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V těchto dnech finišuje
rozšíření kempu v Lodíně,
aby sezóna v roce 2023 byla
připravená.
Foto: Martin Korbel

VÁNOCE NA HRADECKU
Adventní čas patří k těm nejkrásnějším obdobím v roce a na Hradecku
si ho můžete vychutnat do sytosti. Pokud zavítáte na Zámek Hrádek u Nechanic, přivítají vás vánočně vyzdobené interiéry, vůně punče a cukroví ze
zámecké kuchyně a dozvíte se mnoho

zajímavého o vánočních zvycích při cích můžete obdivovat skvělou akusti- přivítá paní Priharová a ukáže vám
tematických prohlídkách. Když ze ku při adventních koncertech. V Ate- své krásné malované betlémy a ručně
zámku vyrazíte na vycházku přes obec liéru Chaloupka v Třebechovicích vás vyráběné kreppanenky.
Lubno, určitě vás zaujme výjev z betlému v Muzeu pod hvězdami. I ZOO
park Stěžery chystá zimní překvapení
pro své návštěvníky a v kapli ve Smiři-

■ Muzeum pod hvězdami Lubno. Foto: Daniela Nováková
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PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA…
Anebo můžete jít i sami a nejlépe s dětmi. Ten
nejznámější betlém je určitě Proboštův, který
najdete v Třebechovicích pod Orebem. A nejen
o Vánocích stojí za to ho navštívit. Ohromí vás
svojí velikostí, precizní řezbářskou prací, důmyslným systémem mechaniky a také svojí výjimečnou prezentací. V muzeu najdete i mnoho dalších
betlémů, ale i zábavné herní prvky, které ocenění
nejen ti nejmenší. Na exkurzi do vašich dětských
pokojíčků můžete vzít své děti v Muzeu hraček
Stuchlíkovi v Novém Bydžově, kde vždy na vánoční svátky najdete kromě hraček i řadu betlémů.
A jestli rádi sportujete, vezměte si brusle s sebou.
V Bydžově totiž cestou budete míjet zimní stadion. A to už vypadá na super tip na bezva odpoledne, nebo ne?
www.betlem.cz; www.muzeumhracekbydzov.cz
■ Muzeum hraček Stuchlíkovi, Nový Bydžov Foto: archiv

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
NAD PAMÁTNÍČKY
NAŠÍ VESNICE
Nechanicko - Tři roky utekly jako
voda. A byl to milý čas, kdy jsme
realizovali náš projekt Komunitní
sociální práce na venkově a setkávali se s milými lidmi. V prvním roce
jsme ve vašich obcích zjišťovali, jaké
řešíte problémy nebo jaké máte potřeby a jaké aktivity bychom pro vás
mohli připravit. Poskytovali jsme
individuální konzultace v sociální
oblasti, řešili jsme s vámi problémy běžného života, chodili jsme si
s vámi popovídat, podpořit vás. To
se nám daří po celé tři roky. V roce
2021 byly naše skupinové aktivity
velmi omezeny covidovou pandemií. Naplno jsme se proto rozjeli

až v roce letošním. Setkali jsme se
s vámi na řadě akcí, o kterých jsme
podávali průběžné zprávy ve zpravodajích. V září jste mohli opět vyzkoušet první pomoc u malých dětí,
poslechnout si zajímavou prezentaci o prevenci obezity u malých dětí
nebo o vhodném tréninku paměti.
Několik setkání nad podobnými
tématy ještě plánujeme na listopad
a prosinec. Začala také výuka na
Virtuální univerzitě třetího věku
v Libčanech, Stěžerách a poprvé
i v Mokrovousích.
Předposlední velkou akcí projektu byl výlet do Vamberka a Neratova, který jsme absolvovali

15. 10. 2022. Pobrali jsme 60 výletníků z mikroregionů Nechanicko
a Urbanická brázda. Cílem byl zejména Neratov, kde nás zajímalo,
jak se podařilo vybudovat úspěšné
sdružení podporující handicapované osoby, které se významně podílí
na životě v obci. Výlet se vydařil,
i když nám počasí úplně nepřálo.
A nám se opět potvrdilo, že v našich
obcích žijí přátelští a milí lidé, se
kterými je radost se potkávat. I proto plánujeme poslední velké setkání
nad „Památníčky naší vesnice“, které se mezi vámi toulají. Odevzdejte
je, prosím, do 11. 11. 2022 na vašem
obecním úřadě, kde si je vyzvedneme a vystavíme na OÚ v Radostově
2. prosince od 14 do 18 hodin.

A co bude dál? Věříme, že se nám
podaří získat další podporu, díky
které bychom mohli v našich aktivitách pro vás pokračovat. Když se
to podaří, dostanete o tom určitě
informaci v tomto zpravodaji, ale
i prostřednictvím webových stránek
Hradeckého venkova www.hradeckyvenkov.cz a facebook.com/hradeckyvenkov.
Využít stále můžete také naši bezplatnou 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. A nám můžete psát na
e-mail ksp@hradeckyvenkov.cz.
Eva Vašáková

■ Výlet do nedalekého Neratova byl spojený
s návštěvou vyhlášeného kostela. Foto: Eva Vašáková
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ZASTUPITEL – OHROŽENÝ DRUH
Region - Jak by mohlo vypadat
ideální složení obecního zastupitelstva? Právník, ekonom, diplomat,
psycholog, Ferda mravenec – práce
všeho druhu. Jak ale říká klasik: „ kde
brát a nekrást?“
Získat dostatek kandidátů bývá
nadlidské síly. Ti starší a zkušenější
jsou již opatrnější. Vědí, že výzva je
jedna věc, ale čelit jí a provést je věc
druhá. Práce není jen o nápadech, ale
hlavně o jejich realizaci. A to o realizaci v mezích zákona, což často
může být problém. Třeba obyčejné
umístění trampolíny mívá záludnosti
v podobě revizí a zajištění bezpeč-

nosti. A co pískoviště? Jak zajistit
plochu proti volně se procházejícím
kočkám? A vyčistit požární nádrž ke
koupání? To by asi nebyl takový problém, ale udržet vodu čistou bez řádné filtrace a chemie když do nádrže
už nepřitéká skoro žádná voda? Jsou
to sice drobné výzvy, ale již první
krok jim čelit je obrovské rozhodnutí.
Proto je potřeba mladé. Mají nápady, sílu, odhodlání. A možná právě ty
chybějící zkušenosti jim jejich rozhodování ulehčí.
Jaké by bylo optimální složení zastupitelstva, když už k dokonalosti
máme daleko? Důchodce, který má

čas, mladík či mladice co mají nápady a ideály, „náplava“ nezatížená letitými obecními spory, starousedlík,
který je znalcem místních poměrů,
učitel který je zvyklý na řád a disciplínu. Potud teorie. Ve skutečnosti se
kandidáti do zastupitelstva nehrnou.
Lidé své ambice investují jinde, mladí
brzo ideály ztratí, staří se brzo unaví
a ostatní zjistí, že místo aby byli obci
užiteční, leží v zákonech, vyhláškách,
účtech, fakturách…
Začínáme nové volební období.
Výzva nejen pro zvolené, ale i pro
voliče. Pryč jsou ty doby, kdy se obec
řídila „po sousedsku“. Přišli jste, ze-

ptali jste se, bylo vám odpovězeno
nebo taky ne a tím to končilo. Dnes
se musíte řídit zákonem o svobodném přístupu k informacím a zatímco vyhledáváte v kronice, kdo v roce
1893 opravoval hodiny na věži místního kostela, abyste mohli do termínu na dotaz odpovědět, někdo vám
vlítne do díry, kterou jste pro zaneprázdněnost nestihli opravit.
A aby tomu tak nebylo, prosím,
buďme k sobě slušní, tolerantní
a vzájemně nápomocní, aby se ze
zastupitele skutečně nestal ohrožený
druh.
Blanka Macháčková

NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VZNIKLO PŘÍMO UPROSTŘED OBCE
Hněvčeves - Krásné strategické
místo uprostřed obce, mezi farou
a místním kostelem, blízko křižovatky a naší památné lípy, bude mít
nyní nové využití. Už v roce 1985
si místní obyvatelé vybrali lokalitu
pro vystavění nové prodejny v akci
Z.
V padesátých letech přišli o obchod u Ornstů, čp. 53, dnes u Halamů, a v nevyhovujících podmínkách byla vedena i prodejna zřízená
adaptací bývalého sálu Kadeřávkova hostince, čp. 11. V akci Z každý
z vesnice přiložil ruku k dílu, aby
byla nová prodejna v Hněvčevsi skoro v nesplnitelném termínu,
v dubnu 1988, otevřena. Nepřálo

tenkrát počasí, chyběl materiál.
Vedení stavby se ujal tehdy 70letý
Josef Erbs, čp 21. Místní občané
odpracovali na stavbě a úpravách
neuvěřitelných 9000 hodin. Prodejna sloužila svému účelu i po
roce 1989, kdy ji vedli do roku 2003
manželé Šimkovi. Obec se později
snažila objekt nabídnout k pronájmu, ale neúspěšně. O prodej potravin nebyl zájem. Chátrající budova
uprostřed vesnice by si zasloužila
lepší využití.
Proto se obec rozhodla k revitalizaci centra obce. První etapa
začala v roce 2016 rekonstrukcí
bývalé truhlárny na obecní kůlnu,
kde mohli hasiči zaparkovat svo-

■ Při slavnostním otevření centra
bylo co prohlížet. Foto: Denisa Jenčovská
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ji techniku. Druhá etapa začala
v roce 2020 přestavbou prodejny.
Do objektu se přesunula kancelář Obecního úřadu Hněvčeves,
vznikly zde prostory komunitního
centra s knihovnou, společenský
víceúčelový sál a hasičská zbrojnice. Z bývalé prodejny se tedy stalo
multifunkční zařízení pro potřeby
a setkávání všech občanů vesnice.
Stejně jako v minulosti se výstavba setkala s problémy. Zasáhl do ní
covid, zdražování atd. Tři roky pořádá Komunitní centrum Hněvčeves programy pro podporu všech
skupin obyvatel Hněvčevsi a blízkého okolí a nyní bude mít pro ně
i vhodné prostory. Další etapa spo-

lečenského života v obci započala.
Nemalé úsilí vynaložilo současné
obecní zastupitelstvo a řada dobrovolníků. Kdo se chcete dozvědět
a vidět více, těšíme se na vás právě v novém Komunitním centru
Hněvčeves, uprostřed naší vesničky.
Na projekt přestavby části bývalé prodejny byla čerpána finanční
podpora z integrovaného regionálního operačního programu (KOMUNITNÍ CENTRUM HNĚVČEVES, reg. č. projektu CZ.06. 4. 59/0.
0/0.0/16_072/0014696).
Blanka Domkářová

■ Nové komunitní centrum začalo sloužit občanům. Foto: Denisa Jenčovská

region

KALENDÁŘ – LETOS SE PODÍVÁME NA MIKROREGION Z NEBE
Záměrem kalendáře na rok 2023
je zachytit obce z netradičního pohledu. Ten pohled je tak trochu
z nebe, protože k focení jsme využili moderní techniku – dron. Fotograf Lukáš Holas z Puchlovic využil
svého pomocníka k zachycení obcí
jako celků, nebo jen jejich pozoruhodných částí, například přírodních koutů, či drobnějších detailů
v podobě památek či kostelů. Starostové všech členských obcí obdrželi balíček s fotografiemi, můžete
se těšit na jejich uveřejnění na webu
obce nebo při jiných příležitostech.
Řadu z nich určitě starostové využijí
k prezentacím obce.
Lukáš Holas žije sedmým rokem
v Puchlovicích, jedné z menších obcí
našeho mikroregionu. Jeho manželka zde vyrůstala a po narození syna
se jim naskytla příležitost koupit
v Puchlovicích pozemek a postavit
dům. Po dvanácti letech práce pro
mezinárodní společnosti založil své
vlastní podnikání a začal se věnovat tvorbě multimediálního obsahu,
mimo jiné i leteckému snímkování.
Proč právě focení dronem?
Na úvod asi zmíním, že mou hlav-

ní činností je tvorba videí. Ještě když
jsem pracoval pro bývalou firmu, začalo mě bavit natáčet a stříhat videa
z míst, která jsme s manželkou procestovali. To mě přivedlo k nápadu
se tím živit a našel jsem si na trhu
oblasti, které by mě bavily a uživily.
Zároveň v té době začala být velká
poptávka po nově dostupné „ptačí
perspektivě“, kterou nám právě dron
dokáže zprostředkovat. Tak jsem
sebral odvahu a koupil svůj první
stroj.
Co v současné době fotíte a je nějaká oblast, kterou máte nejraději?
Z práce s dronem mě nejvíce vytěžuje focení realit. Co mě ale nejvíc
baví, to je jednoznačně jeho využití
pro videotvorbu, kdy mi v určitých
chvílích pomáhá dokreslit a vytvářet
příběh, který chci předat. Zároveň
mi poslední dobou připadá, že je
materiál natočený ze vzduchu hodně
nadužíván, tak se ho snažím použít
opravdu jen ve chvílích, kdy to má
nějaký důvod a ne jen „protože je
z dronu“.
Jsou ještě nějaké další koníčky,
které vás baví?
Aktuálně jsem se asi zamiloval do

potápění, ale tahle láska je na rozdíl
od cestování ještě hodně v začátku.
Výhodou je, že se oba koníčky dají
skvěle spojit. Strašně se mi líbí, že
nám v obcích mikroregionu rostou
workoutová hřiště, protože to je můj
další velký koníček.
Jak se fotil kalendář? Co bylo na
focení nejhorší a co naopak nejlepší?
Moc jsem si to užil a alespoň trochu poznal každou obec Nechanicka. Jakkoli je pro mě práce s dronem
zábavná, je zároveň i poměrně náročná - třeba na plánování. Kromě
stále se vyvíjející legislativy je potřeba zohlednit i další věci. Napří-

klad počasí, podřídit se uzavírkám
vzdušného prostoru (velmi často
nám nad mikroregionem cvičí vojenská letadla) a hlavně být v rámci možností ohleduplný. Dronu se
často bojí zvířata, je i z dálky dost
hlučný, takže létat někdy nad ránem
v okolí obcí by nebyl dobrý nápad.
Mám takovou zásadu: Rychle nahoru, ničím zbytečným se nezdržovat
a rychle zase dolů.
Jana Pečenková
Kalendáře je možné zakoupit
v kanceláři OU Mokrovousy nebo
ve Štolbově městské knihovně.

15 LET S HRADECKÝM VENKOVEM
Pro partnery, spolupracovníky a pozvané hosty byla 25. 8. 2022 u této příležitosti uspořádána na nádvoří Zámku
Hrádek u Nechanic Konference na
téma „Otevřené partnerství, co jsme
dokázali za 15 let“. Po přivítání přítomných hostů, jsme společně s Janou
Kuthanovou a Janou Rejlovou zavzpomínali na to, jak společnost vznikala,
kdo ji zakládal a co se v prvních letech
dělalo. Bylo zajímavé připomenout si
první programové období, společné
projekty a zavzpomínat, kdo s námi
v té době spolupracoval. Místní akční
skupina vznikla kvůli společnému prosazování zájmů obcí a místních komunit s cílem dosáhnout změn na svém
území. Velmi rychle tyto cíle začala
proměňovat v realitu a hned v prvním
období bylo podpořeno na 60 projektů. Na Konferenci byl dán prostor také
Projektům spolupráce. Hradecký venkov působí na území 63 obcí a mezi
naše největší patří město Nechanice
a Smiřice s přibližně 3 tis. obyvatel.
Naše okolí je tedy opravdu venkovské
a vystihuje přesně náš název. Stále se
hovoří o tom, jak venkov již není to, co
býval dříve. Nezbývá než s tímto tvrzením souhlasit. Každá obec je odlišná,

má své kulturní dědictví a začleňování
nových obyvatel je velmi složité. Někteří se nechtějí nebo neumí přizpůsobit.
Projekty spolupráce přinášely posílení
místních aktivit a trvalou hodnotu nejen obyvatelům území. Jak již z názvu
vyplývá „výsledky vznikly ze spolupráce“ a tím byly prostě jedinečné a krásné. Tyto projekty nám chybí a moc si
přejeme, aby bylo znovu možné je
realizovat. Byly podporovány oblasti
vztahující se k občanské vybavenosti,
životnímu prostředí a infrastruktuře,
ekonomice a zaměstnanosti. Realizovaly se projekty bezpečnosti dopravy, hasičů, infrastruktury škol, veřejná zeleň,
zemědělské a nezemědělské podnikání,
komunitní a sociální práce a projekty
na podporu rekreační funkce lesa. Celkem bylo podpořeno 72 projektů, které
do území přinesly dotaci ve výši více
než 86 mil. Kč. Potěšilo nás, jak hodně
si naší práce váží partneři. A právě oni
si od nás zaslouží vyjádřit obdiv a poděkování, protože jako partneři mají
ke společnosti povinnosti a tyto povinnosti jsou vykonávány zdarma, tedy
pouze z lásky k Místní akční skupině
a k regionu ve kterém žijí a pracují.
Na našem území působí kromě Místní

akční skupiny také projekt Místní akční plán vzdělávání (MAP) a Komunitní sociální práce na venkově. O všech
těchto aktivitách se hovořilo, vyhodnocovalo a plánovalo. Před závěrem
Konference se partneři shodli, že je třeba podporovat spolupráci MAS s využitím zkušeností z předchozích let.
Předávat příklady dobré praxe ve ven-

kovském prostoru a motivovat občany,
obce, podnikatele a ostatní organizace
k vytvoření místa s vysokou kvalitou
života a komfortem pro budoucí obyvatele. Všímat si nejen pozitivních, ale
i negativních trendů a využít je pro
společné dobro Hradeckého venkova.
Jana Štěpánková

■ Setkání bylo příležitostí pro fotografii
zástupců členských obcí MAS z našeho mikroregionu.
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CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINY
„DO NECHANIC A JEŠTĚ DÁL“
Nechanice - školní družina je
připravena na příchod nového školního roku, ve kterém nebude chybět další celoroční hra.
Letos se zaměříme na poznání
občanské společnosti v Nechanicích a okolí. Pokusíme se zjistit
informace o většině spolků, klubů,
dobrovolnických skupin, institucí
a nadšenců, kteří tvoří život v Nechanicích. V průběhu roku budeme spolupracovat se zahrádkáři,
myslivci, rybáři, včelaři, jezdeckým
klubem, pěveckým sborem, divadelním spolkem, klubem seniorů,
městskou knihovnou, FK Nechani-

ce a také s TJ Sokol Nechanice. Na
konci školního roku bychom rádi
uspořádali setkání těchto skupin na
naší zahradní slavnosti.
První část celoroční hry máme
za sebou a nemůžeme se dočkat
dalších akcí, které letos ve družině
zažijeme. Pomáháme s přípravou
oslav JUDr. Aloise Rašína, připravujeme Svatomartinské trhy, těšíme
se na Vánoce a výrobu přání pro
obyvatele Nechanic. Více informací
se dozvíte na našem FB - Družina
ZŠ Nechanice.
Team ŠD

PODZIM MNOHA TVÁŘÍ
Mokrovousy – s přicházejícím
podzimem nastává nejprve čas hektický. Děti zahajují školu, dospěláci se nepřestávají divit, jak vzrostly
náklady na školní pomůcky dětí
a úměrně tomu se záhadně zkracují
dětské kalhoty a zmenšují boty. Jak je
možné, že ty děti v průběhu prázdnin
všechny tak vyrostou? Vše postupně
zajede do svých kolejí školních, pracovních, ale také tvořivých. Nastává
doba klidnější a tvůrčí, kdy málokdo
z nás přemýšlí o vánočních dárcích či
uzávěrkách na konci roku. Nastává

čas toto krásné roční období oslavit.
Nad podzimem v Mokrovousích dohlíží na navávsi nová obyvatelka, která tady má pouze přechodný pobyt –
jen na jedno roční období. Až přijde
zima, tak se tato krásná podzimní
paní zase promění. Jestli jste trochu
zvědaví, v co se promění, stačí se přijít první adventní neděli podívat.
Ale vraťme se ještě k podzimnímu času. Hodně obcí pořádá své
podzimní slavnosti s podobnou tématikou – dlabáním dýní a výrobou
krásných dýňových ozdob. V Mokro-

■ Dlabání dýní se u nás těší velké oblibě. Foto: Věra Kobrová
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vousích jsme tuto slavnost trochu
vylepšili. 15. října byli pozvaní místní
i přespolní nejen na výrobu dýňových ozdob a podzimní tvoření, ale
také na zabíjačkové hody. Spojit obě
akce byl dobrý nápad, s dětmi totiž
přišli i rodiče. Ti mohli uspokojit své
chuťové buňky zabíjačkovým gulášem, ovarem, tlačenkou či jitrnicí.
V chladném počasí přišla vhod i tzv.
prdelačka, čili zabíjačková polévka. Závěrem jsme ozdobili zvoničku
krásně nazdobenými dýněmi a děti
jsme pustili do domu hrůzy. V ten se

na jedno odpoledne proměnila obecní budova čp. 61. Počasí nám ukázalo ten pravý nevlídný podzimní čas,
který k ponurému dušičkovému období patří. Byla zima a velmi nevlídno, ale děti odcházely s úsměvy na
tváři a plni zážitků. Dospěláci k tomu
ještě s plnými bříšky zabíjačkových
dobrot nového nájemce kiosku, pana
Ryšávky. Touto akcí jsme pro letošek
ukončili sezónu v kiosku a budeme
se těšit na všechny místní i přespolní
zase na jaře.
Jana Pečenková

■ Pro děti jsme připravili v obecní budově čp. 61 strašidelnou prohlídku.
Děti někdy potřebovali doprovod dospělých. Foto: Věra Kobrová

zpravodajství obce

VÝSTAVA NA STROMECH
Nechanice - I letos se zapojila Štolbova městská knihovna v prvním říjnovém týdnu do celorepublikového
výstavového happeningu na podporu důstojné práce. Výstava Kávová
krize upozorňuje na podmínky při
pěstování kávy v Kolumbii, především na cenovou a klimatickou krizi,

OFF-LINE PAŘNÍK

které musí lidé pěstující kávu čelit.
Vzhledem k nepříznivému počasí,
které panovalo začátkem měsíce října, jsme výstavu umístili jak v malém
parku vedle KD Nechanice, tak i na
schodiště v kulturním domě.

Boharyně – Rád bych čtenáře seznámil s jedním nápadem, který
vznikl na základě zadání maturitní
práce na téma Třídění odpadu v domácnostech. Napadlo mě, že je možné snížit produkovaný odpad i tím,
že vrátím stolní hry, které doma mám
Adéla Kohoutková z dětství, zpět do oběhu. Při zrodu
projektu jsem se inspiroval knihobudkami a taky jsem měl jako dítě

spoustu her, se kterými si už nehraji. A proč zrovna název "OFF-LINE
PAŘNÍK"? Název vychází z hovorového "jdeme pařit!" - tedy hrát, ale
off-line = bez internetu. Můj nápad
zaujal starostku naší obce, a proto jste
si mohli celé léto můj projekt prohlédnout právě na hřišti v Boharyni.
Zahráli jste si?
Jakub Černovský

PODZIMNÍ SPOLEČNÁ SETKÁNÍ
Dohalice - Podzim s sebou sice
přináší chladná rána, brzké setmění
a spoustu práce na zahradě, ale nic
Dohalické neodradí od toho, aby si
našli čas na společné setkání.
Ještě na sklonku léta, přesně
3. září, se už posedmé sešli sportovní
nadšenci na akci Pěšky i na kole kolem Dohalic. Počasí přálo a byl znovu překonán rekord v účasti, celkem
348 sportovců. Na výběr bylo ze tří
tras ve vzdálenostech 6, 19 a necelých
36 kilometrů. Jako vždy se začínalo
u kostela na Dohaličkách, kde každý ze závodníků obdržel ponožky
se znakem obce. Společný průsečík
všech tras se střelbou ze vzduchovky
byl na obvyklé zastávce u kopaninské
lavičky. V cíli u sokolovny už pak čekalo účastníky občerstvení, k poslechu hrál Berdychův gang a pro děti
byl připraven skákací hrad.
Tradičně byl vyhlášen nejstarší
a nejmladší účastník akce. Tím nejstarším byl pan Josef Kolovratník
z Mokrovous, tím nejmladším v ten
den teprve dvoutýdenní Martínek
Zobina.
O necelý měsíc později, 1. října,

byla naplánována drakiáda. Dohalice nepatří k vesnicím, kde by byla
o větrné počasí nouze, tentokrát se
k tomu ale přidal i vytrvalý déšť.
I přesto se sešlo třináct statečných se
svými rodiči. K samotnému pouštění
draka se téměř nedostalo, ale o příjemný společný čas s občerstvením
nebyl nikdo ochuzen.
U příležitosti Halloweenu se děti

sešly i na konci října ke dlabání dýní.
Počasí tentokrát přálo, a tak se celá
akce mohla uskutečnit venku u dohalické sokolovny. Vedle samotné tvorby strašidelných dýní si děti mohly
zdobit perníčky ve tvaru dýně, netopýra nebo ducha, vymalovávat tematické obrázky nebo vytvořit vlastního
ducha z papíru na špejli.
Všechny tyto akce by se neobešly

bez píle a snahy organizátorů. Děkujeme tímto všem, kteří se zapojili do
příprav a pomáhají obohatit volný
čas místních.
Nyní už je načase vyhlížet pomalu
advent. Po covidové pauze doufáme, že se opět sejdeme 26. listopadu
u rozsvícení vánočního stromu na
Dohaličkách.
Terezie Horáková

■ Cyklistické akci Pěšky i na kole kolem Dohalic přálo počasí a účast byla jako každý rok rekordní. Foto: Věra Kobrová
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TRADIČNÍ ZAKONČENÍ LÉTA
MÁVÁNÍ PRÁZDNINÁM
Těchlovice - Přes třicet dětí se prošlo Pohádkovým lesem, kde se potkaly s Králíky v klobouku, Včelími
medvídky, Rumcajsem a Cipískem,
vodníky a ježibabami, Makovou panenkou s jejím Emanuelem a bludičkou. Na hřišti se děti mohly vykoupat
v pěně, projet se koňským spřežením,
zhlédnout umění Patrika Černého
(mistra světa ve footbago) a poměřit

síly v přetahu. To pak mohli i rodiče,
kteří postavili tým žen proti mužům.
Muži zvítězili v poměru 2:1. A to
byl pro ženy výrazný úspěch. Soutěž
v „střídavém golfu“ vyhráli manželé
Špráchalovi. Večerní posezení při reprodukované hudbě a výborným občerstvením bylo příjemným zakončením sportovně-kulturní soboty.
Blanka Macháčková, Jiří Zikl

■ Pohádkové postavy nesměly v kouzelném lese chybět.
Foto: Blanka Macháčková

WORKSHOP S DANOU BERANOVOU
V rámci Týdne knihoven proběhla
v kulturním domě Nechanice přednáška o módním stylu s vizážistkou
a stylistkou Danou Beranovou. Paní
Beranová ukázala, jaké existují typy
postav a ke každé postavě měla připravenou prezentaci včetně obrázků
známých hereček nebo zpěvaček,
které daný typ postav představují.
Předvedla nám jak sestavit podzim-

ní outfit a jaké kousky oblečení by
neměly chybět ve skříni každé ženy.
Na závěr přednášky jsme si vyzkoušeli jak si elegantně uvázat různé typy
šátků a šál. Přednáška byla velmi zajímavá a inspirativní a rádi bychom
paní Danu Beranovou pozvali na jaře
příštího roku na workshop líčení.
Adéla Kohoutková

POMÁHÁME V KNIHOVNĚ
Nechanice - Ve Štolbově městské knihovně již pár dobročinných
sbírek proběhlo a nyní jsme se rozhodli podpořit Sofinku Petrovickou.
Je dcerou nechanické rodačky Ivety
Petrovické (Ludvíkové). Sofinka je
milá, usměvavá holčička, která se
narodila se spinální svalovou atrofii
(SMA) nejtěžšího stupně. Do konce
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roku máme v knihovně umístěnou
zapečetěnou pokladničku, do které
můžete přispět během výpůjční doby
knihovny hotově nebo pomocí QR
platby na transparentní účet. Celý
příběh můžete najít na www.nadejeprosofinku.cz. Děkujeme, že pomáháte.
Adéla Kohoutková

■ Přednáška o módním stylu veřejnost zaujala. Foto: Adéla Kohoutková

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka

LISTOPAD 2022

listopad 2022 - duben 2023

18. 11.

18:00

Svatocecilský koncert, Cantus Feminae

KD Nechanice

23. 11.

17:00

Vánoční cirkus, www.skupinamistral.cz v KD Nechanice. Vstup 199 Kč

KD Nechanice

26. 11.

15:00

Vánoční trhy a rozsvěcení vánočního stromu.

Sadová

26. 11.

16:00

Rozsvěcení vánočního stromu u kostela.

Dohalice

26. 11.

17:00

Loutkové divadlo Kozlík (od 17h), rozsvěcení vánočního stromu (od 18h).

Těchlovice

Vánoce na Hrádku. Zámek Hrádek

Zámek Hrádek

26.11.-11.12.
27. 11.

15:00

Rozsvěcení vánočního stromu Husovo náměstí Nechanice.

Nechanice

27. 11.

15:30

Rozsvěcení vánočního stromu u zámku.

Dolní Přím

27. 11.

16:00

Rozsvěcení vánočního stromu, bramborové placky se sirobem, masové speciality, cukroví, svařák.
Vánoční dílny, lití olova a prodej vánočních dekorací od dětí ze ZŠ Dohalice.
Vystoupení dětí MŠ Třesovicea ZŠ Dohalice.

Mokrovousy

27. 11.

17:00

Rozsvěcení vánočního stromu.

Lodín

27. 11.

17:00

Rozsvícení stěžerského vánočního stromu, 1. adventní neděle.

Stěžery

2. 12.

14:00

Adventní setkání nad "Památníčky naší vesnice."

Radostov

Čertovský průvod Sadová - Sovětice.

Sadová, Sovětice

Šansony a BUBU fóry! Nathaniel Filip a Zuzana Bubílková.

KD Nechanice

2023

LEDEN 2023

PROSINEC 2022

3. 12.
8. 12.

18:00

10. 12.

8:00

10. 12.

18:00

Taneční – Věneček, vstup 150 Kč.

KD Nechanice

15. 12.

18:00

Vánoční koncert sboru Gybon HK v kapli v zámku.

Dolní Přím

16. 12.

18:00

Koncert při svíčkách, Cantus Feminae.

KD Nechanice

18. 12.

16:00

Betlémské světlo, k dispozici před stěžerskou klubovnou.

Stěžery

31. 12.

20:00

Silvestr na Hrádku s živou hudbou. Zahraje Jiřina Vojtěchová a Vašek Brzek. Hospoda Na Kopečku.
Místenky v prodeji.

Hrádek

1. 1.

17:00

Novoroční ohňostroj.

Nechanice

14. 1.

20:00

Myslivecký ples. Hostinec u Hysků.

Těchlovice

15. 1.

17:00

DIVADLO, Sen noci svatojánské, LOvčičtí OCHotníci, vstupné 100 Kč.

KD Nechanice

20. 1.

20:00

8. ples ZŠ a MŠ Stěžery, hraje Labyrint, tělocvična OÚ a I. Obecní hospoda Stěžery.

Stěžery

21. 1.

14:00

Masopust.

KD Nechanice

21. 1.

20:00

Hasičský ples.

Lodín

28. 1.

10:00

Tradiční Masopust.

Stěžery

28. 1.

20:00

Myslivecký ples.

KD Nechanice

3. 2.

20:00

Městský ples.

KD Nechanice

4. 2.

20:00

Sokolský ples TJ sokol Dohalice.

Dohalice

18. 2.

20:00

Hasičský ples SDH Hněvčeves, Sovětice.

Hněvčeves

19. 2.

17:00

DIVADLO, Jen pro zvané, DS Symposion Třebechovice p. O., vstup 100 Kč.

KD Nechanice

24. 2.

20:00

23. Společenský ples, hraje kapela DROPS, tělocvična OÚ a I. Obecní hospoda Stěžery.

Stěžery

3. 3.

20:00

Ples obce Mokrovousy. Sokolovna.

Dohalice

120 let výročí od založení SDH Sovětice.

Sovětice

19. 4.

Turnaj neregistrovaných hráčů v ping-pongu. Hostinec Lodín. Nutné přihlášení telefonicky (774073206). Lodín
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ROZLOUČENÍ S LÉTEM PLNÉ ZAŽITKŮ
Suchá - milí přátelé, chtěli bychom Vám moc poděkovat za předposlední prázdninové super sobotní odpoledne.
Děti měly k dispozici velký a malý skákací hrad,
mohly si nechat namalovat obličej, potetovat se a pletly
se copánky. Počasí bylo příznivé, SDH Nechanice napustil dětem pěnu, ve které se vyřádily.
Slečna Natálka nám předvedla králičí hop. Snědlo se
cca 70 ks párků v rohlíku, 15 kg kýty a 8 kg krkovice.
Ochutnalo se 9 druhů moučníků.
Velké díky patří našim kamarádům, známým, rodinným příslušníkům, kolegům, kteří nám pomohli jak
s přípravou a zdárným průběhem celého odpoledne,
tak i s následným úklidem.
A samozřejmě musíme poděkovat sponzorům:
Zdeněk Soukup M & M reality; Jiří Neuman; ZD Nechanice; B.E.T. spol. s r.o.; ZOO Stěžery; Perník, s.r.o.;
Drogerie Nechanice; Zahradní centrum zahrada Nechanice, s.r.o.; Pramen Nechanice; Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR; časopisy Sluníčko a Pigy
a další. Omlouváme se, pokud jsme někoho opomněli.
Doufáme, že se Vám u nás v Suché líbilo a odvezli
jste si s dětmi zážitky i pěkné odměny za splněné úkoly.
Budeme se na Vás těšit příští rok.
Lucie Kalousková

■ Díky dobrovolným hasičům
z Nechanic se mohly dětivyřádit v oblíbené pěně. Foto: Lucie Kalousková

NOHEJBALOVÝ TURNAJ, DECHOVÝ KONCERT A PUTOVNÍ KINO
Sadová - v sobotu 6. srpna se uskutečnily tři akce. Začínali jsme nohejbalovým turnajem losovaných dvojic.
Začátek byl naplánován na 8 hodin,
ale počasí bylo proti, a tak se mohlo
začít až po desáté hodině. Do turnaje
se přihlásilo 10 hráčů. Nejprve proběhlo losování do dvojic a pak se hrálo systémem „každý s každým“. Turnaj vyhrála dvojice Petr Zvrškovec
a Libor Klempíř, na druhém místě se
umístila dvojice Milan Jedlička a Sláva Pekar a na třetím místě Jiří Středa

a Jiří Erben. Vše se podařilo stihnout
ještě před začátkem koncertu.
Ten začínal v 16 hodin a opět přijel zahrát Dechový orchestr města
Hradce Králové. Koncert se líbil a tak
se podařilo domluvit ještě prodloužení koncertu, hrálo se až do 19 hodin.
To už se ale začali scházet návštěvníci
na třetí akci tohoto dne – na putovní
kino. Pro promítání byl vybrán film
Tajemství staré bambitky 2. Čekání
si návštěvníci mohli zkrátit vyzkoušením hry „Diskgolf “. Děkujeme

■ Vystoupení staré gardy s koňskou stříkačkou. Foto: Jiří Středa
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Martinu Kdoulovi za představení této
hry, v plánu je menší turnaj v příštím
roce. Pak jsme již čekali na setmění,
aby se mohlo začít s promítáním.
Po celý den bylo již tradičně připraveno bohaté občerstvení. Celý den
byl pro pořadatele velmi dlouhý a náročný, ale akce se vydařily.
Velkou hasičskou soutěží, která
se konala 10. září, byl pohár starosty obce Sadová. Za pěkného počasí,
které se zkazilo ke konci akce, poslalo
šestnáct sborů dobrovolných hasi-

čů do boje 49 soutěžních družstev
od přípravek, přes žáky, dorost, ženy
a muže. Mimo soutěž proběhlo již za
deště vystoupení staré gardy s koňskou stříkačkou.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na
vánoční trhy s rozsvěcením vánočního stromu, které se budou konat
v sobotu 26. listopadu od 15. hodin
u Obecního úřadu v Sadové. Poslední
akcí bude čertovský průvod 3. prosince pořádaný spolu s obcí Sovětice.
Jiří Středa

■ Dechovka vystoupila jako tradičně v Sadové. Foto: Jiří Středa

spolky, sport

RÁJ DÝNÍ A POHÁDEK
Lodín - nedávné sobotní odpoledne se naše obec proměnila v dýňový a pohádkový ráj. Děti si užily
již tradiční dlabání malých dýní,
Rodiny zápolily a tvořily neskutečná díla z obří dýně zvané Goliáš.

Tento nápad vznikl v době covidové
a drží se dál. Dále následovala soutěž o „nej“ podzimní tričko, při níž
se malí malíři a sprejeři mohli beztrestně vyřádit, před zraky svých
maminek, na bílém triku. A to už

byla tma a davy malých i velkých se hal při tlučení hřebíků, ten se vrátil
vydaly do vsi, která byla osvětlena zpět do hospody, kde už čekal vypouze svíčkami. Koho nechytil be- hřátý sál a jedna super pohádka.
zhlavý rytíř, kdo se neotrávil žabím
hlenem nebo se neťuknul u Pata
Monika Dvořáková
a Mata kladívkem, když jim pomá-

■ Návrat do pohádky v Lodíně. Foto: Monika Dvořáková

■ Netradičně vyzdobená obří dýně. Foto: Monika Dvořáková

HASIČI VERSUS LIDSKÁ NEZODPOVĚDNOST
Lodín - jak vlastně vznikne takový požár, že se musí vyklidit města,
vesnice, že popel létá i do tři sta kilometrů vzdálených měst? Je to jednoduché. Buď někde uhodí blesk nebo si rodinka rádoby trempů rozdělá v lese oheň na buřty. I když vlastně vůbec neví, jak se v lese či na
mýtině chovat. Nenapadne ji, že je období sucha, že země je vyprahlá
a riziko rozšíření ohně je příliš vysoké.
Tak dochází k tomu, že se spojí plamínek s vyschlou zemí, s nepřístupným terénem a rozsáhlá katastrofa je na světě. V tu chvíli začíná
pohotovost záchranným složkám, hlavně tedy hasičům. Naštěstí jsou
vždy připraveni "profíci", které má každé větší město, ale i " dobráci",
které má skoro každá vesnice a kteří se dobrovolně vrhají vstříc nebezpečí.
I ti naši lodínští čekali na povel a šanci dostat se na místa, kde by
mohli být platní. Sice už bylo po "velkém ohni", ale práce bylo stále
dosti. Tak se i naše JPO dostala tam, kde ohnivý jazyk napáchal nejvíce
škod – do Hřenska. Příroda je ale mocná, ještě nebyla zchlazena spodní půda, a již se tvořil nový život.
Sice jen týden, ale práce v hornatém terénu, s nebezpečím pádu
ohořelých stromů, za slunce i za deště, to zvládali tzv. dobrovolní hasiči, kteří jsou nejčastěji zvyklí na hořící skládku či kombajn. Neskutečná poklona nejen lodínským, ale všem "dobrákům", kteří šli vstříc
nebezpečí a odložili vlastní pohodlí na později. A my děkujeme hlavně
těm našim. Díky, chlapi!
Monika Dvořáková

■ Co všechno dokáže napáchat oheň – fotografie z Hřenska. Foto: hasiči Lodín

Informujte o novinkách v mikroregionu
a připojte se k ostatním

Sdílejte na facebooku ve skupině Mikroregion Nechanicko - akce a dění
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SOUTĚŽ PROBÍHALA V POHODOVÉ ATMOSFÉŘE
Pšánky – letošní září se u nás tradičně konala soutěž v požárním
sportu „O pohár starosty obce Pšánky“, 25. ročník. Stejně jako v loňském
roce byl i letošní ročník zařazen jak
do seriálu soutěží Východočeské hasičské ligy, tak do EMAS Extraligy
České republiky v požárním útoku.
Zatímco se v minulých letech soutěž konala v sobotu, letos se jednalo
o nedělní klání, kterého se účastnilo
celkem 74 týmů z celé České republiky. Před vlastní nedělní soutěží v požárním útoku, která se konala 4. září,
se soutěžní týmy sjížděly do Pšánek
již v sobotu večer, aby mezi sebou po-

měřily rychlost v soutěži „O nejrychlejší náběr“. Nejmenší obec mikroregionu se tak začala co do počtu osob
mnohanásobně rozrůstat. Jako každý
rok, i letos probíhala celá soutěž v pohodové a přátelské atmosféře a soutěžící předvedli mnoho zajímavých
útoků. Boj o vítězná místa byl o to
zajímavější, že se jednalo o poslední
soutěž z letošního seriálu EMAS Extraligy České republiky v požárním
útoku. Krásnou podívanou nabídla
nejen soutěž mužů, ale i žen, které
se účastnilo rovněž domácí družstvo
Pšánek. V EMAS Extralize ČR v PÚ
letos ve Pšánkách obsadili vítězná

■ Radost vítězů. Foto: Firesport

místa hasiči z Plumlova (15:98 s),
Renmotoru Jinolice (16:25 s) a Čikova (16:25 s). Druhé a třetí místo
muselo být v tomto případě posouzeno podle rychlosti sestřiků levých
proudařů. V kategorii žen zvítězily
hasičky z Olešné (15:92 s) následované hasičkami z Plumlova (16:25 s)
a Budíkovic (16:33 s). Ve Východočeské hasičské lize v kategorii mužů
zvítězili hasiči z Čikova (16:25 s), Letohradu – Kunčice, D (16:39 s) a Starého Jičína (16:47 s); v kategorii žen
zvítězily hasičky z Hlubyně (16:76
s), Letohradu – Kunčice, C (16:84 s)
a Výravy (16:92 s). Domácí družstvo

žen obsadilo s časem 17:57 s výsledné
7. místo v extraligové soutěži, které
je posunulo na celkové čtvrté místo
v letošním ročníku EMAS Extraligy
ČR v PÚ.
Velký dík patří všem sponzorům
a více jak 60 dobrovolníkům z řad
pořadatelů, kteří se na realizaci soutěže podíleli. Jedině dík nim může
být soutěž realizována a díky nim
také každoročně dosahuje své vysoké
kvality. Soutěž byla realizována za finanční podpory Královéhradeckého
kraje.
Václav Zubr

■ Atmosféra hasičských závodů. Foto: Jan Čunderle

JUBILEJNÍ 30. ROČNÍK V NOHEJBALOVÉM TURNAJI
Těchlovice - 3. září 2022 se konal jubilejní
nohejbalový turnaj. Zúčastnilo se ho 8 tříčlenných družstev. Hrálo se ve dvou skupinách systémem každý s každým na dva sety do deseti
bodů. Všechna družstva postoupila do čtvrtfinále dle umístění ve skupině 1A-4B, 1B-4A, 2A3B, 2B-3A. V této vyřazovací části se hrálo na
dva vítězné sety.
Na prvních místech se po tuhých bojích
umístila tato družstva: TO JE JEDNO, DDZ
(domácí Těchlovice), BEZ NERVŮ, HRÁDEK
Vítězné družstvo „TO JE JEDNO“ zvítězilo
v tomto turnaji již potřetí a získalo tak putovní
pohár.
První čtyři družstva obdržela hodnotné ceny.
Turnaj probíhal v přátelské atmosféře a co je
nejdůležitější, obešel se bez zranění.
Pro pamětníky připomínáme, že je to již 40
let, co byl tento těchlovický sportovní areál
se dvěma tenisovými dvorci a klubovnou dokončen a začal být využíván nejprve pro tenis,
později pro nohejbal, volejbal a pro další různé
sportovní i společenské akce.
Blanka Macháčková, Jiří Zikl
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■ Některé techniky hráčů se občas shodovaly na obou stranách. Foto: Blanka Macháčková
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FOTBALOVÉ UTKÁNÍ STĚŽER A KUNČIC V PŘÍMÉM PŘENOSU
Stěžery - všichni víte, že TJ Sokol Stěžery je zájmovou organizací
sdružující občany ze Stěžer a blízkého okolí. Tato organizace má v naší
obci mnohaletou tradici – příští rok
oslaví 110 let od založení. Členové se
pod vedením předsedy Ing. Přemysla
Šance starají o sportovní areál, který
zahrnuje fotbalové a tréninkové hřiště,
2 tenisové kurty, volejbalový kurt, kurt
na plážový volejbal. Dále zpevněnou
plochu s umělou trávou, která je na
zimu zakryta nafukovací halou, nově
vybudovanou sportovní hernu na
stolní tenis a k areálu také patří chalupy v Obřím dole v Peci pod Sněžkou.
Sportovní činnost tvoří fotbal, basketbal, volejbal, karate, stolní tenis, cvičení žen, předsportovní příprava dětí,
florbal, horolezci, lyžaři, nohejbal,
přehazovaná…).
Kromě sportovních aktivit připravují sokolové bohatý kulturní program. Pořádají tyto společenské akce:
Ples sportovců, Posvícenskou zábavu,
2x ročně karneval, Čarodějnice, Dětský den, Rozloučení s létem…
Kromě pravidelných akcí bych ráda
zmínila 2 zajímavé, které se uskutečnily během letošního podzimu:
První z nich je spolupráce s Místní
akční skupinou Hradecký venkov, která do Stěžer zapůjčila mobilní dopravní hřiště. Hřiště bylo první zářijový
týden instalováno na zpevněné ploše
o rozměru 15x30 metrů – pomocí gu-

■ Fotbalové mužstvo A - tým Stěžery. Foto: Marcel Tuček

mových desek byla vyznačena zmenšená modelová síť silnic s různými
dopravními značkami a dopravními
zařízeními. Děti si zde mohly osvojit
základy pravidel silničního provozu
tak, aby mohly samostatně jezdit po
pozemních komunikacích na jízdním
kole.
Druhá akce má přesah do další
obce našeho mikroregionu. 2. října
totiž proběhlo fotbalové utkání našeho týmu TJ Sokol Stěžery „A“ proti
SK Bystrian Kunčice. Toto utkání bylo
snímáno přímým přenosem Čes-

kou televizí – NÁŠ FOTBAL ŽIVĚ.
Kromě profesionálních komentátorů
měly oba týmy své ambasadory – ten
stěžerský fotbalovou legendu Luboše
Kubíka a ten kunčický herce Davida Suchařípu. Utkání bylo zahájeno
slavnostním výkopem radní obce
Stěžery paní Mgr. Jaroslavy Pavlů
a starosty Kunčic panem Květoslavem
Kvasničkou. Přímý přenos obsahoval
všechny možné vymoženosti: rozhovory, rozbory, charakteristiky týmů,
zpomalené a opakované záběry… Atmosféra utkání se těžko popisuje, tu

jste museli buď zažít přímo na hřišti,
z TV při přímém přenosu, nebo se na
ní ze záznamu můžete podívat. Fotbalové nadšení z hráčů obou mužstev
se přenášelo i na přítomné fanoušky.
Fotbalové štěstí se tentokrát přiklonilo
na stranu Kunčic, zaslouženě vyhráli
1:5. Příprava celé akce musela stát pořadatele velké úsilí. Za to náleží všem
ohromná pochvala a dík.
Celé video najdete na webu obce
www.stezery.cz v sekci fotogalerie.
Dagmar Smetiprachová

■ Dopravní hřiště jsme si zapůjčili z MAS Hradecký venkov. Foto: Petra Kopecká
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DALŠÍ ÚSPĚCH MLADÝCH DOHALICKÝCH FOTBALISTŮ
Dohalice - v minulém Zpravodaji
jsme se pochlubili vítězstvím fotbalových starších žáků Sokola Dohalice
v Poháru Jaroslava Míchala. Mysleli
jsme si, že jde o tak velký úspěch,
že bude velmi těžké na něj navázat,
či ho dokonce překonat. Svět sportu
je však nevyzpytatelný, takže po pár
týdnech můžeme přinést další zprávu o vynikající reprezentaci našeho
klubu, obce a v podstatě i regionu.
Poslední červencový víkend se
již tradičně konal v Hradci Králové, Opatovicích a Dohalicích mezinárodní fotbalový turnaj O pohár
primátora Hradce Králové. Turnaj
organizuje FC Hradec Králové a po
dobrých zkušenostech si už po šesté
pronajal dvě skvěle udržovaná hřiště
v Dohalicích, kde se hrály dvě skupiny kategorie U14 (do 14let věku
hráčů). Další dvě skupiny se hrály
na Háječku v Hradci Králové. V této
kategorii hrálo 24 týmů z České republiky a Slovenska, v kategorii U12
pak 28 týmů.
Zhruba týden před turnajem se
omluvil tým SK Líšeň, takže byl
osloven náš klub, zda by byl schopen
postavit tým náhradní. Navzdory časové tísni a prázdninovému režimu
jsme potvrdili, že ano, ale pouze tým

U16. Organizátorovi jsme tím pomohli s doplněním na původní počet
týmů, pro které již bylo připraveno
i rozlosování na oba dny a absence
jednoho týmu by vše značně zkomplikovala.
Popravdě jsme do turnaje vstupovali s tím, že naším cílem bude
dostávat co nejméně gólů od mládežnických týmů převážně prvoligových klubů a kvalitně zahájit letní
přípravu.
Hned první zápas proti Viktorii
Plzeň (která byla poté naprosto suverénní, a nakonec skončila celkově
druhá) byl překvapivě vyrovnaný
a prohráli jsme pouze 0:2, přičemž
jsme byli důstojným soupeřem.
a Bohužel jsme neproměnili naše
brankové příležitosti, jinak mohl být
výsledek dokonce ještě lepší.
Poté jsme zaznamenali historické vítězství Dohalic nad legendárními Bohemians Praha 1:0! Soupeř
z hlavního města porážku velmi
těžko stravoval! V regionálním derby jsme remizovali 1:1 S RMSK Cidlina a další vítězství nad pražským
soupeřem přišlo následně – 3:1 proti
týmu Tempo Praha. V závěrečném
sobotním zápase jsme remizovali se
Zlínem a postoupili jsme do nedělní

skupiny o 7. místo do Hradce Králové.
S ohledem na naše pořadatelství,
domácí fanoušky i to, že jsme o kategorii starší, nabídli jsme, že zůstaneme na neděli v Dohalicích a budeme hrát „jen“ o 13. místo, pročež nás
v Hradci nahradil Zlín (který nakonec skončil celkově 10.).
Nedělní program jsme zahájili
„mezinárodním“ utkáním s Tatranem Liptovský Mikuláš a připsali
jsme si výhru 4:0. Poté došlo na pikantní souboj s jedním z favoritů
turnaje, který překvapivě nepostoupil do bojů o nejvyšší příčky, s pořádajícím FC Hradec Králové. Rychle
jsme prohrávali 0:1, ale nezměrnou
vůlí a bojovností se nám podařilo zápas otočit na 2:1 a zaznamenat další
historický úspěch.
Ten ještě podtrhlo suverénní vítězství nad FK Jablonec 3:0, ale poté
jsme krutě vystřízlivěli se Sigmou
Olomouc, která nám připravila druhou porážku v turnaji – 0:1.
V závěrečném zápase hráči vymačkali zbytky sil a morálky a otočili z 0:1 na 5:1 s bývalým tradičním
účastníkem federální ligy – FC Petržalkou.
Z původního záměru „neudělat

moc ostudu“ se tak stal neskutečný
úspěch doslova vesnické kopané,
když jsme nedělní skupinu o 13. místo vyhráli a nechali za sebou jak naše
soupeře z Olomouce, Hradce, Jablonce, Slovenska, tak třeba i Táborsko, Viktorii Žižkov, Xaverov a další.
Ano, zhruba polovinu našeho
týmu tvořili hráči starší kategorie,
jak bylo domluveno, ale i tak se dá
hovořit o až neuvěřitelném výsledku,
a hlavně načerpání zkušeností a zážitků pro hráče, trenéry i celý oddíl!
Po organizační stránce je pak nutné vyzdvihnout i skvěle připravený areál v Dohalicích, když všichni
chválili perfektní hrací plochy, zázemí i vynikající občerstvení, o což se
staral početný tým dobrovolníků nejen z řad Sokola.
Úspěšný tým tvořili: K. Heligr,
A. Hájek, D. Drábek, M. Veselý,
J. Zvoníček, P. Vyčítal, Vu Xuan Phat,
F. Urban, R. Kulhánek, J. Jedlička,
T. Erbs, T. Rybáček, M. Rygl, M. Pavel, A. Podubecký, M. Plášil, J. Pánek,
trenéry jsou M. Jedlička a B. Hájek.
Kompletní výsledky obou kategorií lze najít na stránkách organizátora: www.fchk.cz
Bořek Hájek

■ Úspěšný tým Sokola Dohalice. Foto: Bořek Hájek
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Děkujeme za Vaši podporu
a přejeme Vám veselé Vánoce
a šťastný Nový rok!
Ciao Italia!

Lipová 29, Stěžery, tel.: 702 999 702, www.ciaoitaliapizzeria.cz.
Na našich webových stránkách nejdete informace o otevírací době během vánočních svátků.
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