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Mžany, Dub a Stračovská Lhota získávají nové obecní symboly
Mžany - Na pátém zasedání zastupitelstva, které se konalo 30. března 2015, zastupitelé projednávali
první návrhy obecních symbolů
z Heraldické kanceláře Dauphin pana
Stanislava Kasíka.
V průběhu léta měli občané našich
tří obcí možnost se vyjádřit k předloženým návrhům obecních symbolů
a zvolit vítězný.
Na osmém zasedání ZO Mžany, které se konalo 31. srpna 2015
v prostoru Pivovaru Lindr Mžany, zastupitelé diskutovali s občany o navržených symbolech a vítězný symbol
znaku a vlajky odsouhlasili.
Znak – v zeleno-červeně polceném
štítě stříbrný hrot nad červeno-stříbrně šachovanou patou. V hrotu vyrůstají ze zeleného návrší tři listnaté
stromy přirozené barvy, prostřední
vyšší.
Vlajka – list tvoří dva svislé pruhy,
zelený a červený, a vodorovný červeno – bíle šachovaný pruh (2 x 12)
široký čtvrtinu šířky listu na dolním
okraji. Z třetí až desáté dvanácti-

ny šachovaného pruhu vychází bílé
trojúhelníkové pole s vrcholem na
středu horního okraje listu. V něm
zelené návrší vynikající ze čtvrté až
deváté dvanáctiny horního okraje
šachovaného pruhu. Z návrší vyrůstají tři zelené listnaté stromy s hnědými kmeny, prostřední vyšší. Poměr
šířky k délce listu je 2 : 3.
Na konci měsíce září 2015 jsme
tento vítězný návrh zaslali ke schválení do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
27. dubna 2016 se podvýbor pro
heraldiku a vexilologii zabýval naší
žádostí o udělení obecních symbolů
a doporučil jejich schválení.
22. června 2016 starosta obce pan
Tomáš Valena osobně převzal v Parlamentu ČR od předsedy Poslanecké
sněmovny pana Jana Hamáčka oficiální dekret o schválení výše uvedených znaků.
Už nic nebrání tomu, aby symboly mohly být představeny našim občanům.
Tomáš Valena, starosta



Starosta obce Mžany přebírá oficiální dekret o schválení obecních
symbolů. Foto: archiv

Sjezd rodáků a významné výročí obce Hněvčeves
Hněvčeves - Výročí 650 let první
písemné zmínky o obci a sjezd rodáků si samozřejmě zaslouží pořádnou
oslavu. Příprava a volba programu
se plánovala už rok dopředu. V naší
malé vesničce každý svou měrou přiložil ke zdaru ruku k dílu. Poslední
měsíc byl nejnáročnější. Vrcholily
úpravy, dolaďovaly se doprovodné
akce, aby vše skvěle „klaplo“. Obec
byla připravena i na variantu špatného počasí. Když nadešel 25. červen
2016, slavný den mohl začít.
Významná událost v naší obci
začala dopoledne slavnostní mší
v místním barokním kostele Sv. Jiří.
Počasí nám přálo, a proto mohla být
slavnost zahájena na parketě přímo na místním hřišti předtančením
Spolku panstva na tvrzi Žíželeves.
Z tribuny promluvila paní starostka
Renata Hladíková, která přivítala rodáky a návštěvníky obce, seznámila
je s programem a popřála příjemné
prožití celého dne.
…pokračování na str. 2



Dechová kapela Podzvičinka zahrála v Hněvčevsi. Foto: Martina Vlačihová
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Sjezd rodáků a významné výročí obce Hněvčeves
... pokračování ze str. 1
Bylo opravdu na co se dívat a co
obdivovat až do večerních hodin.
Za sportovní halou se předvedly
dva dětské hasičské sbory – Sovičky ze Sovětic se svou záchrannou
akcí a děti ze Světí v dobovém
oblečení s malou historickou stříkačkou. SDH Hněvčeves, Sovětice
a Třebovětice se pochlubily svými
skvosty - historickými stříkačkami
s obsluhou v dobových uniformách. Samozřejmě nechyběl ani
hněvčevský Hydrophor. Na tribuně převzala slovo moderátorka celého dne Eva Stříbrná a mohl začít
odpolední program. Po krásném
předtančení v róbách z 19. století
se ukázala naše nejmladší generace. Na moderní hudbu zpěvačky
Shakiry pod vedením šikovné místní cvičitelky Kristýny Kaplanové

zvesela ve stylu aerobic zatančila
svou skladbu malá děvčata. Vystoupení se jim povedlo a neodradil je
ani rozpálený parket. Všichni pak
bedlivě sledovali kouzelníka Pavla
Rydvala, jeho králíčky a šátky a jiné
kousky. Pro dobrou pohodu k odpolední kávě a zákuskům krásně zahrála nejen starší generaci hudební
dechová kapela Podzvičinka. Následovaly kreace roztomilých a vycvičených pejsků „dog dancing“,
tedy tanec se psem, Ing. Aleny
Smolíkové s Chipsy, Britney a Jerry.
Pružnost, smysl pro rytmus a krásu
pohybu jsme mohli obdivovat při
tanečním výkonu mladých děvčat
pod vedením Gábiny Festové. K večeru už se blížila bouřka, ale jako
sluníčko u nás zazářila sympatická
Heidi Janků. Její „Až se načančám“
je nezapomenutelné.

I přes menší obtíže s elektřinou
svůj koncert s úsměvem na rtech
dokončila, se všemi se vyfotila
a podepisovala všechno, co šlo.
Hlavní program byl u konce.
Po celý den bylo možné
zhlédnout v zasedací místnosti
obecního úřadu výstavu fotografií
a písemností obce, výstavku současného dění v obci, práci spolků
a sdružení v Hněvčevsi. Na hřišti se svou ukázkou bylo možné
navštívit stánky Českého svazu
včelařů – Základní organizace
Dohalice, Mysliveckého sdružení
Bystřice – Hněvčeves a prodejní
stánky s občerstvením či místní
výrobou. Pro děti byl připraven
skákací hrad, motokáry a další
atrakce. Návštěvníci mohli také
využít možnosti projet se po obci
kočárem. Na akci nechybělo samo-

zřejmě bohaté občerstvení. Na závěr byla připravena hudební zábava
Honzy Staňka se zpěvačkou Danielou a jako hrdá tečka, že se vše vydařilo, zazářil a zaburácel Hněvčevsí dlouhý fantastický ohňostroj,
viditelný na tmavé obloze zdaleka.
Věříme, že program připravený vedením obce a za podpory
ochotných rukou nikoho nezklamal. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a samozřejmě také všem návštěvníkům. Akce
byla pro malou obec náročná, ale
věříme, že se na ni bude dlouho
vzpomínat, minimálně do dalšího
sjezdu rodáků.
Za zastupitelstvo obce
Martina Vlačihová

Vesnice roku z druhé strany
V pravidlech soutěže Vesnice
roku je psáno, že obec, která zvítězí v daném kraji, deleguje zástupce
po dobu následujících dvou let do
hodnotitelské komise. Měl jsem tu
možnost a čest posoudit, jak je tato
činnost nesmírně náročná. Denně
odjezd brzy ráno, návrat pozdě večer.
Desítky kilometrů v nohách, stovky
nádherných poznatků, zkušeností
a nápadů, které je možné aplikovat
i ve vlastní obci. Konkurence v letošním roce byla obrovská. 33 obcí
se do prezentací své práce a činností
opřelo opravdu s vervou. Komise v takovém případě nemá vůbec lehkou
úlohu, jelikož jednotlivé soutěžící
obce mají různou velikost, rozpočet,
počty obyvatel a hlavně uvolněná či
neuvolněná zastupitelstva. Vítěznou
obcí v roce 2016 v Královéhradeckém

kraji se stala obec Rudník. Tato obec
si v roce 2013 prošla povodňovým
peklem a během tří let se dokázala
neskutečně zvednout. Na komisi zapůsobila celková soudržnost, práce
s dětmi, nová knihovna, naučná stezka, regionální potraviny, obnovy kulturního dědictví atd. Veškeré výsledky
naleznete na stránkách www.sovetice.
cz v sekci Vesnice roku, a to včetně fotogalerie z jednotlivých obcí. Závěrem
bych chtěl dodat, že v Královéhradeckém kraji je 448 obcí, z toho má
valná většina do 2500 obyvatel a může
se tedy hlásit do této soutěže. Každá
obec, která si dala práci a přihlásila se,
ví, že má co ukázat. Ať už to bylo v letošním roce nebo v letech minulých,
pro mne jste všichni vítězi.
Aleš Krátký
Předseda hodnotitelské komise



Hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku. Foto: archiv.



Pasování malých čtenářů. Foto: Lenka Dvořáková

Od pohádek k bajkám
Nechanice - Poslední květnový
den proběhlo ve Štolbově městské
knihovně již tradiční pasování malých čtenářů, kterého se zúčastnilo
40 prvňáčků z nechanické základní
školy. Všichni si tak v knihovně
mohli půjčit svou první knížku.
Celým dopolednem je provázely
„babičky“, které dětem předčítaly
pohádky.
V sobotu 11. června proběhl již 34. ročník NECHANICKÉ
ŠLÁPOTY, která byla letos opravdu vydařená, protože hlavním

tématem dne byly bajky. Každé
stanoviště na trase bylo inspirováno některou ze známých
bajek. A po příchodu ke kulturnímu domu bylo připraveno
divadelní představení Bajky pana
Ezopa v podání divadélka Ale-Jo!
Nechyběla ani soutěž o nejlepší
fotografii dne, kterou tentokrát vyhrála paní Marie Stěhulková.
Počasí nám přálo a tak se celý
den báječně povedl.
Hana Kramářová,
Mgr. Jitka Škvrnová

zpravodajství obce
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Pro Stěžery soutěž o vesnici roku pokračuje
Stěžery - Naše obec se letos poprvé přihlásila do soutěže VESNICE ROKU. Dali jsme se přesvědčit
názory našich občanů, že máme co
nabídnout a představit. Hodnotící
komise v počtu deseti členů přijela
do obce 23. 6. 2016 v 9:55 hod. Trochu problémem pro nás bylo, jak
v přesně vymezené době 120 minut, ukázat komisi vše, co se u nás
děje a čím jsme se chtěli pochlubit. Vždyť na ukazování toho má
naše, v mikroregionu největší obec,
opravdu hodně. Představit činnost
obce v tak krátkém čase, bylo skutečně vražedné. Snažili jsme se představit všechny, kteří s obcí jakkoli
spolupracují, tj. místní zemědělské
družstvo Agrosem, skauty, hasiče,
sportovce, zahrádkáře, knihovníky,
kronikáře, organizátory tradičních
Svatováclavských koncertů, a především naše děti ze Základní a mateřské školy. Dále bylo naší snahou
ukázat projekty, které byly za posledních 5 let v obci zrealizovány.
Takže jsme návštěvu vedli z centra obce, kolem skautské klubovny
do mateřské školky, přes sportovní
areál TJ Sokol, kolem nově zrekonstruovaných hasičských zbrojnic, do
místního kostela a školy. Vše jsme
doprovázeli podrobným výkladem.

O představení místních částí Stěžírek, Hřibska a Charbuzic se postarali
žáci 5. třídy. Naše putování (někdy
úprk sledovaný časomírou) skončilo
v Centru integrovaných služeb prohlídkou ordinací, knihovny a kronik
obce. Členové komise zaslouží opravdu pochvalu za trpělivou snahu udržet pozornost a tempo při skutečně
obsáhlé prezentaci, navíc při venkovní teplotě vzduchu 30 °C.
Přestože jsme titul Vesnice roku
Královéhradeckého kraje 2016 nevyhráli, v této soutěži nekončíme.
Byl nám udělen titul „Cena naděje pro živý venkov“. Je to ocenění,
které je každoročně udělováno za
živý spolkový a společenský život
v obci, a to v rámci soutěže Vesnice
roku v Programu obnovy venkova.
Garantem tohoto ocenění je Sdružení místních samospráv ČR. Tato
cena je motivována ideou naděje
v existenci občanské společnosti, jejímiž nositeli nejsou hmotné statky
venkova nýbrž konkrétní lidé, kteří
osud venkova aktivním způsobem
vezmou do svých rukou. Tito lidé,
občané z venkovských regionů, jsou
často iniciátory společenských akcí
a organizátory spolkového života
na venkově. Mnohdy s minimem
prostředků, ale s dostatkem vlastní-

ho entusiasmu se zapojují do pomoci
spoluobčanům, práce s dětmi a mládeží, do péče o krajinný ráz venkova,
regionální osvětu apod. Cena, kterou
obce získávají za spolkový a společenský život, je udělovaná od roku
2009. Je tak jednou z nejmladších cen
udělovaných v soutěži Vesnice roku.
Toto ocenění posunuje naši obec do
celostátního kola. Odměnou pro vítěze celostátního kola bude 100 tisíc



korun pro spolky, které v obci působí. Uvidíme, jestli bude na podzim co
slavit.
Se skupinou, která celou prezentaci
připravovala jsme si slíbili, že se do
této soutěže v příštích letech znovu
určitě přihlásíme. Je toho mnoho, co
jsme ukázat nestihli, a do budoucna
jistě ještě mnoho dalšího přibude.
Ing. Dagmar Smetiprachová,
starostka

Děti představily hodnotitelské komisi i místní část Hřibsko.
Foto: Mgr. Otto Kučera.

Předprázdninové období bylo plné sportu
Sadová - První sportovní akcí
v předprázdninovém období se stal
turnaj v nohejbale. Uskutečnil se
v sobotu 28. května a zúčastnilo se jej
8 tříčlenných družstev. Hrálo se systémem každý s každým. Každý tým
tedy odehrál 7 zápasů. Vítězem se
stalo družstvo z Holohlav, na druhém
místě se umístil tým SK Snů z Třebechovic a na třetím Divočáci z Hradce
Králové. Domácím se tentokrát moc
nedařilo, když obsadili až páté a šesté místo. Počasí tentokrát vyšlo na
jedničku, občerstvení bylo tradičně
také vynikající, a tak byli všichni hráči i diváci spokojeni.
Následující sobota 4. června
byla celá nabitá akcemi od brzkých
ranních až do pozdních večerních
hodin. Den odstartoval již v 7 hodin
3. ročníkem Dětských rybářských
závodů. Zúčastnilo se 22 soutěžících
z širokého okolí. Vlastní soutěž byla
rozdělena na dvě dvouhodinové části,
o poločase si mladí rybáři vyměnili vylosovaná místa. Závody to byly
bezesporu zajímavé, někteří dosáhli
pozoruhodných výsledků a i ty děti,
kterým se nepovedl žádný úlovek,
si užily jednak atmosféru soutěže a
posezení u vody v krásném počasí.
Všichni účastníci závodů byli odmě-

něni občerstvením a věcnými cenami. Vítězem (součet délek ulovených
ryb) se stal, jako v předešlých ročnících, Daniel Chmelař, na druhém
místě skončil Daniel Tobolka a třetí
místo obsadil Václav Růžička. Je potřeba moc poděkovat za organizaci
závodů rodině Havlíkových ze Sadové a také sponzorům za věcné ceny
věnované do soutěže. Už se těšíme
na závody v příštím roce.
Odpoledne, ve 13 hodin začal
Dětský den. Děti, které měly chuť
se zapojit do soutěží, obdržely kartičku, do které se jim zaznamenalo
absolvování každého z 10 stanovišť,
obsluhovaného dobrovolníky v rozličných převlecích. Na jednotlivých
stanovištích dostávaly děti drobné
dárky a vyplněných 142 kartiček se
pak stalo platidlem za párek v rohlíku
a limonádu.
Doprovodný program nám velmi
zdařile pomohli naplnit hradečtí příslušníci Policie ČR, kteří umožnili zájemcům seznámit se podrobně s policejním autem Passat a motocyklem
Honda, na kterém je ochotný policista také vozil po areálu. Mnoho diváků také se zájmem sledovalo ukázku
výcviku a dovedností policejních psů.
Vedle skákacího hradu a dovádění na

prvcích dětského hřiště si děti velmi
užily sbírání bonbónů shazovaných
z leteckého modelu pana Vratislava.
Projížďky v kočáře taženým koníky
pana Ryby také lákaly.
Při konzumaci pestrého sortimen-



tu občerstvení se návštěvníci dočkali
příležitosti zatančit si při produkci
hudební skupiny „Andante“, která
hrála až přes půlnoc a zakončila tak
velmi pestrý den.
Ing. Drahoslav Falta, starosta obce

Jedna ze soutěží na dětském dnu v Sadové. Foto: Jiří Středa
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Cyklovýlet už po šesté
Boharyně - Obec uspořádala v neděli 12. června 2016 pro děti i dospělé cyklovýlet. Tuto akci pořádá obec
již od roku 2011. Trasa je vždy naplánovaná tak, aby ji zvládli zdatní
sportovci, ale i malé děti, starší občané nebo ti, kteří na kole moc nejezdí. Letos bylo nejstaršímu účastníkovi 65 let, nejmladšímu nebyly
ještě dva roky. Cílem je vždy navštívit zajímavá místa v nedalekém okolí obce. Tentokrát jsme vyrazili z Boharyně přes tzv. Horka do Roudnice.
Zde nám členové místních hasičů umožnili prohlídku hasičské
zbrojnice, která je po rekonstrukci.
Odtud jsme pokračovali do Libčan.
Nepříjemný kopec nakonec zdolali všichni, i když někteří nikoliv na

kole, ale pěšky. Za obcí v prostoru rybníka Brigádník jsme měli
krátkou zastávku a prohlédli jsme
si naučnou stezku „Život ve vodě
a v lese“. V další obci Radíkovice
jsme se zastavili v místní hospůdce,
odpočinuli si a posilnili se na další
cestu. Zároveň jsme tady přečkali
i krátkou dešťovou přeháňku. Výlet
končil ve sportovním areálu v Boharyni, kde byl pro děti ještě připraven
míčový trojboj na víceúčelovém hřišti. Samozřejmě za sladkou odměnu.
Při již krásném slunečném počasí si
pak všichni mohli odpočinout a občerstvit se v místním stánku.
JUDr. Věra Macháčková
Starostka obce Boharyně



Účastníci cyklovýletu se zastavili v Roudnici, Libčanech i Radíkovicích.
Foto: JUDr. Věra Macháčková.



Jednou ze soutěžních disciplín 30. dubna byl i závod čarodějnic.
Foto: Roman Vyčítal

Jak se bavíme v Kunčicích
„Pět ježibab s jedním okem letí,
letí nad potokem,
letí jako hejno ptáků, pět ježibab
na smetáku.“
(Petr Skoumal)
Na kunčickém hřišti se v sobotu
30. dubna sešlo mnohem více než
pět ježibab, čarodějů a čarodějnic.
Čekalo na ně jak množství soutěží a her, tak také míchání lektvarů
i výroba lízátkového netopýra. Později se všichni posilnili opečenými
dobrotami a hurá k velikému ohni.
Příjemné odpoledne završil krásný
ohňostroj a ještě dlouho po setmění se z hřiště ozývalo veselé výskání
dětí, smích i povídání dospělých.

Další setkání dětí a dospělých
z Kunčic se uskutečnilo také ve středu 22. června, na zahradě Centra
volného času, kdy jsme se společně
rozloučili se školním rokem. Jako
každoročně děti uvařily na ohni
bramborový guláš a opekly si na
ohni domácí trdelník. A protože
teploty na sluníčku šplhaly hodně
přes třicet stupňů, všichni jsme se
„přestěhovali“ na trávu do stínu.
Zatímco dospělí probírali novinky,
děti spokojeně vytvářely malované
utěrky a hrály si na zahradě. Děkujeme všem za účast a těšíme se na
další setkání.
Mgr. Ludmila Valešová

Netradiční oslava Svátku matek a Dne otců
Třesovice - Místo klasické besídky
jsme oslavu svátečního dne maminek
pojali netradičně. Do naší školky zavítala zkušená lektorka zumby paní
Lupínková z Hradce Králové. Dětičky se svými maminkami na školní
zahradě roztančily svá těla. Zadováděly si a prožily společné chvíle se
svoji maminkou nebo i babičkou.
Krásnou tečkou za již tak vydařeným
odpolednem byl dáreček, který děti
vyráběly pro svoji maminku k svátku
a nesměla chybět sladká pusa na závěr. Všem, co se zúčastnili, moc děkujeme a těšíme se zase za rok.
Tatínci nezůstali v naší školce pozadu. Den otců se u nás také oslavil.
Děti tatínkům k jejich svátku vyrobily „supermanské klíčenky“, které jistě zdobí nejedny klíče hrdého
majitele. Tatínkové se na oplátku
vydali do mateřské školy za dětmi

a užili si s nimi prima odpoledne na
Lego dílně. Pozorování láskyplné
souhry mezi nimi bylo dojemné, na
školní zahradě zavládla harmonie,
klid a pohoda. Odměnou pro všechny byly hezké domečky, auta, statky
a lodě z Lega, které nám ještě dlouho
zkrášlovaly prostory školky. A aby
toho nebylo málo, spousta tatínků se
zapojila i do školního projektu s názvem Můj táta je super, kdy tatínkové
pomohli svým dětem vyprávět o sobě
ostatním kamarádům. Společně připravili obrázkové průvodce z jejich
života, podle kterých pak děti vyprávěly. Každý to pojal jinak, originálně a přitom všichni nádherně.
Po letošním červnu můžeme říct, že
u nás v mateřské škole máme opravdu SUPER TATÍNKY.
Bc. Zuzana Dvořáková,
Mgr. Blanka Moravcová



Lego dílna přilákala hodně tatínků do mateřské školy.
Foto: Zuzana Dvořáková

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka



srpen - říjen 2016



19. 8.

09:00 hod Nohejbalový turnaj losovaných dvojic. Bližší informace Dušan Jedlička - 734 407 001.
Liga proti nevěře - Zdeněk Podskalský. Hrají Veronika Nová, Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová.
20:00 hod
Amfiteátr Chlum.
Přijelo panstvo…! "Možná přijede císařpán, aneb vzpomínka na rok 1866".
Prohlídky v kostýmech, květinová výzdoba, prohlídky hodinové věže. Sobotní odpolední a večerní
program na nádvoří zámku - Setkání s folklorem a divadelní představení.
17:00 hod Grilované makrely.

20. 8.

10:00 hod Včelařský den. Ve sportovním areálu u sokolovny.

Dohalice

20. 8.

13:00 hod Sovětické posvícení.
Turnaj v šipkách - VII. Ročník memoriálu Zdenka Nekvindy.
18:00 hod
Bližší informace a rezervace - Jarda Svoboda 602 168 161. Hospoda Lodín.
14:00 hod Dětský sportovní den a Sousedské posezení. Od 18 hodin hraje k poslechu a tanci skupina Andante.

Sovětice

3. 9.

09:00 hod Koloběžkiáda. Sraz u hasičské klubovny. Od 16 hodin opékání buřtů na koupališti.

Mokrovousy

3. 9.

14:00 hod Rozloučení s prázdninami. Ve sportovním areálu.

Boharyně

3. 9.

20:00 hod Taneční zábava s Forsáž Rock - revival. Ve sportovním areálu.

Boharyně

3. 9.

Chlum

10. 9.

20:00 hod Rockový večer - rozlučka se sezónou. Hraje Vaťák, Green Day Revival. Amfiteátr Chlum.
Zdravotní cvičení Healthy&Pretty - první lekce.
19:00 hod
Další pak každé úterý. Cena pernamentky 800 Kč. Přihlášení kdnechanice@seznam nebo 725922203.
Drcla loktem vo kredenc - divadelní představení Nechanického Ochotického Spolku NOS.
20:00 hod
Ve sportovním areálu.
08:00 hod RTW CUP dle IPO1 a IPO3 - ZKO Dolní Přím - Probluz.

10. 9.

14:00 hod Na kole nebo pěšky kolem Dohalic pro děti i dospělé. Start u kostela. Výběr ze 3 tras podle náročnosti.

Dohalice

11. 9.

09:00 hod Klubová výstava rottweilerů - ZKO Dolní Přím - Probluz.
Drcla loktem vo kredenc - divadelní představení Nechanického Ochotického Spolku NOS.
18:00 hod
Vstupné 80 Kč.
09:00 hod Stěžerské šlapačky. Start na hřišti u Sokola.

Probluz

11:00 hod Zabíjačkové speciality - jitrnice, ovar, tlačenka, guláš,…. Hospoda Lodín.

Lodín

11:00 hod Hubertova jízda - 9. ročník - areál myslivecké střelnice Horní Černůtky
VI. Turnaj v prší.
14:00 hod
Hospoda Lodín. Podrobnější informace na telefonu 728 067 639, hospodalodin@seznam.cz
15:00 hod Den naruby - děti vymýšlejí hry pro dospělé.
„Stěžerský podzim 2016“
09:00 hod
- zahrádkářská výstava v místní tělocvičně, otevřeno 9:00 – 17:00 hod., organizátor ČZS Stěžery
10:00 hod Svěcení nového zvonu pro stěžerský kostel - mše svatá.
Svatováclavský koncert v kostele sv. Marka
17:00 hod
- účinkují Pražské barokní harmoniky a pěvecký smíšený sbor z HK Smetana
08:00 hod Sokolnický den ve Mžanech. Začátek u Myslivecké klubovny, pokračování v honitbě Hvězda Mžany.

Horní Černůtky

6. 8.

SRPEN 2016

13. 8.
13. 8.-14. 8.

20. 8.
27. 8.

6. 9.

ZÁŘÍ 2016

9. 9.

11. 9.
17. 9.
22. - 23. 9.
24. 9.
24. 9.
24. 9.
24. - 25. 9.
25. 9.
25. 9.

ŘÍJEN 2016

1. 10.
6. 10.
8. 10.

Sadová
Chlum
zámek Hrádek
Mokrovousy

Lodín
Sadová

KD Nechanice
Boharyně
Probluz

KD Nechanice
Stěžery

Lodín
Mokrovousy
Stěžery
Stěžery
Stěžery
Mžany

Zájezd Kopidlenský kvítek. Organizátor ČZS Stěžery. Bližší informace na OÚ Stěžery - tel. 495 453 221. Stěžery
18:00 hod 1. prodloužená tanečního kurzu.

15. 10.

20:00 hod Tradiční Vinobraní. Pořádá TJ Sokol Dohalice.

15. 10.

20:00 hod Disco party Zdeňka Vranovského.

KD Nechanice
Sokolovna
Dohalice
Hněvčeves

28. 10.

14:30 hod Drakiáda a dlabání dýní.

Horní Černůtky

Neděle 25. 9. 2016 10:00 hod

Vysvěcení zvonu při mši svaté
Po 75 letech se vrátí do věže stěžerského kostela Sv. Marka zvon.

Neděle 25. 9. 2016 17:00 hod

17. ročník
Svatováclavského koncertu
Účinkují: Pražské barokní harmoniky a pěvecký smíšený sbor z Hradce Králové „SMETANA“. Na varhany bude doprovázet pan Václav Uhlíř.
Při této příležitosti si bude možné nový zvon prohlédnout. Organizátoři koncertu Kruh přátel umění evangelisty sv. Marka Vás srdečně zvou.

PRODEJ, PŮJČOVNA A SERVIS
ZAHRADNÍ TECHNIKY
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV – ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA NA SYCHROVĚ

SPRÁVA ZÁMKU HRÁDEK U NECHANIC
VÁS ZVOU NA VÍKENDOVOU AKCI

Vše

pro údržbu
bazénové vody

PŘIJELO PANSTVO…!
13. A 14. SRPNA 2016
PROHLÍDKY ZÁMKU S PRŮVODCI V DOBOVÝCH KOSTÝMECH

*

SOBOTNÍ PROGRAM NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU:
15:00 – 17:00 HOD.

SETKÁNÍ S FOLKLOREM
MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ

*
19:00 HOD. DIVADELNÍ HRA

MARUŠA
ANEB Z OHRYZKU ŠTRŮDL NEUDĚLÁŠ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SMIŘICKÉHO OCHOTNICKÉHO SPOLKU OCHOS

*
PO CELÝ VÍKEND BUDE OPĚT OTEVŘENA

HODINOVÁ VĚŽ
REZERVACI VSTUPENEK NA VĚŽ DOPORUČUJEME

*

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.HRADEKUNECHANIC.CZ

9,H6
2
g
1k Kč s DP
Multi tablety 5v1

Pomalu rozpustné 200 g tablety zajišťující
dezinfekci, vločkování, likvidaci řas,
stabilizaci pH a projasnění vody.

9,H6
5
g
2,4k Kč s DP

www.vitaltech.cz
Rozběřice 18 | 503 12 Všestary | Tel: 495 458 152 | mobil: 725 993 021 | e-mail: info@vitaltech.cz

Klub Rychlý šípy Lodín pořádá dne

OBECNÍ HOSTINEC LODÍN
Pořádá dne 24.9.2016
Od 14.00

VI.
TURNAJ
v PRŠÍ
OD 15ti DO 100 let

20.8.2016 od 18.00hod.
v sále Obecního hostince v Lodíně

Turnaj v šipkách
VII. ročník memoriálu Zdenka Nekvindy

Prezentace:		
17.30 – 18.00
Startovné:		
100,- Kč, v ceně startovného večeře
Zahájení turnaje jednotlivců 501 D.O.:
18.00 hod.
Ceny:
1. místo putovní pohár + pohár + věcná
2. místo pohár + věcná
3. místo pohár + věcná
4. – 8. místo věcné ceny
Nejlepší žena – pohár + věcná
Nejvyšší nához při zavírání - šampus
50% startovného bude vyplaceno v prémiích nejlepším hráčům
Pokud se turnaje zúčastní 8 a více žen, odehrají samostatný turnaj
Po ukončení turnaje jednotlivců bude následovat turnaj dvojic,
případně turnaj ve stolním tenise
Bližší informace, rezervace: Jarda Svoboda 602 168 161

Startovné 150 kaček v ceně guláš a pivko,hraje se o hodnotné ceny
Podrobnější informace tel-728067639 e-mail hospodalodin@seznam.cz

Možnost ubytování v chatkách nebo stanech v kempu (cca 400m od
hostince) se zlevněným vstupem ubytovaných na koupaliště
tel. 495 445 192, www.camplodin.cz
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Kaštánek v záři reflektorů
Mžany - Jaké by to bylo ukončení
školního roku bez koncertu Kaštánku?
I v letošním roce jsme k příležitosti
začátku prázdnin uspořádali tradiční
prázdninový koncert. Téma pro tento rok jsme již v lednu zvolili jako
KAŠTÁNEK V ZÁŘI REFLEKTORŮ.
Od začátku roku jsme společně s dětmi dávali do kupy písně z různých
filmů, muzikálů, ale třeba i pohádek
a všechny jsme se je snažili co nejlépe
natrénovat.
Červen se kvapem přiblížil a v neděli 26. června 2016 se mohla s úderem 18. hodiny slavnostně zvednout
krásná opona v sále Pivovaru Lindr
Mžany. Koncert začal tanečním nástupem našich zpěváků na píseň Jsme
parta správná (protože to my jsme)
z muzikálu Pomáda. Po tomto zahájení už nic nebránilo tomu, aby zazněly hity např. z filmů Hříšný tanec,
Sestra v akci, Limonádový Joe, Zvoník
u Matky Boží a spousty dalších.

Ve filmovém duchu se nesly
i dárky pro naše zpěváky. Tentokrát
byli obdarováni soškou Oscara, protože za svoji snahu a skvěle zvládnutý
koncert si ji zasloužili stejně tak, jako
většina hollywoodských umělců. Od
poslední červnové neděle tedy zdobí
Oscar nejeden dětský pokojíček ve
Mžanech a okolí.
Stejně jako na koncertě bychom
chtěli poděkovat Obecnímu úřadu ve
Mžanech za jeho celoroční podporu
našeho sboru, panu Miloši Lindrovi
a personálu Pivovaru Lindr Mžany za
umožnění našich zkoušek a pořádání
koncertu a hlavně našim zpěvákům,
kterým se tento koncert opravdu povedl.
Pro ty, kdo si teď u čtení zpravodaje rvou vlasy, že na koncertě
nebyli, máme potěšující zprávu,
že se v prosinci můžou těšit na
náš
HVĚZDNÝ
KONCERT
S KAŠTÁNKEM, o kterém vám dáme



Kaštánek slavnostně ukončil školní rok ve Mžanech. Foto: Jiří Pršala

určitě ještě vědět. Pro koho by to byla dni v Dohalicích.
ale moc dlouhá doba, tak se nemusí
Krásné prázdniny dětem i vám!
obávat, protože Kaštánek vystoupí
Za sbor Kaštánek
i v sobotu 20. 8. 2016 na Včelařském
Aneta Khunová

Vítězství Drakoušů v okresním kole hry Plamen
Dolní Přím - Mladí hasiči mají
u nás dlouholetou tradici. Dnes již
padesátníci vzpomínají na své začátky u hasičů, tehdy vlastně požárníků,
s panem Františkem Hnikem nebo
panem Rudolfem Vohralíkem. Český svaz požárníků založil na Dolním
Přímě dětskou hlídku v roce 1975.
V roce 1999 jsme na tuto činnost
navázali a založili oddíl mladých
hasičů Drakouši. V klubovně již
máme 17 kronik zachycujících
činnost oddílu i celého sboru. Každoročně, ve spolupráci s obcí Dolní
Přím, pořádáme akce nejen pro děti
– Den dětí, karneval nebo rozloučení
s prázdninami, Mikulášskou besídku,
úklid okolí obce, sběr papíru a železa.



Na výroční valnou hromadu sboru děti z oddílu Drakouši každoročně připravují vystoupení. Mladí
hasiči se také zapojili do příprav
oslav 110 a 120 let od založení hasičského sboru. Ten byl na Dolním Přímě založen v roce 1892.
Kroniky zaznamenávají především naši činnost soutěžní.
V tomto dlouhém období se střídaly
roky úspěšné s těmi méně úspěšnými.
Po celou dobu jsou naši mladí
hasiči zapojeni do celostátní hry
PLAMEN, která bude v příštím roce
slavit 45. výročí vzniku. Hru PLAMEN máme rádi pro její pestrost.
Děti jen neběhají s hadicemi požární

Tradiční „drakoušský pokřik“ na závěr každé soutěže s vedoucími Janou
Burketovou a Ladislavou Tichou. Foto: Romana Hloušková.

útok, královskou disciplínu všech
hasičů, ale musí se toho hodně naučit. Například uvázat 5 různých uzlů,
ošetřit koleno nebo loket, znát topografické značky, hasební prostředky
včetně hasicích přístrojů a jejich
využití. Rychlost a schopnost překonání různých překážek si ověří při
štafetách.
V současné době má oddíl Drakoušů celkem 26 dětí. Tento rok
byl velmi úspěšný především pro
mladší kategorii, v které máme přihlášených 16 dětí. Na podzim mladí
hasiči zahájili v Hořiněvsi hru PLAMEN vítězstvím v okresním kole
závodu požárnické všestrannosti.
Na jaře se v Myštěvsi konalo jarní



kolo hry PLAMEN. Po odběhnutí
štafety dvojic, štafety CTIF, štafety
4x60, požárního útoku a započtení
1. místa z podzimního kola obsadili naši mladí celkové 2. místo z 12
družstev z celého hradeckého okresu.
Nejlepší bylo družstvo Drakoušů
na okrskové soutěži, kterou jsme
pořádali na louce pod Dolním Přímem. Prvenství si odvezli i z pohárových soutěží ve Starých Nechanicích a v Sověticích.
Po prázdninách se opět sejdeme odpočatí a připravení na novou
úspěšnou sezonu.
Jana Burketová
starostka SDH Dolní Přím

Příprava na požární útok - soutěžní družstvo a strojník Václav Burket Chlumecký pohár 8. 5. 2016. Foto: Jana Burketová

spolky
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Soutěž O pohár starosty obce Sadová
Sadová - V sobotu 11. června se
tentokrát u nás (každoročně se střídá
pořádání se Sověticemi) uskutečnila
soutěž v požárním sportu „O pohár
starosty obce“.
Tradičně se soutěžilo v kategoriích
muži, ženy, děti a také ti nejmenší –
přípravka.
Součástí byla soutěž se starší technikou PS8 a exhibiční ukázka historické techniky.
Přihlášeno bylo hodně družstev,
zvláště pak v dětských kategoriích,
a tak se areál hned ráno slušně zaplnil nejen soutěžícími a jejich doprovodem, ale i značným množstvím
diváků.
Závody probíhaly až do odpoledních hodin, kdy posledním
bodem programu byla ukázka praktického použití „koňské“ stříkačky,
kterou zdařile provedli hasiči z SDH
Sovětice ve slušivých dobových
uniformách. Hlavním rozhodčím
byl, jako již po řadu let, pan Němec
z Cerekvice nad Bystřicí.

Všichni se již těšíme na příští „pohár“, tentokrát tedy do Sovětic.
Výsledky jednotlivých kategorií:
Přípravka: 1. Milovice, 2. Sovětice A,
3. Sovětice B, 4. Třebovětice
Mladší žáci: 1. Dolní Přím, 2. Sovětice A, 3. Třebovětice B, 4. Třebovětice A, 5. Milovice, 6. Dolní Přím
B. Neplatný pokus měly Sovětice B
a Chlum.
Starší žáci: 1. Sovětice, 2. Chlum, 3.
Třebovětice, 4. Milovice
Ženy: 1. Chloumek, 2. Lubno, 3.
Sovětice A, 4. Třebovětice, 5. Sovětice C. Neplatný pokus měly Sovětice B.
Muži PS12: 1. Votuz, 2. Třebovětice,
3. Sovětice, 4. Milovice, 5. Lubno, 6.
Hněvčeves, 7. Chloumek
PS8: 1. Hněvčeves, 2. Sovětice Ženy
A, 3. Milovice, 4. Sovětice Ženy B,
5. Chloumek, 6. Sovětice Muži, 7.
Lubno, 8. Chloumek Ženy
Ing. Drahoslav Falta, starosta obce



Hasičské závody - přípravka na startu. Foto: Jiří Středa.

Klub seniorů v Lodíně

Lodín - V prvním pololetí roku
2016 výbor Klubu pro své členy připravil řadu společenských
akcí. 26. února se konalo posezení
v obecní hospodě pořádané u příležitosti nadcházejícího svátku MDŽ.
Všechny členky byly přivítány kytičkou a pro zpestření nálady zde
vystoupily s tanečním programem
dívky ze ZŠ Skřivany a taneční skupina ARTROZA z Hořic.
25. března na setkání seniorů před
velikonočními svátky v sále obecní
hospody zahrála hudební skupina
KLAPETO z Náchoda a každému
členu klubu bylo předáno symbolické
ozdobené velikonoční vajíčko.
21. května se uskutečnil tematický
zájezd do obce Ostrá spojený s návštěvou bylinných zahrad, kde bylo

možné vidět tvořivost zaniklých
řemesel. V Přerově nad Labem následovala prohlídka skanzenu historických stavení, zemědělského nářadí
a muzeum motocyklů.
24. června se konalo první letošní
grilování na Rybářském zázemí
u rybníka Močidlo v Lodíně. K dobré chuti se podávalo grilované maso
a k poslechu zahrál na harmoniku
Jan Berger a na bicí Josef Dvořák
z Lodína. Pro hojnou účast členů klubu, kterých se na těchto akcích schází
v průměru přes 50, má výbor klubu již zpracován další plán činnosti
a akcí na II. pololetí letošního roku,
o kterých napíšeme v dalších vydáních zpravodaje.
Jaromír Pelánek

 24. června - posezení a první grilování u rybníka Močidlo. Foto: Jaromír
Pelánek

 Zlatou svatbu oslavili manželé Danuše a Josef Dvořákovi z Lodina. Vše
nejlepší přejí ZO Lodín. Foto: Monika Dvořáková.
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Jubilejní ročník volejbalového turnaje je za námi
Lodín - 18. června 2016 u nás
proběhl 10. ročník volejbalového
turnaje smíšených týmů O pohár
starosty obce. Přihlásilo se deset týmů, bohužel se na poslední
chvíli tři týmy odhlásily. Vítězství
v turnaji obhajoval tým Hopsinky,
který vyhrál předešlé dva ročníky.
Mimo nich se zúčastnily týmy
Malík-Revival Trutnov, Marná
snaha Sadová, Balvani Jablonec,
Kudlanky Nechanice, Lišáci Nový
Bydžov a domácí Pašáci Lodín
Za krásného počasí zahájil turnaj starosta Lodína Petr
Lajbner. Hrál se systém každý
s každým na dva vítězné sety.
Po úporných bojích za stálého
slunce nakonec vyhrál tým

Stračov - V sobotu 19. června 2016 u nás proběhl Dětský rybářský závod, který pořádá obec
Stračov. Letos to už byl pátý ročník.
Zúčastnilo se 13 dětí s doprovodem
rodičů a poradců. Od rána nás vítalo krásné letní počasí, a tak už
jen chybělo nějakou rybičku ulovit.
Závod začal v 9:00 a skončil v 12:00
hodin. Bylo uloveno 13 ryb v celkové délce 239 cm. Největší ryby
měřily 30 až 34 cm. Ulovenými
druhy byli karas, okoun, plotice.
Tabulka závodů Stračov 2016:
Kategorie – A (do 7l et): 1.
místo Kateřina Kliková 1ks - 34cm,
2. místo Viktorka Bednářová 1ks
- 14cm. Další účastníci - Anička
Luštická, Jonáš Švejdar
Kategorie- B (8-10 let): 1. místo
Filip Hekerle 1ks - 31,5cm, 2. místo
Maruška Pekárková 2ks - 30cm, 3.
místo Jan Kněžour 1ks - 22cm. Další

Malík-Revival Trutnov, který
v rozhodujícím zápase porazil
Hopsinky 2:1. Na třetím místě
skončila Marná snaha Sadová,
čtvrtí byli Balvani Jablonec, pátí
domácí Pašáci Lodín, šestí Lišáci
N. Bydžov a na posledním místě
Kudlanky Nechanice. Všechny týmy vyhrály pěkné poháry
a věcné ceny, kýtu za vyhraný
turnaj dal vítězný tým grilovat
a všichni jsme si na ní společně
pochutnali. Děkujeme vedení
obce Lodín za sponzorování této
krásné akce a všem, kteří se podíleli na pořádání tohoto turnaje.
Těšíme se na další ročník.
Jaroslav Karel



Volejbalový tým z Lodína. Foto: Jana Karlová

Dětské rybářské závody

účastníci - Dan Doležal, Tomáš Homoláč
Kategorie – C (11-15 let): 1.
místo Josef Luštický 3ks – 93cm, 2.
místo Patrik Mádle 1ks - 33cm, 3.
místo Jan Pokorný 1ks - 12cm. Další
účastníci – Dan Mádle.
Nakonec proběhlo vyhlášení vítězů a dalších umístění, předání pohárů a diplomů. Veliké poděkování
všem účastníkům akce, ale hlavně
dětem za vzorné chování u vody při
rybaření, což není v dnešní době
vždy tak obvyklé. Některé děti byly
zklamány, že neměly žádný úlovek.
I to je součást rybaření, že se nic nechytne. Měl by to vyrovnat krásný
zážitek u vody a příjemně prožité
sobotní dopoledne v přírodě a v kolektivu. Třeba se na ně usměje štěstí
na dalších závodech, které chceme
pořádat koncem srpna nebo začátkem září. Vše bude včas oznámeno.

Zároveň musím poděkovat obecní- rodičů i pomocníků v dalších zámu zastupitelstvu za jejich podporu vodech ve Stračově.
a za občerstvení pro malé rybáře.
Břetislav Hnízdil
Těšíme se na účast malých rybářů,



Celkem 13 ryb ulovily děti na rybářských závodech ve Stračově.
Foto: Lucie Hekerlová

Třetí ročník
nohejbalového turnaje
zná vítěze
Horní Přím - V sobotu
16. července 2016 se konal na
hornopřímském hřišti již třetí
ročník nohejbalového turnaje
tříčlenných družstev. Této již tradiční akce se zúčastnilo celkem
10 družstev, rozdělených do dvou
skupin. Po urputných bojích se vítězem turnaje stalo družstvo Rodáci, na druhém místě skončilo
družstvo Za Hrádek a jako třetí se

umístil obhájce z loňska Stará garda. Díky sponzorům si každý hráč
odnesl nějakou hodnotnou cenu.
Jelikož po celou dobu turnaje
přálo počasí a organizátor se
postaral o kvalitní občerstvení,
všichni účastníci i fandové se již
těší na další ročník.
Jan Švasta
 Vpravo Matěj Švasta a vlevo Jan Pavlíček z pozdějšího vítězného týmu
„Rodáci“. Foto: Markéta Němcová
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Známe vítěze
Dohalice - Po dlouholeté
práci s mládeží se dostavil vytoužený úspěch. Mužstvo starší
přípravky TJ Sokol Dohalice se
stalo okresním přeborníkem fotbalového ročníku 2015-2016. Po
odehrání podzimní části soutěže,
ze které vzešla finálová skupina,
nic nenasvědčovalo tomu, že by
se na konci soutěže mohlo slavit.
Podařilo se však sestavit tým, který měl velmi dobrou tréninkovou
morálku, která se pak projevila
v soutěžních utkáních. Od vítězného zimního halového turnaje
v Předměřicích nenašli v osmnácti jarních utkáních dohaličtí
fotbalisté přemožitele, kdy pouze
ve třech zápasech odešli s neroz-

hodným výsledkem. Na dobrých
výkonech mají rozhodující podíl
trenéři Pavel Čížek a Milan Kučera. Poděkování za spolupráci patří
také rodičům malých sportovců.
Po odehrání posledního utkání
s týmem Nepolis, převzali na
domácím hřišti z rukou předsedy
komise rozhodčích OFS Hradec
Králové a ligového rozhodčího
Ing. Pavla Orla pohár pro vítěze
a poukaz na sadu dresů. Malým
fotbalistům k úspěchu přišla poblahopřát starostka obce Mgr.
Máša Endrlová. Přejeme našim
sportovcům mnoho sportovních
úspěchů v nadcházejícím soutěžním ročníku.
Vládimír Novák

 Zadní řada zleva: Pavel Čížek - trenér, Pavel Kerhart, Matěj Bauer,
František Švehla, Tomáš Pašek, Jakub Bělina, Tomáš Tužil, Milan Kučera
- trenér. Přední řada Šimon Novák, Tomáš Erbs, Kristián Valenta, Ondřej
Kobr, Kristián Vít. Ležící: Lukáš Věchet. Foto: Věra Kobrová.

Malá kopaná přilákala do Těchlovic sedum týmů
Těchlovice - Dlouho očekávaný
začátek letní sezóny nadešel v Těchlovicích 4. června, kdy se uskutečnil
tradiční turnaj v Malé kopané o putovní pohár. Na místní hřiště se
sjeli všichni fanoušci tohoto sportu
na místní hřiště v očekávání dobré
zábavy a v touze po vítězství.
Tentokrát se turnaje zúčastnilo sedm týmů jak z Těchlovic,

tak z okolí s celkovým počtem 53
hráčů. Oproti minulým turnajům
byla letos změna a týmy se utkaly
v jedné skupině, ve které všechny
svedly vzájemné souboje. K vidění
tak bylo dvacet jedna zápasů.
Nejúspěšnější tým, který získal zasloužené první místo a putovní pohár, byl tým FC Papriky.
Na druhém místě ho následoval

tým Hrádek. A třetí místo náleželo týmu 40+. Pro ty týmy, jimž se
dařilo, byly připraveny zasloužené
odměny.
Příjemné slunečné počasí dokonale podtrhovalo sportovní atmosféru. O hráče, fanoušky i návštěvníky turnaje bylo postaráno
pod přístřeškem na hřišti, kde bylo
připraveno občerstvení a každý se

tak mohl osvěžit dle libosti a chuti.
Po ukončení turnaje se všichni
sesedli pod přístřeškem a v jeho
blízkém okolí a diskutovali nad
průběhem dne. Hodnotili odehrané
zápasy a rozsudky rozhodčích
a samozřejmě oslavovali výsledky
turnaje až do pozdních večerních
hodin.
Bc. Zuzana Klazarová

Sportování nám není cizí
Mikroregion už několik let pořádá
různé sportovní aktivity pro širokou
veřejnost.
V sobotu 23. dubna jsme před kulturním domem v Nechanicích startovali cyklistickou akci Mikroregionem
Nechanicko na kolech, o které jsme se
zmínili v předchozím vydání zpravodaje. Sešla se více jak stovka cyklistů
všech věkových kategorií.
Jedenáctý ročník turnaje ve vybíjené
se konal 26. května již tradičně v Nechanicích. Zúčastnila se ho družstva
ze základních škol z Nechanic, Libčan,
Stěžer, Dohalic a Probluze. V kategorii starších vyhrály Nechanice, druhé
místo obsadily Stěžery, třetí Dohalice,
čtvrtá byla Probluz a poslední Libčany. V kategorii mladších žáků vyhrály
Stěžery, druhé místo putovalo do Nechanic, třetí do Stěžer a na posledním
místě skončily Libčany.
8. června se za krásného počasí konal
v Nechanicích jubilejní desátý ročník
olympiády mateřských škol z našeho
mikroregionu. Zúčastnilo se ho sedm
mateřských školek. Děti byly rozděleny do dvou kategorií - starší a mladší
ročníky, po osmi dětech z jedné školky
(dvě děvčata a dva chlapci v jedné ka-

tegorii). Barevně odlišená trička dětí
z jednotlivých školek umožňovala
dobrou orientaci při plnění disciplín.
Těmi byly tradičně hod míčkem, běh
na 50 metrů a skok do dálky. Stupně
vítězů a opravdové medaile získali jen
ti nejlepší sportovci. Nejlépe se dařilo
malým sportovcům z Boharyně, ze čtyř
kategorií obsadili ve třech první místa.
V kategorii starších dívek byla nejvíce
úspěšná Probluz, neboť probluzská
děvčata obsadila s přehledem první
dvě místa. Děti z Nechanic „stály na
bedně“ ve všech čtyřech kategoriích,
dětem ze Stěžer se nepodařila obsadit
medailová místa pouze v kategorii starších dívek. Dvě „bramborové“ pozice
získaly děti z Třesovic (starší chlapci
a starší dívky). Nejméně se dařilo sportovcům z Těchlovic a Stračova, ale i ti si
stejně jako ostatní děti na závěr odvezli
medaile – památeční, dřevěné.
Poděkování patří sponzorům, a to
ZPMV, ČS, firmě Lindr a obci Lodín.
Fotografie si můžete prohlédnout na
internetových stránkách www.nechanicko.cz. Už teď se těšíme na další
sportovní klání v mikroregionu.
Jana Pečenková
Mikroregion Nechanicko

 Vítězové kategorie starších chlapců 1. místo MŠ Boharyně, 2. místo MŠ
Stěžery, 3. místo MŠ Nechanice a 4. místo MŠ Třesovice. Foto: Jana Pečenková
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Zlatý basketbalový hattrick
Dolní Přím – Teprve dvanáctiletý Michael Hejzlar letos
v červnu ukončil 6. třídu ZŠ
v Hradci Králové (do 5. třídy žák
ZŠ Probluz). Trvale bydlí v obci
Dolní Přím.
Od 6 let se aktivně věnuje
basketbalu, který provozoval
nejdříve jako doplňkový sport
k původně hlavnímu tenisu. Po
roce přípravky začal od 2. třídy
ZŠ hrát závodně za Sokol Hradec Králové 2 v týmu, kde většina hráčů byla o 1-2 roky starší.
V sezóně 2015/16 hrál s tímto
týmem celostátní žákovskou ligu
v kategorii do 14 let.
Na začátku 4. třídy zvítězil bas-

ketbal nad tenisem a zároveň přišla nabídka trénovat kromě mateřského oddílu v Hradci i s BK
Synthesia Pardubice - jedním
z nejlepších mládežnických basketbalových oddílů v ČR. S hráči soustředěnými v tomto oddíle
pak postoupili v roce 2014 na
mistrovství ČR v basketbale nejmladších žáků do 11 let a zde
zvítězili. To samé zopakovali
v roce 2015 v kategorii do 12 let
a letos v kategorii do 13 let a završili tak ziskem třetího titulu
mistrů ČR v řadě zlatý hattrick
ve třech nejmladších žákovských
kategoriích.
Lubomír Hejzlar



Michal Hejzlar z Dolního Přímu získal v roce 2016 třetí titulu mistrů
ČR. Foto: Lubomír Hejzlar

Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu SH ČMS v požárním sportu
Sovětice - Snem každého instruktora, trenéra, vedoucího a organizace je být co nejúspěšnější. Důležitá je
především týmová činnost, ale i práce
jednotlivců.
Na podzim loňského roku se běhal branný závod okresního kola hry
Plamen dorostu, který je o zdatnosti,
šikovnosti a znalostech. Zároveň je
umístění z tohoto kola započítáváno
do kola jarního, kde už následují štafety a požární útoky. Po těchto dvou
okresních kolech postoupily dvě děti



do krajské soutěže, a to Nela Podubecká a Matěj Krátký. Pro SDH Sovětice to bylo vůbec poprvé ve své 113 leté
historii. Samotná účast na krajském
kole v Nové Pace nás utvrzovala, že 10
let práce s touto generací není zbytečná
a má nějaký smysl. Nikterak jsme neočekávali od krajských závodů super
výsledky, ale opak byl pravdou. Matěj obsadil mezi mladšími dorostenci
2. místo při rovnosti bodů s místem
prvním a Nela v kategorii mladší dorostenka zvítězila a postoupila na

Nela Podubecká na štafetě 100 metrů s překážkami. Foto: archiv

Mistrovství České republiky, které se
konalo v Českých Budějovicích. Na
samotném klání již všude rozhodují setiny. Nela nakonec obsadila krásné 12.
místo v této prestižní republikové soutěži a my jí ze srdce gratulujeme.
Jako vedoucí věříme, že navážeme
na letošní historický úspěch v dalším
ročníku, který začíná již na podzim
v Klamoši. Těší nás zájem o tuto
činnost i šikovnost dětí a myslíme si, že
navázání na letošní úspěch není nereálný. Kroužek našeho sboru v katego-

riích přípravka, mladší plamen, starší
plamen a tři kategorie dorostenců, dorostenek čítá 44 dětí. Chtěl bych touto
cestou poděkovat aktivním vedoucím, trpělivým rodičům, sponzorům
a všem, kteří nám v této dobrovolné
práci pomáhají a vkládají do této
činnosti čas a finanční prostředky.
Poděkování patří hlavně dětem za zájem, jelikož bez nastupující generace
nemá žádná organizace smysl ani budoucnost.
Aleš Krátký

 Pavel Šubrt, Aleš Krátký a Jiří Podubecký s účastníky krajského kola
Nelou Podubeckou a Matějem Krátkým. Foto: archiv
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