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NESTÁRNOUCÍ PŘÍBĚH CYRANO Z BERGERACU A KOMEDIE
JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU HRÁDEK U NECHANIC
Umění po dlouhé covidové odmlce
opět promlouvá a láká na divadelní zážitek pod širým nebem. Nádherné prostory nádvoří zámku Hrádek u Nechanic ožijí uprostřed srpna divadelními
představeními. Nezávislá společnost
INDIGO company (www.indigocompany.cz) přiveze do venkovních zámeckých prostor inscenace „Cyrano
z Bergeracu“ a „Jak je důležité býti (s)
Filipem“ v podání známých pražských
herců.
Ve čtvrtek 12. srpna 2021 se od 19.30
odehraje na nádvoří romantický příběh Edmonda Rostanda: CYRANO
Z BERGERACU. Hru o bohémovi, je-

hož velký nos velkého ducha značí, příběh o lásce, statečnosti, snech, životech,
lidech zrežíroval umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav a také
držitel Thálie Petr Mikeska: „Rostandovu hru Cyrano z Bergeracu pokládám za jeden z nejlépe napsaných divadelních textů vůbec. Jak kdysi někdo
řekl: „V Cyranovi je od všeho a pro každého něco a je toho požehnaně, včetně
jídla.“ Je to velký romantický příběh, filozofické dílo o smyslu života, tragédie
i komedie zároveň. Především je to ale
hra, ve které se každý z nás může najít.“
říká režisér Mikeska.
Příběh Cyrana z Bergeracu v zámec-

■ Cyrano z Bergeracu. Foto: Archiv

kých prostorách slibuje zážitek, který
navíc umocňuje skvělé herecké obsazení. Na jevišti se totiž potká hned několik držitelů Ceny Thálie - jedním z nich
je představitel titulní postavy Daniel
Bambas.
Osvědčenou klasiku vystřídá v pátek 13. srpna 2021 komedie mnoha
párů, britská hra Oscara Wildea: JAK
JE DŮLEŽITÉ BÝTI (s) FILIPEM (začátek v 19.30). Jedná se o studii žen,
mužů, vztahů a stereotypů, kterým
dobrovolně a s úsměvem podléháme.
Jsme totiž důvtipní, seriózní, dobře vychovaní, elegantní, ale někdy, když se
nikdo nedívá, vášnivě jíme, chodíme

v ponožkách a věříme na osud. Přijďte
se zasmát a odreagovat. Potěší vás jistě
i herecké obsazení: Ondřej Ruml/Michael Vykus, Dana Morávková/Stanislava Jachnická, Petra Tenorová, Simona Vrbická-Koptová, Lilian Fischerová,
Radek Zima, Miroslav Dvořák a Viktor
Zavadil.
Vstupenky na obě inscenace jsou
k zakoupení na pokladně zámku Hrádek u Nechanic a také v sítích Ticketportal a GoOut.net.
Nenechte si ujít jedinečné divadelní
večery v krásných zámeckých prostorách.
Jana Trojanová

■ Jak je důležité býti (s) Filipem. Foto: Archiv

■ Odvoz trámů a prken z Lodína do Lužice postižené tornádem.Foto: Monika Dvořáková
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HRADECKO – PRVNÍ SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ DESTINACE U NÁS!

Jsme SPOLEČENSKY
VĚDNÁ DESTINACE.

ODPO- Edukativní složka této činnosti je velmi přínosná!

Proč? Myslíme na vás i na přírodu… myslíme na teď i na potom!
O tom, že se na Hradecku dobře
žije, není pochyb. Královéhradecký
kraj zaujímá několik let přední místa v anketě Místo pro život. Hradec
Králové pak vyhrál v roce 2020 první
místo v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům. V rámci této soutěže
jsou oceňovány obce, které přišly
s výjimečnými projekty v oblasti proseniorské a prorodinné politiky.
Jedním z hlavních projektů krajského města je SMART City Hradec
Králové, což je chápáno jako moderní urbanistický koncept, jehož
základní vizí je dosáhnout propojení
vysoce rozvinuté městské infrastruktury (energetické, telekomunikační,
dopravní, environmentální), podnikání, vzdělanosti a vzdělávacích
institucí na území města do jednoho
maximálně funkčního a efektivního
celku.
I další obce na Hradecku mají životní prostředí jako jednu z priorit.
Ve shodě probíhá snaha o co nejvíce
zelených ploch (obecní zeleň, okolí obce), třídění a likvidaci odpadu,
dobrou infrastrukturu a spokojenost
obyvatel.
Destinační management Hradecko
spojuje města, obce, atraktivity a zajímavé subjekty na území, propojuje
aktivity, vytváří produkty, pořádá
kulturní a jiné akce, účastní se prezentačních akcí a veletrhů a v neposlední řadě s radostí podporuje regionální producenty. Poctivá práce,
důraz na kvalitu a původ a především
nadšení a láska k tomu, co dělají, je
totiž to, co je dělá výjimečnými. Certifikát Regionální produkt Hradecko
ve svých šikovných rukou drží přes
dvě desítky producentů. Díky nim
máte možnost poznávat Hradecko
všemi smysly.
Naše území je rovněž přátelské
zvířatům. Funguje tu řada subjektů, které se snaží o jejich prosperitu,
bezpečí či záchranu jistých druhů.

Hradecko je území jedinečné,
přátelské a snadno dostupné. Ze
všech sil se snažíme neustále rozvíjet, udržovat a navazovat nová
partnerství, propojovat generace
a zájmové skupiny, informovat,
vzdělávat a vychovávat k respektu
k území a uvědomění si jeho kvalit.
V každodenním životě většina
z nás přijala řadu opatření, jak chránit přírodu a její zdroje nebo alespoň
jak jí více neubližovat.
Stejně zodpovědně bychom se měli
chovat i při chvílích nevšedních, při
cestování a poznávání nových destinací.
Cestovat po Hradecku udržitel

ným způsobem je v současné době
poměrně snadné. Jsme tu, abychom
potenciálním návštěvníkům usnadnili plánování udržitelné cesty k nám.
Přinášíme pár tipů, které zajistí, že
výlet na Hradecko bude skutečně
přátelský k životnímu prostředí. httAktuálně pracujeme na získání
ps://www.hradecko.eu/cs/par-uzitecmezinárodního certifikátu. Hlavní
nych-tipu
kritéria pro získání certifikátu jsou
organizovány kolem čtyř hlavních
Jsme čerstvými členy Asociace
témat: udržitelné řízení, socioekonospolečenské odpovědnosti!
mické dopady, kulturní dopady, a doAsociace společenské odpovědpady na životní prostředí.
nosti je největší iniciativa společenSnad tedy splníme vše potřebné.
ské odpovědnosti (CSR) a Cílů udrDržte nám palce!
žitelného rozvoje (SDGs) od OSN
v Česku. Její vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala
přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.
Podařilo se jí pod jednou střechou
propojit několik důležitých sektorů
(firmy, veřejný sektor, neziskový sektor i vzdělávací instituce). Díky tomu
může na maximum přispívat k vytváření odpovědnější společnosti, která
se ve svém počínání navrací k tradiHradecko - PRVNÍ společensky
cím a hodnotám.
odpovědná destinace u nás
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/o-asociaci/
Destinační management Hradecko
Na Hradě 91/3,
Jsme velmi rádi, že jsem součástí
500 03 Hradec Králové
tohoto celku!
info@hradecko.eu
www.hradecko.eu
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DĚTSKÁ POHÁDKOVÁ LEPORELA I OBRAZY NA CHARITATIVNÍ VERNISÁŽ
Projekt Místní akční plán vzdělávání připravil dvě výtvarné aktivity
pro děti předškolního věku. Na podporu čtenářské gramotnosti uspořádal soutěž v tvorbě pohádkového
leporela na motivy Kočičí pohádky
od Jaroslava Balcara z Čistěvsi. Děti
z osmi tříd vytvořily pomocí rozličných výtvarných metod osm pohádkových leporel. Hodnotící komise

následně zvolila vítěze, kterým se
stala MŠ Štefcova z Hradce Králové.
Ceny byly dětem dovezeny přímo do
školek. Na výsledná díla se můžete
přijít podívat do Knihovny města
Hradce Králové, kde budou vystavena do konce července.
Zároveň bude během celého
července a srpna v NãPLAVKA
café & music bar probíhat výstava

■ Na výstavě najdete i obrazy z našeho mikroregionu. Foto: Lukáš Vít

dětských obrazů “Děti dětem”, které
vznikly v mateřských školách v rámci
výtvarných dílen Kouzelná arteterapie s vílou Eliškou. Výstava začala ve
čtvrtek 1. července charitativní vernisáží, v rámci které byl představen
samotný projekt a svoji řeč přednesl
také náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Arnošt Štěpánek
a předsedkyně správní rady Hradec-

kého venkova o.p.s. Jana Kuthanová.
Výtěžek z prodeje obrazů půjde na
nadaci SPOLU NA DRAKA, zaměřující se na podporu léčby vzácného
onemocnění spinální muskulární atrofie.
Milada Rohlenová
koordinátorka projektu MAP II
ORP Hradec Králové
www.hradeckyvenkov.cz

■ Slavnostní zahájení vernisáže. Foto: Lukáš Vít

VÍKENDY PATŘÍ DĚTSKÝM PROHLÍDKÁM S HRABĚNKOU
Zámek Hrádek - Každý den od 9:00 do 17:00
hodin nabízíme pět prohlídkových okruhů, které návštěvníky zavedou od vrcholku věže až do
nejhlubšího sklepení. Víkendy patří dětským
prohlídkám s hraběnkou, které mladé slečny
a pány přenesou na chvíli do 19. století a seznámí je se šlechtickými dobrými mravy. Pro děti
jsou letos připraveny také pracovní listy, které
jim zábavnou formou zopakují informace ze zámecké prohlídky.
Již tradičně se ponese hlavní sezóna v duchu
velkého množství společenských a kulturních
akcí. Máme za sebou víkend 26. a 27. června,
kdy jsme zámecký areál propůjčili pohádkovým bytostem. V sobotu večer zdolávaly děti
i dospělí stezku odvahy, kterou pořádala obec
Hrádek. V neděli pak přijel pohádkový les agentury Velká dobrodružství s klasickými českými
pohádkami. Někteří návštěvníci se dodnes diví,
co v zámeckém parku dělal pan Lorenc, Addamsova rodina nebo piráti z Karibiku.
Další akce, na které se můžete těšit v průběhu
léta a podzimu, jsou zámecké slavnosti, divadelní představení, koncerty, květinová výstava, medové slavnosti i běh parkem. Více informací najdete na našich webových stránkách a sociálních
sítích. Na všechny návštěvníky se velmi těšíme.
Za zámek Hrádek
Anna Chlumová a Martin Rejman
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■ V červnu jste na nádvoří zámku mohli potkat Addamsovu rodinu. Foto: archiv
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NAKUPUJME U TĚCH, KTERÉ ZNÁME A MÁME JE V SOUSEDSTVÍ
Královéhradecký kraj se rozhodl
finančně podpořit kampaň místních
akčních skupin (MAS) s názvem „REGIONY SOBĚ“ Cílem této kampaně je
propojení lokální nabídky podnikatelů
s místními konzumenty a turisty. Unikátní databáze podniků na webu www.
regionysobe.cz v kraji zvýší poptávku
po nabízených produktech i službách
a tím podpoří rozvoj lokální ekonomiky.
Do kampaně je v současné době zapojeno přes 2200 výrobců nebo poskytovatelů služeb z území celé republiky.
Chcete navštívený region poznat všemi smysly? Hodláte si ze svého výletu
nebo pracovní cesty přivézt kvalitní
dárek nebo si pochutnat v osvědčené
restauraci? Pak určitě vsaďte na velkého pomocníka na www.regionysobe.cz.
Podniky jsou tu rozděleny do 6 kategorií - obchody a prodejny, potraviny
a přírodní produkty, řemesla, rukodělné výrobky, služby, stravování a ubytování. Místní akční skupiny v Králové-

hradeckém kraji jsou v rámci kampaně
REGIONY SOBĚ aktivní. „Informaci
o této aktivitě jsme rozšířili mezi své
členy i širokou veřejnost. Kvalitní výrobce a poskytovatele služeb jsme vytipovávali i v naší kanceláři na základě
znalosti regionu,“ popisuje postup plnění databáze Mirka Soldánová z MAS
Stolové hory.
„MASky“ dlouhodobě podporují lokální ekonomiku, s aktéry v území jsou
úzce propojené na principu takzvaného síťování. „Náš kraj disponuje množstvím šikovných a podnikavých lidí,
kteří mohou díky své zručnosti a pracovitosti nabídnout originální a nezaměnitelné výsledky své práce v mnoha
oblastech. Ať se jedná o služby nebo
produkci z oblasti zemědělství, potravinářství či řemeslné výroby,“ vysvětluje
manažerka MAS Podchlumí Zdeňka
Novotná, proč se její organizace do
kampaně zapojila.
Certifikaci a koordinaci regionálních značek zajišťují MAS nebo desti-

nační společnosti. Mezi prvními oslovenými podniky byli držitelé sedmi
regionálních značek, které se na území
Královéhradeckého kraje vyskytují.
Přidělení značky není automatické.
V každoročně vyhlašované výzvě k podávání žádostí o certifikaci podléhají
produkty a služby schválení speciální
komisí, která posuzuje každý výrobek
z několika hledisek.
MAS Krkonoše má již přes 40 certifikovaných výrobků a služeb. Mezi
nimi se prestižním označením KRKONOŠE originální produkt® (KOP) pyšní například Krkonošská pivní stezka
nebo pivo FRIES, které má pod patronací Karel Polívka. „S Místní akční skupinou Krkonoše úzce spolupracujeme,
sami se podílíme na podpoře značky.
Děláme vše pro to, aby povědomí o ní
narůstalo. Mým velkým snem je, aby
z KOP byla prestižní značka, kterou
bude každý občan považovat za velkou a nezpochybnitelnou záruku kvality,“ dodal Polívka, který je držitelem

hned několika certifikátů. Zajímavými
produkty se může pochlubit také Podkrkonoší. „Jsme hrdí na to, že tu můžeme žít a vyrábět regionální produkt
s dvousetletou tradicí. Naše ’Podkrkonošské klubíčko’ je nejcennější značkou
kvality, kterou používáme. Uznávají ji
také obchodníci včetně supermarketů,“
popisuje Václav Klůz, výrobní ředitel
společnosti Pravé hořické trubičky.
Tato firma se pyšní úplně prvním certifikátem značky PODKRKONOŠÍ
regionální produkt®. Rodina výrobků
s tímto označením je už skoro padesátičlenná, stará se o ni MAS Podchlumí.
Dalšími ceněnými značkami na území
kraje jsou BROUMOVSKO regionální produkt®, ORLICKÉ HORY originální produkt®, Regionální produkt
Český ráj, Regionální produkt – Kladské pomezí a Regionální produkt Hradecko.
Helena Kráčmarová a kolektiv
MAS Podchlumí, z.s.,

CESTUJEME PO OBCÍCH I SVĚTADÍLECH
Komunitní sociální práce - Konečně
se daří uskutečnit všechna naplánovaná setkání v rámci projektu. Mohli
jste nás potkat v Boharyni na Dětském
dnu, když jste si vyzvedávali své děti na
letním kempu nebo na dalších akcích
v našich obcích. Úspěšné byly procházky s RNDr. Františkem Bártou, který
nám předvedl, jak krásná je fauna i flóra v místě, kde žijeme. A v neposlední
řadě jsme se na konci června nachystali
na dovolenou. Průvodkyní nám byla
Jaroslava Slavíková se svými cestovatelskými prezentacemi. Nejprve se cestovalo ve Lhotě pod Libčany do Mexika,
do stejné země o pár dní později i na
Dolním Přímě. Skupina asi dvaceti
sousedů se 29. 6. vydala do Číny, a to
z Mokrovous a Třesovic. Poutavá, dvě
hodiny trvající prezentace, zaujala jak
fotografiemi, tak vyprávěním. První
cyklus prezentací uzavřeli v Roudnici,

taktéž výpravou do Číny. Všechny prezentace byly uvedeny představením aktivit našeho komunitního týmu.
Podařilo se obnovit spolupráci
s Dětským domovem v Nechanicích,
kde se pro dospívající děti chystá cyklus přednášek s praktickými nácviky,
který má za cíl připravit je do samostatného života. Pro ostatní děti to bude
výprava za včelařem do Stěžírek.
Po prázdninách budou pokračovat
cestovatelské prezentace, besedy na
různá témata nebo aktivizační setkávání v rámci hesla „ve zdravém těle zdravý duch“. Proto sledujte aktuality na
našich facebookových stránkách www.
facebook.com/hradeckyvenkov nebo
na webu https://www.hradeckyvenkov.cz/ksp, kde najdete i kontakty na
jednotlivé pracovnice a koordinátorku
projektu.
Ladislava Tichá

■ Cestopisná přednáška v Mokrovousích. Foto: Jana Pečenková
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KOKTEJLOVÁ SHOW ZPESTŘILA DĚTSKÝ DEN
Mokrovousy – Závěr školního
roku u nás patří především dětem.
V obci připadá oslava dětského dne
tradičně na poslední červnovou
sobotu. V naší farnosti je to zároveň doba církevní pouti, která už
v dnešní době maličko upadá v zapomnění. Nejde o žádném velkém
putování k poutním místům. Bývalo,

a v některých rodinách možná ještě
je, tradicí menší putování – v rámci
příbuzenstva. Kdysi se pekly pouťové koláče, k obědu husa a scházela
se rozvětvená rodina. My si v rámci dětského dne připomínáme pouť
alespoň soutěží o pouťový moučník.
Letos jsme ochutnávali dvanáct vzorků. Měly jsme tu dokonce dvě dětské

■ Barman Tomáš Trejbal Foto: Věra Kobrová

pekařinky, Aničku a Zuzanku Kolovratníkovy. Zvítězily ovocné košíčky
pekařky Jaroslavy Hypiusové. Zábavného dne se účastnila téměř stovka
dětí, což nás velmi potěšilo. Hvězdou
odpoledne byl Tomáš Trejbal, který
pro děti připravoval svěží koktejly.
Jeho show byla velmi zajímavá a před
jeho stánkem byla po celou dobu

fronta. Kromě skvělých soutěží děti
potěšil skákací hrad a tzv. obří šipky.
Počasí vyšlo a vy se můžete podívat
do fotogalerie www.mokrovousy.cz/
fotogalerie, jak se akce vydařila. Velké poděkování patří všem pomocníkům, bez kterých by se akce neobešla.
Jana Pečenková

■ Radost dětem přinesly nejen atrakce, ale i drobné dárky. Foto: Věra Kobrová

CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ?
Hněvčeves
–
V naší knihovně
na konci školního
roku již tradičně
proběhlo pasování
na malé čtenáře ve
spolupráci se Základní školou v Cerekvici nad Bystřicí. Nejdříve si děti prohlédly knihovnu a popovídaly si s paní
knihovnicí. Samotné pasování se konalo venku, u naší nové knihobudky. Prvňáčci museli svým starším spolužákům
a přítomným dospělým předvést, že
jsou pasování hodni. Třeťáci je pasovali
a noví malí čtenáři získali pamětní list
a malou odměnu.
Své čtenářské dovednosti mohli
všichni na konci května procvičit i ve
venkovní hře připravené hradeckou
knihovnou. Na několika stanovištích
rozmístěných okolo obecního úřadu
a hřiště jste se dozvěděli mnoho zajímavostí ze světa hmyzu a po sestavení
tajenky z ukrytých písmen vás čekala
v závěru sladká tečka. Menší děti plnily
úkoly a za sesbíraná razítka nechybělo
také překvapení.

6

Setkávání s pamětníky vždycky přinese nové poznatky a zajímavosti. Nad
kronikou jsme se již tento rok, když
už covid dovolil, sešli dvakrát. Aby vše
bylo správně a na nic se nezapomnělo, s tím kronikářce pomáhají ti, kdo
v Hněvčevsi vše prožili. A moc jim za
to děkujeme. U vzpomínání a společného setkávání dobrá nálada a příjemná atmosféra nechybí. Stejně jako
i u ostatních společných akcí sportovních, poznávacích a tvořivých, které
probíhají v rámci projektu s názvem
Podpora komunitní práce v Hněvčevsi
č. CZ.03. 2. 65/0.0/0.0/16_047/001542
2.
V případě Vašeho zájmu o informace k projektu, akcím, využití nebo zajištění odborného poradenství se s námi
spojte na níže uvedených kontaktech:
Komunitní centrum Hněvčeves
e-mail: kchnevceves@seznam.cz
kontaktní telefon: +420 723 225 189
Blanka Domkářová
(komunitní pracovnice)

■ Pasování malých čtenářů. Foto: Denisa Jenčovská

zpravodajství obce





DĚTSKÉ MALOVÁNÍ A SOUTĚŽENÍ
Suchá - 3. července jsme přivítali léto malou akcí pro děti i dospělé,
která se tradičně odehrála na hřišti
za Mysliveckým klubem. Zábava pro
děti probíhala volnou formou. Děti si
mohly namalovat svá trička, vyrobit
náramek nebo si zasoutěžit, odměnou za aktivitu jim byla sladkost. Dále
se děti mohly vyřádit na skákacím
hradu. Dospělí si večer zatančili za
doprovodu živé hudby. Všichni měli
možnost si pochutnat na opékané
kýtě a krkovici.
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na
již tradiční rozloučení s létem, které se uskuteční 21. srpna. Můžete se
těšit na soutěže o ceny, malování na
obličej, skákací hrady, soutěž v pečení, hasiče a další zábavu. Těšíme se na
Vás.
Martina Vávrová
a Lucie Kalousková

■ Z dětského dne si mohl každý odnést vlastnoručně vymalované tričko. Foto: Lucie Kalousková

KAMENICE V PŠÁNKÁCH ŽIJE
Milí čtenáři a příznivci Kamenice,
jak jsme Vás v minulém čísle informovali, rozhodli jsme se znovu oživit
myšlenku setkávání lidí na různých
kulturních i společenských akcích
v lesíku zvaném Kamenice v katastru
obce Pšánky. Bývalo zde krásné dřevěné pódium vystavěné roku 1954.
Z důvodu špatného stavu bylo zbouráno v roce 2018. Informovali jsme
o našem záměru získání dotace ke
stavbě pódia nového.
Jsme velice rádi, že vás touto cestou můžeme informovat o výsledku
žádosti o dotaci od nadace VIA "Živá
komunita". Pro náš záměr semknout
občany společnou prací a zábavou
nám byla uznána dotace ve výši 96 969
Kč. Jakmile jsme dotaci obdrželi, nakoupili jsme materiál a ihned začali
pracovat. Už tři víkendy jsme odpracovali na úklidu, opravách či natírání
palubek. Když rodiče pracovali, bylo
postaráno i o jejich ratolesti, pro které byl vždy připraven hezký program.
Děti si stavěly např. bunkr, zkoušely
si techniku sítotisku, vyrobily si svá
originální trička nebo hrály kolektivní hry. Zapojily se i do úklidu parku
či přípravy táboráku s následným
opékáním buřtů. Pro ně to byl takový
“víkendový příměstský tábor”. Projekt
“Kamenice žije” nás doslova pohltil
a jsme velmi rádi, že se k nám přidávají další a další dobrovolníci, kteří
nám nabízejí svou pomoc. Pokud se
i vy chcete připojit k našemu úsilí, rádi
vás uvítáme v našich řadách.
A co chystáme o prázdninách?

Spustili jsme FB profil “Kamenice
Pšánky”. Průběžně sem vkládáme aktuality z prací v Kamenici i informace
o blížících se akcích. K naší radosti
stále přibývají noví sledující.
30. a 31. 7. 2021 jsme pro Vás přichystali “Den Kamenice”, kdy v průběhu celého odpoledne bude připravený
bohatý benefiční program, z jehož výtěžku budeme financovat další nákupy
materiálu ke zvelebení Kamenice. Dotace totiž stačí jen zhruba z poloviny
na všechny náklady. Náš program se
uskutečnil bohužel až po uzávěrce to-

hoto vydání a tak Vás o jeho průběhu
budeme informovat v příštím čísle.
Další možnost jak nám můžete pomoci je finanční sbírka pod záštitou
nadace VIA “https://www.darujme.
cz/projekt/1204914” projekt „Živá
komunita: Oživme Kamenici!“ nebo
zakoupením benefičních dárkových
předmětů v Hostinci U Růženky
v Pšánkách.
Na závěr bychom ještě rádi poděkovali všem, kteří již poslali svůj finanční
příspěvek. Dobrovolníkům děkujeme
za jejich nadšení a vytrvalost, maji-

telům stavebních strojů za zapůjčení
techniky, kuchařkám za obědy a večeře, cukrářkám za zákusky ke kávě, dodavatelům za materiál, který našli na
svých zahradách a věnovali nám ho,
stavbyvedoucímu za vytrvalost a trpělivost, dík patří natěračské jednotce,
která se ujala natírání v místní hasičské zbrojnici a také slečně Elišce Bednářové za pěkné programy pro děti.
Nadále zůstaňte našimi čtenáři
a zastavte se až pojedete kolem. Pěkné
prožití léta
Soňa Žižková

■ Dětské programy se konají pokaždé, když rodiče pracují. Foto: Eliška Bednářová
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DEN DĚTÍ A ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Kunčice - Po Masopustním putování, Velikonoční stezce a Čarodějnické hledačce, kdy děti hledaly
a plnily úkoly a hádanky v lese pouze
se svými nejbližšími, jsme se konečně

mohli potkat osobně.
nezvyklým.
V pátek 2. července jsme se proto
Na hřišti na děti čekal kouzelník,
sešli na hřišti v Kunčicích a společně soutěže a veliké bubliny.
oslavili Den dětí. Rozloučili jsme se
A protože se počasí nakonec
také se školním rokem, letos velmi umoudřilo a přestalo pršet, mohli

jsme si opéct na ohni tradiční trdelník i buřty.
Děkujeme všem statečným, které
počasí neodradilo a těšíme se zase
příště.
Ludmila Valešová

■ Děti si vyzkoušely jak tvořit veliké bubliny. Foto: Roman Vyčítal

DĚTSKÉ DOVEDNOSTI PROVĚŘILI V BOHARYNI
Boharyně - V sobotu 5. června 2021 jsme připravili pro děti
naší obce soutěžní odpoledne. Na
několika stanovištích rozmístěných po obci děti všech věkových
kategorií měly možnost prokázat
nejen svoji zdatnost fyzickou, ale
i vědomostní. Soutěžily ve skákání v pytli, v běhu přes překážky se

„zátěží“, v dovednosti s míčem, ve
skládání pexesa, v poznávání živočichů a rostlin, v „chytání“ rybiček
atd. Závěr byl ve sportovním areálu
v Boharyni, kde na účastníky čekalo zasloužené občerstvení. Bohužel
nám zcela nepřálo počasí. Prudká
dešťová přeháňka přerušila soutěžení. Všichni, kteří soutěžní trasu

■ Soutěžní odpoledne mělo několik stanovišť. Foto: Kamila Farková
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alespoň částečně absolvovali, obdrželi sladkou „medaili“.
Poděkování patří všem, kteří
s organizací soutěží pomáhali – ženám, které na jednotlivých stanovištích zajišťovaly soutěže, členům
SDH Boharyně, kteří se postarali
o bezpečnost pohybu účastníků po
obci, členovi mysliveckého sdruže-

ní Boharyně, jenž připravil úkoly,
které prověřily dovednosti a znalosti z ochrany přírody.
I přes nepřízeň počasí si děti
i dospělí odpoledne užili.
Věra Macháčková,
starostka

■ Jedno ze stanovišť bylo i na téma ochrany přírody. Foto: Kamila Farková





Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
srpen - říjen 2021

Nohejbalový turnaj dvojic. Přihlášky na telefonu 774405566.

Sadová

Letní kino - Špunti na vodě

Stračov

Dechová hudba (Hudba města Hradce Králové).

Sadová

14. 8.

Letní kino - Matky. Sportovní hřiště

Hrádek

15. 8.

Letní kino - Gump - pes, který naučil lidi žít. Na fotbalovém hřišti.

Stěžery

Zájezd na zahrádkářskou výstavu Olomouc, léto 2021. Přihlášky na OÚ Stěžery.

Stěžery

Letní kino

Třesovice

7. 8.

8:00

7. 8.

SRPEN 2021

7. 8.

21. 8.

16:00

6:30

27. 8.
28. 8.

9:00

Koloběžkiáda. Tradiční závody na koloběžkách a kolech pro děti.

Mokrovousy

28. 8.

14:00

Dětský sportovní den.

Sadová

28. 8.

18:00

Sousedské posezení s písničkami na přání.

Sadová

28. 8.

Letní kino - Matky. U nové knihovny.

Hřibsko

29. 8.

Rozloučení s prázdninami na fotbalovém hřišti.

Probluz
Hřibsko

4. 9.

11:00

4. 9.

19:00

Ve víně je pravda - Divadelní spolek Obědovice. U nové knihovny.
24. ročník soutěže O pohár starosty obce Pšánky zařazené do Extraligy ČR v požárním útoku
a Východočeské hasičské ligy
Koncert kapely Anikrock

4. 9.

14:00

VI. Ročník "Pěšky i na kole kolem Dohalic". Ukončení akce u sokolovny.

Dohalice

6. 9.

14:00
9:0011:00

Posvícenská zlatá hodinka s kapenou Živaňanka
1. setkání Bookstart – s knížkou do života: Přednáška PhDr. Kristýny Černé na téma Otazník ve
výchově dětí batolecího a předškolního věku. Vstup zdarma, nutná rezervace na knihovna@nechanice.cz.
Hřibecká 50 - Recesistický závod na lyžích, večerní koncert kapely Spektrum. U nové knihovny.

Stračov

Dětský den u KD Nechanice, vstup zdarma.

KD Nechanice

32. ročník Stěžerské šlapačky. Tradiční pěší pochod či cyklovýlet. Start na fotbalovém hřišti.

Stěžery

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2021

4. 9.

8. 9.
11. 9.

Pšánky
Stračov

KD Nechanice
Hřibsko

12. 9.

13:30

18. 9.

9:00

16. 10.

20:00

Tradiční vinobraní v sokolovně.

Dohalice

16. 10.

20:00

Oldies Party s barmanskou show Tomáše Trejbala.

Hněvčeves

23. 10.

7:00

Výlov rybníka.

Pšánky
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TŘEŠŇOHRÁTKY UŽ PODRUHÉ
Těchlovice – 2. ročník Třešňohrátek se konal za parného počasí v sobotu 19. června. Po vynucené koronavirové pauze a po odvážném odhadu, kdy se zase
budeme moci s minimem omezení scházet, se spolek
Těchlovandy pustil do organizování zábavného odpoledne pro děti i dospělé. Připomněli jsme si, že Těchlovice jsou významnou ovocnářskou obcí, a i když letos
se zpožděním, přece jen nám nějaké třešně dozrály
a hry se mohly nést v jejich sladkém duchu. Děti soutěžily v tematicky motivovaných hrách a ochutnávaly
třešňové koláče a bublaniny. Po individuálních soutěžích, kdy zavěšovaly třešně na krásnou maketu stromu,
srážely třešňové plechovky, lovily ryby a zkoušely svoji
zručnost, si pak proti svým tatínkům zahrály fotbal.
A zvítězily. Nejen nad rodiči, ale i nad neúprosným vedrem. Každý si odnášel symbolický pytlík třešní, malou hračku a velký kus dobré nálady. Děkujeme všem,
kteří přišli a podpořili aktivity spolku Těchlovandy.
Už teď se těšíme na třetí ročník. Věříme, že se tradice
uchytí a postupně se přidají děti i z okolních vesnic.
Blanka Macháčková

■ Tematicky laděné soutěžení.
Foto: Blanka Macháčková

■ Nechybělo něco na zub.
Foto: Blanka Macháčková

PRVNÍ SCHŮZKA SPOLKU BYLA BRIGÁDNICKÁ
Nerošov - Tak jsme se konečně dočkali. Po roce jsme se zase mohli sejít,
abychom zhodnotili vše, co nám minulý rok poskytl, ale také, o co jsme
přišli. Z plánů, které jsme měli připraveny, mnoho nezbylo, takže jsme
stihli pouze zakončení školního roku,
petangový turnaj a zakončení prázdnin. Ty sice dětem začaly znova 14
dní poté, co skončily ty regulérní, ale
s tím jsme nemohli nic dělat a museli
jsme pouze čekat, co s námi zrádný
virus udělá.
Konec školního roku byl spojen
s pochodem nerošovských dětí v našem l ese. Plnily různé úkoly, hledaly
živočichy, poznávaly houby a především vyhodnocovaly předměty, které do lesa patří, či nepatří. Té druhé
kategorie našly poměrně dost a bylo
zajímavé sledovat i dětské komentáře
na adresu těch, kteří, asi náhodou (?)
nepořádek v lese zanechali.
Petangový turnaj se konal již potřetí, přihlásilo se pět družstev a finále se odehrálo mezi předloňskými
a loňskými vítězi. Je tedy vidět, že se
v Nerošově formuje úzká petangová
špička, která mezi sebe hned tak někoho nepustí. V roce 2018 a 2020 zvítězili manželé Hrabálkovi a manželé
Machanovi, vítězové z roku 2019,
skončili na krásném druhém místě.
Putovní pohár má stejně ale své místo v nerošovském kulturním domečku, takže je vlastně úplně jedno, kdo
tentokrát vyhrál. V každém případě,
hřiště je připraveno a i o letošních
prázdninách bude svědkem jiskření
mezi tvrdě soutěžícími rodinnými
týmy.
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Virus naštěstí v Nerošově moc
škod nenadělal, ale přeci jenom,
omezil nás zásadním způsobem. Proto jsme se těšili na 2. květnovou neděli, kdy jsme mohli uspořádat první
společné setkání. A jak se na dobré
a řádné hospodáře patří, naše první
schůzka byla vlastně brigádou, při
které jsme se snažili dát do pořádku
okolí našeho kulturního domečku
a poté jsme se, samozřejmě, odměnili

džbánkem přímo od pípy, což i nám,
nepivařům, přišlo velmi vhod a na
otevřeném prostranství s dostatečnými rozestupy jsme si to mohli dovolit.
Další setkání bylo opět brigádnické, vyčistili jsme břeh Bašnického potoka, dokončili úklid okolo domečku,
opekli buřty, narazili soudek a pak
jsme šli domů. Mezi tím ovšem proběhla i schůze našeho spolku Neroš,
kdy jsme naplánovali celou řadu akcí,

domluvili se, kam uspořádáme výlety a jaké akce uděláme přímo v Nerošově. Nezbývá nám než doufat, že
tentokrát se vše podaří realizovat, že
nás ty nanokuličky s tykadélky již nechají na pokoji a život bude dál plynout svým obvyklým a příjemným
způsobem. Skutečně se na to všichni
těšíme.
Alexandr Hrabálek,
nerošovský chalupář

■ Brigádníci při úklidu Nerošova. Foto: Alena Frýdová

spolky





KRAJSKÉ KOLO HRY PLAMEN A DOROST
Spovětice - Pro soutěže není tato doba přívětivá a po loňském zrušení okresního kola
jsme se všichni chtěli znovu utkat v postupových soutěžích. Po zářijovém soustředění
v Orlických horách proběhl „Branný závod“
v lesích obce Králíky. Zde se nám u starších
dětí a dorostenců podařilo vytvořit dobrou
výchozí pozici pro jarní okresní kolo na stadionu v Hradci Králové. Jaro dopadlo nad
očekávání. Družstvo starších dětí ve složení:
Tereza Johnová, Adam Podubecký, Vít Festa, Tomáš Smetana, Tadeáš Hlavatý, Laura
Kolovratniková, Václav Dušek, Jan Lučický,
Anna Petříková, Daniel Drábek se umístilo na druhém místě za Libřicemi a před
třetím Chlumcem nad Cidlinou. Tím si
družstvo vysloužilo postup na kolo krajské.
V kategorii středních dorostenců postoupil
také Michal Krátký a pro postup si doběhla
i Míša Šubrtová. V krajském kole se umístilo
družstvo dětí na 10. místě. Míša Šubrtová na
místě třetím a Michal Krátký obsadil druhé
místo a postup do celostátního kola měl velmi blízko. Všem dětem chceme poděkovat za
reprezentování Sovětic a za to, jakým způsobem ti starší předávají své zkušenosti mladším. Zároveň blahopřejeme Dolnímu Přímu
k účasti v republikovém kole.
Aleš Krátký

■ Družstvo starších dětí se umístilo na druhém místě. Foto: Matěj Krátký

I MALÁ RYBA JE VLASTNĚ RYBOU VELKOU
Nechanice - V sobotu 19. června uspořádala místní organizace (dále jen MO) Českého rybářského
svazu tradiční dětské rybářské závody na rybníce
Splav Nechanice. Tentokráte jsme nenechali nic náhodě a rybník byl před závody řádně zarybněn.
Po vylosování stanovišť děti odcházely na určená
místa, kde se připravovaly na první nahození udic.
Počasí nám přálo a sluníčko zalilo svými paprsky
rybník. Přicházely
první záběry a úlovky. Začala panovat dobrá nálada u dětí i jejich doprovodu. Veškeré úlovky byly po
přeměření vráceny šetrně do vody, na což dohlíželi
rozhodčí z řad členů MO.
Po ukončení závodu byly vyhlášeny výsledky
a děti si vybíraly hodnotné ceny s rybářskou tematikou. Ceny dodali sponzoři z řad firem, rodiče i MO.
Není ani snad důležité, kdo vyhrál, neboť vítězi se
stali všichni zúčastnění, protože každý ulovil rybu
a to se na našich závodech už dlouho nestalo. Zároveň musím říci, i když úlovky nebyly kapitální,
v očích dětí byla i malá ryba rybou velkou. Deset
nejlepších dětí si domů odnášelo ještě živého kapra,
kterého si musely vylovit z napuštěné kádě. Klání se
vydařilo, dvacet dva dětí, podle rozzářených obličejů, odcházelo spokojeně domů se zážitky z krásného
dne.
Zároveň bych chtěl poděkovat touto formou všem
zúčastněným za přípravu a bezvadný průběh závodů.
Rudolf Matušík, ved. kroužku mladých rybářů.
PETRŮV ZDAR!

■ Na těchto závodech vyhráli všichni - každý účastník byl úspěšný a ulovil rybu. Foto: Rudolf Matušík
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Lymfodrenáže Ballancer® 606
Ballancer® 606 je nejvyšším modelem řady Ballancer® s dotykovým displejem. Je určen pro uživatele, kteří chtějí používat nejmodernější a nejkvalitnější dostupné lymfodrenážní systémy na světovém trhu. Tento
VIP přístroj umožňuje kombinaci několika programů a má přednastavené
procedury určené mimo jiné na tvarování postavy, prevenci celulitidy, eliminaci otoků, regeneraci po sportovní aktivitě, řešení poúrazových stavů
atd. Ballancer® 606 nabízí tyto lymfodrenážní programy (a jejich kombinace): Pretreatment®, Ballancer, Slim a Wave.
Dále je možnost tvoření neomezeného množství programů vlastních dle
požadavků klienta.
výrazně zlepšuje funkci lymfatického systému | zmírňuje projevy celulitidy | při opakované aplikaci redukuje objem masírovaných partií | pomáhá
při regeneraci po sportu | používá se jako účinný prostředek pro formování
postavy | zvyšuje elasticitu pokožky | zvyšuje účinky ošetření kavitací, radiofrekvencí, kryolipolýzou apod. | zlepšuje výsledky po invazivní liposukci
| přispívá k přirozené detoxikaci organismu | stimuluje kolagenová vlákna
ve spodních vrstvách kůže | podporuje metabolizmus | odstraňuje lymfedém (otok) dolních a horních končetin

NAVŠTIVTE NÁS NA KOUPALIŠTI V LODÍNĚ | TEL.: 774 204 552
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Zákaznická linka: 491 615 725
Kladská 1082/67, 500 03 Hradec Králové

LETNÍ

NOVINKA

SUMEČEK V MARINÁDĚ
Bez kostí - Bez rybího zápachu
Šťavnaté a pevné maso
Vysoký obsah bílkovin - Nízký obsah tuku
100 g

39,- FILETY V MARINÁDĚ, 2 ks
100 g

37,- FILETY V MARINÁDĚ, 4 ks
1 kg

115,- ŽIVÁ RYBA
1 kg

280,- FILET S KŮŽÍ
1 kg

290,- FILET BEZ KŮŽE
100 g

39,- UZENÝ FILET VAKUOVÝ (cca 0,4 kg)
100 g

32,- UZENÁ PODKOVA VAKUOVÁ (cca 0,25 kg)
1 kg

360,- UZENÉ FILETY BALENÉ V KARTONU (cca 2 kg)
Prodej v sídle firmy: Zemědělská akciová společnosti Mžany, a.s., Mžany 14, Nechanice - 15.00 až 16.30 hod.
Živá ryba v tržní váze kolem 2 kg na rybí farmě ve Stračově – recirkulační akvakulturní systém - 15.00 až 16.30 hod.

Od 2. 7. do 30. 9. 2021

LETNÍ PRODEJ KAŽDÝ PÁTEK
formou e-mailových či telefonických objednávek vždy do STŘEDY do 12.00 hodin

objednavky@mzanyas.cz

www.mzanyas.cz

495 448 000

Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
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CESTA PŘÍMSKÉHO DOROSTENCE NA MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU
Dolní Přím - V oddílu mladých
hasičů Drakouši máme letošní rok
registrovaných 20 mladých hasičů ve
dvou kategoriích.
Děti přijímáme do oddílu od 5
roků. Šikovní mladí hasiči chodí do
oddílu několik let a příprava na soutěž PLAMEN se každoročně opakuje.
Zdálo se nám, že děti v kategorii starší se už trošku nudí a bylo by potřeba
posunout jejich znalosti a dovednosti
trošku dál. Začali jsme trénovat na
soutěž jednotlivců v kategorii mladších dorostenců, ve které mohou soutěžit mladí hasiči od 13 let.
Do okresního kola Závodu požárnické všestrannosti, který se konal
na podzim v Králíkách, jsme kromě
jednoho družstva v kategorii mladší
a dvou družstev v kategorii starší přihlásili i 3 dorostence a 3 dorostenky
v kategorii mladších dorostenců. Do
jarní části okresního kola, do kterého
se započítávají i výsledky z podzimního závodu, jsme vzhledem k časovým možnostem tréninku i vlastní
účasti na závodu mohli přihlásit už
jen jednoho dorostence a dvě dorostenky. Po běhu na 100 m s překážkami a po napsání testu z toho byla
dvě první místa v obou kategoriích

dorostenek i dorostenců a postup do
krajského kola dorostu pro Magdalénu Vyčítalovou a Daniela Tichého.
Krajské kolo dorostu jednotlivců
se konalo stejně jako okresní kolo
na stadionu HZS HK 12. června.
I ve vyšším kole jsme zaznamenali
úspěch v podobě 3. místa pro Magdalenu Vyčítalovou a hlavně 1. místa
a postupu na mistrovství ČR dorostu
pro Daniela Tichého.
Mistrovství ČR v kategorii dorostenců jednotlivců proběhlo 5. července na Městském stadionu v Zábřehu. K testu z požární ochrany
a běhu na 100 m s překážkami přibyla i další disciplína dvojboj, kdy
závodník musí překonat 100 m úsek,
ve kterém proskočí oknem a přenese
na stanovené místo hasicí přístroj.
Na tomto místě přidávám postřehy
samotného závodníka Dana Tichého
a jeho doprovodu:
„Atmosféra na Městském stadionu
v Zábřehu byla pro nováčka překvapivě silná. Přestože mohl mít každý
soutěžící pouze 4 fanoušky, byla znát
hlasitá podpora některých krajů,
které přijely vyzbrojeny i hlučnými
"fandítky". Slavnostní nástup i naživo
zpívaná státní hymna vše jen utvrdily.

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT

FOTBALPOOL
Lodín - Na konci roku 2020 byl
u nás založen „Sportovní klub Lodín“, jehož hlavním cílem je přilákat
k aktivnímu pohybu širokou vrstvu
sportovců (od dětí až po seniory)
a také vytvořit vhodné podmínky pro
sportovní činnosti vybudováním dalších sportovišť v obci. Dětí a zájemců
o pohyb v Lodíně je velké množství,
v současné době mají možnost využívat hřiště s umělým povrchem, dětské
hřiště, venkovní stůl na stolní tenis
a fitpark s lanovkou. Snahou spolku
je nově zbudovat zejména travnaté
hřiště, které v obci dlouhodobě chybí
a které by mohlo být využíváno nejen
místními, ale také kluby z okolí.
První akcí, kterou zahájil klub svoji
činnost, je prázdninový turnaj hráčů
v tenisové čtyřhře. Zápasy probíhají

na hřišti s umělým povrchem a vítěz
turnaje bude známý až na konci srpna. Po jeho ukončení by členové spolku rádi pokračovali dalšími turnaji
v ostatních sportovních disciplínách.
Z areálu kempu byly na jaře letošního roku demontovány dráhy na
minigolf, namísto nich přibyl „fotball
pooll“, což je v podstatě kulečník, který hráči hrají s fotbalovým míčem.
Jde o aktivitu fyzicky nenáročnou, ale
společensky oblíbenou. Zahrát si ho
mohou nejen místní, ale také návštěvníci kempu či koupaliště.
Věříme, že se členům spolku podaří
zrealizovat všechny svoje plány a že se
jejich řady v nejbližší době rozrostou
o další sportovní nadšence.
Petr Soukal
Jan Kraus

Informujte o novinkách
v mikroregionu a připojte se k ostatním

Sdílejte na facebooku ve skupině
Mikroregion Nechanicko - akce a dění
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A pak už to začalo, rozcvičení, protažení, oficiální trénink, převážení
hadic a přeměření rozdělovačů. Handicap v podobě vykloubeného palce
zaháníme "mrazícím" sprejem. Oba
pokusy s platným výsledkem v první disciplíně považujeme za splněný
cíl. Bezchybný výsledek testu bereme jako samozřejmost. Páté místo
ve dvojboji za velký úspěch. Celkově
deváté místo je splněným, ráno vyty-

čeným, cílem. Celý den byl zážitkem,
který jen tak nezapomeneme“.
Konkurence 14 závodníků ze všech
krajů byla veliká. Daniel Tichý si kromě zkušeností z prestižního závodu
přivezl 9. místo, které považujeme za
velký úspěch.
Dáňo, blahopřejeme!
Jana Burketová, Starostka
a vedoucí MH SDH Dolní Přím

■ Daniel Tichý vybojoval ve velké konkurenci skvělé deváté místo.
Foto: Milan Tichý

inzerce





NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Sovětice - Druhý červencový
víkend byl konečně ve znamení sportu. Na víceúčelovém hřišti
v Sověticích jsme téměř po osmi
letech přivítali kromě místních také
nohejbalisty ze Stračova, Máslojed
a Dolních Ředic. Turnaj přilákal
i pár diváků, kteří sledovali, jak se

hráči vyrovnávají s umělým povrchem hřiště či uměním soupeřů.
Krásné počasí doplnily skvělé
výkony a parádní atmosféra. Hrálo
se systémem každý s každým. Vše
probíhalo jak mělo, odehráno bylo
dle rozpisu 21 zápasů, z nichž vzešel jednoznačný vítěz, a to nepo-

■ Jedna z momentek turnaje. Foto: Hana Hlavatá

TAKÉ VÁS V NEDĚLI RUŠÍ NĚKTEŘÍ
SPOLUOBČANÉ, KTEŘÍ ZAPOMÍNAJÍ
NA OHLEDUPLNOST?
Bajka, jež chce připomenout, že káním trávy kolem poledne, různým
chování nás, občanů, někdy narušuje broušením a nevím, čím vším ještě.
To byste se divili, co všechno ti lidé
poklidné soužití všech v obci.
mají za pekelné stroje.“ Na nedaleké
Pan Kuna se potká na zahradě se větvi seděla paní Sovová a celý rozhosousedem panem Kohoutkem a za- vor vyslechla. Zahoukala: „Vždyť přepředou spolu sousedský rozhovor: ce Bůh také sedmý den po své práci
„Tak jsem se dnes v noci zase nevy- odpočíval.“ Pan Výr v dutině stromu
spal. Ten Pavián kousek od vedle jen souhlasně přivíral oči. Paní Sozase pozdě večer řezal dříví. A já brzy vová rezolutně rozhovor všech zúráno vstávám.“ Pan Kuna na to: „Já častněných uzavřela: „Myslím, že ve
jsem se nevyspal ani přes den, a to většině obcí našeho Nechanicka by
jsem byl po noční! Mělo by se s tím mělo být v neděli trochu toho klidu,
něco dělat. Vždyť ti dvounožci tu vzájemného porozumění a tolerance.
opravdu často ruší klid. Aspoň v ne- Neříkají o sobě lidé, že jsou homo saděli by mohlo být ticho. Měli by si piens – tedy rozumní?“
vzít příklad z paní Myškové, ta choVěřím, že jste si tuto bajku pozorně
dí potichu jako myška.“ Z pelíšku přečetli a že než v neděli okolo polevylezla paní Kočková a připojila se dne vezmete do ruky své hlučné pok hovoru: „Jo, jo, jen někteří psi zby- mocníky, uvědomíte si, že v obci netečně štěkají na měsíc, vyjí jako vlci.“ jste na samotě a máte sousedy. Vždyť
Najednou se tu objevil i pan Sojka přílišné uplatňování vlastní svobody
a dodal: „My zvířátka neporušujeme je sobecké a může znamenat omezozákony přírody, ale ti na dvou nohou vání svobody souseda nebo spoluoje porušují často. Věřím, že časem bčana. Už se těším na první neděli,
budou ti dvounožci ohleduplní nejen kdy bude v odpoledních hodinách
k sobě, ale i k nám a nebudou nás ale- božský klid.
spoň v neděli rušit řezáním dříví, seVít Barborka, Radíkovice

ražené družstvo Ředice. Stříbro si
odvezly Máslojedy B a bronz patřil
sovětickým Kozlíkům. Čtvrté místo obsadily Máslojedy A a krásné
5. místo získalo naše mládí z obce,
družstvo KTK. Šesté místo patřilo
stračovskému TOBORO. Zároveň
jsme potěšeni, že se do soutěže za-

pojilo novopečené družstvo Bytovka ze Sovětic.
Děkujeme všem zúčastněným za
předvedené výkony, věříme že se
vám u nás líbilo a už teď se těšíme
na příští rok.
Miroslava Kdoulová
starostka

■ V nohejbalovém turnaji trojic se utkalo šest týmů. Foto: Hana Hlavatá

PRODEJ, PŮJČOVNA A SERVIS
ZAHRADNÍ TECHNIKY

Použité IBC kontejnery

Použité IBC kontejnery mix
provedení, vnitřní nádoba
je vymytá, těsná s funkčním
ventilem. Kontejner je určen
pro užitkovou vodu pro
zahrádkáře a je vhodný i pro
zalévání zeleniny…
Skladem také různé
redukce na IBC nádrže

Cena nádrže

2.190,-

www.vitaltech.cz

Rozběřice 18 | 503 12 Všestary | Tel: 495 458 152 | mobil: 725 993 021 | e-mail: info@vitaltech.cz
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WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ VYROSTLO V MIKROREGIONU – GRATULUJEME DO STĚŽER
Stěžery - Podařilo se nám naplnit
projekt pro radost. Dokončili jsme
práce na budování workoutového
hřiště. Jde o venkovní posilovnu, která je tvořena soustavou hrazd, na kterých sportovci při posilování využívají váhy vlastního těla. Pod hřištěm
je vybudována dopadová pryžová
plocha. Hřiště je doplněno kolotočem a 30 m lanovkou, na kterou se
těšily především menší děti. Ty si
musely počkat na to, až vyroste pod
lanovkou trávník. Veškeré práce jsou
hotovy – vše obec přišlo na cca 1 mil.
Kč, z čehož 70 % bylo hrazeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
Slavnostní otevření hřiště se konalo ve středu 30. června 2021. Pojali
jsme tuto akci tak trochu jako ukončení školního roku a dárek na začátku prázdnin. Ten umocnila zmrzlina
pro všechny přítomné děti. A že jich
tam přišlo hodně. Dostavili se ale
i dospělí, všechny přilákalo především vystoupení vicemistryně Evropy ve street workoutu Veroniky Szabóové (titulů má mnohem více). Její
exhibiční vystoupení i neuvěřitelné
výkony sledovali všichni přítomní se
zatajeným dechem a oceňovali bouřlivým potleskem. Jejich potlesk patřil
i výkonům dvou cvičenců z jejího
sportovního týmu.
Poté následovala cvičební lekce pro

přítomné odvážlivce. Nejdříve byli
vyzváni muži, aby soutěžili v počtu
shybů. V prvním momentě se nikdo
neodvážil. Ledy prolomil pan Milan
Balcar (66 let), který se přitáhl 7 krát.
Jeho výkon byl mohutně aplaudován.
Potom už našli odvahu i ti ostatní, někteří se dostali až na dvacítku.
Ženy tentokrát nepřekonaly ostych.
Zato děti vše vynahradily. Na výzvu
Veroniky se přihlásily všechny. Pro
velký počet byly rozděleny na chlapeckou a dívčí sekci. Jejich úkolem
bylo vydržet co nejdéle zavěšeny na
hrazdě. Rekord byl 3 minuty. Pak už
následovala lekce správného cvičení
na jednotlivých cvičebních prvcích.
Zkoušeli to všichni, dospělí i děti
a bylo vidět, že je to moc baví.
Věříme, že celá akce přispěla k pochopení toho, co vše se dá cvičit na
našem novém hřišti. Věříme ale, že
se tak bude dít za dodržení bezpečnostních pravidel, která jsou na hřišti
zveřejněna.
Hřiště se nachází v těsné blízkosti
fotbalového hřiště ve směru k Pivovaru Beránek. Zveme všechny obyvatele mikroregionu Nechanicko, aby
si i oni přišli ověřit svou sportovní
zdatnost k nám do Stěžer.
Dagmar Smetiprachová
starostka

■ Kneiff, nejvyšší bod Lucemburska (560 m). Foto: Wikipedia

■ Jeden z úkolů pro děti bylo vydržet do nejdéle zavěšený na hrazdě.
Foto: Michal Skřivánek

■ Vícemistryně Evropy ve street workoutu Veronika Szabóová. Foto: Michal Skřivánek
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