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TJ SOKOL NECHANICE – 140 LET TRVÁNÍ

+LVWRULFNpSUDSRU\DVRNROVNpNURMHIRWRJUD¿H]YêVWDY\NHYêURþt]DORåHQt

Skromně, ale důstojně proběhly
oslavy 140. výročí založení sokolské
jednoty v Nechanicích. Byly soustředěny do hlavního termínu v sobotu 16.
června, kdy od rána probíhalo několik
akcí, o týden později doznívaly již jen
turnajem v nohejbalu.
Součástí oslav bylo zahájení tradičního volejbalového turnaje smíšených
družstev (4 muži a 2 ženy) za nebývalé účasti osmnácti kolektivů s roztodivnými až recesistickými názvy. Jen
tak se mohlo stát, že Koloušci, kteří
bojovností na kurtech tato něžná stvoření vůbec nepřipomínali, prohráli až
ve finále výborné sportovní úrovně
až pozdě večer s družstvem Pobřeží
kocoviny, jehož hráči připomínali tento název možná až druhý den ráno.

Pořadatelé
zvládli
náročný
sportovní podnik na jedničku po
všech stránkách. Program pokračoval dvěma dopoledními starty běhu
Terryho Foxe, na dvou, svou délkou
odlišných tratích, jež byly především
záležitostí školní mládeže. Jednu z
výjimek tvořil a běh zpestřil bývalý
člen Sokola Nechanice Jan Šiml, jehož
stáří se nebezpečně blíží k sedmi křížkům na bedrech. Doběhl bezpečně na
delší trati.
Další program se odehrával odpoledne. Nejprve položili zástupci jednoty, za účasti krojované delegace funkcionářů Orlické župy, kytice k pomníku zakladatele nechanického Sokola,
MUDr. Jana Štrose.
... pokračování na str. 8
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Co nového v MAS Hradecký venkov?
Pozornému čtenáři
určitě hned v úvodu
článku neuniklo logo,
které bylo přijato na
správní radě MAS.
Ve zkušebním provozu jsou také webové
stránky www.hradeckyvenkov.cz.
A co se dále událo od posledních
informací na dubnovém setkání s podnikateli a zástupci neziskových organizací?
Byla jmenována správní a dozorčí rada.
Předsedou správní rady byl zvolen Jiří
Pechar, předsedkyní dozorčí rady Blanka
Karešová. Uskutečnilo se další jednání na
území Mikroregionu Hustířanka, který
se stal po schválení na svém vrcholném
orgánu také členem MAS Hradecký venkov. V současné době probíhají jednání
o členství s Mikroregionem Smiřicko.
Pokud Smiřicko odsouhlasí vstup, bude
Mas působit na území pěti svazků obcí
o rozloze 42400 ha a s počtem obyvatel
31206. Právě hranice 30 tisíc obyvatel je
jedním z možných parametrů pro výběr
Ministerstva zemědělství.
Uskutečnilo se několik pracovních
setkání zakladatelů – Mikroregionu
Nechanicko, Urbanická brázda a Obce
památkové zóny 1866 (příprava podkladů pro vznik o.p.s., pro vznik a tvorbu
internetových stránek, přijetí loga, doplnění podkladů pro registraci, zahájení
prací na strategii, sběr projektů z území,…). Zúčastnili jsme se setkání dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO)
Královéhradeckého kraje, kde se jednalo

o budoucnosti DSO
a MAS. Naši zástupci
se 3. května zúčastnili
jednání MAS Královéhradeckého kraje.
Závěrem bylo sepsání
společného
dopisu
hejtmanovi a radě kraje s žádostí o finanční podporu pro všechny MAS v kraji.
Důvodem této žádosti je především fakt,
že pokud nebudou naše MAS dostatečně
připraveny pro podání žádostí, může kraj
přijít o prostředky z programu Leader,
které by mohly pomoci k rozvoji venkova
v kraji. Celková roční alokace na Českou
republiku je 560 mil. Kč.
V nejbližších dnech nás čeká pokračování při tvorbě strategie, podepisování
partnerských smluv, setkání členů MAS a
volba jejich orgánů a příprava na podání
žádosti o dotaci.
Partnerské smlouvy můžete uzavřít
v sídle o.p.s Hradecký venkov – na městském úřadě v Nechanicích. Nebo případně v sídlech tří zakladatelů, tzn. v Mikroregionu Nechanicko, Urbanická brázda
a Obce památkové zóny 1866. Kontakty
na ně najdete na internetových stránkách
www.hradeckyvenkov.cz.
Těšíme se na setkání při tvorbě strategie i sběru nápadů do katalogu projektů,
uvítáme Váš aktivní přístup, staňte se členy MAS!
Kontaktní osoby:
Jana Rejlová: euro.rejlova@tiscali.cz,
Jana Kuthanová: kuthanova@horineves.cz.
Jana Kuthanová, Jana Pečenková

2

3
úřední deska - region

PLNURUHJLRQ

1HFKDQLFNR

Obec a reforma veřejných financí
Při různých příležitostech, ve
sdělovacích prostředcích a projevech politiků slýcháváme o nutnosti
reformy veřejných financí. K čemu je
reforma a co má přinést? Je všeobecně známo, že nejen ekonomika státu,
ale i obcí jde vývojem, který po čase
ukáže, že není v souladu se zdravým
hospodářstvím. Hledá se kvalitnější způsob hospodaření s veřejnými
prostředky. Ve sdělovacích prostředcích slýcháváme kusé, zjednodušené názory některých komentátorů,
které prozrazují mnohdy názory
politiků, kterým „fandí“, ale nevidí
nutnost provést rozbor problémů
a hledání všech možností nápravy.
Názory se mohou různit, ale zásadou
zůstává, že musí prospět státu, obci a

občanovi. A že se nedobře hospodaří s veřejnými financemi je bohužel
skutečnost. Především zde by mělo
dojít k nápravě. Hledat nejvhodnější systém, ale není jednoduché.
Ruku v ruce s reformou veřejných financí by se mělo též jednat
o reformu příjmů obcí. Na květnovém sněmu Svazu měst a obcí
v Hradci Králové za účasti premiéra a ministrů jednotlivých rezortů
svaz vystoupil s požadavkem, aby
nedošlo ke snížení příjmu obcí, ale
naopak k posílení. Kde však vzít
příjmy? Aby nedošlo k jejich snížení
je nutno zachovat daň z nemovitostí
ze zemědělských pozemků, dále je
nutné novelizovat zákon o rozpočtovém určení daní. Je nutno omezit

Proč zmizel? O jedné cestě
Komu vadil? Či snad překážel?
Nebo snad se někomu hodil k přizdobení zahrádky? Posloužil snad, rozbitý
na kusy, do základů nějaké novostavby? Musel ustoupit zájmům rozvíjejícího se automobilismu? Rozzlobili
se na něj silničáři, protože neplní
žádnou současnou funkci a odstranili
jej preventivně, aby se někdo do něj
náhodou nenaboural, tak jako se ze
stejného nesmyslného důvodu začaly kácet aleje kolem komunikací na
Vysočině?
O čem je řeč? O jedné nenápadné
technické památce. Milníku, či chcete-li o bílém kamenném pískovcovém, kónicky opracovaném sloupku,
který stával na okraji pole při levé
krajnici silnice druhé třídy vedoucí
ze Stračova na státní silnici I/35 do
Jičína.
Byl to němý historický svědek
bývalého rozhraní dvou politických okresů, jež přestaly existovat
– nechanického, který skončil svou
působnost v roce 1928 a hořického,
který jej sice o pár desítek let přežil,
ale je již také dávnou minulostí 20.
století.
Když jsem začátkem července projížděl z Nechanic směrem na Hořice, povídal jsem si s vnukem, který
vyrůstal v Liberci a s jeho nastávající,
která pochází z Moravy, o památkách,
jež jsme cestou míjeli. Vyprávěl jsem
jim, co se v minulosti odehrávalo na
Šarounově kopci, jaký smutný osud
postihl novogotický kostel v Suché
a jak naopak dobře se postarala stračovská obec o jeho dvojče – kostel sv.
Jakuba. Poté o roubeném nerošovském mlýně, v jehož mlýnici se jako
zázrakem uchovalo neporušené starobylé mlecí zařízení a zatím není ze
strany majitelů i orgánů památkové
péče dostatek dobré vůle tuto ojedi-

nělou technickou památku zdokumentovat a zastavit neodvratný proces chátrání.
Pak přišel na řadu osud sochy sv.
Jakuba většího, stojící na přehledné
křižovatce před Stračovem, kterou
jednoho kalného rána rozvalilo poštovní auto a jak ji studenti – budoucí restaurátoři z hořické kamenicko
sochařské průmyslovky, za vedení
svého profesora, dokonale obnovili.
Při průjezdu obcí jsme probrali
historii harrachovského zámku, který donedávna užívala jako depozitář
Studijní vědecká knihovna v Hradci
Králové, neopravovala, a předala jej
bezúplatně obci, která ho prodala do
soukromého vlastnictví.
Cesta nám takhle lépe ubíhala
a chystal jsem se rozpovídat, jak mě
otec jako malého klučinu vozil na
kole k dědečkovi a babičce na Vinici a bílý milník za Stračovem byl pro
nás zlomový bod na trase. Při míjení
tohoto silničního znamení jsme oba
svorně provolali „Hej rup!“, neboť
jsme byli blízko cíle.
Ale při projíždění tohoto místa
letos zbyl jen smutný povzdech a
konstatování, že milník již neexistuje, prostě zmizel. Snad proto, že mám
k onomu místu i citový vztah z dětství,
tak o to víc mě rozhořčilo odstranění této drobné památky. Odpoví mi
někdo, snad ze stračovských občanů
na otázku, kterou jsem položil v titulku této poznámky? Proč si neumíme
vážit dědictví minulosti by se tomu,
kdo dal k likvidaci příkaz, odpovídalo těžko.
Přesto bych rád věděl, kdo to byl
a požádal jej, aby své rozhodnutí
veřejně zdůvodnil a vysvětlil.
Václav Pražák,
prom. hist.

počet velikostních kategorií obcí a
odstranit pevné hranice mezi nimi,
protože dosavadní kategorizace přispěla k diskriminaci malých obcí ve
prospěch velkých měst. Tak například desítka občanů bydlících v obcí,
ale nepřihlášených k trvalému pobytu, přispívá ke snížení příjmu obce
o několik set tisíc. Nejde o krácení
příjmů např. statutárních měst, jak
se některé skupiny starostů snaží. To
je nereálná cesta neboť ta mají svůj
rozpočet a nedovolí snížení svých
příjmů o stovky milionů. Rezervy
jsou např. při naplňování státního
rozpočtu, kde zákonodárci mají
zákonnou možnost vylepšit si svou
pověst získáním finančního „dárku“
pro svůj volební obvod. Ovšem opět

jen ti vlivní. Jde jen „o několik miliard“.
Že je nutné posilnit příjmy malých
obcí a odstranit některé „drobné“
dotace, které nic neříkají a kde si stát
bere zpět finanční částky formou
DPH, což vede jen k zbytečné administrativě. Na získání dotací z fondů
EU malé obce většinou zatím nedosáhly.
Na závěr je nutno říci, že Svaz
měst a obcí má možnost na vrcholné úrovni hájit zájmy malých obcí,
jiná možnost není. Bylo by chybou
zeslabovat úzkými lokálními zájmy
některých starostů jeho činnost.
Bedřich Moder

BEST PRACTICES
Pod tímto názvem se skrývá veletrh úspěšně realizovaných projektů
spolufinancovaných Evropskou unií
v programovém období 2004 – 2006.
I náš projekt Bezdrátový internet a
návazné služby veřejnosti v Mikroregionu Nechanicko patřil mezi 95 prezentovaných projektů.
Zahájení výstavy 18. června se
zúčastnili nejen realizátoři projektů,
ale také poslanci, senátoři, zástupci
Královéhradeckého kraje, starostové
obcí, zástupci Hospodářské komory,
ředitelé jednotlivých Úřadů Regionálních rad, neziskových organizací i
euromanažeři.
Veletrh zahájil Ing. Pavel Bradík,
hejtman Královéhradeckého kraje.
Za uplynulým programovacím obdobím se ohlédl Ing. Rostislav Všetečka,
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. Zkušenosti z hodnocení
projektů Společného regionálního
operačního programu a projek-

tů spolufinancovaných Evropským
sociálním fondem shrnuly ve svém
příspěvku Ing. Lenka Vašátková
a Ing. Alice Nováková.
Projekty byly rozděleny podle
témat do 4 oblastí:
• Lidské zdroje a sociální integrace
• Životní prostředí, zemědělství a
rozvoj podnikání
• Doprava, infrastruktura a internetizace
• Cestovní ruch a partnerství
Prezentace jednotlivých projektů
v prostorách Krajského úřadu probíhala do konce července a dokumentovala názorně tyto tématické skupiny.
Veškeré informace o tomto veletrhu, včetně náhledů všech vystavených
projektů a prezentací připravených
při příležitosti této akce, najdete na
stránkách Centra evropského projektování www.cep-rra.cz
Ing. Jitka Benešová
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VODNICKÝ DEN
V pondělí 25. června se děti
v mateřské škole Boharyně proměnily v malé vodníčky a vodnice.
Vstupenkou na vodnický den byla
omalovánka vodníka, kterou si děti
samy po příchodu do MŠ vybarvily. Už od rána, oblečeni do zeleného,
lovily rybky na magnetickou udici,
řešily hádanky, zatancovaly si taneček „O vodníčkovi“. Hry a soutěže
pokračovaly i na zahradě, kde děti
hledaly kapičky pro dešťovou vílu,
skákaly s žabkou, poznávaly lekníny
podle barev a na závěr si nakreslily
rybičku na tabuli. Nesměla chybět ani
sladká odměna, kterou si ale musel
každý vylovit sám. Příjemně strávené

dopoledne uteklo doslova jako voda a
my se touto poslední akcí loučíme se
školním rokem a těšíme se na prázdniny.
Iva Špráchalová
ved. učitelka MŠ Boharyně
Pozn. redakce: Pozor! Slovo vodnice
považujeme za novotvar a významný přínos do pokladnice českého jazky. Neplést
se slovem svodnice (viz meliorační a ostatní vodohospodářské práce), či dokonce
svůdnice, zejména když malé boharyňské
vodnice jistě jsou soudě podle fotografie
svůdné, ale vodníčky dosud ještě nesváděly.

9RGQtþFLDYRGQLFH]0DWHĜVNpãNRO\%RKDU\QČ

Dětský den v Mokrovousích

1D SUYQt SUi]GQLQRYê GHQ REHF
Qt ~ĜDG  0RNURYRXV\ D VERU GREUR
YROQêFK KDVLþĤ SĜLSUDYLOL SUR GČWL
D GRVSČOp ] REFH D RNROt FHORGHQQt
SURJUDP
9 GRSROHGQtFK KRGLQiFK QD NRX

2EUQČQêWUDQVSRUWpUYÄDNFL³

SDOLãWL SUREČKOD KDVLþVNi VRXWČå 2
SRKiU VWDURVW\ REFH 6RXWČåLOR VH YH
WĜHFK NDWHJRULtFK PXåL åHQ\ GČWL
äHQ\ D GČWL VRXWČåLO\ V SRåiUQtPL
VWURML 36  PXåL V SRåiUQtPL VWUR
ML 36  &HONHP VH KDVLþVNpKR NOiQt
]~þDVWQLORGUXåVWHY1DVWXSQLQHM
Y\ããtPVHXPtVWLOLPXåL]&KORXPNX
åHQ\]H6RYČWLFDGČWL]7ĤQČ
&HOp RGSROHGQH SDWĜLOR MHQ GČWHP
3URJUDP]DKiMLO\VYêPY\VWRXSHQtP
PDåRUHWN\]H6WČåHUGiOHY\VWRXSLO\
GČWL ]H VNXSLQ\ KLVWRULFNpKR ãHUPX
7HViN ]H 9ãHVWDU D VYp XPČQt Wpå
SĜHGYHGOL N\QRORJRYp VH VYêPL SVt

PLPLOiþN\]3UREOX]H3RWpQDGČWL
þHNDO\MHQVDPpVRXWČåHDKU\NWHUp
SĜLSUDYLOLGREURYROQtKDVLþL3UR]SHV
WĜHQt FHOpKR GQH REHFQt ~ĜDG ]DMLVWLO
QČNROLN QHREY\NOêFK DWUDNFt PD[L
IRWEiOHN WUDPSROtQX KRUROH]HFNRX
VWČQXEXQJHHUXQNXãHDOXN\NGH
VL ~SOQČ NDåGê PRKO Y\]NRXãHW VYR
MLVtOXãLNRYQRVWDY\WUYDORVW3URW\
QHMPHQãtE\OSĜLSUDYHQYHOLFHREOtEH
QêVNiNDFtKUDG%ČKHPFHOpKRRGSR
OHGQHSDQ5\EDVHVYêPLNRĖPLYR]LO
GČWLLGRVSČOiN\SRFHOpORXFH1DVYp
VLSĜLãOLLPLORYQtFLYRMHQVNpWHFKQL
N\NWHĜtPČOLPRåQRVWQHMHQ]EOt]ND

VLSURKOpGQRXWGYDPRWRURYpREUQČQp
WUDQVSRUWpU\DOHWDNpVHMLPLLVYp]W
3ĜHGXNRQþHQtPFHOpKRGQHE\ODMHã
WČSĜLSUDYHQDVRXWČåYNRXViQtNROi
þĤ Y NWHUêFK E\O\ ]DSHþHQp NRYRYp
SHQt]H7pWRVRXWČåHVHVYHONRXFKX
Wt]~þDVWQLOLLGRVSČOt1D~SOQê]iYČU
GREURYROQtKDVLþLQDVWĜtNDOLQDORXNX
REOtEHQRXSČQXQDKDãHQtSRåiUĤYH
NWHUp VH GČWL MHãWČ Y\GRYiGČO\ &HOê
GHQ E\O SDN ]DNRQþHQ GLVNRWpNRX
QHMHQþHVNRVORYHQVNêFKKLWĤ
0JU-DQD-HGOLþNRYi
6'+0RNURYRXV\

.URXåHNKLVWRULFNpKRãHUPX7HViN9ãHVWDU\SĜLVYpPY\VWRXSHQt

Pozvání do Mateřské školy Stračov
Milí rodiče,
srdečně Vás zvu na prohlídku
mateřské školy Stračov, jejímž zřizovatelem je obec. Rodiče, kteří máte

zájem o umístění svých dětí do naší s prostředím, programem a s péčí, lu Jiranovou na telefonu 495 447 421
školky, můžete po dobu prázdnin která bude Vašim dětem během nebo skolkastracov@seznam.cz. Příškolku navštívit, samozřejmě se svý- školního roku poskytována.
padně starostu obce 721384220.
mi dětmi. Při návštěvě se seznámíte
Kontaktujte paní ředitelku KamiIng. Luděk Homoláč, starosta
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3R]QiYiPHREFHPLNURUHJLRQX]KLVWRULHDVRXþDVQRVWL'ROQtKR3ĜtPX
Původ názvu obce je
zajímavý. Prvotní jméno
Přín bylo uměle utvořeno podle starých místních jmen končících na
–ín (Lodín, Levín), a to z podstatného
jména pře (soud, spor). V 17. století se
stal tento termín nesrozumitelným a
byl proto změněn ve spojení s přídavným jménem přímý a obec se trvale
od roku 1654 psala jako Přím, podle
polohy s přídomkem Dolní a Horní.
Sousední osada, vzniklá při pozdějším
osídlení, byla pojmenována jako Nový
Přím a je známá též jako Šamrov, a to
zkomolením německého slova ovčinec – Schaffhof, který zde stával. Pod
Obecní úřad Dolní Přím spadá ještě
osada Jehlice a kdysi samostatná obec
Probluz s osadou Bor.
První známý letopočet tehdy ještě
Nízkého Přínu se objevuje v letopisech k roku 1352, kdy zde na místní
tvrzi sídlili páni z Přínu až do roku
1415. Pak se v držení vystřídaly dva
rody vladyků – Donát z Těchlovic a
po něm Jan Holec z Nemošic. Po třicetileté válce vlastnili přímský statek
rytíři z Vinoře. Poslední člen tohoto

rodu, Rudolf, odkázal z náboženské
horlivosti majetek jezuitskému řádu
v Hradci Králové. Jezuité vybudovali
rozsáhlé popovicko-přímské panství a
tvrz přebudovali na barokní zámek.
Po zrušení řádu Josefem II. se
v držení vystřídali další majitelé,
z nichž poslední byli Harrachové.
Ti ke statku přičlenili lesní správu,
umístili ji v zámku a v hospodářském
traktu vybudovali mlékárnu a sýrárnu. Po první světové válce bylo mezi
zemědělce rozděleno z celkové výměry statku 154 ha půdy. U zbytkového
harrachovského statku zůstalo 106 ha
pozemků. Ty byly po druhé světové
válce konfiskovány, protože poslední
majitel sloužil jako důstojník v německé armádě, a poté v roce l947 rozparcelovány a přiděleny drobným rolníkům.
V hospodářském traktu zámku byla
také zřízena po jistý čas líheň kuřat
Drůbežářských závodů Xaverov.
Zámek přešel do majetku obce a po
roce 1989 sem byl definitivně přemístěn obecní úřad, již před tím knihovna a zbývající prostory přiděleny jako
byty. Ze zrekonstruované zámecké
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kaple byla vytvořena víceúčelová obecní síň. Velkolepý projekt pana Pavlíčka
na vybudování vzorkovny a prodejny
hospodářských strojů v budovách přiléhajících k zámku ztroskotal již ve
svém zárodku a objekty chátrají, v jednom se dokonce probořila střecha.
Naopak zdatně si vede závod NIVA, s.
r. o., který exportuje své výrobky plísňového sýru do mnoha míst.
Mezi pozoruhodné počiny patří
například nejen obnova zámku a generální oprava základní školy v Probluzi, nová čerpací stanice pohonných
hmot, či údržba probluzského kostela
a pomníků z války roku 1866. Čile se
rozvíjí společenský život na čele se
Sborem dobrovolných hasičů, který je
účastníkem soutěže Podorolická liga
v požárním sportu, v níž dosahuje velmi dobrých výsledků.
Mezi nejvýznamnější akce poslední doby patří výstavba prodloužení
vodovodu a kanalizace ve Sluneční
ulici na Dolním Přímu, dokončená
letos k 30. červenci. Hodnota díla činí
1.144.276 Kč. Představitelé obce se
starají i o údajně „banální“ záležitosti,

jako byl sběr nebezpečného odpadu,
který proběhl 7. července.
Slibně se rozvíjí jezdecký sport. Od
8. července do 8. srpna probíhá v areálu jízdárny pana Duška na Dolním
Přímě jezdecká škola ve výcviku jízdy
na koních pro děti a v týdnu od 4. do
11. srpna se v jízdárně konají závody
v jezdeckém sportu. Zdatně si vede též
AFK Probluz ve fotbalových soutěžích
různých kategorií (muži A 9. místo, muži B 6. místo, dorostenci totéž
umístění, starší i mladší žáci shodně
na 7. místě a přípravka obsadila vítězné 1. místo). Družstvo st. žáků se probojovalo do finále Poháru OV ČMFS.
V tomto utkání podlehli mužstvu
Malšovic, ale přesto dosáhli vynikajícího úspěchu. V novém školním roce
nastoupí do první třídy ZŠ pět prvňáčků. V tomtéž měsíci se uskuteční
vítání nových občánků v zámecké
kapli. Rozvoj obce dokládá i několik
novostaveb rodinných domků.
Pozn. redakce: historické údaje jsou
čerpány z publikace Vlastivěda Královéhradecka.
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ZÁMKU HRÁDEK U NECHANIC JE 150 LET
N\ ]DKUDGDPL DUFKLWHNWXURX D NUDML
SRNUDþRYiQt]HVWU
)UDQWLãHN $UQRãW KUDEČ ] +DUUD QRXDOHLSUĤP\VORYêPLSRGQLN\QD
FKX   E\O SR DEVROYR WHKG\ PLPRĜiGQp WHFKQLFNp ~URYQL
YiQt VWXGLt SUiY MPHQRYiQ GYRUQtP =tVNDOLþHWQpGĤOHåLWpNRQWDNW\NWHUp
NRQFLSLHQWHP 9 URFH  MLå MDNR SR]GČML RED Y\XåtYDOL 3R VYp GUXKp
FN NRPRĜt E\O Y GRSURYRGX PLPR Q\QtMLåVDPRVWDWQp FHVWČGR$QJOLH
ĜiGQpKR Y\VODQFH 5DNRXVNp NRUXQ\ SRþiWNHP URNX  D WR SR VPUWL
NQtåHWH (VWHUKi]\KR NWHUê PtĜLO GR VYpKRRWFH$UQRãWD.U\ãWRIDKUDEČWH
5HPHãH QD PtVWR NRUXQRYDFH KUD ]+DUUDFKXVHGH¿QLWLYQČUR]KRGOR
EČWH]$UWRLVQDIUDQFRX]VNpKRNUiOH EXGRXFt SRGREČ ]iPNX =$QJOLH VL
.DUOD ; 3R VSOQČQt VYêFK SRYLQ SĜLYH]OQHMHQSUYQtVYD]HN]HþW\ĜGtO
QRVWt YH )UDQFLL RGFHVWRYDO )UDQWL QpKRYêSUDYQpKRGtOD-RVHSKD1DVKH
ãHN$UQRãWVSROHþQČ-DQHP$GROIHP Ä7KHPDQVLRQRI(QJODQGLQWKHROGHQ
,, NQtåHWHP ]H 6FKZDU]HQEHUND GR WLPH³ 6tGOD Y $QJOLL YH VWDUêFK
$QJOLH 6NRWVND D :DOHVX 3R GHOãt þDVHFK NWHUêY\ãHO]URYQDWRKRURNX
GREX ]GH PRKOL VSROHþQČ REGLYRYDW Y/RQGêQČ3RVOp]HVHFHOpGtORVWDOR
DQHFKDWVHWpåLQVSLURYDW QHMHQSDU LQVSLUDFtSRGREXWUYiQtVWDYE\]iP

NX7DPVLWDNpRSDWĜLOQRYpSOiQ\QD ~SUDY D Y\EDYHQt LQWHULpUĤ E\OR X]D
MLå ]DSRþDVWRX VWDYEX ]ĜHMPČ MHãWČ Y YĜHQRDåYURFHLWDNVLWRWDNp
QHRNODVLFLVWQtP VW\OX QD REMHGQiY +DUUDFKRYp YHSVDOL QDG YVWXSQt SRU
NX X DUFKLWHNWD (GZDUGD %XFNWRQD WiOGRU\WtĜVNpKRViOX-HWRWHG\OHWRV
/DPED   $ WDN  þHUY OHW
QD  E\OD VODYQRVWQČ ]DKiMHQD
9tFH R ]iPNX D URGX +DUUDFKĤ
YêVWDYED ]iPNX +UiGHN X 1HFKDQLF VH O]H GR]YČGČW QD YêVWDYČ NWHUi MH
YURPDQWLFNpPVORKXWXGRUVNpJRWLN\ LQVWDORYiQDYHYêVWDYQtFKSURVWRUiFK
WHG\YSRGREČMDNRXVLREMHNW]DFKR Ä=D NDSOt³ D SRWUYi GR NRQFH VUS
YDO GRGQHV 6WDYLWHOHP VH VWDO POD QD . YLGČQt  MH PQRåVWYt IRWRJUD¿t
Gê YtGHĖVNê DUFKLWHNW .DUO )LVFKHU GRNXPHQWĤDH[SRQiWĤNWHUpVHQiP
  NWHUê QHMHQ GRKOtåHO SRGDĜLORQD]iPNXVKURPiåGLWDWDN
QD FHORX VWDYEX ]iPNX D NRQWUROR WR SUH]HQWRYDW 3RYDåXMWH WHQWR þOi
YDO YHãNHUp ~þW\ DOH E\O L DXWRUHP QHN]DSR]YiQNX5iGL9iVQD]iPNX
QiYUKĤ LQWHULpUĤ YþHWQČ QiE\WNX XYtWiPH
'tOR E\OR GRNRQþHQR Y URFH 
,YDQâHQN
DOH ~SOQp ]DYUãHQt VWDYHEQtFK SUDFt NDVWHOiQ]iPNX+UiGHNX1HFKDQLF

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
červenec - říjen 2007
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1. 7. - 31.
8.

10:00-17:00
hod
kromě pondělí

28. 7.

Červenec 2007
Výstava ke 150. výročí dokončení stavby zámku Hrádek - dosud neprezentované, dobové dokuZámek Hrádek
menty a exponáty z 19., 20. a 21. století
„Sousedské posezení“ s hudbou - koná se u místní sokolovny Dohalice

Dohalice

Srpen 2007
Zahradní slavnost - Prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech * vystoupení mušketýrů, šermířů a lukostřelců * představení sokolníků * projížďky v kočáře zámeckým parkem * osvěžení
ve staré krčmě. Sobotní večerní a noční program: 19.30 vystoupení folkové skupiny KANTOŘI
Zámek Hrádek
21.30 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ * 22.00 – 24.00 NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU Zámek je v sobotu
otevřen 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 a 22.00 - 24.00 a v neděli 9.00 – 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
Další informace na www.hradekunechanic.cz, telefon 495 441 244

11. - 12. 8.

O putovní pohár starosty - v klubovně pořádají místní Šipkaři

Stračov

18. 8.

18. 8.
20:00 hod

Disco – OPEN AIR N.O. II. STRAČOV, hrají DJS OHIO and YENA, na prostranství zámku

Stračov

25. 8.

08:00 hod

Turnaj Lacio Cup – fotbalový turnaj na hřišti

Stračov

Září 2007
Nové kojenecké plavání, vždy ve čtvrtek a v neděli, pro děti od 6 měsíců do 3 let.
Kontakt: Klub Vydrýsek, Jana Kracíková, 732566945, janakracikova@seznam.cz.
Šikovné ručičky – rukodělné dopoledne pro děti – Podzimní dekorace na dveře
Šikovné ruce – rukodělné odpoledne pro dospělé – Podzimní dekorace na dveře
1. 9.
1. 9.
1. 9.

09:00 hod
14:00 hod

1. 9.
3. 9.

Všestary
Mokrovousy

Opékání prasete - pořádá Fotbalový klub Lacio Stračov, na prostranství zámku

Stračov

Koloběžkiáda - start u autobusové zastávky

Mokrovousy

8. ročník Voříškyjády a rozloučení s prázdninami – spousty soutěží a her pro děti, ukázky výcviku.
Probluz
K poslechu hraje trempská kapela Jitřenka, pořádá Kynologická jednota Probluz
Pivní slavnosti - bude hrát několik kapel různých žánrů, zábavné atrakce, soutěže pro děti i dospělé, hřiště
občerstvení
Nechanice
Zlatá hodinka – v místní klubovně

Stračov

15. 9.

15:00 hod

Zahájení tanečního kurzu

KD Nechanice

15. 9.

07:30- 10:00

Stěžerské šlapačky - dálková pochod, pořádá TJ Sokol Stěžery - lyžařský oddíl, start na hřišti

Stěžery

Match Play Open

Golf Hrádek

10:00 hod

Slavnostní otevření Mateřského centra

KD Nechanice

15. - 16. 9.
18. 9.
22. - 23. 9.

Mistrovství Golf Klubu Hradec Králové

Golf Hrádek

23. 9.

15:00 hod

Když jde kůzle otevřít - pohádka pro děti

KD Nechanice

24. 9.

18:00 hod

Přednáška „Vodou ke zdraví“ - poradna Medinamis, pořádá Dámský klub Nechanice

KD Nechanice

29. 9.

08:00 hod

Memoriál Stanislava Čabana - 2. ročník, pořádá Kynologická jednota Probluz

Probluz

30. 9.

17:00 hod

Komedie MILION LIBER - Docela velké divadlo Litvínov. V hlavních rolích D. Morávková a J. Révai

KD Nechanice

Říjen 2007
Druhý ročník cyklistické akce Mikroregionem Nechanicko na kole
Šikovné ručičky – rukodělné dopoledne pro děti – DRAK - výroba
Šikovné ruce – rukodělné odpoledne pro dospělé – RŮŽE z listí
Drakiáda – pouštění draků různých tvarů a velikostí

Mokrvousy

13. 10.

20:00 hod

Tradiční Vinobraní - pořádá TJ Sokol Dohalice

sokolovna
Dohalice

14. 10.

15:00 hod

O Růžence - pohádka pro děti

KD Nechanice

21. 10.

14:00 hod
18:00 hod

SUGAR aneb Někdo to rád horké - divadelní spolek Klicpera Chlumec nad Cidlinou. Pořádá Mikroregion
KD Nechanice
Nechanicko

Dámský klub

V rámci Dámského klubu v Nechanicích bude na každý měsíc připravena jedna přednáška nebo předváděcí akce, na které srdečně zveme
všechny dívky a ženy, které chtějí
příjemně strávit večer a ještě se něco
zajímavého dozvědět. Například
o zdravém životním stylu, květinách,
kosmetice a všem, co je bude zajímat.
První přednáška se koná 24.9. pod
názvem „Vodou ke zdraví“ v malém
sále kulturního domu v Nechanicích. Bližší informace a termíny
přednášek na www.nechanice.cz.

Divadelní spolek Klicpera Chlumec nad Cidlinou uvede

SUGAR aneb
Nekdo to rád horké
dne 21. 10. 2007
od 14:00 a 18:00 hod
v Kulturním domě v Nechanicích.
Pořádá Mikroregion Nechanicko.

.
výroí
dokonení stavby zámku

VÝSTAVA
dokumentů a exponátů, vztahujících se k zámku Hrádek u Nechanic a k rodu
Harrachů
*
*
*
*

výstava je věnována 150. výročí dokončení stavby zámku v roce 1857
dosud neprezentované dobové dokumenty a exponáty z 19., 20. a 21. století
výstava je otevřena v zámeckých výstavních prostorách „za kaplí“ v červenci a
v srpnu denně kromě pondělí od 10.00 hod. do 17.00 hod.
www.hradekunechanic.cz

ZAHRADNÍ SLAVNOST
11. 8. a 12. 8. 2007
*
*
*
*
*

prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech
vystoupení mušketýrů, šermířů a lukostřelců
představení sokolníků
projížďky v kočáře zámeckým parkem
osvěžení ve staré krčmě

Sobotní večerní a noční program:
* 19.30 vystoupení folkové skupiny KANTOŘI
* 21.30 slavnostní OHŇOSTROJ
* 22.00 – 24.00 noční prohlídky zámku
Zámek je v sobotu otevřen 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 a 22.00 - 24.00 a
v neděli 9.00 – 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
V případě nepříznivého počasí změna programu na nádvoří vyhrazena!
Další informace na www.hradekunechanic.cz, telefon 495 441 244.

spolky
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SKAUTING SLAVÍ STO LET...
Na světě je mnoho organizací a
hnutí, ale již méně
těch, které se věnují
dětem a mládeži a z
nich jen velmi málo
těch, které se dožily
tohoto věku. Co znamená sto let skautingu? Je to dlouhá cesta, po které se
rozhodly dobrovolně kráčet miliony
dětí na celé planetě. S vyjímkou šesti
států je skauting součástí výchovného
systému na celém světě.
Náš vliv odpovídá naší velikosti. Určitě se o tom tolik nemluví ani
nepíše, protože příliš nekamarádíme s
politiky a pokud, tak jen s těmi, kteří
nás nenutí ke spolupráci s jejich stranami. Snažíme se složité mezinárodní
problémy řešit skautským přístupem.
Jednou z mála rarit je například i to,
že skauti z Palestiny a Izraele udržují
velmi přátelské vztahy a k tomu není
potřeba komentáře.
Asi málokdo ví, že při nedávných
povodních byli v Thajsku na místě s pomocí jako první skauti, kteří
nepotřebovali žádná oficiální pozvání
ani víza, jak bylo nutné pro ostatní
záchranáře. Naše humanitární pomoc
vždy najde cíl, protože ji organizujeme
sami, bez nároku na jakoukoliv odměnu. To, co se učíme a v čem se snažíme
vychovávat děti, je dostačující k tomu,
abychom mohli pomáhat tam, kde je
to zapotřebí.
Co na to Češi....
To, co jsem napsal by mohlo vypadat jako chlubení se cizím peřím. Cesta českého skautingu byla poněkud
klikatá. Přestože jsme do mezinárodního skautského hnutí vstoupili velmi
brzo, ještě za Rakousko-Uherska, nicméně nás čekalo mnoho překážek.
Byly to obě světové války, únorové
události roku 1948, období normalizace po 21. srpnu 1968 a následného „temna“... Jak řečeno, politikům,
obzvláště těm totalitním, moc „pod
fousy“ nejdeme.
Bylo mnoho přestávek. Mnohé se
mezitím v mysli národa zidealizovalo.
Některé názory se začaly silně vzdalovat základní myšlence skautingu. V
době po sametové revoluci se projevuje nejen nedostatek zkušeností, ale
především bylo málo těch, kteří měli
jasno v tom, čím vlastně skauting je.
Vychováváme děti k samostatnosti
tak, aby se o sebe dokázaly postarat
i v situacích, kdy nebudou mít k dispozici civilizační vymoženosti, jako
je elektřina, televize, počítač atd. Naší
snahou je v každém dítěti rozvíjet jeho
schopnosti s ohledem na jeho individualitu.
Skauting je o lidských vztazích, výjimečnostech, vzájemném pochopení.
K tomu používáme různé metody,

jako je život v přírodě, společné mezinárodní tábory a podobně. Různé
názorové deformace skautingu však
přetrvávají dodnes. Mnozí lidé jsou
přesvědčeni o tom, že máme něco společného s vojenskou výchovou. Opak
je pravdou. Snažíme se řešit problémy
těmi nejmírumilovnějšími metodami.
Vojenské povely používáme jen ve
výjimečných případech a o rozkazech
není řeč.
Směsici všelijakých názorů si
vyslechnete, pokud si vezmete kroj a
vyrazíte do ulic. Odpovídám stručně
– nejsme ani vojáci ani „policajti“. K
přesunu z místa na místo sice používáme i motorová vozidla, případně
bychom mohli létat letadly, pokud
bychom na to měli. V běžném životě
často pracujeme s počítači a využíváme internet. Na táboře jsme omezeni
zdrojem elektrického proudu, nicméně i s tím si umíme poradit. Vlastníme mobilní telefony a umíme s nimi
zacházet... Zkrátka v tomto směru
jsme úplně normální. Pravdou je, že
si víme rady, pokud tyto vymoženosti
nejsou zrovna po ruce.
Máme svůj zákon - jakési desatero,
ale nejsme vázáni žádným náboženstvím. Jsme bratry a sestrami bez rozdílu víry a barvy pleti.
Co na to Stěžery...
Přesně před 60 lety – dva roky po
válce založili skauting ve Stěžerách
pan Tomek a slečna Bláhová. Bohužel,
z této doby se nám zachovalo jen velmi
málo útržkových poznatků. Chtěl bych
proto poprosit pamětníky o pomoc při
sestavování historie tohoto období. Po
několika málo letech existence přišla
první dlouhá přestávka.
A to už jsme v roce 1968. Je květen
a na Místním národním výboru ve
Stěžerách je první seznamovací schůzka. Vede ji Jaroslav Jeřábek. Lehce si
získává srdce kluků a děvčat a začíná
budování silného střediska. Společně
s manželkou Janou, Evou Jeřábkovou
a Pavlem Ziklem připravují program
pro šedesát až sto stěžerských dětí.
Následující dva letní tábory v Kameničkách přilákají pozornost celých
Stěžer. Na druhý víkend se polovina
vesnice stěhuje na louku vedle tábora.
Jsou zde i návštěvníci, kteří na táboře nemají nikoho – přijeli se zkrátka
jen podívat. Popularita roste. Manželé
Jařábkovi s námi tráví veškerý volný
čas. Do budoucna už se nenajde nikdo,
kdo by skautingu věnoval tolik, co oni
dva. Začíná se stavět nová klubovna....
a přichází další přestávka. Nic na tom
nemění ani prodloužení činnosti pod
„křídly“ Sokola Stěžery. Poslední tábor
v roce 1971 a rozpačité loučení. Jak už
to bývá, vše dobré musí být po zásluze potrestáno – vedoucím je zakázána
práce s dětmi a v soukromém životě si

„užívají“ všech vymožeností normalizace, bohužel i opovržení některých
stěžerských spoluobčanů, kterým se
starali o výchovu jejich dětí.
V roce 1989, hned po sametové
revoluci se znovu scházíme, abychom obnovili to, co bylo v roce 1971
násilně přerušeno. Znovu vše iniciují
manželé Jeřábkovi. Jejich obývák praská ve švech. Schází se nás, budoucích
vedoucích, přes třicet. Dostáváme
zpět nedostavěnou, ale patřičně zdevastovanou klubovnu. Ve velmi krátké době se daří dát za pomoci rodičů
vše do pořádku. Šijí se krojové košile,
které ještě nejsou v prodeji. Snažíme
se o vrácení tábořiště v Kameničkách, které obsadili pionýři. Oficiální
obnovení činnosti připadá na 28. říjen
1990. Toho už se také zúčastňují naši
bratři a sestry z Dánska. Následující
rok se koná v Kameničkách náš první
mezinárodní tábor. Na poslední chvíli nacházíme nové tábořiště, protože
spor s pionýry jsme prohráli.
Místo to bylo pěkné, ale mělo spoustu „much“ a hlavně bylo na jeden rok.
Nové tábořiště nám pomohli najít
místní skauti v nedalekém Jeníkově.
Zde se uskutečnilo několik dalších
táborů. Jak už to v životě bývá, ne vždy
a ve všem se všichni shodnou. I naše
středisko prošlo názorovou „bouřkou“
a před deseti lety vznikl druhý oddíl.
Nejdříve se jezdilo na dva tábory –
dvojka si totiž našla nové tábořiště ve
Vidonicích. Později zůstalo jen u toho
nového, kam každoročně jezdíme se
skauty z mnoha států. Mimo pravidelné návštěvy skupin z Dánska a Anglie,
Petra ze Švýcarska a Nikolase z Norska
nás navšívily skautky z Belgie, Francesko z Itálie, Maria Carmen z Mexika
a další.
Ani my nejsme pozadu v návštěvách. Několikrát jsme pobyli na táborech v Dánsku. Zúčastnili jsme se
tábora v anglickém Burnstaplu. Letos

se uskuteční ve Vidonicích už 10.
tábor. Přivítáme na něm zástupce šesti národů. S Marii Carmen z Mexika
přijede i její kamarádka z Guatemaly.
Loni jsme založili společný česko-dánsko-anglický oddíl. Vše je ve fázi zrodu, ale už teď je jasné, že svým členům
přinese mimo jiné mnoho výhod.
Co oslavíme...
Je toho letos dost. Kromě sta let
skautingu také šedesát let stěžerského, a to už je pořádný důvod k oslavě. K jejich vyvrcholení jsme vybrali
letošní 15. a 16. září. Pozveme mnoho
hostů a budeme se těšit, že se na nás
do Stěžer přijedou podívat. Pokud
máte zájem o to, jak žijeme a co děláme, můžete navštívit naše internetové stránky. Naleznete zde mimo jiné
mnoho snímků a užitečných informací.
Co na závěr...
nezbývá než poděkovat všem, kteří
se na rozvoji našeho střediska podíleli. Těm, kteří ještě žijí nebo už na nás
pohlížejí z nebeské výše. Také těm,
s nimiž jsme se neshodli v názorech.
I oni věnovali spoustu svého volného
času výchově dětí a to je určitě záslužný čin. Byla by to hezká řádka jmen a
já se obávám, že bych na některá zapomněl.
Myslím si, že skromnost je jednou
z dobrých skautských vlastností, takže
mě jistě všichni prominou. Přibývá
nám dětí – rozrůstá se členská základna, nepostrádáme schopné vedoucí.
Co si víc můžeme přát? Určitě ještě další stovku let dobré myšlence a
systému, kterým skauting určitě je,
neméně let stěžerskému středisku a
také mnoho nových přátel a hezkých
zážitků na dalších táborech.
Vedoucí střediska „Střela“ Stěžery
Ing. Karel Braunfuchs
www.skaut.unas.cz
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MATEŘSKÉ CENTRUM NECHANICE INFORMUJE
Vážení rodiče, všichni víme, jak
neúprosně čas letí, nejvíce si to ale
uvědomujeme na našich dětech. Je
to včera, co byly malými miminky, a
dnes nás překvapují svými všetečnými
dotazy, které přicházejí vždy v pravou
chvíli!
Letos v září oslaví Mateřské
centrum Nechanice o.s. své první
narozeniny. Z „malého bezbranného
kojence“ se stává „nová osobnost“.
Společně jsme toho už spoustu zažili,
vzpomínáte si? Poprvé jsme se nenápadně okoukávali, když jste nahlíželi
do našeho „kočárku“ na Drakiádě.
Již za pár dní jsme spolu prošli Cestu
se světýlky za strašidýlky, stihli jsme
nachystat vánoční stromeček pro zvířátka v lese, pořádně jsme si zalumpačili na Karnevale pro nejmenší, své
sportovní dovednosti jsme si ověřili
na školním hřišti, maminky nás po
celý rok prováděly světem hudby v
hodinách hudební výchovy, navštívila
nás ježibaba, která nám donesla perníkovou chaloupku, čert si nás také
neodnesl! Proč by si odnášel do pekla
pilné včeličky, za které jsme se převlékli, když jsme vystupovali na Včelařském dni? Naše maminky se také
nenudily, dokonce navázaly nová přátelství. Včera se jen potkávaly na ulici,
a dnes spolu pletou košíky, připravují
velikonoční výstavu a vymýšlejí, čím
nás zase překvapí. Třeba společným
plaváním v Lodíně!
Potřebujeme ale oporu, neboť naše
první krůčky jsou nejisté a stejně

jako doma je vždy připravena pevná
náruč táty a mámy i my nacházíme
pomocné ruce, které nám jsou ochotny pomoci vstávat znovu a znovu. S
prvními slůvky musí přijít velké díky,
všem pomocným náručím. Děkujeme
městu Nechanice, které nám zajistilo rekonstrukci suterénních prostor
v kulturním domě, kde budeme mít
větší možnost při realizaci našich
plánů. Děkujeme radě Královéhradeckého kraje za její podporu v grantovém řízení pro vybavení herny, kde
jsme uspěli, děkujeme všem místním
podnikatelům, kteří nám pomáhají
- konkrétně pánům Valáškovi, Čáslavskému, Fouskovi, Zajfrtovi a Rollovi,
manželům Fofovým a Ságnerovým,
paní Rašínové a paní Staré, dále pak
manželům Škavovým z firmy ExcelFoto. Za vstřícnost musíme poděkovat
Mikroregionu Nechanicko. Je vás už
pěkná řádka! Ještě mě napadá, že dík
patří paní Novotné a panu Melicharovi, doufám, že jsme nikoho nevynechali. Přeci jen - firmu Quelle, Krkonošské papírny, nakladatelství Slovart
a ....hlavně děkujeme vám, mámám
a tátům, kteří něco děláte pro svoje
děti. Děkuji za otloukání zdí v herně
a jejich následné vymalování. Bude
toho pořád dost, ale děláme to pro
radost, pro radost našich dětí, tak za
to všechno vřelé díky!!! Nové prostory
by se pro všechny měly otevřít 18. září,
to je den našich prvních narozenin.
Pořádně to společně oslavíme. Plánujeme den otevřených dvěří se spoustou

zábavy pro naše oslavence a gratulan- ně se Sítí MC. Všichni jste srdečně zváty. Vše by mělo vyvrcholit seminářem ni. Bližší informace ještě poskytneme
zaměřeným na zvládnutí pracovního a v nechanickém Zpravodaji.
rodinného života, pořádaným společMgr. Han a Jarošová
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TJ Sokol Nechanice – 140 let trvání
... pokračování ze str. 1
Ke cti představitelů města budiž podotknuto, že byl pomník před blížícím se
jubileem nákladně zrestaurován. Ve
vyčerpávajícím projevu starosty jednoty,
bratra Jenčíka byl zhodnocen význam
osobnosti MUDr. Štrose, tehdejšího
úředního lékaře nechanického okresu,
a to nejen jako prvního starosty, ale vše-

=iVWXSFL6RNROVNpåXS\2UOLFNp

stranného veřejného činitele města. Při
této příležitosti na závěr proslovu také
vyhlásil rozhodnutí o rehabilitaci členů
vyloučených ze Sokola pod vlivem politických událostí po únoru 1948.
Závěr oslav patřil vernisáži výstavy
o stočtyřicetileté historii jednoty. Na
patnácti panelech byla ve fotografiích,
doprovázených řadou trojrozměrných

historických exponátů (sokolských krojů, pohárů z vítězných turnajů, kroniky,
čtyř praporů a dalších předmětů) dokumentována v časovém sledu historie a
činnost jednoty od jejího založení až po
současnost.
Jubileum nejstarší nechanické společenské a tělovýchovné organizace by
mělo být impulsem k rozvíjení ještě

bohatější činnosti než dosud. Toto přání
je však odvislé nejen od aktivity zvolených funkcionářů, ale i od posílení jejich
počtu z řad občanů města, jako tomu
bylo dříve. Jen tak se může TJ Sokol
Nechanice zaskvět v takovém světle a
slávě jako tomu bylo v první polovině
minulého století.

Václav Pražák, prom. hist.
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MIKROREGIONEM NECHANICKO NA KOLE
Mikroregion Nechanicko ve spolupráci s komisí volnočasových
aktivit města Nechanice uspořádal
19. května akci pro cyklisty amatéry. Téměř stovka z nich si mohla
vybrat a v 10 hodin vyrazit na jednu ze čtyř barevně rozlišených tras.
První trasa - nejkratší byla určena
pro nejmladší cyklisty. Druhá pro
zdatné, třetí pro vytrvalce a čtvrtá
– pro fajnšmekry neboť byla vedena
lesní cestou, největším komplexem mikroregionu – lesem Stýskal.
Účastníci dostali na startu kromě
malého občerstvení také mapku s
popiskem jednotlivých tras, kde byly
vypsané zajímavosti, které mohli
cyklisté cestou vidět – od drobných
pomníků z války 1866, přes vzácné
kulturní památky a jiné zajímavé stavby, včetně roubených stavení, mlýnů,
památných stromů i rybníků. Touto

cestou bych ráda poděkovala panu
Václavu Pražákovi, který nám ochotně popisky jednotlivých tras připravil.
Konečná pro všechny čtyři trasy
byla v hostinci „U Růženky“ v jedné z nejhezčích obcí mikroregionu
– v Pšánkách, kde na účastníky čekal
dárek „za dojezd“ v podobě trička a pro děti ještě drobnosti věnované Mikroregionem Nechanicko
a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva
vnitra. Všichni cyklisté ocenili vynikající občerstvení pana hostinského a
opravdu vřelé přijetí obyvatel Pšánek,
za které jím tímto děkuji.
Někteří cyklisté projevili zájem projet si náš region také při zbarvené podzimní přírodě. Proto plánujeme začátkem října druhý ročník. Bližší informace najdete na www.nechanicko.cz.
Jana Pečenková
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1. B třída A muži:

8.
1.
14.
8.
1.
14.
10.
1.
14.
9.
1.
14.
11.
1.
16.

místo
Jiskra Jaroměř
Teplice n/M
místo
Prasek
Syrovátka
místo
Stěžery
Cerekvice n/B
místo
Černilov
Kobylice
místo
Prasek
Lovčice

37
57
22
33
71
16
35
62
2
31
67
7
36
46
7

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
body
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

skóre
skóre
skóre
skóre
skóre
skóre
skóre
skóre
skóre
skóre
skóre
skóre
skóre
skóre
skóre

51
80
43
65
97
23
78
143
17
62
128
26
61
69
25

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

48
46
75
53
20
87
64
52
28
99
69
164
39
28
72

Uplynulý soutěžní ročník 2006
- 2007 lze hodnotit jako poměrně
vydařený. V krátkosti oznamujeme
výsledky našich mužstev v jednotlivých kategoriích.
Na začátku prázdnin jsme uspořádali už tradiční turnaj v malé kopané
RAALTRANS CUP Dohalice 2007
za účasti 30 týmů. Na čtyřech hřištích bylo vidět řadu pohledných akcí
i krásných gólů. Sítem turnajového
pavouka nejlépe prošli hráči Opočna,
na druhém místě se umístil Slavoj
Předměřice a třetí místo vybojovalo

mužstvo Gambrinusovo Dohalice. Po 4. třída okres B muži:
vyhlášení výsledků turnaje proběhlo
přátelské setkání všech účastníků.
Okresní přebor dorost:
Nadcházející podzimní částí soutěžního ročníku 07/08, který startuje 12. srpna, čekají naše A-muže Okresní přebor starší žáci:
tyto domácí zápasy: Dohalice versus
Dobruška, dále Častolovice, Malšovi- Přebor starší přípravka:
ce, Nové Město nad Metují, Ohnišov
a na závěr Opočno. Přesné termíny a
časy začátků utkání, tak jak určil los Provádíme nábor sportovců do mláokresních soutěží, nebyly do uzávěr- dežnických družstev, a to do starší
ky tohoto čísla známy.
přípravky, družstva žáků a dorostu.
Starší přípravka chlapci 6 až 10 let,

Letošní rok je pro náš Sbor dobrovolných hasičů rokem, ve kterém
pořádáme tradiční akce jako je ples,
dětský den, pohár starosty, výroční
valnou hromadu, ale i akce nové např.
maškarní rej nebo pálení čarodějnic.
Ples i maškarní rej jsme připravili ve spolupráci se sousední SDH
Hněvčeves a můžeme konstatovat, že
oba společenské pořady se velmi líbily, což potvrdila celkem solidní účast.
1. květen byl dnem, kdy se naše
jednotka zúčastnila likvidace ohniska
požáru v Dohalicích, kde probíhalo
dohašování následků čarodějnic. Tím
pro nás květnová činnost neskončila.
Na řadu přišla okrsková soutěž, ve
které jsme předvedli docela slušný
výkon, jež nás vynesl na stupně vítězů. Následovala účast na Helicopter
show v Hradci Králové, kde již třetí
rok po sobě vystavujeme historickou
hasičskou techniku.
Poté nás čekala příprava na oslavy sto let hasičů ve Stračově, pohár
starosty Mokrovous a noční klání

požárního sportu v obci Hořiněves. naši klubovnu a mít tak již vlastní záze- lhostejný. Těm, kteří se ve svém volTo je každoroční akce velmi dobře mí pro konání schůzí, akcí a podobně. ném čase věnují činnosti SDH, a není
Závěrem musíme poděkovat těm, jich málo, děkujeme.
organizačně připravená a pro nás velkterým není kulturní život v obci
Aleš Krátký, Iva Štanderová
mi atraktivní.
O prvním červencovém víkendu se
náš sbor pravidelně zúčastňuje soutěže o pohár starosty obce Sovětice
a již zmíněný dětský den včetně opékání selátka. Letošní klání bylo nejúspěšnější v celé historii, neboť pro nás
znamenalo zisk čtyř pohárů. Velikou
radost dělají všem naši nejmenší, kteří se pravidelně zapojují do většiny
aktivit a vidíme v nich budoucnost
sovětického sboru.
Dětský den proběhl úspěšně a tak
můžeme konstatovat, že podpora lidí,
firem, úřadu a hasičů byla obrovská a
umožnila připravit skutečně krásné
zážitky pro naše nejmenší se spoustou soutěží, cen i různých překvapení.
Všechny sponzory, informace a fotky z dětského dne najdete na našich
stránkách www.sovetice.cz
Letos po přestěhování obecního úřa- -DUQtDUDQåRYiQtQDYHOLNRQRþQtYêVWDYČ
6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ6RYČWLFH
du, bychom měli získat prostory pro

starší žáci 10 až 14 let, dorost 14 až
18 let. Nábor je vždy ve středu a pátek
od 17 hodin. Kontakt: Marek Tichý
– 724669186.
Jaroslav Fejfar
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Zakončení fotbalové sezóny TJ Bystřice Boharyně
Fotbalisté TJ Bystřice Boharyně
zakončili čtyřicátý pátý rok aktivní činnosti kulturně – sportovním
odpolednem. Sezóna 2006-2007
nebyla pro družstvo dospělých příliš
úspěšná, neboť skončilo ve IV. třídě
okresní soutěže až na nemedailovém
4. místě. To však nic neubralo na
sportovním duchu celé akce, velkém
elánu a nasazení všech zúčastněných.
V sobotu 30. června odpoledne se
na fotbalovém hřišti uskutečnily dva
zápasy. V prvním se utkalo družstvo
žáků pod hlavičkou „FC LOTŘI“
proti družstvu složeném z otců a
dědů, hrajících po názvem „FC FOTŘI“. Ve 13 hodin vyběhla na zelený
trávník obě mužstva posílená o několik osobností, například o starostu
města Nechanic pana J. Pechara nebo
o nejlepšího fanouška družstva žáků
v uplynulé sezóně pana Vilímského.
Zápas, který bezchybně řídil rozhodčí pan L. Papík, skončil spravedlivou
remízou 3:3. Ukázalo se, že staří fotbal hrát nezapomínají a mladí se mají
stále ještě co učit.
Po skončení zápasu předala starost-

ka obce JUDr. V. Macháčková pamětní
medaile starším žákům, kteří pod hlavičkou SK Bystřian Kunčice, obsadili v
okresním přeboru krásné třetí místo.
V 15 hodin bylo zahájeno druhé
fotbalové utkání. Tentokrát proti sobě
nastoupila mužstva složená z bývalých a současných hráčů TJ Bystřice
Boharyně. Rozdělení do družstev bylo
dáno pomyslnou čarou, kterou tvoří řeka Bystřice, na Východ – Západ.
Řízení zápasu měl pevně v rukou opět
rozhodčí pan L. Papík. Toto utkání
se letos hrálo jako „Memoriál Josefa Drnka“ o putovní pohár. Vítězství
Východu 3:0 nezkazilo náladu ani
hráčům Západu, a tak se společně i se
svými fanoušky, rodinnými příslušníky a přáteli sportu pobavili u opékaného čuníka a při diskotéce DJ Barona až
do ranních hodin.
Množství spokojených účastníků této akce ukázalo, že TJ Bystřice
Boharyně má stále mnoho příznivců,
a že fotbal v Boharyni bude pokračovat ve své tradici i v dalších letech.
Josef Michálek
předseda TJ Bystřice
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O stejném datu, jen o rok později, 19. května, se na školním hřišti
v Nechanicích uskutečnil již 2. ročník
turnaje ve vybíjené o putovní pohár
pro základní školy mikroregionu. Turnaje se zúčastnilo šest základních škol:
Dohalice, Mžany, Nechanice, Probluz,
Stěžery a ze sousedního mikroregionu
Libčany. Soutěžilo se opět ve dvou
kategoriích. První byla určena dětem
z 1. až 3. tříd a druhá žákům 3. až 5.
tříd. Ranní deštivé počasí nám bohužel
vydrželo celé dopoledne, ale to organizátory ze základní školy nepřekvapilo, protože pro tento případ byla
připravená „mokrá varianta“. Hrálo
se v tělocvičně školy a druhá kategorie
soutěžila v sále sokolovny.
Starosta Nechanic Jiří Pechar
dohlížel společně s rozhodčími Radkem Martincem a Petrem Soukalem
nad hrou fair-play. Nad organizačním
zázemím bděla paní zástupkyně Irena Nováčková. I když náladu trochu
pokazilo deštivé počasí, nic nebránilo
tomu, aby děti hrály jak nejlépe uměly
a s velkým nadšením. Obzvlášť v druhé kategorii byl výsledek až do poslední chvíle velice napínavý.
Putovní pohár v I. kategorii (mladších) si odvezly děti ze Stěžer, na druhém místě skončily Nechanice a třetí
Dohalice. Ve druhé kategorii jej velice
těsně před Mžanami získalo družstvo

Libčan. Třetí místo získaly Dohalice.
První ročník olympiády mateřských
škol se uskutečnil 8. června rovněž
na hřišti u Základní školy Nechanice.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: běh
na 50 metrů, skok do dálky z místa
a hod tenisovým míčkem do dálky. I
v tomto případě byly děti rozděleny
do dvou kategorií – starší (rok narození 2000-2001) a mladší (rok narození 2002-2003), a to vždy vybraní dva
chlapci a dvě dívky z každé kategorie.
Z osmi mateřinek mikroregionu se
olympiády zúčastnily děti z Boharyně,
Probluze, Mžan, Nechanic a Těchlovic.
Doufejme, že v příštím roce se přihlásí
i ostatní školky.
Tento den, ač bylo Medarda, sluníčko hřálo celé dopoledne. Trička
sportovců rozlišená barevně podle
zúčastněných školek usnadnila dobrý
přehled a organizaci. Děti bojovaly ve
sportovním duchu, měly kolem sebe
i spoustu diváků a kamarádů. Vzhledem k menšímu počtu přihlášených
školek a výborné organizaci proběhlo
vyhlášení vítězů už před jedenáctou
hodinou.
Poděkování za pomoc při organizaci
obou sportovních klání patří Základní
škole a Mateřské škole Nechanice a
České spořitelně za poskytnutí drobných cen.
Jana Pečenková
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