci 3. a 5. třídy. Tentokrát
pro ně byla připravena výroba záložek do knih a tradiční omalovánky.

Do knihovny se v tomto týdnu při- si opět krásně užili, i když z dospěhlásilo 12 nových čtenářů a několik lých dorazili hlavně stálí čtenáři.
čtenářů využilo amnestii na pozdní
vrácení knih. „Týden knihoven“ jsme
Hana Kramářová, knihovnice

zpravodajství obce
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Vílování ve Stěžerách

Stěžery - Ve čtvrtek 24. září 2015
se stalo něco kouzelného na zahradě
mateřské školy. Paní učitelky pozvaly
děti a jejich rodiče, aby společně
strávili příjemné odpoledne a prohlédli si dokončenou zahradu po
rekonstrukci. Když však přišli, vítaly
je víly – Dešťová, Větrná, Květinová,
Motýlí, Lesní a Houbová.
Víly milují přírodu a chrání její
čistotu a krásu. Pečují o stromy, zvířata a Zemi jako celek, proto každá
zvlášť vysvětlila svou důležitou úlohu
v ochraně přírody a hravou formou
přiblížila základy ekologie.

Tyto pohádkové bytosti pomáhají také nám, lidem, vnášet do našich
životů kouzlo, hravost a romantiku.
Připravily si tedy pro dětské návštěvníky tvořivé dílny, kde si s pomocí rodičů vyráběli výrobky z přírodních materiálů.
Víly se zjevují jen lidem s čistým
srdcem. Pokud jste je spatřili i vy
u nás na zahradě mateřské školy ve
Stěžerách, máte velké štěstí.
Pamatujte na víly, vězte, že budou
rády.
Mgr. Irena Nováčková



Tvořivé dílny pro děti i rodiče. Foto: Mgr. Irena Nováčková



Dokončení výsadby aleje ve Mžanech. Foto: Jiří Pršala

Třešňovka – obnova
starého ovocného stromořadí
Mžany - 24. října 2015 byla v obci
dokončena obnova starého ovocného
stromořadí s historicky vžitým názvem “Třešňovka”. Tento projekt byl
podpořen grantem z Regionálního
fondu rozvoje Poštovní spořitelny ve
spolupráci s Nadací VIA v rámci vyhlašovaného programu sousedíme si.
50% celkových nákladů bylo pokryto
přiděleným grantem. Už jenom starší generace si vzpomene na vedlejší
cestu nad obcí Mžany lemovanou
ovocnými stromy s převahou třešní.
Bohužel z tohoto stromořadí nezbylo po letech nic, na jaře 2015
byly vykáceny i poslední zbylé suché
a nemocné stromy. Od začátku bylo

cílem do obnovy zapojit hlavně děti
z místní mateřské a základní školy,
a to tak, aby si každý z nich mohl
vysadit svůj strom. Budeme věřit, že
taky oni budou tou generací, která
se bude dívat dál než k plotu svého
pozemku a budou mít zájem starat se
nejenom o ty svoje stromy v aleji.
Při výsadbě stromů dětem pomáhali jejich rodiče a příznivci z Dubu
a Stračovské Lhoty. Věříme, že dobré sousedské vztahy jsou základem
fungující místní komunity a že sousedé, kteří se vzájemně poznají, k sobě
mají blíž a dokáží spolu vytvořit hezčí a veselejší prostředí pro život.
Martin Dlabola

Loučení s prázdninami se zajímavým programem
Boharyně - v sobotu 29. srpna 2015
se konalo na hřišti již tradiční rozloučení s prázdninami. Členové SDH
Boharyně připravili hlavně pro děti
zajímavý program – tanec se psem,
ukázku výcviku poníků, malování
na obličej. Děti se mohly „vydová-



dět“ ve skákacím hradu, projet se na
koních paní Kykalové nebo soutěžit
v pomalé jízdě na jízdním kole. Na
své si přišli i dospělí. Při vystoupení
sokolníka se přítomní dozvěděli řadu
zajímavých věcí o dravcích a práci
s nimi, mohli se také seznámit s růz-

Součástí dětského dne byly i závody na kolech. Foto: Marie Tomášová

nými druhy střelných zbraní a prohlédnout si sanitku. Na závěr hasiči
připravili pro děti hasičskou pěnu
a následné „sprchování“ pod hasičskou hadicí.
Pro všechny bylo zajištěno občerstvení, které v teplém letním počasí

přišlo velmi vhod.
Poděkování patří hejtmanu Královéhradeckého kraje, Bc. Lubomíru Francovi a Obci Boharyně za finanční příspěvek a pořadatelům za
bezchybnou organizaci.
SDH Boharyně
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Socha Panny Marie znovu zdobí interiéry kostela v Suché

Suchá – V kostele Nejsvětější Trojice v Suché a jeho kampanologické
sbírce zvonů se stále něco děje. Každou první sobotu v měsíci je od 14
do 16:30 hodin otevřen kostel pro
veřejnost, od 16:30 do 17:30 hodin
následuje Bohoslužba slova, vedená
Mgr. Mariánem Benkem. Letošní
rok byl 11. ledna zahájen divadelním
představením Oskar a růžová paní,
které sehráli herci Klicperova divadla. Na Velikonoce se poprvé představily svým vystoupením děti ze Sucháčku, pak následovalo představení
Tanečního divadla Honzy Pokusila
O překrásné Vasilise.
Noc kostelů 29. května opět zahájily děti ze Sucháčku, po nich si návštěvníci mohli poslechnout koncert
žáků a učitelů ze ZUŠ Melodie Hořice pod vedením paní ředitelky Jahelkové. Byl to krásný hudební zážitek.
Stejně tak i koncert mladičké nadějné
italské operní pěvkyně Shirley Tracanny. Její závěrečná skladba Rusalka
vzala všechny přítomné za srdce.
12. září byla vysvěcena nová socha
Panny Marie. Původní socha byla
zcizena po roce 1994. Z dobrovolného vstupného od návštěvníků kostela
jsme po velkém úsilí sehnali a objednali sochu až v italských Benát-

kách. Baldachýn jsme za pomoci
pana Emanovského zhotovili sami.
Sochu Panny Marie vysvětil generální
vikář Mons. Josef Socha, papežský
prelát, kterého pro tuto akci oslovil
pater Mgr. Marián Benko z farnosti
Nechanice. Slavnost zahájil flétnový
soubor Berušky ze ZŠ Libčany a celým obřadem doprovázelo hudební
duo ZUŠ Melodie Hořice. Slavnostní
mší byl církevní obřad ukončen. Při
této příležitosti jsme si připomněli,
že právě letos, roku 2015, je to 130
let, kdy byla v roce 1885 započata
stavba místního kostela. Dokončena
byla v roce 1887 majitelem hrabětem Janem Nepomukem Harrachem.
Snad to bylo řízení osudu, že právě
letos se do kostela vrátila socha jeho
patronky Panny Marie, kterou si kdysi pořídili občané Suché ze sbírky
obce. K této události jsme dali vytisknout pohledy kostela v Suché,
o které měli zájem návštěvníci kostela. 11. až 12. července se uskutečnila
výstava mobiliáře kostela, kterou připravila studentka historie v Hradci
Králové Monika Joštová, jako svou
bakalářskou práci. Výstava se zabývala interiérovým vybavením kostela.
Jedné se o tabule s podrobným popisem, které zůstaly majetkem kostela.



Vysvěcení nové sochy Panny Marie. Foto: manželé Školníkovi

Na památku zesnulých se uskuteční
zádušní mše. Už nyní se připravujeme na vánoční koncerty. První
se uskuteční 20. prosince v 15 hod
a účinkovat bude ZUŠ Melodie Hořice s pásmem koled a vánočních písní.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem účinkujícím, kteří během roku
v kostele koncertovali bez nároků
na odměnu a výtěžek věnovali na

opravu kostela. Další dík patří Hradeckému venkovu, paní Janě Rejlové,
Ivě Horníkové a Janě Pečenkové za
spolupráci na všech akcích. Poděkování patří všem návštěvníkům
za peněžní dary pro kostel v Suché.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí
a lásky.
Manželé Školníkovi,
Suchá

Pět týmů dospěláků pod dětskou taktovkou

Mokrovousy - 26. září se v areálu místního koupaliště sešlo pět
týmů dospěláků, kteří byli rozlišeni podle barevných knírů (jsme
přece Mokrovousy, tak knír nebo
vous byla ta správná volba). Barvou
byl označen nejen stůl, u kterého
tým seděl, ale barevný knír měl
na obličeji namalovaný i kapitán
družstva. Týmy čekalo soutěžní
odpoledne, které pro ně připravily děti. Je to v Mokrovousích už
několikátý ročník a my dospěláci
se pokaždé těšíme, co pro nás děti
přichystají. Tentokrát se jednalo
o dovednostní úkoly, o zkoušku
týmové spolupráce, sportovní výkony, ale i skládání puzzle různé
obtížnosti. Složit letecký snímek
Mokrovous rozstříhaný na třícentimetrové kousky byl opravdový
oříšek. Velice živelné bylo házení
cihly na cíl nebo hledání písmenek
v příslušné barvě družstva. Úkol
s písmenky končil složením názvu
obce Mokrovousy. Soutěže vyvrcholily turnajem v hraní maxi fotbálku.
Jedná se o imitaci známého stolního
fotbálku, místo figurek hrají však
lidé, kteří jsou na hřišti připevněni
k jednotlivým tyčím. Pohybovat se
můžou jen do stran, i když některým se podařilo protočit se dokola,

stejně jako figurka u stolní verze.
U fotbálku zažili nejen hráči, ale
i diváci velkou legraci. Zábavné bylo
celé odpoledne, užili jsme si spous-



tu veselí a zdravého soutěžení. Ve- tem patří velké díky za organizaci.
čer pokračoval grilováním makrel My dospělí si totiž hrajeme moc
a posezením v jednom z posledních rádi a těšíme se na příští ročník.
slunečních dní. Mokrovouským děHana Hypiusová

Jedno z dramatických fotbalových klání. Foto: Jana Pečenková



Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
listopad 2015 - únor 2016

ÚNOR 2016

LEDEN 2016

PROSINEC 2015

LISTOPAD 2015


06. 11.

19:00 hod

07. 11.

14:00 hod

Ochutnávka vín s cimbálovou muzikou.
Předprodej vstupenek od 28. 10. vždy v pondělí od 18 do 20 hod na OÚ v Hněvčevsi.
III. podzimní turnaj v Prší. Hraje se o hodnotné ceny. Startovné 150 Kč (v ceně guláš a pivo).
Info: hospodalodin@seznam.cz, 728067639.

Hněvčeves
Lodín

07. 11.

16:00 hod

Taneční.

KD Nechanice

08. 11.

15:00 hod

Královnin prsten - divadelní představení pro děti. Tělocvična Stěžery.

Stěžery

11. 11.

11:00 hod

Svatomartinská husa. Počet porcí je omezen, doporučujeme objednat předem - hospodalodin@seznam.cz,
728067639. Možnost zakoupení svatomartinských vín 2015 z vinařství Sedlec a vinařství Skoupil.

Lodín

14. 11.

14:00 hod

Pokerový turnaj. Bližší informace - hospodalodin@seznam.cz, 721424816.

Lodín

14. 11.

15:00 hod

Taneční spojené s rautem.

KD Nechanice

18. 11.

17:00 hod

Květy kolem nás - promítání a beseda Mgr. Otto Kučery. Zasedací místnost CIS Stěžery.

Stěžery

21. 11.

14:00 hod

Turnaj v mariáši. Bližší informace - hospodalodin@seznam, p. Bárta 739357514.

Lodín

21. 11.

15:00 hod

Vánoční zdobení perníčků. Na obecním úřadě.

Mokrovousy

21. 11.

16:00 hod

Taneční.

KD Nechanice

21. 11.

20:00 hod

Tradiční vinobraní v netradičním čase.

Dohalice

22. 11.

17:00 hod

Přehlídka divadelních spolků. Divadelní spolek Vrchlabí: Hoří, má panenko!

KD Nechanice

27. 11.

19:00 hod

28. 11.

Svatocecilský koncert.

KD Nechanice

Vánoce na zámku Hrádku u Nechanic. Otevřeno o víkendech do 13.12.2015.

zámek Hrádek

28. 11.

14:00 hod

Adventní trhy spojené s rozsvícením vánočního stromu. U obecního úřadu.

Sadová

28. 11.

15:00 hod

Dětský karneval. Tělocvična Stěžery.

Stěžery

28. 11.

16:00 hod

Rozsvěcení vánočního stromu na hřišti.

Boharyně

28. 11.

17:00 hod

Rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášská nadílka pro děti.

Radostov

28. 11.

18:00 hod

Rozsvěcení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou. Tradičně u autobusové zastávky.

Těchlovice

28. 11.

18:00 hod

Taneční. Třetí prodloužená. Předprodej lístků na věneček (od 18 hodin v KD Nechanice).

KD Nechanice

28. 11.

18:30 a
20:00 hod

28. 11.

20:00

Zámecké vánoční koncerty - Tomáš Kočko a orchestr. World music inspirovaná moravskou tradiční
vánoční hudbou.
Posvícenská bigbítová tancovačka. Hraje Spektrum a Ulrichovo náměstí. Tělocvična a I. Obecní
hospoda Stěžery.

zámek Hrádek
Stěžery

29. 11.

15:00

Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí.

Nechanice

29. 11.

15:30

Rozsvěcení vánočního stromu u zámku.

Dolní Přím

29. 11.

16:00

Tradiční rozsvěcení vánočního stromu.
Představíme nové postavy slámového betlému. Vystoupení dětí z MŠ Třesovice a ZŠ Dohalice.

Mokrovousy

29. 11.

16:00

Rozsvěcení vánočního stromu s betlémem ze slámy s punčem a občerstvením.

kostel Suchá

29. 11.

17:00

Rozvěcení vánočního stromu, 1. adventní neděle.

Stěžery

05. 12.

14:00

Předvánoční setkání seniorů v kulturním domě.

Puchlovice

05. 12.

15:00

Taneční.

KD Nechanice

05. 12.

16:00

Mikulášská zábava pro děti. V hostinci Na Kopečku.

Hrádek

05. 12.

18:30 a
20:00 hod

Zámecké vánoční koncerty.
Muzika souboru Kvítek - lidové vánoční písničky Hradecka, Podorlicka a Podkrkonoší.

zámek Hrádek

06. 12.

15:00 hod

09. 12.

18:00 hod

Skupina Ze Šuplíku – koncert.
Česko zpívá koledy s regionálním deníkem ČR 1 (sraz v 17:30 h).

kostel Suchá
kostel Suchá

12. 12.

18:00 hod

Taneční - věneček.

KD Nechanice

12. 12.

18:30 a
20:00 hod

Zámecké vánoční koncerty. Cimbálová muzika Soláň. Moravské lidové koledy.

zámek Hrádek

16. 12.

10:00 hod

Vánoční besídka pro seniory v obecním hostinci.

Dolní Přím

17. 12.

14:30 hod

Předvánoční setkání seniorů. Obecní hospoda U Jezírka.

Boharyně

17. 12.

18:00 hod

Vánoční koncert Gybon Hradec Králové (v kapli).

Dolní Přím

18. 12.

19:00 hod

Koncert při svíčkách.

KD Nechanice

20. 12.

15:00 hod

Vánoční koncert ZUŠ Melodie Hořice.

kostel Suchá

25. 12.

09:00 hod

Mše svatá. V kostele sv. Jiří.

Hrádek

31. 12.

20:00 hod

Silvestr. V hostinci Na Kopečku. Hudba - Empiria. Vstupné 100 Kč. Rezervace místenek možná v hostinci.

Hrádek

31. 12.

23:45 hod

Přivítání nového roku na návsi u zvoničky spojené s tradičním ohňostrojem.

Mokrovousy

10. 1.

17:00 hod

Přehlídka divadelních spolků. Kočovné divadlo Ad Hoc: ii Congelatore - Zmrazovač.

KD Nechanice

15. 1.

20:00 hod

3. ples ZŠ a MŠ Stěžery. Hraje Labyrint. Tělocvična OÚ a I. Obecní hospoda Stěžery.

Stěžery

16. 1.

20:00 hod

Myslivecký ples.

KD Nechanice

23. 1.

20:00 hod

Hasičský ples. Obecní hospoda U Jezírka.

Boharyně

05. 2.

19:00 hod

25. městský ples.

KD Nechanice

12. 2.

09:00 hod

Masopustní rej - průvod obcí.

Stěžery

13. 2.

20:00 hod

Rockový bál.

Boharyně

20. 2.

20:00 hod

XIX. Společenský ples. Hraje James Band. Tělocvična OÚ a I. Obecní hospoda Stěžery.

Stěžery

27. 2.

20:00 hod

Obecní ples ve spolupráci s hasiči. V hostinci Na Kopečku. Zahrají Svižná těla. Vstupné 100 Kč.

Hrádek
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Národní památkový ústav – Územní památková správa na Sychrově

Správa státního zámku Hrádek u Nechanic
Vás zve na

VÁNOCE
NA HRÁDKU U NECHANIC
Při prohlídce vánočně upravených zámeckých interiérů
se seznámíte s vánočními zvyky, tradicemi
a s historickou vánoční výzdobou.

Kuchařky vaří vánoční punč
Opět bude pro veřejnost zpřístupněna zámecká kuchyně,
kde si můžete již navodit vánoční náladu při popíjení
pravého zámeckého anglického punče, anglického čaje,
nebo dobré kávy a ochutnat vánoční cukroví.
Prodej suvenýrů, drobných vánočních dárků, perníčků,
adventních věnců, svícnů a dalších vánočních radostí.
Zámek bude otevřen o sobotách a nedělích
28. 11. až 13. 12. 2015 od 9.00 do 16.00 hodin
V ostatní dny pouze pro předem ohlášené skupiny

zpravodajství obce
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Z činnosti klubu seniorů v Lodíně
Lodín - Pomalu končící prázdniny i léto byly důvodem setkání lodínských seniorů. Konalo se v areálu
kempu 21. srpna 2015. Hrála hudba,
při které si přítomní zazpívali, grilovalo se.
Dne 5. září 2015 se uskutečnil
v obci Lodín sraz rodáků, na jehož
přípravě se podílely členky klubu seniorů květinovou výzdobou v obci
a obecní hospodě.
Pod názvem „NE - BEZPEČNÝ
VĚK“ proběhla 25. září 2015 přednáška organizovaná lodínským Klubem
seniorů se zaměřením na problematiku kriminality, které se dopouštějí
různí podvodníci, násilníci, kapsáři
a jim podobní. Své nemorální jednání
zaměřují v mnoha případech na starší
osoby, důchodce. S tématikou trestné
činnosti páchané především na seniorech seznámil příslušník Policie ČR,
který svůj výklad zpestřil promítnu-

tím videofilmu a uvedením několika
konkrétních případů z blízkého okolí.
Po přednášce, při kávě se zákuskem,
následovalo hudební vystoupení.
Ve dnech 3. a 4. října 2015 byl organizován výborem klubu dvoudenní
zájezd na jižní Moravu s prohlídkou
historického města Znojma a jeho
okolí. Součásti výletu byla i prohlídka vinařského závodu VINOFOL
Novosedly u Mikulova, kde byli účastníci zájezdu seznámeni s technologií
výroby vína od zpracování vinných
hroznů až po stáčení do lahví. Neodmyslitelně k tomuto zájezdu patřila
i degustace vína ve vinném sklípku.
Na den 18. prosince 2015 se připravuje předvánoční posezení členů
klubu, na kterém vystoupí hudební
skupina KAPKY z Hluboké u Skutče.
Všechny akce jsou pořádány za
podpory zastupitelstva obce Lodín.
Jaromír Pelánek



Posezení v kempu v Lodíně. Foto: Jaromír Pelánek

Cyklostezka dostává svou podobu
Sovětice - Již několik let řešíme
otázku bezpečnosti chodců a cyklistů mezi obcemi Sovětice a Sadová.
Když si položíme otázku, zdali není
pro možné nedostatečné využití
projekt cyklostezky zbytečný, tak
odpověď je snadná…. Ne, není!
Dětí, které každodenně docházejí
na vlakový či autobusový spoj, není
rozhodně málo. Nejde samozřejmě
jen o děti, ale i občany, kteří jezdí
na vlakové a autobusové spojení do

práce, k lékaři, nebo na nákup. Ne
každý totiž využívá k dopravě pouze automobil. Je možné, že se brzy
dočkáme zahájení prací na výstavbě
silnice R35 a doprava směr Sadová
bude ještě více rizikovější. Samozřejmě nikdo z nás není velkým
zastáncem asfaltování orné půdy
tak, jak se dnes děje. Ať z důvodu
budování cyklostezek nebo příjezdových cest v rámci pozemkových
úprav. Dnešní uspěchaná doba si

to ovšem žádá. Naše obec do orné
půdy nezasáhne a pokud ano, bude
to pouze okrajově. Využijeme
možnosti příkopu po celé trase, kde
bude vybudovaná 2,5 metru široká
obousměrná stezka pro pěší a cyklisty. Jednání samozřejmě probíhají
i s Ředitelstvím silnic a dálnic. Termín zahájení prací se předpokládá
na jaře 2017 a stejně jako u všech
záměrů, které připravujeme, nebo
které jsme realizovali, musíme zís-

kat dotaci. Bez dotací by totiž v našich obcích neexistovala ani třetina
zrealizovaných projektů. Na dotace
dnes dosahují podnikatelé, zemědělci, neziskovky, tak proč této
možnosti nevyužít i pro obec? Na
tento projekt se chceme pokusit získat 95% nákladů s tím, že pouze 5%
by hradila obec.
Aleš Krátký
starosta Sovětic

Rozhovor o pejscích
... pokračování ze str. 1
Ano závodů se účastníme od roku
2008, kdy jsme začínali s jedním
pejskem na běžkách. Potom jsme na
podzim přesedli na kolo. V tu dobu
jsem už věděl, že jeden pejsek je
málo. Pak to začalo. Pořídili jsme si
další pejsky a začali jezdit na saních,
pak jsme zvětšili naši smečku na čtyři
holčičky a začali se zúčastňovat závodů psích spřežení v kategoriích na
saních a závodních kárách. Nakonec
se naše smečka rozrostla na sedm závodních pejsků a začali jsme se umísťovat na předních místech. Samozřejmě tomu, abychom se mohli ucházet
o nejlepší výsledky, předchází dlouhé
a pravidelné tréninky. Pokud se
ohlédnu za sebe, tak náš první velký
sportovní úspěch je třetí místo na
mistrovství republiky v Bělči nad
Orlicí. Na této samé trati se nám
povedlo v dalším roce obsadit první
místo a potvrdit tím formu. Náš za-

tím nejúspěšnější rok je ten minulý.
Vyhráli jsme oba podzimní závody.
V zimní sezoně se nám také dařilo,
zúčastnili jsme se dvou závodů na
středně dlouhých tratích a na obou
jsme skončili na druhém místě. Vrcholem byl jeden z nejextrémnějších
závodů Ledová jízda. Na tomto závodě musí musher se svojí smečkou
zvládnou za tři dny 160 km v Krkonoších. Po celou dobu se pohybují
jen v přírodě a dokážou zvládnout
dvě noci ve stanu na sněhu.
Spřežení s koloběžkou či saněmi?
Každá disciplína má něco do sebe.
Pokud vlastníte jednoho či dva psy,
tak určitě koloběžka. Závody s koloběžkou jsou super, je to souhra závodníka se psem. Ale pokud se vám
smečka rozroste, tak koloběžka jde
stranou a začíná se jezdit na saních
či závodních kárách. Samozřejmě, pokud někdo vyzkouší řídit psí

spřežení na saních, tak se těžko vrací zraněné lyžařky z hloubi lesa se pona koloběžku, protože jízda po zasně- dařil. Za tento čin jsme byli navrženi
žených horách je nádhera, které kaž- na řád Červeného kříže.
dý propadne.
V sobotu 22. srpna se vám podařilo
Uplatní se psí smečka i jinak než zorganizovat pěkný dětský den. Jaká
v závodech na čas?
byla návštěvnost a co nejvíce děti nadAno, určitě. S našimi pejsky jez- chlo?
Tento dětský den byl v pořadí už
díme na různé dětské dny či navštěvujeme školy a školky. Při těchto ná- druhý. V minulém roce jsme se rozvštěvách děti přicházejí do blízkého hodli uspořádat Severský dětský den
kontaktu s pejsky, zbavují se strachu poprvé. Prvního ročníku se zúčastnia poznávají, jak se mají ke zvířatům lo kolem dvaceti dětí. V tomto roce
chovat. Také pořádáme příměstské se zúčastnilo třicet pět dětí, na které
tábory, na kterých děti tráví s pejsky čekalo mazlení s pejsky a plno souhodně času. Dokonce jsme s naší těží a zábavy. Za každou soutěž děti
a kamarádovou smečkou pomáhali získaly body, za které si potom mohly
i při záchraně zraněné lyžařky v hra- vybrat spousty cen. Na závěr děti čedeckých lesích, a to na žádost lékaře kala ukázka zápřahu psího spřežení.
sanitky, která nemohla projet zasně- Určitě v pořádání dětských dnů buženým prostorem. Byli jsme tenkrát deme pokračovat i v příštím roce.
s manželkou a spřežením na tréninku
Děkuji za rozhovor.
se psy na Novém Hradci a pohotově
jsme se zapojili do akce. Transport
Dana Janulíková, Stěžery
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Drakodýně v Hněvčevsi
Hněvčeves - Na sobotní podzimní
odpoledne se už těšily všechny děti.
Začal foukat vítr a předpovídaný
déšť naštěstí nepřicházel. Mohlo to
konečně začít. Na hřišti a na poli
za vesnicí se objevili barevní draci.
Některé jsme viděli hodně vysoko,
ale několika se do studeného větru nechtělo. Všichni jsme se později zahřáli ve vytopeném malém
sále u dlabání dýní. Příjemně nás
překvapily podzimní dobroty od
několika šikovných maminek, které byly na konci také oceněné. Děti
samozřejmě dostaly sladkosti, svačinu a nechyběla ani dýňová polévka
naší paní starostky. Čas ubíhal. Alča
s Dendou se o nás staraly v sále
a ostatní dospělí se buď snažili za-

bavit nedočkavé děti nebo chystali
stezku odvahy – závěr zábavného odpoledne. Po setmění se všichni, tedy
i děti v kočárku, vypravili na start.
Vítr zhasínal svíčky ve vydlabaných
dýních, strašidla mrzla v úkrytu, dětem drkotaly zuby, ale povedlo se.
Stezku všichni úspěšně prošli. Ani
podpisy na závěrečné listině nebyly
moc roztřesené. Jen nám chyběl odvážlivec, který by šel večerní tmou
úplně sám. Uvidíme zase za rok, jestli
se nějaký najde. Dýně už zdobí naši
vesničku a moc děkujeme manželům
Tajchmanovým za poskytnutí vypěstovaných dýní a také všem, kteří
dětem hezké zázemí a „drakodýně“
připravili.
Mgr. Blanka Domkářová



Zuzka Halamová při zdobení dýně. Foto: Vladimír Beran

Změň člověka v zrcadle a změníš svůj život

Motto Indiánského odpoledne a Stezky odvahy v Kunčicích
Kunčice - V pátek 28. srpna 2015
jsme se rozloučili s létem. A nebylo to rozloučení ledajaké. Na
hřiště totiž dorazili indiáni. Počasí,
ač celé léto přálo až moc, nás tentokrát překvapilo zataženou oblohou a letní přeháňkou. Bezmála
padesáti dětem s doprovodem to
ale nevadilo. Měly totiž dost práce
s plněním nejrůznějších úkolů na
stanovištích. Střílely z luku, „lovily
bizona“ nebo si vyráběly čelenky
a korále na krk. Po splnění úkolů
čekal na děti oheň, opečená dobrota, a když se setmělo, stezka odvahy.
Na trase netrpělivě čekala rozmanitá „strašidla“, u každé svíčky
jedno slovo, které si měli účastníci

zapamatovat a u cíle z nich složit
motto. A nebylo to vůbec jednoduché, protože strašidla vydatně
vyrušovala. Kostlivec hrozil kosou,
černá postava s ulepenou rukou děsila, jiná strašidla vydávala podivné
zvuky. Jen ta na hřišti a u hřbitova
byla pro změnu úplně potichu. 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


Malé indiánky Lucinka Velínská , Adélka Ehlová, Vendulka
Neumannová a Michalka Černá. Foto: Petra Skřivanová



Malí sportovci na dětském dnu v Těchlovicích. Foto: Michal Šprinc

Dětský sportovní den
na hřišti v Těchlovicích

Těchlovice - Horké prázdninové období bylo jako stvořené pro uspořádání Dětského
sportovního dne, který se konal
15. srpna v odpoledních hodinách v Těchlovicích.
Děti, rodiče, prarodiče a všichni ostatní, kteří měli zájem se
zúčastnit, se sešli na místním
hřišti. Odtud začínaly děti vybíhat. Přes cestu do lesa je převedl
převaděč a ony mohly pokračovat dál. V lese na ně čekala
různá stanoviště, kde plnily rozmanité úkoly. Čekala je střelba ze
vzduchovky či luku, poznávání
různých chutí a vůní, skákání
v pytli a jiné další zábavné úkoly.

Po uběhnutí určené trasy a splnění všech nástrah na
stanovištích se děti vracely
zpět na hřiště. Zde na ně čekala
hasičská tatra, kterou si mohly
prohlédnout a ti starší si zkusili
dokonce stříkat z proudnice.
Na závěr celého dne dostaly
všechny děti diplomy, medaile a balíčky s dobrotami. Byl
také zapálen malý ohníček, na
kterém si každý, kdo měl chuť,
mohl opéci špekáček a osvěžit
se limonádou. V podvečerních
hodinách se nakonec všichni postupně odebrali k domovu odpočívat.
Bc. Zuzana Klazarová

sport

11





Hasičům v Sověticích zavlál nový prapor
Sovětice - posvícení se neslo ve
slavnostním duchu uvedení nového
hasičského praporu do života. Této
dvoudenní slavnostní akci předcházely týdny příprav.
Samotné zhotovení praporu je poděkováním pro sbor dobrovolných
hasičů. Prapor je vyšitý v zelenožlutých barvách, což jsou barvy
naší obce. Motivy vyšité na praporu dávají informace o duši sboru
samotného. Na žluté straně je vyobrazená sova, symbol patřící k sovětickým hasičům, a údaje o sboru.
Opačná strana je v zeleném saténu
se svatým Floriánem chránícím naši
obec. Již 112 let pracují sovětičtí
hasiči ve prospěch obce. Během celého staletí se rozvíjeli, doplňovali techniku, chránili obyvatelstvo
a vychovávali své nástupce. Dnes
má sbor více jak 100 členů, z toho
na 40 dětí od přípravky po dorost.
Nesmím opomenout družstva žen,

výjezdovou jednotku a v neposlední
řadě starou gardu.
Vraťme se však ke slavnosti
samotné. Vše začalo v pátek za
účasti spřátelených sborů z okolí,
mezi kterými byly SDH Hněvčeves,
SDH Mokrovousy, SDH Lochenice, SDH Třebovětice, SDH Mžany
a vzácný host, starosta okresu Vladimír Vondruška. Přišel podvečer
a hasiči v uniformách se před průvodem do kostela slavnostně památečně vyfotili. V kostele pan farář
Marian Benko požehnal praporu
i stuze k ochraně sboru.
Následující den byl tradičně zasvěcen dětem. Hasičky pro ně připravily dětský den v duchu fantazie.
Projevila se šikovnost, nápaditost
a také chytrost dětí. Během dětského
dne měly děti možnost pohlédnout
na svět z koňských kočárů. Poté
zhlédly pohádku od oblíbeného
loutkového divadla Kozlík. Konečně

přišel okamžik představení praporu občanům při slavnostním křtu.
Tato výjimečná chvíle byla svěřena
do rukou Josefa Klímy a jeho kapely „Na vlastní uši band“. Slavilo se,
děkovalo sponzorům a odpovídalo



na otázky. Závěrem proběhl koncert
„Na vlastní uši band,“ který rozproudil dobrou zábavu. Štafetu pak
převzala kapela Notabene v obsazení
Honza Kotek a Maruška Bažatová.
Aleš Krátký

Slavnostní atmosféra při vysvěcení praporu v kostele v Hněvčevsi.
Foto: Mgr. Zuzana Škvrnová

DOLOMITENMANN
Sobota, 12. září a náměstí v rakouském Lienzu se plní nejlepšími běžci
do vrchu z celého světa, aby mohl odstartovat závod 28. Redbull Dolomitenmann. Úvodní tři kilometry provedou závodníky rovinatou pasáží přes
vesničku Amlach. Už zde se startovní
pole trhá. Každý bojuje o dobrou pozici, neboť následuje ostré stoupání
horským chodníkem, kde se dva kilometry jen obtížně předbíhá. Vpředu
jasně vedou běžci tmavé pleti před
skupinkou nejlepších Evropanů. Jen
těsně za nimi jsou nejlepší Češi Fejfar
a Krupička. Druhou pozici amatérské kategorie obhajuje mezinárodní
tým Techniky Brno Extreme Abuelo
ve složení Janata, Furterer (IT), Fojtík,
Srbecký.
Milan Janata rozbíhá závod ve
třetí skupině po boku s Brýdlem,
Havlíčkem, Vojákem a Lichým. Všichni se dobře znají a okupují pozice na
hranici druhé desítky. První ostré
stoupání o sobě dává znát a pole se
dále drobí. Soupeři odpadají, ale trojice Janata, Havlíček a Lichý se drží
pohromadě až na šestý kilometr. Zde
jako první odpadá Lichý. Naopak velmi dobře si počíná Havlíček, který
se prodírá vpřed až na 19. místo celkového pořadí. Nastává nejtěžší pasáž závodu s žebříky. Zde už je Janata
před Havlíčkem, ale ten se ho snaží
držet a daří se mu to. V suťovisku na
hranici desátého kilometru se do hry
vrací Lichý a také Havlíček nasazuje
a mizí výborně vpřed. Lichý a Janata
opět pospolu pokračují na planinu pod
Kuhbodentoerl (2440 mnm), kde je

cíl závodu. V dohledu mají nejlepšího
Čecha Ondru Fejfara, který dokončí
závod v čase 1:31:58 min. Milan nakonec dovede tým Techniky Brno na
průběžné 6. místo mezi amatéry v čase
1:34:32 min, který je téměř o 4 minuty lepší, než jeho maximum v loňském
roce.
Na úzké římse předávky ho už
nedočkavě poskakující čeká italský
paraglidista Johannes Furterer. Své
letecké kvality ukazuje v první části
a ani běh na mezipřistání není špatný.
Nakonec je z toho posun o jednu příč-



ku vzhůru. Vyrovnanost týmu začíná
sklízet plody, když se Ondra Fojtík na
horském kole dostává před další dva
amatéry a rázem je tu boj o medaile.
Zkušený vodák Pavel Srbecký je už na
Dolomitenmannovi jako doma a má
jasný cíl dovést štafetu na místo, kde
to vše před více než čtyřmi hodinami
začalo. Velkým překvapením je selhání vodáka, který hájil druhou pozici.
Vodní válec v polovině trati zaúřadoval
a Pavel na náměstí v Lienzu dobíhá na
výborném druhém místě. Zde už ho
čeká zbytek týmu, aby společně mohli

sdílet obrovskou radost a překvapení
z takového umístění, protože letos byla
startovní listina nabitá velmi zvučnými
jmény.
Celkově Technika Brno Extreme
Abuelo vybojovala 14. místo ze 116
týmů. Všichni podali výjimečně vyrovnaný výkon - Janata (22.), Furterer
(21.), Fojtík (17.), Srbecký (29.), který jim pomohl k zisku 2. místa mezi
amatéry, a mohli si tak v podvečer
vychutnat vyhlášení před naprosto zaplněným náměstím v Lienzu.
Milan Janata

Tým Technika Brno Extreme Abuelo ve složení zleva: Fojtík (bike), Srbecký (kajak), Janata (běh), Drnec
(vedoucí týmu), Fulterer (paraglide). Foto: Kateřina Trnovská
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50 let

od vzniku prvního vesnického
lyžařského oddílu ve Stěžerách
Stěžery - V pátek, sobotu a neděli
2. – 4. října 2015 oslavil stěžerský
lyžařský oddíl půlstoletí své existence. V krásném prostředí Obřího dolu, odkud uvidíte Studniční
horu i Sněžku najednou, se sešla
nejen parta zakladatelů, aby vzpomněli na své mládí a zapálili svíčku
u skály, kde už jen štítky se jmény
připomínají minulost. Účastnily se
i mladší ročníky.

Nádherné počasí dovršilo obvyklý výlet do Obřího, Modrého dolu,
nebo i na Sněžku a Luční boudu.
V podvečer se probíraly vzpomínky
u táboráku a večer při projekci
starých filmů SUPER 8 a historických fotek bylo teskno i veselo.
Obrovským úspěchem je, že další
generace, která převzala vládu nad
Obřím dolem, nezahálí a tábor
STĚŽERY vzkvétá.
Otta Kučera



3. října – společné focení lyžařského oddílu. Foto: Otto Kučera.

Hněvčevský Hydrophor na sjezdu hasičů v Pardubicích

Ve dnech 4. a 5. července 2015 se
uskutečnil pátý sjezd českých hasičů. Sdružení Hasičů Čech, Moravy
a Slezska jej pořádalo v Pardubicích
v Domě hudby.
Zúčastnilo se mnoho představitelů
státu v čele s premiérem Bohuslavem
Sobotkou a Andrejem Babišem, dále
B. Chovancem, M. Haškem i hradeckým senátorem Miroslavem
Antlem a dalšími. Nechyběli ani zástupci vedení města Pardubic. Bohuslav Sobotka pozdravil delegáty
sjezdu a poděkoval všem členům
za činnost a práci v naší organizaci,
dále poděkoval za práci s dětmi, kterou je třeba rozvíjet, poděkoval za
naši dobře zvládnutou a perfektně
odvedenou práci při záplavách
a povodních v minulých letech. Slíbil všemožnou podporu, hlavně
finanční, na zvelebení zbrojnic,
doplnění výstroje a výzbroje.
V podobném duchu hovořili i další
řečníci. Uvidíme, zatím první peníze
na tyto účely přicházejí z pojišťoven.
Hlavním bodem sjezdu byla volba
nového starosty, náměstků, výborů a revizní komise. Pozici starosty
obhájil Ing. Karel Richtr. Vzávěrečné řeči nastínil hlavní směry naší
činnosti a pozval delegáty na společenský večer do kulturního domu
Dukla v Pardubicích. Za Královéhradecko byli zvoleni Jiří Orsák a Dagmar Bittnerová.
Celostátnímu sjezdu předcházelo
jednání Okresního sdružení hasičů z Pardubic a žádost starosty p.
Bohuslava Cermana, zda by naše
historická stříkačka Hydrophor
mohla být u příležitosti sjezdu vystavena. Předběžně to bylo slíbeno,
a tak v pátek navečer jsem s Pavlem

Eflerem stroj naložil a vezl do Pardubic. Na kraji města jsme se napojili na spanilou jízdu historických
hasičských automobilů, kterou organizovalo ústředí a která končila
na Pernštýnském náměstí přijetím
primátorem Pardubic. Tato již sedmá propagační jízda letos začala
v Ostravě a končila v Pardubicích.
Tam si někteří přítomní mohli náš
Hydrophor prohlédnout. Organizátoři nám pomohli nainstalovat stroj
do haly před vstup do hlavního
jednacího sálu. Tam už byla připra-



vena ukázka historických praporů,
uniforem, vyznamenání, stála zde
také ruční berlovka a mnoho jiných
hasičských relikvií. To vše připravili pardubičtí hasiči. Já jsem velice
rád podával informace o naší raritě,
stařičkém stroji. Jsem přesvědčený,
že tyto propagační ukázky mají
smysl, a jak bylo konstatováno některými účastníky sjezdu, stará
technika je naší chloubou. Co historických kusů zmizelo a dnes jen
fotky, mnohde jen vzpomínky dokládají minulost. Někteří u stroje jen

Hydrophor v předsálí. Foto se svolením novináře Jindřicha Havla Beka.

smutně stáli a vzpomínali. Měli jsme
také starou stříkačku - měli. A my
hněvčevští říkáme - máme ji.
Děkuji starostce obce Hněvčeves
Renatě Hladíkové za zapůjčené auto
a p. Kadeřávkovi ze sovětického Autocentra za vozík na přepravu do
Pardubic. Třeba se najde sponzor,
který s námi rád bude propagovat
nejen svoji firmu a práci, ale třeba
i náš historický stroj. Zatím to za
nás hasiče a obec dělá „Hydroš“ sám
a skvěle.
Josef Bis
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23. ročník

nohejbalového turnaje

Těchlovice - První zářijový víkend
se, navzdory chladnému počasí, sešli
všichni příznivci a milovníci nohejbalového sportu na místním hřišti,
kde se konal již 23. ročník turnaje
o putovní pohár obce Těchlovice.
Sešlo se zde jedenáct týmů, které
byly, stejně jako v předchozích letech,
rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina se utkala formou „každý s každým“ na antukovém povrchu a druhá
skupina se utkala na povrchu asfaltovém.
Z každé skupiny postoupily nejlepší čtyři týmy do rozhodujících zápasů o postup.
Do finálového souboje se nakonec

probojovaly týmy Pohoda nebo náhoda a Duha, které svedly urputný
boj o první místo. Konečné pořadí
bylo následující:
1. Pohoda nebo náhoda
2. Duha
3. Pobřeží kocoviny
I přes chladné počasí se všichni velice dobře pobavili. Hráči měli tu výhodu, že se zahřáli pohybem a diváci
se zase zahřáli něčím ostřejším. Po
ukončení turnaje se za zvuků hudby
pokračovalo v oslavách vítězů a ve
volné zábavě pod přístřeškem na hřišti.
Bc. Zuzana Klazarová



Vítězný tým Pohoda nebo náhoda. Foto: Jiří Zikl

Volejbalový „OSEL CUP 2015 - 1. ročník“ zakončil prázdniny
Stěžery - Hned z titulu volejbalového klání je jasné, že šlo o přátelské měření sil amatérských družstev. Konalo
se v sobotu 29. srpna 2015. Záštitu
nad turnajem držela beatová kapela
OSLÍK, která si tak mazaně zaručila
bohatší návštěvu svého vystoupení po
turnaji. Příjemné zázemí stěžerského
hřiště a vysněné počasí přispělo ke
kamarádské fair play atmosféře všech
zápasů. Do turnaje se registrovalo
pět smíšených družstev, což jsme
při prvním ročníku považovali za
úspěch. Volejbalové bitvy probíhaly
totiž zároveň v nedalekých Všestarech a týden před tím v Těchlovicích.
Přemožitele nenalezlo družstvo ÚVN
„Z“ z Prahy, které zúročilo předchozí týdenní soustředění a předvedlo

hru plnou volejbalové taktiky a pozičních změn. Ostatní družstva hrála
rovnocennou hru. Hradečtí patrioti
„Votroci“ ukázali vyrovnanou hru
podpořenou silnou herní psychikou.
Divoká karta dovedla družstvo „Polibek smrti“ k úspěšnému umístění.
Dva týmy rodilých basketbalistů
z Hradce Králové předvedly, že se kamarádí s míčem za všech okolností.
Je zřejmé, že nebylo poražených ani
posledních. Není náhodou, že nejlépe
hrajícími hráči byla dvě děvčata Petra
Jandová a Míša Hůlová. Z podařeného
dne máme radost a těšíme se na další
ročník. Děkujeme TJ Sokol Stěžery za
všestrannou podporu a mé paní za
hlídání dětí účinkujících rodičů.
Tomáš Soukup, Stěžery



Útočící hráč Jaroslav Líbal v souboji s blokařem Pavlem Bízkem.
Foto: Tomáš Soukup

Jak slavili Radostovští narozeniny fyzika Galvaniho
Radostov - Slavný italský lékař
a fyzik Luigi Galvani (nar. 1737), který se proslavil pokusy s takzvanou
živočišnou elektřinou, by se asi divil,
že jeho narozeniny oslavují právě
v Radostově. Ale důvod je prostý. Pro
Evropský den recyklace baterií bylo
zvoleno datum 9. září, tedy den jeho
narození. Pro úplnost dodejme, že
badatelská činnost L. Galvaniho přivedla jeho současníka Allesandra Voltu k sestrojení prvního galvanického
článku. Princip tohoto článku se stal
základním konstrukčním prvkem
všech elektrických baterií a akumulátorů.
SDH Radostov v rámci akcí k Evropskému dni recyklace baterií
uspořádal pro své spoluobčany v sobotu 19. září „Hasičské odpoledne“

se živou hudbou. Nechybělo ani
občerstvení, malá tombola a soutěž
rodin. Jedinou podmínkou účastníků (a těch bylo nakonec skoro
šedesát!) bylo donést jako vstupné
alespoň jednu vybitou tužkovou baterii. Baterií se během odpoledne
vybralo celkem 16,3 kg! Začátkem
října předali zástupci SDH baterie
do Základní školy v Libčanech, kam
chodí děcka z Radostova. Škola je
zapojena do soutěže Recyklohraní.cz
a radostovský příspěvek tak přidal
na konto školy pár soutěžních bodů.
Pokud chcete i ve vaší obci udělat
něco pro sběr a recyklaci vybitých
baterií (těch máme doma stále dost,
zatím prý se vrací do sběru k recyklaci jen 30%), rádi vám poradíme.
Zdeněk Pečenka



Předání nasbíraných baterií v ZŠ Libčany. Foto: Zdeněk Pečenka
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Úspěch mladých
volejbalistek z Nechanic
Nechanice - Od soboty 5.
do neděle 6. září 2015 proběhlo
v Liberci celostátní finále v Barevném minivolejbalu, kterého
se zúčastnil i náš volejbalový oddíl mladších žákyň TJ Sokol Nechanice. Reprezentovaly nás hráčky Michala Kašparová, Karolína
Špráchalová, Bára Pokorná, Denisa Vrzáková. Vybojovaly 18. místo
z celkově 39 nejlepších družstev
v České republice v kategorii
Modrého minivolejbalu. V sobotu
navštívila sportovní stadion, kde

finále probíhalo, i česká reprezentace žen a mužů. Ochotně
rozdávali podpisy, reklamní
předměty a společně se s mladými volejbalisty fotografovali. Velice zajímavé bylo i přátelské utkání
naší reprezentace mužů proti Slovensku, které jsme měly možnost
vidět. Přestože se v neděli dohrávaly zápasy i v dešti, odnesli si
všichni krásné volejbalové zážitky.
Martina Kubrtová
trenérka volejbalového oddílu



Zleva: Michala Kašparová, Karolína Špráchalová, Bára Pokorná
a Denisa Vrzáková. Foto: Martina Kubrtová

Nohejbalový turnaj nesehraných dvojic a sportovní den v Sadové
Sadová - Na sportovním hřišti se
již odehrálo mnoho různých tradičních sportovních klání a turnajů,
a tak jsme se pokusili vnést trochu
inovace a 8. srpna jsme uspořádali
turnaj v nohejbale nesehraných dvojic.
Přihlášených 16 hráčů bylo teprve
před začátkem turnaje nalosováno
do osmi dvojic. Až do pozdního odpoledne bojovaly tyto dvojice každá
s každou a nejvyšší příčky nakonec
obsadili tito hráči: 1. místo Jiří Středa
a Jan Vanc, 2. místo Dušan Jedlička
a Oldřich Růžička, 3. místo Jiří Erben
a Vlastimil Hájek.
Extrémní vedro se nikterak nepodepsalo na kvalitě hry a turnaj
proběhl bez sebemenších problémů.
Pro osvěžení byla k dispozici zahradní sprcha a velký důraz byl kladen na dodržování pitného režimu,
a to nejen hráčů, ale i přihlížejících
diváků.
V závěru prázdnin, poslední
srpnovou sobotu byl uspořádán pro
děti sportovní den a současně i sousedské posezení s živou hudbou.
Do nejrůznějších disciplín z oblasti
sportu a zručnosti se zapojilo 73 dětí,
které byly rozděleny podle věku do
dvou kategorií – do 9 let a 9 až 15 let.
Výkony v jednotlivých disciplínách
byly bodovány a zaznamenávány dětem na kartičky. Na závěr byly body
sečteny, sestaveno pořadí a každý
soutěžící obdržel diplom se svým
jménem a umístěním. Vedle toho
také všechny děti obdržely čokoládovou medaili, drobnou věcnou cenu
a pro nabrání sil po výkonu párek
v rohlíku a malinovku.

Po skončení dětských soutěží
proběhla ještě jedna sportovně zábavná soutěž, tentokrát pro dospělé, a to v netradičním fotbal-golfu.
Nejlepším v kategoriích mužů a žen
se dostalo taktéž ocenění v podobě
medailí a věcných cen. To už bylo
v plném proudu i sousedské posezení
s hudbou skupiny „Bylo nás pět“, na
které přinesly místní hospodyňky (už
se to stává tradicí) k ochutnání svoje
pekařské výrobky. Vedle občerstvení
v podobě párků, klobás, steaků,
uzeného a burgrů si tak mohli přítomní pochutnat na štrúdlech, koláčích, buchtách, pernících a dalších
sladkých a slaných dobrotách ze sadovských domácností.
Abychom se podívali také za
hranice obce, uspořádali jsme v sobotu 12. září autobusový zájezd na
výstavu Zahrada Čech Litoměřice.
Kapacitu autobusu se nepodařilo
zcela naplnit místními občany, a tak
s námi jelo i několik přespolních.
Lístky na výstavu byly zakoupeny
v předprodeji a sleva byla docela zajímavá. Výstaviště v Litoměřicích je
poměrně rozsáhlé. Bylo zde k vidění a zakoupení mnoho rostlin a zahrádkářských potřeb. Jak už to v posledních letech na výstavách bývá,
mnoho stánků zde nabízelo i zcela
jiné zboží. Ale nutno uznat, že nebylo
špatné a drahé. Protože k tomu ještě
bylo nádherné počasí, tak se nám odtud ani nechtělo. Hlavně, že účastníci zájezdu byli spokojeni a mnozí se
ptali, kdy je zase někam vyvezeme.
Drahoslav Falta
starosta obce



Vítěz sportovního dne Matěj Krátký. Foto: Michal Juklíček



Vítězové nohejbalového turnaje - Jiří Středa a Jan Vanc.
Foto: Michal Juklíček
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