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Náklad 3500 ks

Celé Česko čte dětem

Vážení čtenáři,
vstupujeme do nového roku 2009!
Ráda bych vás ve stručnosti informovala o akcích, které naše centrum
(dále jen MC) v novém roce plánuje. Také bych chtěla pozvat všechny maminky, aby se k nám přišly se
svými dětmi podívat. Ke konci roku
2008 jsme zaznamenali nárůst členů
MC na 45 členských rodin.
V současné době si u nás můžete
vybrat činnost téměř pro všechny
skupiny dětí až do mladšího školního
věku. S naším centrem spolupracuje
paní Petra Kratochvílová, která organizuje kurzy pro těhotné ženy a jejich
partnery. Zahájen bude v měsíci únoru. Pokud máte zájem se do kurzu
přihlásit, kontaktujte prosím paní
Petru na tel. čísle 774 691 333.



Pro miminka je každou první
Starší děti s chutí navštěvují
středu v měsíci otevřena herna, kde kroužek hudební a rytmické výchovy,
je nachystáno vše potřebné
výtvarnou výchovu, cvičení,
pro malé děti. Každé
hrají na flétničky nebo
pondělí dopoledne a
se učí v přírodovědodpoledne můžete
ném kroužku odhanavštívit volnou
lovat taje přírody.
hernu. Maminky
Pro maminky
si pro své děti
jsme od nového
tvoří program
roku připravili
samy. Batolata
kurz aranžování.
jistě ocení teraS MC poznávápeutický bazén s
me i naše okolí,
masážními kuličcestujeme s malýkami a skluzavkou.
mi výletníky po
V herně jsou nově
zajímavých místech
umístěny velké molitanaší vlasti.
nové kostky, které rozvíjí dětNaše mateřské centrum se
skou představivost. Je zde k dispozici zapojilo do projektu Celé Česko čte
i velké množství didaktických her.
dětem.

Maminky z mateřské centra hrají pohádku Jak pejsek s kočičkou pekli dort.
(Foto: Iva Horníková)

S odvahou do nového roku
Vážení spoluobčané, přeji vám
na prahu nového roku pevné zdraví,
spokojenost a úspěch v soukromém
životě i na vašich pracovištích. Jak
bývá zvykem vždy hodnotíme uplynulý rok, který dle mého názoru byl
úspěšný. Náš zpravodaj vycházel pravidelně, a to i díky našim čtenářům,
kteří svými příspěvky rozšířili znalosti o životě v obcích mikroregionu.
Je nutno poděkovat všem kteří přispěli ke kvalitě zpravodaje. Je třeba
upozornit na dlouholetou spolupráci
historika pana Václava Pražáka, který
pro zpravodaj připravuje zajímavosti
z let minulých. Za zmínku stojí jeho
zpracování historie sadovského panství, která vycházela celý loňský rok.
Tyto zajímavosti sklidili mezi čtenáři
velký ohlas.

Zastupitelům obcí přeji úspěch
při využití dotací, které je možno
získat z různých zdrojů, na které čas
od času upozorňujeme. Je ale nutno pracovat plánovitě a využít všech
možností, které se nám naskýtají a
nabízejí. Obec musí mít zpracovanou
dlouhodobou vizi a být připravená ji
postupně uskutečnit. Nelze čekat, že
to někdo učiní za nás. Mikroregion je
dobrovolné sdružení, které při zájmu
více obcí může uskutečnit společné
dílo. Základem však zůstává obec a
její představitelé, kteří musí být iniciátorem veškerého dění.
Jsem optimista a přesvědčen, že
i rok 2009 bude úspěšný.
Bedřich Moder
předseda svazku



www.celeceskoctedetem.cz

Dne 24.1.2009 se v herně mateřského centra hrála pohádka Jak pejsek s
kočičkou pekli dort.
V hereckých rolích jsme mohli
spatřit členy MC. Seznámili jsme se s
tím, jaké knížky jsou pro děti v daném
věku nejvhodnější. Po představení
si děti vyrobily ve výtvarné dílničce
papírový dort a aby jim to nebylo líto,
ochutnaly i dort opravdový!
Srdečně vás zveme na další akce
mateřského centra Nechanice.
www.nechanicemc.estranky.cz
Mgr. Hana Jarošová
předsedkyně MC

Celé Česko čte dětem 24.1.2009 herna Mateřské centra Nechanice.
(Foto: Iva Horníková)

Oslavy v Mžanech
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Představujeme vám členy Místní akční skupiny Hradecký
• školení první pomoci pro zaměstnavatele v rámci zákoníku práce
• kurzy první pomoci pro řidiče a
žadatele o řidičské oprávnění
• dle požadavků objednatele
• cvičení a praktický nácvik první
pomoci
• cvičení první pomoci a koordinace
Název subjektu:
pro Integrovaný záchranný systém
Oblastní spolek Českého červe- • realistická znázornění poranění
• zdravotní dozor na akcích všech
ného kříže Hradec Králové
typů
• široká nabídka učebnic a publikací
Čím se zabýváte?
Máme velmi široký záměr čítající • půjčovna kompenzačních pomůhumanitární, zdravotní, sociální a
cek a vysoušečů vlhkého zdiva
• prodej a půjčovna výukových
vzdělávací činnosti.
pomůcek a zdravotnického materiVaše aktivity v regionu?
álu
• poradenství a konzultace
Nabízíme a zajišťujeme:
• kurzy první pomoci pro veřejnost • dětské pobytové akce se zaměře-

ním na první pomoc
• dětské zotavovací a rekondiční
tábory tuzemské i zahraniční
• rekondiční pobytové akce pro
seniory a dárce krve
• propagace dárcovství krve, získávání a oceňování dárců, Klub dárců krve
• školení Mezinárodního humanitárního práva
• sociální a humanitární činnost
• osobní asistence
• chráněné bydlení
• příprava na řešení mimořádných
událostí, nouzových stavů a katastrof
• pomoc obětem katastrof
• mezinárodní spolupráce
• pátrací služba Červeného kříže a
Červeného půlměsíce

Proč jste se stali členy MAS?
Především se snažíme zlepšit
komunikaci v rámci regionu, navázat
kontakt s ostatními organizacemi a
zájmovými skupinami a nabídnout
naše činnosti potenciálním zájemcům. Byli bychom také rádi, kdyby se
podařilo obnovit dříve zaniklé Místní
skupiny ČČK v regionu.
Kontaktní údaje:
Adresa: Mostecká 290
Hradec Králové, PSČ 500 03,
Telefon: 495 516 127
Fax: 494 940 458
Web: www.cckhk.cz, www.rekondicnipobyty.cz,
Email: hradeckralove@cervenykriz.
eu, cckhk-pobyty@seznam.cz

Výročí roku 2009
Loňský rok, významný na slavná
historická výročí končící osmičkou,
měl celostátní ohlas a publicitu. Také
letošní má několik důležitých dat končících devítkou, z nichž nejvýznamnější bude 17. listopad 1989. Existují však i lokálně významná výročí
narození nebo úmrtí, jež se letos
dotýkají i obcí našeho mikroregionu.
Jedná se o osobnosti, které se nejrůznějším způsobem zapsaly do historie
tím, že se ve svém oboru dopracovaly
významného postavení díky své píli
a vzdělání. Tito rodáci nebo pouzí
občané, kteří často svou činnost nebo
zaměstnání provozovali na jiných
místech, do historie jednotlivých
obcí patří, a proto je vhodné jejich
výročí připomenout. Mohou být
podnětem k pietní vzpomínkové akci,
uspořádání přednášky o jejich životě
a díle, podkladem pro zápis do obecní kroniky nebo k hlubšímu bádání
jak a čím se proslavili. Na rok 2009
připadají v následujícím pořadí:
Leden – Jinřich Čadík, 30. výročí
úmrtí. Narozen 10. března 1891 ve
Stračově, zemřel 1. ledna 1979 v Plzni. Byl pedagogem a archeologem.
Únor – Ignác Škroup, 120. výročí
úmrtí. Narozen 1. května 1807 v Osicích, zemřel 18. února 1889 v Nechanicích. Český kantor a skladatel.
Působil v Osicích, Rohovládové Bělé

Projekt
Vzdělaný venkov




a Nechanicích, kde je pohřben na
starém hřbitově, nyní Štrosovy sady.
Bratr skladatele naší národní hymny.
Václav Ferdinand Doubravský, 170.
výročí úmrtí. Narozen 29. září 1747
v Hněvčevsi, zemřel 23. února 1839
v Lomnici nad Popelkou. Byl český
sbormistr a skladatel.
Březen – JUDr. Jan Podlipný, 95.
výročí úmrtí. Narozen 24. srpna 1848
v Hněvčevsi, zemřel 19. března 1914
v Praze. Působil jako advokát, politik
a starosta České obce sokolské.
Václav Matějíček, 95. výročí narození 23. března 1914 v Divci. Působil
jak ovocnář v Suché.
Duben – Antonín Čerych, 180.
výročí narození. Narozen 1. dubna
1829 v Kunčicích, zemřel 1. května
1902 v Josefově. Byl podnikatelem
staveb, provozovatelem textilky, starostou Nechanic. Zasloužil se o povýšení Nechanic na město.
Květen – Karel Knaifl, 95. výročí
narození. Narodil se 17. května 1914
v Hořicích, mládí prožil ve mlýně
v Tůni, zemřel 24. července 1988
v Pardubcích. Pilot, letecký instruktor, za druhé světové války bombardovací pilot RAF v Anglii.
Rudolf Jánský, 65. výročí úmrtí.
Narozen 20. června 1906 v Blatníkovské Lhotce, zemřel 30. května
1944 v koncentračním táboře OsvěMikroregiony Nechanicko a
Urbanická brázda připravily pro
letošní rok vzdělávací projekt pro
širokou veřejnost. V rámci projektu
se v roce 2009 uskuteční tyto akce:
• 5. 2. pracovní setkání zástupců
obcí na téma obecní programy
rozvoje, soutěž Vesnice roku, Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2009
• dvoudenní seminář na téma
timemanagement, práce v týmu,
řízení projektů, komunikační

tim. Žil ve Stěžerách. Španělský interbrigadista za občanské války, protifašistický bojovník za druhé světové
války.
Jan Křtitel Vaňhal, 270. výročí narození 12. května 1739 v Nechanicích,
zemřel 20. srpna 1813 ve Vídni. Světově proslulý hudební skladatel.
Červen – Antonín Kudrnovský, 70.
výročí úmrtí. Narozen 20. listopadu
1878 v Nechanicích, zemřel 6. června
1939 v Poděbradech. Byl středoškolským profesorem a reformátorem
dívčího školství.
Červenec – Ladilav Kalivoda,
120. výročí narození – 16. 7. 1889 v
Nechanicích, zemřel neznámo kde.
Český lidový kapelník, působil v Krči
u Prahy, Berlíně, Šanghaji, Zlíně a
Charbinu.
Srpen – Edvard Bohdanecký, 95.
výročí úmrtí. Narodil se 20. února
1846 v Nechanicích, zemřel 3. srpna
1914 v Praze, kde působil jako novinář, překladatel a redaktor.
Jan Urban – 135. výročí narození,
a to 3. 8. 1874 v Nechanicích, zemřel
30. prosince 1921 v Praze, kde převážně působil jako malíř.
Září - František Ulrich, 110. výročí narození, 11. 9. 1899 v Boharyni, zemřel 20. října 1941 v Praze.
Významný vědecký pracovník –mineralog, zastřelen fašisty pro odbojovou
dovednosti
• odborný seminář na téma účetnictví a ekonomika neziskových
organizací
• odborná exkurze na téma dětský
parlament
• odborná exkurze na téma „Zapojování veřejnosti do rozvoje regionu, komunitní plánování“,
• počítačové kurzy
dle potřeb
regionálních aktérů
Kromě výše jmenovaných aktivit bude všem subjektům v území

činnost.
Říjen – František Řehoř, 110. výročí úmrtí. Narozen 16. prosince 1857
ve Stěžerách, zemřel 6. října 1899
v Praze. Úředník, národopisný sběratel a spisovatel, etnograf.
Dr. Ing. Jaroslav Bulíček CSc., 30.
výročí úmrtí. Narozen 29. července
v Lodíně, zemřel 12. října 1979 v Praze, kde působil jako vodohospodář a
odborný publicista.
Listopad - Jindřich Engelbert, 165.
výročí narození. Narozen 7. 11. 1844
ve Stěžerách, zemřel 23. září 1888
v Praze, kde působil jako malíř.
Jan Malíř – 100. výročí úmrtí.
Narozen r. 1878 v Nechanicích,
zemřel 14. listopadu 1909 v Nechanicích, lyrický básník, publicista. Žil
a pracoval v Praze, byl manželem spisovatelky Heleny Malířové.
Prosinec - Bohumil Brož, 120.
výročí narození, 18. 12. 1889 v Železnici, zemřel 28. března 1945 na útrapy
žalářování v koncentračním táboře
Terezín. Žil dlouhá léta v Nechanicích, kde byl v říjnu 1944 zatčen pro
odbojovou činnost.
Údaje čerpány z publikace
„Kalendárium 2009 – přehled výročí
událostí a osobností Královéhradecka“. Vydala Knihovna města
Hradce Králové.
red.

poskytováno poradenství v oblasti
dotačních politik, projektového
řízení, územního a strategického
plánování. Projekt se uskuteční,
bude-li podpořen z Královéhradeckého kraje, konkrétně z Programu
obnovy venkova 2009, dotačního
titulu 5 (Vzdělávání a poradenství
v oblasti rozvoje venkova a obnovy
vesnice).
Bližší informace najdete na www.
nechanicko.cz.
Jana Pečenková

zpravodajství obce
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Lodínské aktuality

Budova bývalé školy v Lodíně je po
rekonstrukci. Nachází se zde nyní šest
malometrážních bytů, které od února 2008 slouží novým nájemníkům.
Dále je v tomto objektu umístněna
obecní knihovna s veřejným inter-

netem. Nová provozovna kadeřnictví nabízí také velmi žádanou službu
nehtové modeláže.
V obci byla rovněž zrekonstruována místní komunikace vedoucí od
prodejny potravin ke křižovatce za
obecním úřadem. Na návsi slouží od
loňského roku občanům nová autobusová zastávka.
14. února 2009 oslaví v naší obci
zlatou svatbu manželé Marie a Ladislav Rybářovi. Pan Rybář byl dlouholetým starostou obce a v současné
době zastává nadále funkci místostarosty. Chtěl bych touto cestou
manželům Rybářovým popřát do
dalších společných let hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Jaromír Pelánek
starosta obce



Nová autobusová zastávka v Lodíně. (Foto: Jaromír Pelánek)

Nová výstavba v Kunčicích
V roce 2006 jsme zahájili výstavbu třiceti rodinných domků v naší
obci. Začali jsme demolicí bývalého
Harrachovského statku a sice jeho
hospodářské části. Práce byla provedena za vydatné pomoci Ing. Bárty a
zaměstnanců Těžební písková, s.r.o.,
Kratonohy. V měsíci dubnu byla připravena plocha bez stavební sutě pro
zahájení výstavby kanalizace, vody
a plynu. Po výběrovém řízení a ve
stanovený čas práce provedla firma
PLYNOSPOL, s.r.o. Hradec Králové. Vozovky v budoucím sídlišti
vybudovala firma NOVOSTAV, s.r.o.
Hradec Králové, montáž elektrorozvodů MATEX, s.r.o. Hradec Králové. V areálu celého bývalého statku
vzniklo 30 nových parcel. Výměry se
pohybují od 800 m2 do 1400 m2. Cena
za 1 m2 zasíťované parcely byla stanovena na 350 Kč.
Zhruba za tři měsíce byly všechny
stavební parcely rozprodány. V roce

2008 byl již jeden z domů obydlen a
vánoce v obci prožili noví občané.
Po zástavbě v celém sídlišti by se měl
zvýšit počet obyvatel obce asi o třetinu.
Areál projektovala kancelář Ing.
Nováka z firmy N-projekt, s.r.o. Hradec Králové. Celé dílo stálo zhruba
12 mil. Kč. Krajský úřad Královéhradeckého kraje poskytl dotaci ve výši
800 tis. Kč. Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu Hradec Králové za pomoci Ing.
Krejčířové 4,8 mil. Kč. Úvěr od České
spořitelny, a.s. ve výši 7 mil. Kč je již
zaplacen.
Přejme si, aby noví stavebníci měli
dostatek finančních prostředků a
našli v obci nový domov.
Všem občanům, kteří tyto řádky
budou číst, přeji hodně zdraví a štěstí
v roce 2009.
Květoslav Kvasnička
starosta obce



Letecký snímek stavební lokality v Kunčicích včetně bývalého
Harrachovského statku.

Výstavba inženýrských sítí pro RD v Homyli
Rodiče, kteří chtějí zapsat své
dítě do mateřské školy
v Boharyni
na školní rok 2009 - 2010
si již mohou vyzvednout
přihlášku.
Vyplněné a potvrzené
přihlášky
budeme vybírat v týdnu
od 30. 3. – 3. 4. 2009
v době
od 13 – 16 hod nebo
po telefonické domluvě
495 444 118

Prioritní akcí obce Boharyně
je v současné době výstavba
inženýrských sítí v Homyli pro
17 rodinných domků. Zasíťování pozemků včetně povrchových
úprav a komunikací bude dokončeno nejpozději na jaře roku 2009. Pro
obec je to stavba nemalého významu, jejímž záměrem je nabídnout
bydlení zejména mladým rodinám
s dětmi. Předpokládáme předání
parcel jednotlivým stavebníkům
nejpozději v červenci 2009. V současné době probíhá prodej parcel
zájemcům o výstavbu rodinných
domků. Na akci obec získala dotaci z prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.
Obecní úřad Boharyně



Stavební lokalita v Homyli.
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Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální ve Stěžerách se v letošním
roce úspěšně zúčastnila se svým projektem „Zahrada v lipové aleji“ grantového programu Škola pro udržitelný život,
který vyhlašuje společně Nadace partnerství a Středisko ekologické výchovy
Sever. Na realizaci projektu jsme získali
dotaci ve výši 70 000 Kč.
Posláním programu Škola pro
udržitelný život je vzdělávání v oblasti
udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících
ke zlepšení životního prostředí. Program je uskutečňován prostřednictvím
škol fungujících jako iniciační centrum
udržitelného rozvoje v obci. Měl by
pomoci rozvíjet procesy udržitelného
rozvoje v obci – péči o životní prostředí,
stimulaci udržitelného způsobu života,
vzájemnou spolupráci všech zainteresovaných institucí, účast občanů a
vytváření partnerství.
Projektem „Zahrada v lipové aleji“
řeší škola rozsáhlý nevyužitý prostor
školní zahrady i přírodního prostředí
s cílem zpřístupnit ho pro školní vzdělávání (např. v předmětech pracovní
praktikum, ekologie, biologie, společenská kultura, osobnostní a dramatická výchova, výtvarná výchova, hudební
výchova atd.), ale i pro volnočasové
aktivity žáků školy. Prostor bude dále
využíván ZŠ a MŠ Stěžery i širokou
veřejností obce.
Projekt je rozpracován do několika

Projekt Zahrada v lipové aleji

etap. První etapa zahrnuje vybudování
ohniště s posezením a odpadkovými
koši. Dále omlazení stávajících stromů
a keřů i postupnou výsadbu okrasných dřevin s jejich popisem a úpravu
přístupových cest. V zahradě bude
vybudována bylinková zahrada hřbitov odpadů, ptačí stezka a kompost. K
popisu budou sloužit informační tabule. Všechny instalované prvky budou
využívány jak studenty naší školy při
výuce, tak i žáky ZŠ a dětmi MŠ při
výuce, pracovních činnostech a hře.
V dalších etapách projektu plánujeme
vybudování venkovní učebny, rekonstrukce nevyužívaného přístavku pro
venkovní divadlo, vybudování posezení před divadlem a osázení prostoru
ovocnou zahradou a vybudování hřiště
pro minigolf a prostor pro stolní tenis a
další sportovní aktivity.
Již v loňské školním roce se na zahradě uskutečnila řada akcí. Např. V rámci Dne Země jsme společně s místní
školou a školkou vysadili do prostoru
před školou šest lip. Zorganizovali jsme
Den dětí, výtvarnou soutěž o erb obce
Stěžery „Maluj a poznávej“, spojenou
s výstavkou vítězných prací v areálu
školy.
V rámci první etapy projektu „Zahrada v lipové aleji“ se nám podařilo upravit terén, prořezat stávající dřeviny
včetně částečné výsadby okrasných
stromů a keřů. Vybudovali jsme ohniště s posezením, přístupové chodníčky,

umístili informační tabule s lavičkami,
odpadkovými koši a kompostéry. Každá tabule představuje jedno ekologické
téma – stromy, ptáci, bylinky a odpady.
Vlastní realizace projektu by se neuskutečnila bez významné finanční podpory ve výši 40.000 Kč od obce Stěžery.
Zároveň děkujeme panu starostovi
Svatoplukovi Kněžourovi za zapůjčení
vleku za traktůrek, bez jehož pomoci
bychom nezvládli odvézt nepotřebný
zemní a zahradní odpad. Na úpravách



chodníčků a prostorů kolem informačních tabulí se velkou měrou podíleli i
žáci a učitelé naší školy. Rádi bychom
touto cestou poděkovali také za spolupráci firmám STAKR s.r.o. Stěžery,
Martin Kraus zámečnictví Hradec Králové, Regina Munzarová – zahradnické
služby Svobodné Dvory, B. Kodytek
Pastviny, Ing. J. Stolín Hradec Králové.
Všem zúčastněným velmi děkujeme.
Mgr. Lubomíra Moravcová

Část upraveného prostoru zahrady v rámci projektu.
(Foto: Mgr. Lubomíra Moravcová)

Oba projekty byly podpořeny v programu Škola pro udržitelný život

Nechanická pěšinková
sezóna 2008
Vážení obyvatelé mikroregionu
Nechanicko,
rád bych Vás informoval o další
změně v Nechanicích. ZŠ a MŠ Nechanice se již po několikáté zapojila do
projektu „Škola pro udržitelný život“.
Od spoluvyhlašovatelů Střediska ekologické výchovy Sever, Nadace Partnerství a generálního partnera firmy
Toyota jsme v úspěšné grantové žádosti
obdrželi 45.000,- Kč na úpravu plochy
vedle budovy Rašínovy základní školy.
Až budete projíždět Nechanicemi,
můžete si odpočinout na třech nových
lavičkách a na informační tabuli si přečíst co je nového ve škole nebo to, jaký

byl průběh prací.
Kromě již výše uvedených sponzorů
se na úpravách sponzorsky podílelo
Město Nechanice a firma Rekos S + D.
Dále bych rád poděkoval panu učiteli
Radku Martincovi, panu učiteli Janu
Hutlovi, žákům ZŠ praktická a především žákům 7. A třídy, kteří plochu
upravili (od vykopání děr pro lavičky
až po zasypání mulčovací kůrou).
Věřím, že si na nových lavičkách
příjemně odpočinete a načerpáte
sil na další cestu po našem krásném
mikroregionu.
Mgr. Jiří Lukáš
koordinátor projektu



Slavnostní otevření zahájili písničkou žáci 7. A pod vedením p. uč. Pelce.
(Foto: Mgr. Petr Soukal)
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Historie sadovského panství
Čtenářům zpravodaje, které zaujal
v loňském roce seriál článků o historii sadovského panství, připojujeme
otisk dvou dokumentů, které charakterizují tehdejší poměry na vesnicích
Nechanicka.
V roce 1848, kdy se projednávalo
jakým způsobem budou řešeny náhrady
za zrušenou robotní povinnost, zasílali
občané mnoha vesnic z celého Českého
království Národnímu výboru své petice.
V nich vypisovali tíživou životní situaci a zároveň také své tužby a prosili o
nápravu stávajících křivd. Takovou petici zaslali poddaní sadovského panství,
jmenovitě shora uvedených obcí, jež tvoří podstatnou část Nechanicka. Požadovali možnost získání půdy do vlastnictví
a hospodaření na ní. Její obsah je charakteristický pro tehdejší neudržitelné
poměry nejchudších vrstev. Proto ji otiskujeme v plném znění a v nezměněné
jazykové úpravě.
Petrovice, Lodín, Myštěves, Janatov, Lubno, Suchá, Nerošov, Lhota
Stračovská, Stračov, Tůně, Dohalice,
Klenice, Dub, Mžany, Nechanice,
Hrádek, Kunčice, Sobětuš, Třesovice,
Mokrovousy, Sovětice, p. Sadová,
celkem 648 rodin. Domkaři. – Bydž.
Veleslavný cís. král. výbor národní
český v Praze!
My v největší poníženosti níže psaní
prosíme sepatýma rukama a klečící pro
milosrdenství boží o pomoc a zastání
stran v této stížnosti následujících udávaných příčin.
Jsme my v nejnižší poníženosti
baráčníci i podruzi na panství Sadovském v Bydžovském kraji, jest nás veliký počet a žádný z nás ani šlápoty pole
neužívá, živobytí naše zamezený máme,
ač bychom nemuseli v tom osudu traplivém zůstati a byla nám pomoc, kdyby
Svrchovaný dal vnuknutí naší milostivé
vrchnosti, aby nás s gruntami zaopatřit
ráčila. Zavázali bychme se s radostí všecky daně, co znít bude, totiž cís.
král., též také vrchnostenské platit. Jest
pravda, o pole není u nás také nouze,
naše milostivá vrchnost dává dost polí
do pachtu, totiž do veřejných licitací, a tu může licitírovat kontribent jak
baráčník; kontribenti dou též na licitaci, ač sami dost svých dědičných gruntů mají a to nepotřebují, nýbrž to jen
pro zisk, aneb aby nás skazili, dělají a
pachtují, a my juž čekat musíme, až co
nám nechají, co se jim nelíbí, a potom
přijde ročně od korce 2 zl až do 12 zl
k. m., a kde vzít, nádenická práce nám
to nedá, nebo máme denně 6 kr k. m.,
a ve žní na sekání, který tejdně trvá,
10 kr a potom když má velkou familiji, jaké následky, jaká bída, jaký nářek
od malých nevinných dětí, a jaká lítost,
když děti hlady o chléb prosí a rodiče
pomocí přispěti nemohou. Kdyby ale
milostivá vrchnost naše nad námi se
smilovati chtěla a nás s gruntami zaopatřila, jak vejš podotknuto jest, my

bychme z našeho osudu traplivého
vyvázli. Chceme je jak se patří zdělat, nebo nahlížíme sami, když robota
pomine, že ani naše milostivá vrchnost
všecky dvory držet nebude a pole mezi
lid rozdělí; tehdy bychme prosili, by
nepřišly jen veřejně do pachtu a zas
nám je kontribenti převzali, nýbrž by
nám jen chudým, který žádnou podporu nemáme, s nima spomožíno bylo.
Při všech obcích na našem panství
Sadovském se vynacházejí obecní pole,
luka, lesy, pastvišťata a. t. d., o které sme
se juž v některé obci bezpočtukráte na
kolika po sobě znějících stupní hlásili,
ale zůstalo to bez prospěchu, jsme tak
daleko, jako před mnoha lety, když se
začátek učinil.
Jsou také na panství podruzi, že
by, i kdyby dost malý místečko ve vsi
obdržel, si na své malé peníze podle možnosti náký obydlíčko seřídil, a
kdyby dostal kousek pole k jeho živobytí, on by se za šťastného pokládal, a
tehdy tím spůsobem by celýmu národu
spomožíno bylo.
My též baráčníke Petrovické sme
zticha očekávali vejnost žádosti k veleslavnému cís. král. čes. gubernium 28.
března b. r. zadané a myslili sme, vždyť
to tak zůstat nemůže, na naše živobytí
se též nahlídne, když každý stav konstitučný ulehčení má. Nyní ale poněvadž
zemské řízení bude a každému vlastenci, komu živobytí těžké, se právo hlásit
má, a obyčejně jen s nás chudých větší
díl samí vysloužilí vlastihajitelé sme,
naši dítky dorostlé juž za naši milou
vlast bojujou a děti nedorostlé beztoho
také k té krvavé oběti, ač bídně a nuzně vychováváme, a žádného osadního
podílu neužíváme.
Tehdy s toho ohledu my v nejnižší
poníženosti níže psané baráčníci i
podruzi z celého panství Sadovského
prosíme klečící veleslavný cís. královský národní výbor, jakožto děti své
rodiče, o pomoc a zastání, by tato naše
žádost a spolu stížnost k zemskému
řízení předložena byla, též se do ochrany našimu veleslavnému národnímu
výboru odevzdáváme; sme docela přesvědčený, že s námi milostivě nakládati
bude, naše živobytí nám ulehčí a na náš
stav též nahlídne.

Druhý dokument vychází z publikace
„Popis království českého čili podrobného
poznání všech krajů“, který byl sestaven
historikem Františkem Palackým. Pod
názvem „ Stav panství Sadova v r. 1848“
uvádí demografické údaje všech obcí, jež
v tomto roce byly součástí harrachovského panství, včetně tří vsí na severu tj. Bílé
Třemešné, Doubravic a Nemojova.
Stav panství Sadová v roce 1848
Výpis z publikace Popis království
českého čili podrobné poznání všech
dosavadních krajů.
Sadoví – panství alod, Třemešná,
Petrovice, Kunčice a Trnava statky
Obce a osady – první číslo udává
počet čísel popisných, druhé počet obyvatel. Názvy jsou podle originálního
zápisu:
Sadowi
8 čp. 109 obyv.
Sobětice
34
252
Klenice
32
222
Dub
26
89
Mžany
53
376



Suchá
Lodín
Staré Nehanice
Komárov
Lubno
Sobětuš
Třesovice
Mokrovousy
Dohaličky
Dohalice
Nechanice Nowi
Hrádek
Třemešná Bílá
Doubrawice
Nemaňov Dolní
(Nemojov)
Petrovice
Neřešov (Nerošov)
Kunčice
Trnava
Barchow Weliký
Janatov

55
53
86
41
62
57
57
38
8
48
179
38
124
45

341
334
579

95
71
19
43
34
78
24

629
512
111
376
309
532
137

402
338
399
301
59
321
1 363
259
879
269

Sestavil František Palacký         

Vesnický život před léty. (Foto: archiv)

V Petrovicích, dne 28tého máje 1848.
Vědomost všech podruhů a baráčníků na panství sadovském: v Petrovické obci 51, obci Lodin 36, Mištoves 13, Janatov 29, Lubno 19, Suchá
36, Nerošov 17, Lhota 34, Stračov 53,
Tůň 17, Dohalice 44, Klenice 12, Dub
16, Mžan 43, Nechanice 67, Hrádek 17,
Kunschic 29, Sobětuš 9, Třesowitz 52,
Mokrovous 26, Sovětice 28.
Suma všech: 648 familijí svědek
toho: Franc Likař z Mištovsi, Jan Bárta
z Lodína, Josef Skalický z Petrovic, Jan
Sláma svědek z Třesovic.

Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou
vyjádřil poděkování občanům.
Vážení spoluobčané, chtěl
bych vám touto cestou vyjádřit poděkování za to, s jakým
pochopením jste přistupovali k
různým problémům, komplikacím a omezením v uplynulém
roce. A nebylo jich málo, zejmé-

na při opravě kanalizace, komunikace a chodníků na Dolním
Přímě. Díky vašemu přístupu
byly všechny akce dokončeny v
řádných termínech. Obec tak získala novou a moderní podobu.
  
Petr Švasta
Starosta obce Dolní Přím

8

spolky
3





Dámský klub ve Stračově
Každý druhý čtvrtek v měsíci se scházejí ženy ze Stračova a z Klenice v místní klubovně ve svém Dámském klubu.
Některé svižným krokem, jiné s hůlkou,
ale všechny s chutí, že si popovídají a
zúčastní se připraveného programu,
který na žádné schůzce nechybí.
Velice zajímavá byla beseda nad kronikami obce, kde si každá z nás našla,
co ji zajímalo. Uskutečněná přednáška
o doplňcích zdravé výživy byla velmi
poučná a měly jsme možnosti si předváděné výrobky i koupit. Proběhla též
výstavka ručních prací, pochlubily
jsme se svými výrobky. Některá z nás
ráda plete, jiná háčkuje, další maluje, jiná váže květiny, každá je šikovná
v nějakém užitečném oboru.
Také jsme přinesly ozdobné svíčky, kterých je na trhu velké množství.

Uspořádaly jsme z nich výstavku. Formou losování jsme si každá odnesla
některou ze svíček domů. Březnové
setkání probíhá vždy v duchu MDŽ,
za přítomnosti kulturní komise OÚ,
která nám poblahopřeje a předá květiny. Nejinak tomu bude i letos. Při
slavnostních setkáních jako je MDŽ,
velikonoce a vánoce, nás potěší děti
z mateřské školky se svými učitelkami
pásmem připraveným z básniček, písniček a tanečků. Všem přítomným se
jejich vystoupení velice líbí. V dubnu
připravujeme tradiční a velmi oblíbený
květnový výlet pro důchodce. Během
léta podpoříme svou účastí program
ostatních složek obce. A potom už jsou
prázdniny, které většinou trávíme se
svými vnoučaty.
Eva Hájková



Ženy ze Stračova a Klenice na svém pravidelném setkání Dámského klubu.

Výbuch s následným požárem v Předměřicích n. L.

V neděli dopoledne 9. listopadu 2008
v prostorách areálu bývalého cukrovaru v Předměřicích došlo k výbuchu
kotelny s následným požárem. Při této
nešťastné události bylo zraněno několik civilních osob, které se pohybovaly
v těsné blízkosti výbuchu. Celé toto
„neštěstí“ bylo předem připraveno a
naplánováno jako tématické cvičení
dobrovolných hasičů okrsku č. 9 Kanonýr Jabůrek. Pod odborným dohledem br. Pavla Hýska (SDH Mžany) a
br. Petra Semeráka (SDH Lochenice)
se cvičení zúčastnily sbory dobrovolných hasičů z Lochenic, Mžan, Hněvčevse, Třesovic, Mokrovous, Sovětic a
Stračova. Na pomoc také přijeli hasiči
z Předměřic a Černožic.
Aby celá akce vypadala jako „skutečná“, bylo nutné předem připravit
zraněné. Pod dohledem MUDr. Vladimíra Koblížka (SDH Mžany) byla
dvanácti dobrovolníkům ze Stračova,
Mokrovous a Černožic věrohodně
namaskována různá zranění. Nechyběly zlomeniny, odřeniny, krvácení,
bezvědomí, popáleniny i exitus. Takto
namaskovaní zranění civilisté byli roz-

místěni v areálu. Někteří byli zasypáni
sutí, jiní jen zmateně pobíhali.
Majitel objektu, který byl zraněn
pouze lehce a mohl komunikovat,
ohlásil výbuch a požár na tísňovou
linku. Hlášení přijali hasiči z Lochenic, kteří na místo neštěstí přijeli jako
první a provedli průzkum a zmapování
situace. Hned za nimi přijela jednotka
dobrovolných hasičů z Předměřic n. L.
následovaná hasiči z Třesovic, Mžan,
Hněvčevse a Sovětic. Zasahující hasiči byli rozděleni do několika skupin.
Někteří hasili požár vně budovy, ostatní zajišťovali ochlazování další tlakové
nádoby tak, aby nedošlo k výbuchu.
Nejvíce zúčastněných hasičů však pátralo po zraněných osobách, zčásti zavalených a uvězněných v troskách. Po
jejich prvotním ošetření na místě, byli
vyneseni ven na improvizované stanoviště Záchranné služby. Ti, kteří uvízli
ve vyšších patrech museli být evakuováni pomocí lan a žebříků.
Vzhledem k hustému dýmu museli
hasiči použít dýchací techniku.
Hlavním cílem cvičení bylo získání nových znalostí a upevňování stáva-

jících návyků při zdolávání rozsáhlého
požáru ve velkém objektu a hlavně zkušeností při záchraně většího množství
osob. Hasiči si také zopakovali práci
ve výškách a v neposlední řadě i zásady bezpečné práce a ochrany zdraví při
zásahu. Cvičení bylo pozitivně hod-



noceno nejen velitelem zásahu, ale i
samotnými hasiči, neboť ukázalo, na
co zaměřit odbornou přípravu a také
v čem je třeba zlepšit vybavenost jednotek.
Mgr. Jana Jedličková jednatelka
okrsku č.9 Kanonýr Jabůrek

Zasahující hasiči z SDH Hněvčeves. (Foto: Mgr. Jana Jedličková)

Betlémské poselství dorazilo opět do Mžan
S velkou radostí Vám zvěstujeme,
že již potřetí se v naší malé střediskové obci zjevilo betlémské poselství.
Navštívil nás Josef, Marie a Rút (chyběl pouze osel – neměl čas - podnikal).
Viděli jsme malého Ježíška a jeho rychlý úprk před Herodem do Egypta. Poté
jsme mohli sledovat jeho hravé dětské
krůčky, lehké pubertální klopýtání a
během mladší doby dospělé i jeho rozmluvu se starým Josefem i vlastním
božským otcem.. To vše se skutečně
odehrálo v mrazivém podvečeru 20.
prosince 2008 na nádvoří mžanské školy. Jednotlivé postavy tohoto hravého a
laskavého pohledu na 2 tisíce let staré
události byly prezentovány neprofesionálními nadšenci z řad rodin dobrovolných hasičů a jejich přátel ochotných se

v dnešní hektické době několikrát sejít
ke společným zkouškám tohoto již tradičního amatérského minipředstavení.
Na úspěšném vyznění celé akce mělo
svůj podíl více jak 20 lidí: od půlročního Ježíška přes děti předškolního věku,
uhrovaté rozumbrady až po adolescenty a dětinské dospělé z řad výjezdové
jednotky našeho SDH a členů zastupitelstva. A to ještě nebylo všechno,
neboť následovalo tradiční vystoupení
dětského pěveckého souboru Kaštánek.
Abychom Vás vrátili do oné předvánoční pohody, přikládáme fotografii. Na
úplný závěr všem čtenářům přejeme
pouze dobré zprávy v roce 2009.
Vladimír Koblížek (kronikář SDH)



Tři králové - Martin Dušek, Roman, král z Ukrajiny a Tomáš Valena.
(Foto archiv JSDH Mžany)
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Hasičský rok ve Mžanech pohledem světel našeho vozu
Dobrý den, na začátek se Vám
musím představit. Jmenuji se Avia
– druhý výjezdový vůz. Narodila jsem
se v Letňanech v roce 1975. To byly
našemu velitelovi čtyři roky. Teď už
tři roky bydlím tady, tedy v hasičské
zbrojnici vedle mžanského obecního
úřadu, spolu s 16 „chlapy“. Ale ti jsou
se mnou jen někdy. Pokud se však
něco děje, bývám důvěrně s nimi. A
protože jsem taková holka pro všecko, berou mne téměř na každou akci,
ale nestěžuji si. Proto to letos budu
právě já, kdo místo velitele a jeho
pobočníků podám objektivní zprávu
o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ze Mžan.
Leden, to většinou bývá chladno
a mě to déle trvá – než naskočím.
To víte, starší dáma. Ale v minulém
roce to byl leden jako duben – teplo
nebo mokro, když jsme asistovali u
zimní bitvy v Dohalicích – Kopaninách, nic se naštěstí nikomu nepřihodilo. V únoru mě hoši umyli a
trochu promazali. Že by se ale se
mnou příliš mazlili, to zase ne. Pak

jsem jim v březnu pomáhala s jedničkou (naším sesterským cisternovým
vozem) na výletě v obci Dubu, kde
s námi odčerpávali požární nádrž.
Jaro jsme vítali opět s oddílem Tesák
na jejich další „krvavé“ seči. Aprílové
počasí nás provázelo během okrskového výcviku v obci Sadová. Nechyběla jsem ani na oslavě „čarodějnic“,
během níž si moji hasiči vyzkoušeli
dýchací přístroje v blízkosti hořící
vatry. Měsíc květů si sice jako auto
moc neužívám, ale děti ze Mžan a
okolí ano. Spolu s obecním úřadem,
rybáři a myslivci pro ně moji kluci
uspořádali tradiční Dětský den. Že
ne každý květnový den je pěkný, jsem
se přesvědčila 18. května na cyklistických závodech v Měníku – zmokla
jsem až na plech a nakonec mi ještě
z jednoho holobrádka udělali mladšího velitele (M. Dvořáka). V červnu
to konečně trochu oživil nebezpečný
hmyz na jedné z mžanských zahrad.
Následovala dopravní nehoda kamionu a pak ještě školení dětí v naší
obecné škole. V červenci a srpnu

jsme pomáhali a chránili veřejnost
– muže, ženy, děti, starce, stařenky….
ve Stračově na obecních oslavách a
na autokrosech v Dolním Bouzově a
Kosicích. Poté jsem si konečně zajezdila: sedmkrát mě vyvezli na výlet za
obtížným hmyzem, který mě se moc
líbí – jak krásně a rychle lítají – to se
s těmi mými holomky nedá srovnat.
A nevím proč jim ty vosy a sršni tak
vadí – mě nic nedělají. 30. srpna před
obědem, mě z rozjímání vyrušil drobný požárek na naší návsi. Od té doby
si snad všichni naši hoši zapamatují,
že stromy v blízkosti, byť s dobrými
úmysly založeného ohně, mohou
začít hořet díky přenosu sálavého tepla (jak náš velitel říká: “Vy volové, ke
vzniku ohně je třeba kyslík, hořlavá
látka a zápalná teplota – sirky pak nejsou třeba“). Další požár jsem úspěšně likvidovala na sadovském nádraží.
Pak jsem sebrala železný šrot a chystala se řádně vyšňořena asistovat u tří
veselých svateb. Bohužel ani pohřeb
se nám v tomto roce nevyhnul. Nato
jsem si na hradeckém letišti prohléd-

la kolegy trucky, v ulicích krajského
města fešácké cyklisty a nakonec
zajela do Pšánek na hasičské závody.
V říjnu jsem pomáhala s veřejným
osvětlením a zase mne mazali a myli.
Ani nemuseli, neboť v listopadu se
všichni zbláznili – odvezli mne i jedničku do předměřického cukrovaru.
Ten z legrace cvičně zapálili a zadýmili a pak z něho pracně tahali samé
rádoby raněné. Byla jsem od toho
celá špinavá. Jak vy lidi někdy blbnete, tomu opravdu nerozumím. V prosinci měli ti holomci Betlém – tam
mě, ale s sebou nevzali. Trochu jsem
se urazila, ale vylepšili si to během
obecní, rybářské a požární schůze,
kdy si se mnou a o mně alespoň trochu povídali.
Tak a teď jsem se už úplně unavila
a jdu si odpočinout. Nevím, kdy mne
budou do toho mrazu zase tahat,..
Mějte se hezky a ať k vám nikdy
nemusím ty naše „pitomce“ vozit.
Za SDH Mžany
Avuška – vůz č.2.

 Toto družstvo vystupovalo na festivalu přípravek v Třebíči. Zprava: Štěpán
Koblížek, Štěpán Šubrt, Aneta Pavelková, Míša Šubrtová, Nela Podubecká,
Jakub Hlavatý, Matěj Krátký.  (Foto: Jana a Marek Ťoupalíkovi)

 Avuška vůz č. 2. (Foto: archiv JSDH Mžany)
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Lyžařský výcvik 08/09
Letošní lyžařský výcvik na sebe
nenechal dlouho čekat. Předvánoční
termín vše uspíšil a trochu nás i napínal, zda vůbec napadne sníh, po kterém všichni zajisté toužili. Krakonoš se
smiloval, sníh jsme po příjezdu do Pece
pod Sněžkou skutečně nalezli, i když
jeho kvalita dávala tušit, že případné
pády budou možná trošičku bolet.
Po absolvování náročné cesty vzhůru k chatě by si někteří nejraději na
celý den lehli do postele a odpočívali,
nicméně hned po obědě jsme začali
s výcvikem. Počáteční nadšení se projevilo i na svahu, kde se všichni pustili do
učení s velkou vervou. Stejně jako loni
se nám podařilo sestavit dvě lyžařská a
jedno snowboardové družstvo. Během
celého týdne se všem podařilo bezpečně zvládnout méně náročný svah,
vyjet na vleku, šikovnější či odvážnější
vyzkoušeli i skokánek. Ovšem nejvíce
legrace jsme určitě zažili při přejezdu
terénních nerovností – tzv. „muldy“.

Některé pády a „taneční kreace“ dopl- Všem účastníkům přejeme, aby svoje se s některými uvidíme na lyžařském
něné zajímavými zvuky opravdu stojí nabyté znalosti a dovednosti mohli výcviku v příštím školním roce.
za zhlédnutí. Samozřejmě jsme vše uplatnit při návštěvě hor s rodiči, popř.
Mgr. Petr Soukal, vedoucí výcviku
zaznamenali na kameru či fotoaparát...
Co se nedařilo na svahu, si někteří
vynahradili na chatě. Po odpoledním
výcviku (a samozřejmě po svačině)
jsme obvykle svolali všechny děti do
společenské místnosti a zahráli si pár
veselých a zajímavých her, při nichž
opravdu nechyběla legrace. Po večerní
přednášce jsme si prohlédli fotografie a
videa z průběhu dne, při nichž jsme si
ukázali pokroky i nedostatky a často se
i zasmáli.
Celý výcvik jsme očima učitelů zhodnotili velice kladně – opět se ukázalo,
že sedmáci jsou opravdu dobrá parta
a ani přítomní osmáci se nenechali
zahambit a oproti loňskému roku vše
proběhlo bez sebemenších problémů.
Jsme také rádi, že se všichni (až na jed Zleva sviští Krisýna Soldánová, Míša Jarešová a Míša Novotná - žákyně 7. A.
nu) zdraví vrátili domů s pocitem, že se
(Foto: Mgr Petr Soukal)
během pěti dnů něco nového naučili.

Elévové v Dohalicích

Jednání na první výborové schůzi
sportovců v Dohalicích bylo rozšířeno
o účast trenérů všech věkových kategorií. Z jednání vybíráme příspěvek o
práci trenérů mladších elévů.
Po dohodě s trenérem Pavlem Čížkem a po velkém úsilí, se podařilo získat a přesvědčit ke spolupráci trenéry,
což umožnilo založit družstvo mladších
elévů. Začali jsme trénovat v průběhu
letních prázdnin 2008. Zpočátku trénovalo od šesti po devět dětí. S takovou
účastí jsme nebyli spokojeni. Naštěstí
se po prázdninách účast na trénincích
podstatně zlepšila a na většině tréninků
nás bylo více jak patnáct. Zatím nehrajeme žádnou soutěž, ale po půlročním
trénování jsme se loni v listopadu
zúčastnili Halového okresního přeboru
mladších elévů v Předměřicích. Ze čtyř
zápasů jsme tři prohráli a jednou zvítězili. Pro naše hráče to byly první zápasové zkušenosti, a proto jsme byli velice
spokojeni s předvedenými výkony. V

současné době trénujeme dvakrát týdně. Jsme účastníky Stěžerské zimní ligy,
kde máme odehrána tři utkání (jedno
vítězství a dvě prohry). Na všech hráčích je po každém odehraném utkání
vidět znatelný pokrok. Proto zvažujeme zařazení družstva do oficiálních
soutěží fotbalového svazu.
Naše mužstvo je sestaveno z těchto
hráčů: Filip Dušek, Jan Felbr, Matěj
Havlík, Tomáš Chrtek, Vojtěch Jahelka,
Dominik a Patrik Janďourkovi, František Láša, Lukáš Němec, Ondřej Nožička, Jan Petřík, Dan a Matěj Richtrovi,
Jan Šaroun, Dominika Šubrtová, Jan
Turnovský, Petr Vávro, Marek Věchet,
Filip Vyčítal. I když se zdá náš kádr
poměrně široký, rádi přivítáme další
zájemce, ročníku 2000 a mladší, o krásnou hru fotbal.
Trenéři Sokol Dohalice: Milan
Kučera a František Petřík
www.sokoldohalice.websnadno.cz

I v letošním roce pokračujeme v soutěži pro čtenáře zpravodaje pod názvem Kde to
je. Správnou odpověď, kde se
nachází tato památka, pošlete na
ou@mokrovousy.cz do 31. 3. 2009.
Z doručených odpovědí správní rada vylosuje výherce, který
obdrží cenu. Výsledky se dozvíte


na www.nechanicko.cz a v příštím
čísle zpravodaje, které vyjde začátkem května. Všech šest odpovědí
na minulou soutežní otázku bylo
správných. Poznali jste, že se jednalo o kostel Všech svatých v obci
Probluz. Vylosovaní výherci A. a
R. Vohralíkovi z Dolního Přímu
obdrží tričko. Gratulujeme.

Poslední pokyny trenéra (M. Kučera) před zápasem Stěžerské zimní ligy.
(Foto: František. Petřík)
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