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NECHANIČTÍ VYRAZILI NA RAFTECH
ZA SLÍĎÁKEM BŘEHOVÝM A DALŠÍMI OHROŽENÝMI DRUHY
Na počátku roku 2021 zahájila Česká společnost ornitologická (ČSO)
ve spolupráci se společností Ekotoxa
a německým spolkem pro péči o krajinu DVL (Deutscher Verband für
Landschaftspflege) projekt Cesta ke
zdravější zemědělské krajině spoluprací ochránců přírody, samosprávy a zemědělců. Čtenáři zpravodaje se mohli
s projektem seznámit již v předešlých
číslech 2/2021 a 4/2021. Z názvu projektu lze odvodit také jeho hlavní cíl –
vytvoření trvalé spolupráce mezi jednotlivými zájmovými skupinami, které
se podílejí na utváření zemědělské krajiny. V listopadu minulého roku proběhl v Nechanicích seminář, kde kolegové
z DVL představili ve svých prezentacích aktivity spojené s ochranou přírody. Protože by byla škoda si tyto projekty ukazovat pouze na fotografiích,
rozhodli jsme se na konci dubna 2022
uspořádat exkurzi přímo do Saska,
abychom si ochranářské úspěchy DVL
mohli prohlédnout pěkně zblízka. Někteří účastníci byli natolik nadšení, že
se rozhodli nenechat si své dojmy z exkurze pro sebe a podělit se o ně s Vámi.
„Naše první zastávka byla Kirschallee, kde o více jak 85 let starou třeš-

ňovou alej pečuje Spolek pro ochranu
krajiny Horní Lužice. Alej je potřeba
udržovat dosazováním nových stromů.
Právě zde spatřuje LPV potenciál ke
spolupráci s veřejností. Na nové stromy
přispěli dárci, přičemž někteří si je také
sami zasadili. Každý vysazený strom
byl opatřen cedulkou se jménem dárce.
Následovala procházka kolem rekultivovaného hnědouhelného dolu Berzdorfer See, který dnes slouží především
jako místo k rekreaci.
Další den nás čekal sjezd řeky Nisy
na raftech. Udělali jsme si zastávku na
písčitém břehu, který je udržován proti
zarůstáním vegetací, aby na něm mohl
žít vzácný druh pavouka slíďák břehový (Arctosa cinerea). Odpoledne jsme
se přemístili do Lodenau, kde jsme si
prohlédli vodní tok obsazený bobrem
evropským. Němečtí kolegové nám
zde ukázali, jak je možné zabezpečit
vysazované keře a stromy před okusem tohoto chráněného druhu, který
se sem navrátil z polské strany. Během
naší cesty jsme se navštívili také několik míst, kde vznikly v rámci aktivit na
podporu přírody hmyzí hotely, budky
pro ptáky a různé ekovýchovné prvky
pro děti i dospělé.

■ Stará třešňová alej
v Saském Kirschallee.
Foto: Veronika Chvátalová

■ Účastníci exkurze
obdivují velký hmyzí hotel.
Foto: Ivana Šabaková.jpg

NA ZMRZKU DO KLENICE
Klenice, patřící pod obec Stračov, se nám krásně rozrůstá. Nedávno se k nám přestěhovala mladá rodinka se dvěma
malými dětmi, pětiletým Tomáškem a pětiměsíční Viktorkou. Mladý pár koupil bývalou hospodu hned u hlavní silnice
E 35 a zanedlouho začali podnikat. Prodávají výbornou zmrzlinu, každý den jinou, dále v udírně připravují klobásy a uzené
maso. A co pro občany z širokého okolí připraví dále? Necháme se překvapit a budeme se těšit. Držíme jim pěsti, protože
začít podnikat v této době opravdu není vůbec jednoduché.
Ľubica Gembalová
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Třetí den naší výpravy jsme navštívili
unikátní hřbitov, ve kterém roste 1 700
lip pravidelně ořezávaných tzv. „na hlavu“. V Olbersdorfu jsme si prohlédli
mokřady, které slouží k napájení koupaliště, ochraně před povodněmi zároveň a jako prostor pro rozmnožování
obojživelníků. Naší poslední zastávkou
byl Waltersdorf, kde nám LPV prezentovalo projekty na záchranu tamních
ohrožených druhů. Naši průvodci nám
předali mnoho informací o tom, jak
v této části Německa pečují o krajinu,
jaké úsilí musí vynaložit pro získání finanční podpory a jak je potřeba změnit
myšlení lidí, aby pochopili, co je důležité proto, abychom mohli žít na této
planetě v souladu s přírodními zákony.
Výsledkem našeho ochranářského putování po Sasku bylo především poznání, že když se spojí lidé různých profesí
a zájmů (zemědělci, ornitologové, včelaři, ochránci přírody, členové místních samospráv a další) kterým není
lhostejný stav přírody, diskutují spolu
a hledají kompromisy, tak mohou najít
společnou cestu a mnohé změnit.“ Radim Kupka a Ivana Šabaková.
Exkurze do Saska není zdaleka poslední akce, kterou v rámci projektu

plánujeme. Na podzim nás čekají další
setkání v rámci kulatých stolů, na kterých se s rádi kromě zástupců samosprávy, zemědělců a místními spolky
potkáme také s širokou veřejností.
Zemědělská krajina Nechanicka se bohužel stále více potýká s problémem
sucha, což se projevuje také při diskuzích s místními obyvateli. Z proběhlých
kulatých stolů vyplynulo, že nedostatek
vody v krajině vnímali účastníci jako
jeden z největších problémů na Nechanicku vůbec. Není tak překvapivé, že
více jak polovina navržených podnětů
občany se věnovala právě vodě. Některá v současnosti opomíjená místa
mají velký potenciál pro řešení sucha
i podpory biodiverzity minimálně na
lokální úrovni. Na podzim letošního
roku bychom rádi představili výsledky
našich jednání s Povodím Labe a návrh
na revitalizaci mokřadu v Komárově
v Nechanicích zpracovaný firmou NaturaServis s. r. o.
Aktivity projektu byly podpořeny
Německou spolkovou nadací pro životní prostředí DBU a Královéhradeckým krajem.
Václav Zámečník, Michaela Kada

■ Vyjížďka na raftech po řece Nise. Foto: Václav Zámečník
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NA CO SE VY MŮŽETE NEBO SPOLEČNĚ MŮŽEME TĚŠIT?
Nechanicko - věřím, že většina
z Vás, kterým se Zpravodaj dostává
do ruky, už má zkušenost s našimi
aktivitami, a to i osobní. V uplynulém čtvrtletí jste se s námi mohli
potkat na 25 akcích. V některých
případech jsme se připojili k akci,
kterou pro vás pořádala obec nebo
místní spolek, ale řadu aktivit jsme
naplánovali samostatně. Viděli jsme
se třeba na Dolním Přímě na hasičských závodech, na „Třešňohrádkách“ v Těchlovicích, v Lodíně na
pouti, na Dnu pro rodinu v Hradci
Králové nebo na Zemědělském dnu
v Sověticích. Aktivní odpoledne pro
rodiče s dětmi jsme připravili v Mateřské škole v Třesovicích a v Těchlovicích nebo ve společenském centru
v Hřibsku. Zdravou procházku jsme
zrealizovali v Mokrovousích, o fauně
a flóře v místě, kde žijeme, jsme si
povídali se smíšenou skupinou sousedů z Hřibska, Hvozdnic a Libčan.
Naše aktivity připravujeme pro
mikroregion Nechanicko a Urbanická brázda. Sousedé se tak potkali
například na velkém výletě za historií
Hradce Králové, na kterém jsme navštívili malou vodní elektrárnu Hu-

čák, hradecké Muzeum a poslechli
jsme si zajímavou prezentaci o tom,
jak se bránit „novodobým šmejdům“.
Druhou velkou akcí byl výlet do
Markvartic za rozkvetlými loukami, na který jsme se vydali ze Stěžer
a přilehlých obcí. Viděli jsme louky
a luční kvítí, jaké pamatujeme z dětství, a které v Markvarticích pěstují
na semeno. A my pak v našich obcích
už mnohde můžeme vidět, jak se původní louky obnovují.
A co nás čeká na podzim? V Libčanech a ve Stěžerách budeme pokračovat ve studiu na Virtuální univerzitě
třetího věku. Ve Stěžerách pokračuje
téma české historie, v Libčanech budeme poznávat rituály evropských
královských rodů. Chcete středisko
VU3V i u vás? Ozvěte se nám do
konce prázdnin! Se vším poradíme
a pomůžeme. Témat ke studiu je nespočet, najdete je na https://e-senior.
czu.cz/.
17. 9. 2022 se setkáme nad tématem prevence stárnutí, a to jak duševního, tak tělesného. A opět chceme na výlet! Kam? To máte možnost
ovlivnit i vy, když nám pošlete svůj
tip!

Pokračovat budou naše sousedská
setkání nad sociálními tématy, která
vždy doplníme zajímavou prezentací.
Mohou to být tvořivé „dílny“, povídání o využití bylin nebo cestovatelské
prezentace. Zahálet nenecháme rodiče s dětmi. Můžeme nacvičovat první
pomoc u malých dětí nebo diskutovat s psychologem nad tématy spojenými s výchovou a vzděláváním.
Využít stále můžete také naši bez-

platnou právní poradnu, a to kdykoliv na e-mailu: poradna@hradeckyvenkov.cz nebo ve středu, v době
od 17 do 19 hodin volejte na tel.:
605 232 464.
Aktuality o akcích projektu můžete
sledovat na facebook.com/hradeckyvenkov nebo na https://www.hradeckyvenkov.cz/. A psát nám můžete na
e-mail ksp@hradeckyvenkov.cz.
Eva Vašáková

■ Jeden z výletů - návštěva vodní elektrárny Hučák. Foto: Eva Vašáková

CYKLOSTEZKA SNAD JIŽ V DOHLEDNU
Stěžery - Přibližně měsíc před uzávěrkou tohoto čísla se stala mezi Stěžerami a nadjezdem nad D11 vážná
dopravní nehoda. Autobus zde při
předjíždění srazil cyklistu z Dolního
Přímu. Pro zraněného cyklistu přiletěl
vrtulník a odvezl ho do hradecké nemocnice. Naštěstí tato nehoda dopadla
dobře, přestože vypadala strašlivě. Cyklista je již bez vážných následků doma.
Na tuto událost reagovali kolegové starostové z našeho mikroregionu s otázkou, zda mohou nějak pomoci při
urychlení realizace stavby cyklostezky.
Zde - trochu s povzdechem - připomínám, že náš mikroregion Nechanicko již v roce 2004 nechal zpracovat
strategický dokument - projekt návrhu cykloturistických tras, ve kterém je
zaznamenána plánovaná cyklostezka
z Hradce Králové do Stěžer jako prioritní. Rok na to byla naše cyklostezka
zařazena i do Územního plánu obce.
Já jsem na ní začala pracovat po
svém nástupu do funkce starostky
v roce 2011. V poměrně krátké době
se podařilo vykoupit všechny pozemky potřebné pro její stavbu (v katastru obce). Zároveň bylo s městem HK
a Královéhradeckým krajem podepsáno Memorandum o spolupráci při

přípravě této stavby. Velkým úspěchem
bylo rozšíření mostní konstrukce nad
D11 o přidanou krajnici. Na infarktové situace, které tomu předcházely,
si dnes vzpomínám už jen s úlevným
úsměvem. Jednou z těchto situací byly
výhrůžky o vyvlastnění obecních pozemků pod dálnicí nebo hlasování stěžerských zastupitelů o tom, jestli rozšíření vůbec dělat. O tomto kroku bylo
nutné hlasovat v zastupitelstvu v roce
2019, tedy po 8 letech usilovné snahy
o stavbu cyklostezky. Tehdy pro rozšíření mostní konstrukce hlasovalo pouze 8 zastupitelů, což je v našem případě
hraniční. Na základě tohoto hlasování
mohla být rozšířena krajnice na nadjezdu, která bude sloužit pro bezpečný
přejezd dálnice.
Největší zdržení způsobuje stavební
řízení. Nejdříve muselo proběhnout
tzv. územní řízení na umístění stavby. To trvalo od června 2018 do listopadu 2020. Nyní čekáme na stavební
povolení, o které jsme požádali na
stavební úřad Magistrátu města HK
v prosinci 2021. Situaci mírně brzdí
snaha obce zkoordinovat další související stavby. Do tělesa cyklostezky
budeme umísťovat kanalizační výtlak
a v obci budeme napojovat i další úsek

cyklostezky podél Višňové ulice s bytovými domy. V obci ještě v rámci stavby postavíme nový záliv autobusové
zastávky. Jsou to vlastně čtyři projekty,
které slaďujeme, a to situaci komplikuje. Ukázalo se, že je nutné v místech
cyklostezky na konci obce udělat přeložku plynu. Ta zasahuje do pozemků
Státního pozemkového úřadu. Přestože
obec má právě od Státního pozemkového úřadu souhlas se stavbou cyklostezky, plynárny nově požadují další
Smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi plynárnami a Státním pozemkovým úřadem. Takže papíry se množí,
a my jen čekáme a čekáme. Čekání je
frustrující při vědomí, že my sami ne-

můžeme aktivně přispět k urychlení
celého stavebního řízení.
Přesto věříme, že se podaří splnit následující termíny: Stavební povolení na
všechny koordinované stavby získat do
konce roku 2022, začátkem roku 2023
podat žádost o dotaci u Státního fondu
dopravní infrastruktury na dopravní
stavby a u Státního fondu ŽP na kanalizační výtlak. Pokud budeme úspěšní,
tak všechny stavby budou zahájeny na
jaře 2024. Předpokládáme, že vlastní
stavba cyklostezky nebude trvat déle
než 2 měsíce. Musíme jen doufat, že do
té doby se nestane další úraz cyklisty na
tomto úseku.
Dagmar Smetiprachová, starostka

■ Cyklostezka ze Stěžer povede od domů ve Višňové ulici
podél stromů směrem do Hradce Králové. Foto: Petra Kopecká
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NOVÁ STEZKA „PO STOPÁCH PŘÍRODY“ V HRADECKÝCH LESÍCH
Naučná, ale hlavně zábavná stezka s odměnou na konci seznámí návštěvníky s vybranými zvířaty žijícími
v místních lesích a mnoha zajímavostmi na ekologická témata.
Začíná v kempu Stříbrný rybník (za
volejbalovým hřištěm) a po 1 kilometru vás zavede k občerstvení U Pytláka
a Lesní tělocvičně, kde si můžete dát
něco dobrého na zub a malí neposedové si ještě trochu zasportují. Děti
zabaví frotážové (obkreslovací) pulty,
v jejichž blízkosti bystré oči objeví makety ptáčků české přírody, bádat budou
u edukativních tabulí a ve skoku dalekém změří síly s blechou, veverkou
nebo jelenem. Stezka je navíc doplněna
o mobilní aplikaci Lesní svět, díky které
dostanou panely další rozměr a ptáčkové najdou hlas.
Ke stezce také vznikl pracovní sešit,
který dostanete na recepci kempu a ve
kterém naleznete zábavné úkoly, volná
místa na vytvoření frotáže a křížovku
na závěr. Za správně vyplněnou tajenkou získáte malou odměnu opět na
recepci kempu. Sešit je také možné si
stáhnout na www.hradecko.eu

Chytré hlavičky si mohou zkusit kvízy z pracovního listu ve dvou úrovních
obtížnosti, který ověří nově nabité znalosti. Vhodný je nejen pro jednotlivce,
ale také pro školy a školky. Volně ke
stažení je opět na www.hradecko.eu,
k vyzvednutí v menším nákladu v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží a na recepci kempu.
Sběratelé turistických známek ocení
i novou tématickou známku Po stopách přírody.
Na vybudování stezky se podílely
Elektrárny Opatovice, Destinační management Hradecko, Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje,
město Hradec Králové a Městské lesy
Hradec Králové.
Co nová stezka nabízí:
• Šest frotážových pultů na téma
lesní zvěře
• Šest skrytých maket ptáčků
• Čtyři interaktivní prvky – ekologická témata a doskočiště
Pracovní sešit je k dostání na recepci
kempu, v menším nákladu v Turistickém informačním centru na Eliščině
nábřeží, ke stažení - www.hradecko.eu,

nebo v Mobilní aplikaci Lesní svět.

ním centru na Eliščině nábřeží a na
recepci kempu

Turistická známka Po stopách přírody je k dostání vTuristickém informač-

DM Hradecko, www.hradecko.eu

■ Po stopách přírody. Foto: Zdeněk Puš

PROJEKT MAP II SE BLÍŽÍ DO FINÁLE!
Hradecký venkov - Léto je v plném
proudu a konec projektu Místní akční
plán vzdělávání II na území ORP Hradec Králové se nezadržitelně blíží. Za
celé čtyři roky realizace projektu jsme
toho společně zažili opravdu mnoho.
Během nelehké doby pandemie jsme
průběžně přidávali tipy na výlety a vytvořili obsáhlou databázi naučných
stezek na našich webových stránkách.
K vybraným stezkám jsme připravili
také pracovní listy, abychom ještě více
nalákali rodiče s dětmi vyrazit do přírody. Do obcí v území jsme umístili
deset knihobudek, které nyní úspěšně
slouží k půjčování a výměně knížek.
Uskutečnilo se nespočet vzdělávacích
aktivit pro děti, žáky, pedagogy, rodiče
či veřejnost. Nezapomínali jsme ani na
místní knihovníky, kteří s námi vyrazili na vzdělávací exkurzi do Nového
Města na Moravě. Na závěr nás v srpnu
v Libčanech, Nechanicích a Osicích čekají ještě velmi žádané zdravotní kurzy
pro pedagogické sbory. Byly to opravdu čtyři nabité roky a nyní se těšíme,
co přinese navazující projekt MAP III,
který začíná již v září.
Milada Rohlenová
analytička projektu MAP II
www.hradeckyvenkov.cz
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KVĚTINÁŘSTVÍ
NECHANICE
Nabízí řezané květiny
pro jakoukoliv příležitost:
V
V
V
V

svatební kytice
(možnost aranžmá na stůl)
kytice pro firemní akce
(možnost aranžmá na stůl)
narozeninové kytice
dárkové předměty (svíčky,
čokolády, pečené čaje atd.)
Jsme plátci DPH.

Možnost objednat po telefonu
a nechat si kytici dovézt.
Rozvoz do 15km ZDARMA.
Palackého 81. 503 15 Nechanice
fecebook: kvetinarstvinechanice

■ Naučná stezka Velichovky. Foto: Eva Kalenská

tel.: +420 775 612 113
Těšíme se na vás.

zpravodajství obce

ZNÁMÉ HISTORICKÉ SOUVISLOSTI POMOHLY PŘI TVORBĚ OBECNÍCH SYMBOLŮ

Puchlovice - První zmínky o obci
pocházejí již z poloviny patnáctého století. Je to tedy obec s bohatou
historií. Proto je zvláštní, že dosud
neměla své symboly, jako jsou znak
nebo vlajka. Bohužel Puchlovice byly
podstatnou část své existence součástí jiných obcí, zejména Boharyně.
Samostatnou obcí byly pouze v letech
1850 až 1960 a znovu od roku 1992,
kdy se obyvatelé Puchlovic rozhodli převzít správu věcí veřejných do
svých rukou. Čas sám ukázal, že to
bylo rozhodnutí správné, a proto

zákonitě vznikla myšlenka nechat
vytvořit symboly obce, kterými by
se v budoucnosti hrdě identifikovala
a prezentovala.
A tak v roce 2020 zastupitelstvo
obce zadalo vytvoření znaku, vlajky,
praporu a razítka zkušenému heraldikovi Zdeňku Kubíkovi. Ten při
tvorbě vycházel ze známých historických souvislostí, a tak znak a ostatní
symboly mají tento ikonografický
význam:
Hlavní heroldská figura v horní
části štítu vychází z rodového erbu
rodu Boharyňských z Hrádku, bývalé vrchnosti z doby první zmínky
o obci. Další heroldské figury připomínají protékající Bystřici, místní
rybníky a zemědělský charakter oblasti, což podtrhují tinktury modré,
bílé a zelené. Figury pěti hvězd jsou
převzaty ze svatozáře sv. Jana Nepomuckého, jehož socha stojí v průčelí
puchlovické kapličky.
V sobotu 18. června obec uspořádala u příležitosti vzniku symbolů slavnost, na které byly symboly
představeny. Slavnosti se zúčastnil

vedle obyvatel obce, rodáků a dalších
významných hostů i první náměstek
hejtmana Královéhradeckého kraje
Pavel Bulíček, starostka Boharyně
Věra Macháčková a generální vikář
Biskupství královéhradeckého Jan

Paseka, který v průběhu programu
symbolům obce požehnal. V kulturním programu vystoupil Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Habrmanova za řízení Jana Doležala.
Miroslav Franc

■ Představení nového znaku probíhalo ve slavnostní atmosféře.
Foto: Martina Holasová

ČERVEN V NECHANICÍCH VE ZNAMENÍ OSLAV
Nechanice - v nechanickém kulturním domě se v měsíci červnu konalo mnoho milých setkání a oslav.
Mezi první patřila oslava životních
jubileí našich nejstarších spoluobčanů. V našem městě je zvykem jubilanty od 75 let osobně navštívit a popřát jim pevné zdraví. Tyto návštěvy
se však v době covidové z ohledu
právě na zdraví našich seniorů nekonaly, a tak jsme se rozhodli, že až
to situace umožní, pozveme všechny
do kulturního domu. Oslovili jsme
87 jubilantů, kteří byli 2. 6. 2022 přivítáni květinou. Pan starosta zahájil
slavnost přáním všeho nejlepšího,
následoval přípitek a sousedské popovídání u občerstvení. Oslavencům
byl předán také finanční dar, aby si
mohli udělat radost dle svého uvážení. Seniory, kterým zdravotní nebo
jiné důvody neumožnily zúčastnit se
oslavy, jsme dodatečně osobně navštívili.
Tento způsob gratulace se oslavencům velmi líbil, potěšily nás milé
reakce od nich, ale i od rodinných
příslušníků a přátel. Paní Tužilová
z Lubna nám napsala. „Ještě jednou
všem, kdo se podílel na tak milé akci,
která překvapila a potěšila, ze srdce
děkuji.“ Paní Jarkovské se zase líbily
zveřejněné fotografie. „To je nádhe-

ra, tolik známých tváří pokupě, již dárky pan starosta Jiří Pechar. Všem
Hana Jarošová
pár let nežiji v Komárově a tohle mě žákům přejeme, aby byli na nových
místostarostka města
opravdu potěšilo, moc krásný ná- školách úspěšní a spokojení.
pad.“ Pan Pek ze Suché nám dokonce přinesl pár fotografií jako milou
vzpomínku na toto setkání.
Velmi děkujeme všem oslavencům
za účast a budeme se těšit na další
společné setkání.
Ze stejných důvodů se nekonalo
ani vítání našich nejmenších občánků. Protože by se nám všechny děti
do obřadní síně nevešly, zvolili jsme
za účelem slavnostního přivítání do
našeho města opět kulturní dům.
V sobotu 11. června tu bylo veselo.
Děti z mateřské školky vystoupily
pod vedením p. učitelky Šulcové a p.
učitelky Lehké s pásmem básniček
a písniček. Nejstarší vítaní občánci už
jim i osobně tleskali a někteří si dokonce sami odnášeli domů dárek od
města. Všem rodinám přejeme pevné
zdraví a mnoho radosti z dětí.
Nebude to trvat tak dlouho a děti
nastoupí do základní školy, z prvňáčků se, než se nadějeme, stanou deváťáci. A my se s nimi budeme slavnostně loučit. Stejně tak tomu bylo
i dne 29. června 2022, kdy se ve velkém sále loučil s absolventy naší zá■ Oslava životních jubileí nejstarších spoluobčanů
kladní školy pan ředitel Jan Čech a za
se konala v kulturním domě. Foto: Adéla Kohoutková
město Nechanice předal upomínkové
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NOC KOSTELŮ TRADIČNĚ PO ČTYŘECH LETECH I V DOHALICÍCH
Dohalice - Podobně jako se olympijské hry konají co čtyři roky, tak se
Dohalice jednou za čtyři roky připojují k celorepublikové akci Noc kostelů, jejímž cílem je přiblížit široké
veřejnosti křesťanství.
Letos se setkání u kostela sv. Jana
Křtitele konalo 10. června v podvečerních hodinách. Na úvod programu se pořádal již tradiční štafetový
běh ve dvou kategoriích, do 12 a od

12 let. V první kategorii si nejlépe
vedla štafeta Pátá třída ve složení
Adéla Víznerová, Barbora Klempířová, Jaroslav Švehla a Vojtěch Mařík. V druhé kategorii pak zvítězilo
družstvo Mokralice ve složení Tereza
Janďourková, Jana Brandová, Ondřej
Janák a Jakub Věchet.
Hned poté navazoval program
v kostele koncertem sboru Kaštánek, varhanním koncertem Jaroslava

■ Tradiční štafetový běh nesměl na této akci chybět.
Foto: Jolana Miškářová

Hartla a komentovanými prohlídkami, při kterých bylo možné nahlédnout do různých zákoutí kostela, ale
i vystoupat na věž nebo si zkusit úděl
zvoníka.
Během celého večera bylo možné hlasovat ve výtvarné soutěži dětí
z MŠ Třesovice a ZŠ Dohalice, jejichž
obrázky byly umístěny uvnitř kostela. První místa ve svých kategoriích
získali za MŠ Třesovice Klárka Vej-

narová a za ZŠ Dohalice Adam Janák
(1.-2. třída), Adélka Kalousková (3.4. třída) a Natálka Bramborová (5.
třída).
Nechybělo občerstvení a příjemné sousedské posezení, které bylo
doprovázeno dobrým počasím. Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli
na přípravě a hladkém průběhu celé
akce.
Terezie Horáková

■ Vystoupení sboru Kaštánek přilákal do kostela spoustu návštěvníků.
Foto: Jolana Miškářová

V KVĚTNU JSME PŘIVÍTALI DO OBCE JEDENÁCT MALÝCH OBČÁNKŮ
Sadová - Letošní jaro jsme začali 23. dubna úklidem naší obce. Za
pomoci našich občanů jsme posbírali odpadky v katastru obce. Oproti
předchozím rokům byla situace mnohem lepší, ale stále nejvíce odpadu se
našlo na cestě směrem na Čepro.
A teď již k milejším akcím. Ke konci května proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostní při-

vítání občánků naší obce. Přijali jsme
mezi naše obyvatele šest chlapečků
a pět holčiček. Děti obdržely pamětní listy, malé dárky a byly uvedeny do
Kroniky narozených dětí naší obce.
Sobotní odpoledne 4. června patřilo dětem. Po třech letech proběhl
dětský den, na který přišlo skoro 130
dětí. Soutěže pro děti byly doplněny
o stanoviště zdravovědy, s cisternou

■ Vítání občánků. Foto: Jiří Středa
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přijeli hasiči ze Sovětic. Možnost
vyzkoušet si masáž na figuríně byla
využita i z řad dospělých. Na dětský
den navázalo sousedské posezení
s hudbou, kde nám zahrála kapela SERVIS & VOKAP. Škoda jen, že
k večeru zůstalo na této akci málo
sousedů.
Brigáda se uskutečnila 11.
a 12. června na rekonstrukci naše-

ho sportovního hřiště. Po 11 letech
užívání bylo potřeba natřít kovovou
konstrukci, některá prkna vyměnit
a natáhnout nové sítě. Většinu prací
jsme stihli udělat o tomto víkendu,
sítě se natáhly až po zaschnutí nátěru
a dokončení prací uskutečnili již zaměstnanci naší obce. Všem, kteří se
brigád zúčastnili, moc děkujeme.
Michal Juklíček

■ Brigáda na opravu všesportovního hřiště. Foto: Jiří Středa

zpravodajství obce

JAK JSME OBNOVILI SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ ŽIVOT V OBCI.
Těchlovice - po dvouleté pauze,
kdy nás v aktivitách zbrzdil koronavirus, jsme se do toho „obuli“.
Obec, spolky i jednotlivci se vrhli
na obnovení tradičních i nových
aktivit a snažili se probudit Těchlovice ke společenské a sportovní
činnosti. Po velikonočních a čarodějnických aktivitách přišlo na řadu
pouťové posezení. Za doprovodu
dvou šikovných těchlovických muzikantů – kytaristů jsme v polovině
května poseděli při dobrém pivu,
uzeném a koláčích před hostincem
„U Hysků“. Sportovní aktivity rozjeli místní sokolové uspořádáním
turnaje v malé kopané. Tentokrát
s mezinárodní účastí. Za bouřlivého doprovodu svých fanynek
vyhrálo družstvo Ukrajiny. České
týmy obsadily druhé až čtvrté místo. Další sportovně-společenskou
akcí byl již třetí ročník Třešňohrátek. Drobotina v doprovodu svých
rodičů soutěžila a bavila se na téma
„Hmyzáci – co žije v sadě“. Přes
třicet dětí si přišlo zahrát o drobné
ceny, které pro ně připravil spolek

Těchlovandy.
Na konci června uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Těchlovice
dětské rybářské závody. Břeh rybníku „Vítkáč“ obsadilo 10 mladých
závodníků. Největší rybu, amura 68
cm, ulovil Jakub Vyčítal a s 10 úlovky obsadil třetí místo. Druhé místo
patřilo s 11 úlovky Davidu Hýblovi.
Zvítězil Miroslav Morávek s 12 ulovenými rybami.
Na 20. srpna chystáme krásnou,
loňským rokem prověřenou akci –
Máváme prázdninám s procházkou
po pohádkovém lese a s aktivitami na hřišti, a to jak pro děti, tak
i pro dospělé. Těšíme se na bohatou
účast místních i přespolních.
Obavy, že lidé zůstanou ze zvyku
doma, se nepotvrdily. Pevně věříme, že ti, co ještě váhají, se přidají
a budou si užívat společně s námi.
Za obec Těchlovice a spolek Těchlovandy: Blanka Macháčková
Za Tělocvičnou jednotu Sokol:
Jiří Zikl.

■ Jedna ze soutěžních disciplín dětského dne. Foto: Iva Hulajová

MALOVANÉ KAMÍNKY POMÁHAJÍ
Hněvčeves - Malované kamínky můžeme najít kdekoliv. Lidé je
pokládají na různá místa ve městech, v přírodě, v areálu kulturních památek, na cestách. Nevede
k nim žádná navigace. Je to prostě
náhoda. Když nějaký najdete, máte
štěstí. Na kamínky se nejen maluje, ale mohou se na ně psát i vzkazy. Původní myšlenka putovních
kamínků právě byla v textu. Lidem, kteří si ho přečetli, měl nápis
v dnešní uspěchané době třeba pomoci v rozhodování nebo alespoň
vykouzlit úsměv na tváři. V Česku
kamínky putují z místa na místo.
Kdo kamínek najde, má ho přenést
zase někam dál. A proč právě kamínky? Kameny se omalovávaly už
v pravěku, stejně jako skalní stěny
v jeskyních. Určitě znáte i dávné
skandinávské runy tesané do skal
nebo právě na kameny. Dnes malované kamínky i pomáhají. Hněvčeves se již podruhé zúčastnila výzvy
Oblastní charity Hradec Králové
a malí i velcí výtvarníci vytvářeli
pomocí akrylových barev malované
kamínky. Ty byly k prodeji v rámci
mezinárodního festivalu Divadlo
evropských regionů v Hradci Králové. Výtěžek benefiční akce si pře-

vzalo Středisko rané péče Sluníčko, které pomáhá rodinám s dětmi
s postižením. Pro nás to znamenalo
jedno hezky strávené odpoledne
a příjemný pocit, že někomu pomůžeme. I když s vytvořenými dílky se
občas těžko loučí, ale třeba je někdy

někde najdeme.
Tato akce proběhla v rámci projektu s názvem „Podpora komunitní práce v Hněvčevsi“ č. CZ.03. 2. 6
5/0.0/0.0/16_047/0015422.
Blanka Domkářová

■ Hněvčeves se již podruhé zúčastnila výzvy Oblastní charity HK.
Foto: Denisa Jenčovská
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PRÁZDNINY PATŘÍ DĚTEM
Boharyně - v sobotu 11. června
uspořádal kulturní výbor Dětský
den, který se konal ve sportovním
areálu v Boharyni. Hojně se zúčastnily nejen místní děti, ale i děti
z okolních obcí. Pro všechny bylo
připraveno 8 stanovišť se sportovními i rozvojovými aktivitami a další
atrakce.
Dětský den byl obohacen skákacím hradem, malováním na obličej,
výrobou zvířátek z balónků, stánkem s cukrovinkami a jednou z odměn pro děti byla i točená zmrzlina.
Také místní myslivecký spolek připravil stanoviště, kde děti mohly navštívit lukostřelbu, střelnici a zkusit
si přírodní poznávačku. Dětský den
byl velmi vydařený.

Jsou tu prázdniny, nastal čas dovolených a výletů. Připravili jsme si pro
děti naučnou žabičkovou stezku a to
po celý měsíc červenec.
Děti si mohly projít stezku z Boharyně až do zvíkovského Hájku. Odměna pro každé dítě, za vyluštěnou
tajenku, byla připravena v místním
obchodě Hruška v Boharyni.
Děti i rodiče se mohou těšit v nadcházejících měsících na další plánované akce. V měsíci srpnu budou
Vánoce v létě, v září Pirátská stezka
a putování za pokladem, v říjnu Drakiáda a listopad a prosinec přinesou
Lampiónový průvod a Mikuláše. Těšíme se na Vás.
Daniela Tukash,
Veronika Klozová, Aneta Pšeničková
■ Žabičková stezka láká k procházce o prázdninách.
Foto: Veronika Stracená Syručková

DĚVČATA ZABODOVALA
Nechanice - v sobotu 4. června
uspořádala Místní organizace Českého rybářského svazu (dále MO
ČRS) Nechanice tradiční dětské
rybářské závody na rybníce Splav
v Nechanicích. Jako předcházející
rok bylo do rybníka vpuštěno přijatelné množství ryb, aby bylo co
možná nejvíce nachytaných úlovků.
Předpověď počasí nám slibovala
bouřky a to se projevilo na účasti

dětí, která byla slabší oproti jiným
ročníkům, ale nakonec se ráno počasí umoudřilo a přálo nám. Děti
při závodech získávaly za ulovený
centimetr ryb bod a ryby po přeměření byly vráceny šetrně zpět do
vody.
Závodů se účastnilo 18 dětí, mezi
nimi byla v zastoupení i děvčata,
která letos zabodovala. O poháry
s rybářskou tematikou se rozdělila

■ Tradiční rybářské závody na rybníce Splav. Foto: Rudolf Matušík

2 děvčata s 1 chlapcem. Na prvním
místě se umístila Andrea Tobolková s 596 body, druhé místo obsadil Ladislav Kadavý 373 bodů a na
třetím místě se umístila Kateřina
Pavlíčková s 304 body. Pro všechny
zúčastněné byly připraveny hodnotné ceny a poukazy, za které bych
chtěl touto cestou poděkovat rodičům, sponzorům a především MO
ČRS Nechanice, která mimo cen

věnovala prvním deseti umístěným
živého kapra. Rád bych poděkoval
za bezvadný chod závodů rozhodčím a pořadatelům z řad členů organizace. Letošní ročník je za námi
a já doufám, že příští ročník přijde
o něco více účastníků.

■ Závodů se účastnilo osmnáct dětí. Foto: Rudolf Matušík

Informujte o novinkách v mikroregionu
a připojte se k ostatním

Sdílejte na facebooku ve skupině Mikroregion Nechanicko - akce a dění
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PETRÚV ZDAR! Za MO ČRS
ved. kroužku mladých rybářů
Rudolf Matušík

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
srpen - listopad 2022

13. a 14.8.
17. 8.

SRPEN 2022

20. 8.

20. - 21. 8.
27. 8.

ZÁŘÍ 2022

Hrádkem křížem krážem - speciální komentované prohlídky.

zámek Hrádek

14:00 Tematický dětský den v ZOO motivu.

Sovětice

14:00 Rozloučení s létem - dětský den.

Suchá

15:00 Máváme prázdninám – Pohádkový les, soutěže a atrakce pro děti i dospělé. Na hřišti.

Těchlovice

19:00 Tradiční posvícenská zábava.

Sovětice

Zámecké slavnosti - dobový jarmark a občerstvení na nádvoří. Doprovodný program.
9:00 Tradiční koloběžkiáda. Sraz u hasičské klubovny.

zámek Hrádek
Mokrovousy
zámek Hrádek

20:30 Kino na kolečkách. Film Kurz manželské touhy.

Hřibsko

2. 9.

20:00 Kino na kolečkách. Film Mimořádná událost.

Stěžírky

3. 9.

15:00 Hřibecká padesátka. Od 19 hodin hraje skupina Spektrum.

Hřibsko

18:00 První lekce tanečních.

Nechanice

10. 9.
12. 9.
17. 9.

8:30 Pohár starosty - pořádá SDH Sovětice.

Sadová

17:00 Cestopisná přednáška Madeira a Portugalsko, Cestování s handicapem aneb Nic Není Nemožné
s Jakubem Greschlem, vstup zdarma.

KD Nechanice

8:00 Hasičské závody u požární nádrže.

Stěžírky

9:00 Stěžerské šlapačky. 33. ročník tradičního pěšího pochodu či cyklovýletu.

Stěžery

24. 9.

18:00 První prodloužená v tanečních.

Nechanice

24. 9.

20:00 Tradiční vinobraní.

Dohalice

24. - 25. 9.
ŘÍJEN 2022

zámek Hrádek

19:30 Bez předsudků - Jana Paulová a Pavel Zedníček (divadlo Kalich).
28. 8.

8. 10.
15. 10.
22. 10.
12. 11.

Pohádka Čertův poklad.

Stěžerský podzim - zahrádkářská výstava na téma „Zahrada pro krásu a potěšení. V místní tělocvičně.

Stěžery

Kros na Hrádku - noblesní běh na 3 míle zámeckým parkem.

zámek Hrádek

Zájezd na výstavu Zahrada východních Čech v Častolovicích. Přihlášení - OÚ Stěžery - 495453221.

Stěžery

Zájezd do Polska Kudowy Zdroje – přihlášení na zájezd OÚ Stěžery – 495 453 221.

Stěžery

18:00 Druhá prodloužená v tanečních.

Nechanice

18:00 Třetí prodloužená v tanečních. Prodej lístků na závěrečný věneček (10. 12. od 18 hodin).

Nechanice

ENGLISH SPEAKING CONTEST
Nechanice - Jsem rád, že se anglická a již tradiční soutěž po dvouleté
pauze opět vrátila mezi děti na první stupeň ZŠ a MŠ v Nechanicích.
16. června si žáci 1. – 5. ročníku mohli vyzkoušet, jak jsou šikovní
v povídání a porozumění angličtině, a hlavně měli příležitost si akci užít
a získat sami ze sebe dobrý pocit.
Rekordy jsme letos nelámali, z kapacitních důvodů jsme nemohli přivítat spřátelené školy, které v minulosti rády naši výzvu přijaly. Ale i tak
se postupně u porotců (dívek a chlapců z devátých tříd) vystřídalo 97
dětí. Tolik přihlášených dětí z jedné školy je stále znamením, že děti angličtina baví a nestydí se v tomto jazyce mluvit, i když třeba ještě chybují.
Moc děkuji SRPŠ, nakladatelství CREW, Comics Centru, Svojtka & Co a společnosti Caimano sports za poskytnutí krásných odměn
pro děti. Bez štědrých dárků by se tato akce nedala v takové míře a kvalitě vůbec podniknout.
Jan Mrzena
ZŠ a MŠ Nechanice
■ Anglická tradiční soutěž se vrátila do Nechanic. Foto: archiv
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INTERCAMP FRANCIE - KAŽDOROČNÍ SETKÁNÍ SKAUTŮ
Stěžery - první červnovou středu
se vydalo naše středisko do Francie
na mezinárodní setkání skautů. Intercamp (tak se nazývá každoroční
setkání skautů ze států NATO v EU)
se letos uskutečnil v úžasném Ecomusée d’Alsace u Mulhouse.
Vyrazili jsme ve středu večer na
dlouhou pouť s plánovanou zastávkou v Německu. V autech bylo živo,
tak ani řidiči neměli šanci za volantem usnout. Hlavně se dost nahlas
zpívalo, byla to zábava. Kolem půlnoci jsme přijeli na místo plánovaného
přespání, kde jsme roztáhli plachty,
nafoukli karimatky, rozbalili spacáky a pěkně pod širým nebem přespali. Druhý den jsme se vydali na
celodenní adrenalinový maraton do
blízkého zábavního parku, kde byla
spousta atrakcí. Někteří se bojíme
výšek, ale i přesto jsme šli vyzkoušet naše žaludky s odhodláním „TO
DÁŠ“! Návštěva zábavního parku
byla skvělá, byli jsme na různých
atrakcích, dokonce i na horské dráze
smrti, kde nejenom holky velice křičely. Myslím si, že jsme si to všichni
pořádně užili a vyřádili se na dlouhou dobu do zásoby, prostě to bylo

celé skvělé. Večer jsme si zapálili ohýnek a zpívali písničky.
V pátek ráno jsme pomalu vyjeli do cíle naší cesty, do Francie. Po
postavení stanů na velké pláni jsme
jeli navštívit nedaleké městečko
Mulhouse a poznat kousek Francie.
Po návratu již začínalo být v kempu
plno a hučelo to jak v babylónské
věži všemi možnými jazyky. Večer
si šli všichni „trsnout“ na skautskou
diskotéku a trochu se unavit před
spánkem.
V sobotu ráno bylo slavnostní zahájení a teprve tam se ukázala ta rozmanitost krojů, vlajek jednotlivých
států a rozdílnost kontinentů. Na
naši skupinu ten den vyšel celodenní
výlet, tak jsme si zabalili batohy a vyrazili. Cestou byla různá stanoviště
s úkoly, ale největším úkolem bylo –
dorozumět se. Dokonce jsme přecházeli řeku, což bylo ve slunečném počasí super a osvěžující. Cestou jsme si
zpívali, povídali a kochali se krásnou
přírodou. Hned po návratu jsme šli
na workshopy. To jsou různá stanoviště, kde si každý může něco vyrobit,
třeba barevný turbánek, nebo potisknout tričko. Večer byl opět určen

mladým a zábavě.
Další den jsme byli rozděleni do
týmů, ve kterých jsme byli namícháni
se skauty z různých zemí. V týmech
jsme byli celý den, hráli různé hry
a pomáhali pracovat v ekocentru. Někdo natíral, někdo třídil nebo uklízel.
Večer se konal již tradiční food festival, kde každá skupina připravila
něco dobrého a ostatní mohli ochutnávat dle libosti a dostatku jídla. Po
dlouhé tradici BRAMBORÁKŮ jsme

se rozhodli pro změnu a dělali lívanečky. Byly výborné a fronta se tvořila neustále.
V pondělí ráno bylo slavnostní
ukončení a pak už, jenom’’ zabalit
a hurá na dlouhou cestu domů. Kupodivu již nikdo nezpíval a kromě
řidičů všichni slastně spali. Nikdo se
nezranil ani neztratil, všichni si to
skvěle užili a již se těšíme na další Intercamp do Německa.
Skauti Střela Stěžery

■ Letošní setkání skautů ze států NATO a EU se uskutečnilo ve Francii.
Foto: Martin Ryska

SPORTU ZDAR A NOHEJBALU ZVLÁŠŤ
Horní Přím - v sobotu 16. července se na antukovém hřišti konal již 5.
ročník nohejbalového turnaje trojic.
Přihlášeno bylo celkem devět týmů,
které byly rozděleny do dvou skupin.
Z každé skupiny postoupily první
dva umístěné týmy, které si zahrály
o medaile. Na prvním místě skončil
tým Walda Gang z Hradce Králové,

na druhém místě domácí tým nesoucí název Bez nervů a na třetím místě
skončil tým Cože, také z Hradce Králové.
Všechny zúčastněné týmy byly
odměněny hodnotnými cenami, po
celou dobu turnaje bylo k dispozici
občerstvení, o které se starali Ludvík
Pomezný a Jan Hloušek (opékání

■ Na druhém místě skončil domácí tým
- družstvo Bez nervů. Foto: Markéta Švastová
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kýty a taneční kreace) a Veronika
Fejfarová (nápoje všeho druhu). Bylo
pamatováno i na děti, které měly
k dispozici skákací hrad.
Po skončení turnaje bylo zajištěno
hudební vystoupení skupin FURT
FAJN a WOCHMATYX.
Celá akce byla všemi zúčastněnými
hodnocena velmi kladně a všichni se

již těší na příští ročník s heslem Sportu zdar a nohejbalu zvlášť.
Poděkování patří všem, kteří se
o celou akci postarali a zajistili její
hladký průběh a samozřejmě všem
sponzorům, bez jejichž pomoci by se
akce pořádala jen velmi těžko.
Jan Švasta
předseda organizačního výboru

■ Letošního turnaje v nohejbalu se zúčastnilo devět týmů. Foto: Markéta Švastová

sport

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ LÁKÁ K AKTIVNÍMU ODPOČINKU
Radíkovice - firma Linhart spol.
s.r.o. letos na jaře dokončila v obci
výstavbu víceúčelového sportoviště
o rozměrech 18 x 36 m. Má speciální
polyuretanový povrch s lajnováním
pro volejbal, nohejbal, tenis, basket-

bal a malou kopanou. Oplocení sahá
do výšky 4m.
Hřiště bylo částečně dotované
z fondu Královéhradeckého kraje
č. 21POVU1-0062. Celkový výdaj
na výstavbu byl 2 903 598Kč . Krá-

lovéhradecký kraj přispěl částkou
1 289 000 Kč.
Hřiště je umístěno na návsi uprostřed vesnice. V blízkosti se nachází kiosek s občerstvením a hasičská
nádrž, která je v létě využívaná jako

koupaliště. Zároveň je zde dětské
hřiště. Záměrem obce bylo zkvalitnit
aktivní odpočinek občanů a rozšířit
volnočasové aktivity.
Pavla Hatašová

■ Otevírání hřiště proběhlo 25. června. Foto: Leoš Hataš

OPĚT PO ROCE JSME PŘIVÍTALI SPORTOVCE
Sovětice - V sobotu 9. července se
na víceúčelovém hřišti uskutečnil další ročník amatérského nohejbalového
turnaje trojic. Sportovní klání bylo
zahájeno v 8:30 za účasti sedmi týmů,
a tak byl dostatečný prostor si opravdu

zahrát. Hra probíhala jako vždy systéObčerstvení bylo pestré a lidé spomem „každý s každým“ na dva vítězné kojení, co víc si přát.
sety.
Můžete si povšimnout, že zaručeně
Turnaj celou dobu provázela přátel- nejhezčí jsou místní borci v nových
ská atmosféra, radost z výkonů a divo- obecních dresech.
ké kreace, kde šlo i o prsa.
Vítězem se stalo družstvo z Bříšťan,

■ Na nohejbalovém turnaji trojic byly občas k vidění akrobatické výkony.
Foto: Mirka Kdoulová

druhé místo obsadili loňští vítězové
z Horní Ředice a třetí byly Máslojedy.
Děkujeme všem zúčastněným
týmům a fanouškům za krásnou sobotu a těšíme se na příští rok.
Mirka Kdoulová

■ Nohejbalové klání sledovaly všechny generace. Foto: Mirka Kdoulová
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VÍTĚZSTVÍ DOHALICKÝCH ST. ŽÁKŮ V HRADECKÉM POHÁRU JAROSLAVA MÍCHALA ST.
Dohalice - 8. června se uskutečnila
finále fotbalového Hradeckého poháru
mladších a starších žáků v Třebechovicích pod Orebem. Nejprve se hrála
semifinále a finále mladších žáků, poté
bylo na programu finále žáků starších.
Náš tým Sokol Dohalice (v této kategorii v tzv. souklubí s Probluzí) se
probojoval do finále díky předchozímu
výbornému výkonu v semifinále v Černilově, kde jsme zvítězili 3:1.
Ve finále jsme se utkali se suverénem
soutěže, týmem ze Lhoty pod Libčany
(v souklubí s Roudnicí), který nás v sezóně 4x porazil. Vynikajícím výkonem
ve skvělém fotbalovém prostředí jsme
tentokrát soupeři nepodlehli, naopak
jsme měli i větší šance na skórování,
nicméně ani na jedné straně se střelci
neprosadili, takže všechny zúčastněné
čekal dramatický penaltový rozstřel.
Naši 4 exekutoři se nemýlili, stejně tak
soupeřovi. Až v poslední, páté sérii náš
borec trefil břevno a protivník měl jedinečnou šanci na ukončení zápasu.
Mladý hráč zřejmě podlehl atmosféře
finále a netrefil branku. Pořadí kopajících se otočilo a když soupeř v 6. sérii

neproměnil, měli jsme možnost dát
vítěznou tečku za krásným utkáním.
Jako u všech předchozích penalt jsme
se semkli a chytili za ramena jako naši
hokejisté v Naganu a po úspěšném pokusu propukla obrovská radost. Poté
už jsme převzali z rukou činovníků
Okresního fotbalového svazu a Jaroslava Míchala ml., po jehož otci je pohár
pojmenován, velký putovní pohár, medaile a menší „neputovní“ pohár.
Byl to 47. ročník této soutěže a nikdy
v historii se nepodařilo ani Dohalicím,
ani Probluzi na tuto trofej dosáhnout,
takže euforie, která vypukla, byla zcela
na místě. Na dokreslení toho, jak hráči
i realizační tým k utkání přistoupili, je
potřeba zmínit i to, že 3 hráči byli přivezeni (a večer po utkání zase odvezeni
zpět) ze školního cyklistického kurzu
z 90 km vzdáleného kempu pod Kozákovem, v nohách měli navíc dopolední
30km časovku, ale nechali na hřišti vše.
Jeden z hráčů dokonce nemohl dohrát
posledních 5 minut, ani kopat penaltu,
zaskočily ho křeče. Další klíčový hráč
dopoledne plnil školní reprezentační
povinnost v běhu, ale v podvečerním

utkání to na sobě nedal znát, jiného
čekal v noci přejezd do Pece pod Sněžkou a výstup na Sněžku za východem
slunce…
Pocity všech poté plně charakterizuje vyjádření jedné z maminek, která
vezla domů syna s medailí na krku:
„Takhle vypadá šťastné dítě!“ Nezbývá než věřit, že podobné zážitky udrží
děti u sportu a budou mít možnost
je – i spolu se svými spoluhráči a blízkými – prožívat znovu a znovu!

Vítězný tým tvořili: Adam Hájek,
Lukáš Dlabola, Marek Zámečník, Matouš Plášil, Vu Xuan Phat, Pavel Vyčítal, Radim Kulhánek, Tomáš Rybáček,
Michal Pavel, Jan Pánek, Jan Bičiště,
Mikuláš Rygl, Milan Veselý, Jan Zvoníček, Marek Podsadlo, na fotce chybí
ještě Jakub Jedlička, Daniel Drábek
a Patrik Pánek, trenéry týmu jsou Bořek Hájek a Milan Jedlička.
Bořek Hájek

■ Vítězné družstvo na fotografii s J. Míchalem. Foto: Lubomír Douděra

OD ČERVNA JE HŘIŠTĚ PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI
Dohalice - V předminulém čísle
jsme informovali o dokončení stavby
všesportovního hřiště při Základní
škole Dohalice. Slíbené slavností zahájení jeho provozu proběhlo 3. června. Program začal už dopoledne
atletickým vícebojem malotřídních
základních škol ve čtyřech disciplínách. Žáci dohalické základní školy
se rozhodně nenechali v konkurenci
zahanbit, první místa pak získali Miroslav Machata v hodu kriketovým
míčkem, Vojtěch Mařík v běhu na 50
a 300 metrů a Barbora Klempířová
v běhu na 300 metrů.
Odpolední program pak patřil fot-

balu, kdy zápas sehrály mladší a starší přípravka TJ Sokol Dohalice. Od
15 hodin bylo hřiště přístupné veřejnosti k prohlídce, ale i k aktivnímu
vyzkoušení.
Hřiště je momentálně využíváno
ve školním roce především žáky ZŠ
Dohalice a jejich pedagogy. V odpoledních hodinách si sportovní plochu
přes rezervační systém může pronajmout i širší veřejnost.
Věříme, že tato stavba naplní svůj
účel a přinese do obce i jejího okolí
další možnost setkávání i aktivního
odpočinku.
Terezie Horáková

■ Vítězné družstvo na fotografii s J. Míchalem. Foto: Lubomír Douděra
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