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Vy p r á v ě n í s t a r é h o s t r o m u

MAS Hradeký venkov o.p.s. za
podpory Královéhradeckého kraje
pořádá v letošním roce ekologické
vzdělávání pro školky z mikroregionů
Nechanicko,Urbanická Brázda, Obce
1866 a Hustířanka.
Součástí je i projekt „Vyprávění starého stromu“ v prostorách bažantnice
v Nechanicích. Partnerem této části
projektu je Mateřské centrum Nechanice o.s. ve spolupráci s firmou Lesy
ČR.
Tento projekt se uskutečnil 20.
a 21. 4. 2009 a byl tvořen naučnou
stezkou se šesti stanovišti – např.
„Ruce stromu“ – děti se naučily rozeznávat typy listů, rozdělovat stromy
na jehličnaté a listnaté. „Strom jako
domeček“ – zde se děti seznámily
s každým, kdo může využívat strom
jako svůj příbytek. Zpestřením projektu se stala zastávka u lesního pedagoga, povídal si s dětmi o tom, jak se
chovat správně v přírodě.
U sokolníka na dalším stanovišti obdivovaly dravé ptáky. Ve více
než hodinovém programu děti viděly

prostory bažantnice, loveckého psa
v akci a myslivecké vybavení. Nezapomněli jsme ani na pracovní dílničku, ve které si děti vyrábily ptáčka na
kartonovou destičku.
Akce se zúčastnilo 11 mateřských
školek, které se prezentovaly svými nástěnkami na téma Strom. Tyto
prezentace byly soutěžní a Vy si je
můžete prohlédnout v prostorách
kulturního domu v Nechanicích.
Nástěnky byly originální a dalo nám
velkou práci vybrat skutečně tu nej....,
kterou se nakonec stala nástěnka MŠ
z Dobřenic.
Děkuji všem, kteří se s námi podíleli na přípravě tohoto projektu, který dětem ukázat krásy jarní přírody
a naučil je přírodu poznávat.
Jmenovitě děkuji panu starostovi
Pecharovi, mysliveckému sdružení
Lověna za bezplatné poskytnutí
prostor bažantnice, zemědělskému
družstvu Libčany za sponzorský dar
v podobě jablek pro děti (zdravá svačinka), firmám Lesy ČR a Syngenta za
spolupráci a drobné dárky pro děti,

panu Zajfrtovi za zdokumentování realizaci této akce, které se zúčastnilo
celé akce na DVD, panu Beliharovi, téměř 400 dětí.
manželům Valešovým a maminkám
z mateřského centra za pomoc při
Mgr. Zuzana Sirotková



Pan Zvolánek z Lesů ČR, s.p. seznamuje děti s dravci.
(Foto: Jana Pečenková)

Další krok k plnění dlouhodobého programu v Mokrovousích
Krásné jarní počasí přímo pobízí
k aktivní činnosti a umožňuje realizovat včasné dokončení plánovaných
investičních akcí. Prioritou je úspěšné
dokončení stavby „Komunikace pro
pěší“ – neboli vybudování chodníků.
Celá stavba přes počáteční zpoždění, které vzniklo nejen nepříznivým
počasím, ale i drhnoucí administrativou, úspěšně pokračuje. Je nutno
ocenit přístup občanů, kteří chápou
přechodné potíže vzniklé stavbou.
O to více zaráží negativní postoj několika jednotlivců k údajnému poškozování soukromého vlastnictví. Obec
pro výstavbu získala dotaci 4,5 mil.
Kč z toho 3,7, mil. Kč od Evropské
unie. Této možnosti je třeba si vážit,
bez této podpory by nebylo možné
stavbu uskutečnit. Celkový skutečný
náklad činí 6,5 mil Kč. V této části je
bohužel zařazena DPH 19%, kterou
obec vrátí státu.

Druhou prioritou je dokončení dětského hřiště sloužící zároveň jako
odpočinkový prostor pro občany.
Buduje se převážně na náklady obce,
na zakoupení části herních prvků se
v letošním roce bude podílet 60%
dotace mikroregion. Další herní prvky pro děti se budou průběžně doplňovat. Předpokládáme, že dětský den
se bude konat v tradičním termínu už
zde.
Projekt nového letního kiosku v areálu místního koupaliště se
dokončuje a zájem obce je postavit
hrubou stavbu a zabudovat již koupený stavební materiál. Musíme ale
vyčkat, zda se rozpočet na straně příjmů obce naplní i v druhém pololetí
roku. Dále doufám, že pokles daňových příjmů nebude pro naši obec
rozhodující a neohrozí její výstavbu.
Bedřich Moder
starosta obce



Nově vybudované chodníky čekají na poslední úpravy.
(Foto: Jana Pečenková)



Současný stav budovy mlýnu v Sadové. (Foto: Jana Pečenková)

Mlýn Sadová
Redakce zpravodaje obdržela zajímavý ohlas na loňskou sérii článků o
historii sadovského panství i samotné obce. Poskytla jej paní Táslerová
z Trutnova, jejíž předkové z rodu Žilků v Sadové žili a její pradědeček byl
vlastníkem mlýna. Koupil jej v roce

1808 od majitele panství hraběte
Harracha a byl po nějaký čas váženým
panem mlynářem. Mlýn však neudržel dědeček autorky této vzpomínky
Jindřich Žilka, prodal jej a zakoupil
statek i s obchodem v Roudnici.
... pokračování na str. 7
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Představujeme vám členy Místní akční skupiny Hradecký venkov
Myslivecké sdružení
Lověna Nechanice
Čím se zabýváte?
V pronajaté honitbě Honebního
společenstva Nechanice dlouhodobě
pečujeme o volně žijící zvěř. Obhospodařujeme myslivecká políčka o
rozloze asi 20 ha, na kterých pěstujeme plodiny pro zvěř. Odchováváme
bažanty, které vypouštíme do honitby.

Vaše aktivity v regionu?
V letošním roce uspořádáme
významnou kynologickou akci
– všestranné zkoušky dlouhosrstých
ohařů s mezinárodní účastí – ve spolupráci s okresním spolkem ČMMS
Hradec Králové. Ve spolupráci se
základní organizací Českého svazu
včelařů Nechanice pořádáme včelařský den.

Proč jste se stali členy MAS?
Hlavním naším cílem je ochrana
přírody, péče o volně žijící živočichy
a snaha o změnu v krajinotvorbě. Vše
v zásadách udržitelného rozvoje území.
Kontaktní údaje:
MUDr. František Hošek, ZA KD
434, Nechanice, Email: Hosek.F@
seznam.cz, Tel.: 604732870

Dětská hřiště pro obce z území MAS Hradecký venkov
Téměř dvouletá aktivní činnost Místní akční skupiny nezůstane bez výsledků. Začátkem dubna byly zveřejněny
výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin v
rámci opatření IV.1.1 v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Nedosáhli
jsme sice maxima, jako 80 úspěšnějších MAS z celé republiky, ale přesto s
prázdnou neodejdeme. Dle posledních
informací jsme byli zařazeni mezi dal-

ších 32 MAS určených k financování.
Vzhledem k náročné administrativě
a nárokům, které jsou na nás kladeny
ale předpokládáme, že MAS Hradecký
venkov vyhlásí první výzvu k realizaci
Strategického plánu LEADER až na
podzim. Jelikož štěstí přeje připraveným doporučujeme sledovat www.
hradeckyvenkov.cz a prostudovat tzv.
Fiche opatření, které rovněž najdete na
stránkách MAS v souborech ke stažení.

Projekt, do kterého se obce mohou
zapojit už nyní, se týká nabídky dětských hřišť pro obce. Jedná se o společný projekt MAS Hradecký venkov
a MAS Společná Cidlina nazvaný
„Dětem pro radost“. Bude podán k podpoře financování v rámci Programu
rozvoje venkova ČR (OSA IV. Projekty
spolupráce). Celkové způsobilé výdaje
jsou 5 mil. Kč. Na výběr jsou dvě varianty hřišť. První varianta typizovaného

hřiště je za 100 tis. Kč, druhá za 250
tis. Kč. Realizace je plánovaná na jaro
2010. Koordinační pracovní skupina
za MAS Hradecký venkov je stanovena ve složení Jana Kuthanová, Ing. Jana
Rejlová a Jana Pečenková, na které se
můžete obracet s dotazy. Více informací najdete na www.hradeckyvenkov.cz.
Jana Kuthanová,
MAS Hradecký venkov

Zajímavou
přírodu
zdobí odpadky
Dne 4. dubna proběhla již tradiční akce v obci Dolní Přím, a
to sbírání odpadků po příkopech
a v lesích lemujících komunikace.
V letošním roce se podařilo akci
zajistit za velké pomoci členů SDH
Dolní Přím (od dětí po dospělé),
žáků a jejich trenérů z řad fotbalového oddílu AFK Probluz. Odvoz
odpadků do přistaveného kontejneru zajišťoval p. Ladislav Štěpina.
Po dvou a půl hodině perné práce

Aktivity projektu pod
názvem „Vzdělaný
venkov“ se rozjely
na plné obrátky




přišlo všem brigádníkům k chuti
malé občerstvení, které připravili p. Petra Jarkovská a p. Pavel
Gebert z Obecního hostince na
Dolním Přímě. Všem zúčastněným patří dík. Závěrem musím
konstatovat, že je až s podivem,
kolik odpadu různého druhu jsou
schopni nezodpovědní občané do
lesa nebo do příkopu vyhodit.
Petr Švasta, starosta obce

V únoru se v Obecní hospodě
v Dolním Přímu konalo setkání
starostů, v dubnu v Mokrovousích
pracovní setkání zástupců mateřských a základních školek. V dubnu
jste se mohli zúčastnit dvou školení. První určené především pro
neziskové organizace (17. 4.) pod
názvem Projekt od A do Z, které
se uskutečnilo v dětském domově v Nechanicích. To školení bylo
během pár dnů zaplněno a v případě zájmu můžeme oslovit lek-

Jezdím často na kole, někdy
lesem na výlety, ale také 7 km do
práce v Hradci Králové.
Cestou se samozřejmě rozhlížím kolem sebe. Zajímavou
přírodu zdobí z auta vyhozené petlahve a kelímky po hranolcích, ale i svetry, kalhoty,
zbytky materiálů z náklaďáků.
Pomalu jsem si na tento nevítaný doprovod zvykl, ale vyděsí
mě když vidím v příkopu ležící
nacpaný pytel, nebo tašku. Mám
volat policii, zda zde teroristi nenastražili bombu? Pak si
všimnu, že z pytle již vypadávají
různé odpadky, a tak v klidu, že
dotyčný předmět nevybuchne
torku, která je sama hybnou silou
neziskové organizace působící na
našem území a školení můžeme
zopakovat. Druhé na téma MS
WORD pro pokročilé 27. 4. v ZŠ
Libčany. V nejbližších dnech je školení na téma MS WORD plánované
v našem mikroregionu, a to konkrétně v ZŠ Nechanice. V případě
zájmu napište na ou@mokrovousy.
cz nebo zavolejte na 498 773 921.
Všechna školení jsou zdarma díky
finanční podpoře z Krajského úřa-

jedu dál. Vrtá mi však v hlavě.
Proč jsou odpadky odhozeny
mimo vesnice, na okrajích lesů,
někdy i v lese? Má-li adrenalinový vyhazovač odpadků nutkání,
nechť vyhodí tento pytel odpadků uprostřed vesnice, nebo
postaví někde při cestě ke kontejneru. Pak by obecní údržba
sice s nadáváním odpadky uklidila, ale okolí a příroda by zůstala nadále alespoň normální.
PS: Na cesty do lesa přece každý správný vesničan vyváží nejlépe staré cihly a dožitou střešní
krytinu!
OK
du Královéhradeckého kraje.
V rámci projektu byla zřízena
tři kontaktní poradenská místa,
jejichž adresy najdete na internetových stránkách www.nechanicko.cz
v odrážce nazvané „vzdělaný venkov“. Na stejném místě si můžete
prohlédnout fotografie z uskutečněných akcí a také tady najdete
pozvánky na aktivity, které nás
letos ještě čekají. Neváhejte a zapojte se s námi do projektu.
Jana Pečenková, koordinátor

zpravodajství obce
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Lípy se vracejí na náves do Stračovské Lhoty
11. dubna 2009 v dopoledních
hodinách proběhla ve Stračovské
Lhotě výsadba lip srdčitých.
Výsadba byla uskutečněna v rámci projektu, které připravilo hořické
občanské sdružení Ecoinstitut o.s.
(ECI) s názvem: Návrat lip na náves
Stračovské Lhoty- obnova a rozšíření zeleně, který finančně podpořila
společnost Skanska prostřednictvím
Nadace Partnerství v grantovém
programu Strom života. Vysazeno
bylo 22 lip srdčitých (Tilia cordata)

se zemním balem, ukotveno dřevěným kůlem a zamulčováno. Na realizaci sázení stromů se dále podílely:
Myslivecké sdružení Hvězda Mžany,
Honební společenstvo Mžany. Svou
účastí nás potěšili hosté: RNDr. Martin Bursík, vícepremiér a ministr
životního prostředí ČR, PhDr. Kateřina Jacques, poslankyně PSP ČR
a Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra financí ČR.
Tomáš Štayr, předseda ECI



Martin Bursík, Tomáš Štayr a Kateřina Jacques při sázení lip.
(Foto: Ing. Petr Novotný )

Restaurování památek v místních částech Sobětuš a Staré Nechanice.
Na základě vyhlášeného grantového
řízení společnosti T-Mobile na péči
o drobné kulturní památky, kapličky,
polní kříže, památná místa, zkrášlování a úprava veřejných prostranství
zpracovalo město Nechanice projekt
a podalo žádost o finanční příspěvek.
V rámci zpracovaného projektu byly
na restaurování navrženy tyto místní
památky: Boží muka a Sv. Jan Nepomucký v místní části Staré Nechanice, Boží muka a socha Sv. Václava
v místní části Sobětuš. Na základě
zpracované žádosti příslušnými pracovníky MěÚ a předloženého projektu obdrželo Město Nechanice jako
jedno z mála maximální výši grantu,
a to 100.000,- Kč. Byla podepsána
smlouva o dílo s restaurátorem panem Luďkem Valehrachem, kamenosochařem a uměleckým kovolitcem
z Hořic, který zahájil na podzim roku
2008 plánované opravy. Restaurátorské práce se týkají sochařských

nepolychromovaných
kamenných
děl (plastik, architektury a jejich součástí) tj. v místní čísti Staré Nechanice socha sv. Jana Nepomuckého
a Božích muk dále pak v místní části
Sobětuš Sv.Václava a Božích muk. Na
jmenovaných památkách bude provedeno několik etap restaurátorského
zákroku, kterým předcházel restaurátorský průzkum. Na architektuře
a sochách budou odebrány vzorky
pro laboratoř, dále bude zpracováno
vyhodnocení průzkumu restaurátora.
V současné době jsou práce prováděné podle restaurátorského záměru
odevzdaného majiteli a objednateli. Restaurátorská akce pro celkový
stav památky nepochybně znamená významné zlepšení jejího stavu.
Konečný termín dokončení je 31.
května 2009.

V uplynulém zimním období, v němž
napadlo více sněhu než v loňském roce,
jsme naší technikou zajišťovali sjízdnost místních komunikací a také jsme
si pomocí vozidla Multicar, vybaveného
sněhovou radlicí a sypačem, vyzkoušeli zimní údržbu chodníků před domy
občanů. Získané poznatky přijdou
vhod, neboť před pár dny vešel v platnost zákon, který snímá břímě starostí
o zimní údržbu chodníků z majitelů
přilehlých nemovitostí a ukládá tuto
povinnost obcím.
Abychom naší techniku mohli lépe
chránit před nepřízní počasí a také
udržovat a opravovat, byla ještě v prosinci zahájena rekonstrukce a dostavba
garáže a dílny v hospodářském areálu
obce, která by měla být dokončena letos
v jarních měsících.
Před koncem roku byl také instalován
měřič a ukazatel rychlosti vozidel projíždějících obcí po silnici I/35 ve směru
od Hořic. Přispívá skutečně ke snížení
jejich rychlosti, alespoň valné většiny.
Z důvodu obtížné dostupnosti nabíjení
akumulátorů tohoto měřiče ze sítě veřejného osvětlení bylo zvoleno nabíjení
pomocí solárního panelu. V zimních
měsících po krátkou dobu denního

světla se stávalo, že se akumulátory málo
dobíjely a pak ukazatel nefungoval.
S prodlužujícími se dny dochází ke zlepšení situace. Navíc byla zvýšena kapacita
akumulátorů. Měřič také posílá do počítače statistické údaje o počtu vozidel
jedoucích v obou směrech, o počtu těch,
jež překračující rychlost v určité době
apod. Tyto údaje se dají dále využít a to i
v rámci spolupráce s policií.
Období na přelomu roku si vždy
vyžaduje velké množství administrativní práce (uzávěrky, audity, výkazy,
schvalování rozpočtu, přizpůsobení
změnám zákonů atd.). Vedle toho je to
však také vhodné období pro plánování
a především pro projektovou přípravu
na nadcházející období.
Podařilo se provést výměnu části
katastrálního území s obcí Mžany, což
však ještě vyžaduje změnu již téměř
hotového územního plánu. Byl dopracován projekt – Generel dopravního značení v obci, který řeší především správné
umístění a výměnu dopravních značek.
Také byl dokončen projekt chodníku
podél silnice I/35 kolem bistra LILA
s nasvětleným přechodem pro chodce
a také projekt chodníků v části Sadové
u nádraží. Všechny tři jsou připraveny

Luděk Valehrach
Marie Salavová



Restaurování památky ve Starých Nechanicích. (Foto: Luděk Valehrach )

Sadová po zimě
k podání žádosti o stavební povolení
a budou zahrnuty do žádosti o dotaci
z evropských fondů.
Záležitost, která nás v obci velmi svazovala po dlouhou dobu, tedy požadavky
příbuzných hraběte Harracha na vydání
70 % území naší obce, se po nekonečném kolečku projednávání před všemi
možnými soudy dostala až k poslední
instanci – Ústavnímu soudu. Ten, podle našich informací, ústavní stížnost p.
Harracha zamítl. Ještě nemáme oficiální
písemné potvrzení, ale již jsme začali
podnikat první kroky k realizaci výstavby sídliště 40 rodinných domků v lokalitě „Na Troubách“. Těmito kroky je
zajištění investora (nejspíše developera)
potřebného k vybudování inženýrských
sítí a komunikací v této lokalitě. Odblokováním „harrachovského majetku“
se nám otevírá také další možnost,
abychom kromě toho, že máme dětské
hřiště, mohli také vybudovat další sportoviště hřiště, které by především naše
mládež jistě s radostí přivítala. Příprava již byla zahájena tak, aby mohlo být
hřiště realizováno co nejdříve.
V zimním období nezaháleli ani členové místního rybářského spolku, kteří
se připravovali na nadcházející sezónu

rybaření na obecním rybníku, který převzala obec zpět do své péče. Kromě rozšíření členské základny byl také vypracován nový rybářský řád, odsouhlasena
nová pravidla pro vydávání povolenek
a bylo ustanoveno několik správců tohoto rybářského revíru pro dohled nad
dodržováním přijatých regulí. Rybářský
spolek je také připraven v nadcházející
sezóně přispět brigádnickou činností
nejen k údržbě obhospodařované vodní
plochy, ale pomoci i na dalších lokalitách
v obci. Také se zvažuje možnost obnovit
„Kroužek mladých rybářů“, který před
lety děti ze Sadové i z okolních obcí rády
navštěvovaly a pod vedením manželů
Havlíkových dosáhly řady úspěchů.
V dohledné době nás čekají také dvě
kulturně společenské a sportovní akce.
První bude 6. června dětský den spojený s řadou atrakcí a sousedským posezením při opékané kýtě. Druhou akcí
v červnu, a to v sobotu 27. bude tradiční
klání v požárním sportu „O pohár starosty obce“. Doufáme, že nám bude přát
počasí a tak si vás dovolujeme na obě
akce pozvat!
Za zastupitelstvo obce Sadová
Drahoslav Falta, starosta
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NOVÁ NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNA NA ZÁMKU HRÁDEK U NECHANIC

V letošním roce si připomeneme
tři významná výročí: 210 let uplyne
od narození Františka Arnošta hraběte Harracha, jenž byl stavebníkem
zdejšího zámku a od jehož zahájení
výstavby letos uplyne 170 let. Dále to
je 100. výročí od úmrtí Jana Nepomuka
hraběte Harracha, jehož osobnost jsme
připomněli článkem v minulém roce.
František Arnošt hrabě Harrach
se narodil ve Vídni 13. 12. 1799 jako
třetí dítě Arnošta Kryštofa hraběte
Harracha a jeho manželky Marie Terezie rozené hraběnky z Dietrichsteinu.
Po ukončení studií vstoupil do státních
služeb. Roku 1824 se spolu s Janem
Adolfem II. knížetem ze Schwarzenberku zúčastnil korunovace francouzského krále Karla X. Po skončení slavností
oba mladí aristokraté odjeli do Velké
Británie. Procestovali Skotsko a Wales,
shlédli řadu starých panských sídel,
seznámili se s řadou technických novinek a průmyslových podniků. Po několika měsících se plni dojmů vrátili do
Čech. 29. 5. 1827 F.A. hrabě Harrach
uzavřel ve Vídni sňatek s Annou Marií
Terezií princeznou z Lobkovicz.
Důležitým mezníkem v životě Františka Arnošta se stal rok 1829, kdy se
stal po svém bezdětném strýci Janu
Arnoštovi majorátním pánem a od

císaře Františka II. získal dědičně právo
na oslovení Vaše Osvícenosti pro hlavu rodu. Téhož roku jeho otec Arnošt
Kryštof zakoupil panství Sadová na
Královéhradecku, které se díky dalším
nákupům stalo jednou z nejvýnosnějších držav rodu Harrachů. Roku 1835
byly na tzv. Lubenském vrchu nedaleko
Nechanic zahájeny přípravné práce na
stavbu nového rodového sídla, které se
mělo zároveň stát správním centrem
celého panství.
V té době byl již František Arnošt
hrabě Harrach společensky vlivnou
osobností. Stál v čele české průmyslové jednoty, byl předsedou komise
pro přípravu rakouské účasti na první
světové výstavě v Londýně. Dlouhá léta
byl předsedou správní rady Severní
státní dráhy, která spojovala Prahu a
Vídeň. Byl také významným mecenášem – podporoval činnost Muzea království českého (dnešního Národního
muzea), stavbu Národního divadla atd.
Toto společenské postavení Františka
Arnošta, bylo podepřeno rozsáhlým
majetkem rodu Harrachů, včetně řady
průmyslových podniků. Rodinnou
chloubou byla sklárna v Novém Světě
v Krkonoších, jejíž výrobky byly oceněny na světových výstavách v Londýně a
v Paříži. Za zásluhy o rozvoj průmyslu

byl roku 1862 vyznamenán řádem Zlatého rouna.
Společenskému postavení Františka Arnošta měla odpovídat i podoba
nově budovaného zámku Hrádku u
Nechanic. Vypracováním projektu na
stavbu zámku pověřil František Arnošt
významného londýnského architekta
Edwarda Lamba, s nímž se seznámil
během svého pobytu ve Velké Británii.
Prvotní podoba zámku byla ještě ovlivněna anglickým klasicismem. K zásadní změně pak došlo po té, co František Arnošt pro zámeckou knihovnu
zakoupil první díl čtyřsvazkové publikace Josepha Nashe „Anglická sídla
starých časů“. Bylo rozhodnuto upravit
projekt v novogotickém slohu. Výslednou podobu zámku neovlivnila pouze
Nashova kniha, ale i práce dalších autorů, jejichž publikace se rovněž nalézají
v zámecké knihovně, a z nichž vycházel
architekt Karel Fischer, jemuž bylo svěřeno vedení stavebních prací. Fischer
byl také vyslán na dvouletou studijní
cestu do Británie, během níž se seznámil se starou anglickou architekturou.
Základní kámen ke stavbě zámku byl
položen 8. 6. 1839 ing. Josefem Schubertem, ale oficiální položení základního kamene se uskutečnilo 13. 6. 1841
za účasti hraběcí rodiny a řady hostů.

Hrubé stavební práce byly dokončeny
již na sklonku 40. let 19. století, kdy
jsou v účetních knihách doloženi řemeslníci pracující na výzdobě interiérů.
Kromě prací nechanických a okolních
řemeslníků, byl zámek vybaven řadou
starožitností, které Harrachové zakupovali doslova po celé Evropě. Např.
roku 1857 během pobytu v Benátkách
zakoupil František Arnošt kolekci starožitného nábytku pro reprezentační
místnosti na Hrádku. Pro zámeckou
kapli románskou kropenku, zlacený
krucifix a věčné světlo. Svůj podíl na
výzdobě zámeckých interiérů měla i
Františkova choť hraběnka Anna, která
vyšila řadu textilií, jako závěsy, ubrusy, čalounění některých kusů nábytku
a ornáty pro zámeckou kapli. Svou
pracovnu v prvním patře zámku, si
vyzdobila vlastnoručně namalovanými obrázky a údajně ovlivňovala výběr
předloh pro výzdobu interiérů.
Od dokončení stavby zámku roku
1857 je Hrádek u Nechanic trvalým
předmětem obdivu řady příchozích
a důstojným památníkem slavné
minulosti rodu Harrachů, se kterou se
můžete seznámit i v letošní sezoně, která již začala 1. dubna 2009 .
Petr Nosek - správce depozitáře na
zámku Hrádek u Nechanic

Stěžery v historických datech 1. část

Doba kamenná a římská - V okolí
Stěžer byla travnatá step. V roce
1903 bylo u dnešního hřbitova vykopáno 5 sídelních jam
z mladší doby kamenné, kamenné nástroje, kameny na roztírání obilí a zlomek bronzového
náramku, střepy keramiky s vypíchanými ozdobami.
Rok 500 - Doba hradištní a opět
další nálezy na polích a vykopávky kolem hřbitova.
Rok 1229 - První písemná zmínka
o obci Stěžery byla v listině krále
Přemysla Otakara I. z roku 1229,
kdy Benediktini Opatovického
kláštera koupili Stěžery.
Rok 1300 - Mniši přidělili půdu
nevolnickým rodinám a tak
vzniklo 15 statků.
Rok 1350 - Dřevěný kostel sv. Marka s oddělenou zvonicí měl již
samostatného kněze plebána.
Rok 1421 - Husité zničili Opatovický
klášter a tím končí panství Bene-

diktinů. Stěžery připadly městu
mlýn. Jejich erb je na zámku.
Hradec Králové.
Rok 1620 - Do bitvy na Bílé hoře
Rok 1547 - Hradečtí odmítli pomoc
poslal Adam Pravětický svého
syna Hynka s jedním koněm a
králi Ferdinandovi I. Habsburjedním mužem pěším k stavovskému ve válečném tažení, ale
on přesto zvítězil. Stěžery se
skému vojsku, aby bojovali proti
staly součástí rozsáhlého konkatolíkům.
fiskátu města Hradec Králové Rok 1623 - Po konfiskacích nařía propadly královské komoře.
zených po prohře na Bílé hoře
Obec nato koupil pardubický Jan
byla většina majetku Pravěticz Pernštejna a zůstaly v ní nevolkých odevzdána do rukou kránické statky.
lovského fisku a Stěžery se růzRok 1548 - Majitel Zdeněk Záruba
nými finančními machinacemi
z Hustiřan koupil obec od synů
dostaly do majetku Anně Zuzaně
Jana z Pernštejna.
Karolině Slavatové z Chlumu a
Rok 1551 - Koupil Stěžery jihočeský
Anně Magdaléně manželce Otty
z Oppersdorfu (Oprštorfu). Noví
zeman rytíř Šťastný Pravětický
majitelé zavedli v protestantských
z Pravětic. Vystavěl první zámeček, vladycké sídlo a naproti
Stěžerách násilnou rekatolizaci.
vykoupil též jeden statek.
Jedině po Dorotě Pravětické zděRok 1600 - Pravětičtí zbudovali 3
dil třetinu Stěžer její syn Jiří Štěpán Ploskovický z Ploskovic.
velké statky pro potomky Adama,
Hynka a Dorotu, poddané obyOK
vatele si rozdělili a statky proměPokračování v příštím čísle.
nili na panské dvory. Zbudovali
Zpracováno podle kroniky obce.

 Náhrobní kámen bývalých
majitelů Stěžer, které jsou nyní
umístěny v obvodní zdi kostela.
(Foto: archiv OK)

Poděkování a pozvání na mžanské oslavy
Díky vstřícnosti mnoha občanů
našich obcí se nám podařilo soustředit několik stovek fotografií ukazující
skutečný život před deseti, padesáti i sto lety ve Mžanech, Dubu a
Stračovské Lhotě.
Můžeme tak spatřit dětské tváře
našich rodičů a prarodičů, nahlédnout
do pestré činnosti spolků, jenž
bohužel odvál čas (divadelní ochotnický soubor Tyl) i těch, které jsou

stálým hybatelem obecního života
(myslivecké sdružení či sbory dobrovolných hasičů) a podívat se na „známá“ místa v době, kdy nevypadala tak,
jak je známe dnes. Za tuto nezištnou
pomoc bychom chtěli Vám všem velmi
poděkovat a pozvat Vás na prezentaci
těchto snímků během oslav (program
v tomto čísle Zpravodaje).
Pavel Hýsek a Vladimír
Koblížek (SDH Mžany)

historie
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Klub vojenské historie - Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18
Vznik této uniformované jednotky
se datuje do r. 1989, kdy si část členů
obnoveného „Komitétu pro udržování
památek z války r. 1866“ pořídila repliky uniforem z období rakousko-pruské
války r. 1866. Postupně tato uniformovaná skupina přerostla rámec činnosti Komitétu a proto došlo v roce 1991
k jejímu osamostatnění. Rok 1995 pak
byla tato organizace zaregistrována
u Ministerstva vnitra ČR pod názvem:
„Historický C. k. Řadový pěší pluk č. 18
Hradec Králové“.
Číslo v názvu tohoto pluku není samoúčelné, neboť právě tento „regiment“ je
neodmyslitelně spjat s východočeským
regionem a zejména pak s Královéhradeckem. Zde měl totiž 18. pluk řadu let
své dlouhé existence doplňovací okresní
a zázemí v některých letech také sídlo. Proto mnoho předků současných
obyvatel těchto míst prodělalo právě
v řadách 18. pěšího pluku válečná tažení
po bojištích téměř celé Evropy a často
i v místech daleko od domova položilo
své životy. Tento odkaz předků byl
hlavním motivem, proč se skupinka
nadšenců vojenské historie z Hradce
Králové a blízkého okolí rozhodla znovu
oživit tradici C.k. 18. pěšího pluku.
V současné době má naše jednotka
celkem 25 členů, kteří vlastní repliky
rakouských uniforem z války roku 1866,
z 1. sv. války a někteří také z období
napoleonských válek. Dále se tento pluk
může pochlubit plukovním praporem
do nejmenších detailů zhotoveným dle
historického originálu, který byl slavnostně vysvěcen v katedrále sv. Ducha
v Hradci Králové a také např. vlastním
prvoválečným kulometným družstvem.
Do budoucna uvažujeme o ušití uniforem z období „Sedmiletých válek“.
Do naší činnosti však nepatří pouze
účast v uniformách na různých vzpomínkových akcích u nás i v zahraničí,
ale také výpomoc při náročné údržbě
královehradeckého bojiště, osvětová
činnost apod. Z ostatních jednotek vážících se k válečným událostem v roce

1866 nejvíce spolupracujeme s „C.k. 6.
praporem polních myslivců“ z Náchoda a „Pevnostní dělostřeleckou rotou“
z Josefova. Do budoucna bychom chtěli
tuto spolupráci ještě rozšířit.
Historie
C.k. 18. pěší pluk byl založen společně
s dalšími čtyřmi pěšími pluky a dvěma
pluky dragounskými již 3. února 1682
patentem císaře Leopolda I.. Důvodem
zřízení těchto pluků byly přípravy tureckého sultána Mehmeda IV. na další válku proti habsburské monarchii. Poprvé
se pak 18. pěší pluk zapojil do bojů
v bitvě u Raasdorfu 26.8. 1683 proti Turkům. Od těch dob se tento pluk zúčastnil níže sepsaných významnějších tažení
armád Rakouska a Rakousko - Uherska:
tureckých válek 1683 - 1688, španělské
války 1689 - 1734, turecké války 1737
- 1738, rakouské války o „posloupnost“
1741 - 1748, války sedmileté 1756 - 1763,
francouzských válek 1792 - 1797, válek
koaličních 1799 - 1815, italské války
1848, bojů v Uhrách 1848 - 1849, okupace podunajských knížectví 1854, bitvy
u Solferina 1859, rakousko-pruské války 1866, okupace Bosny a Hercegoviny
1878 a 1. světové války 1914 - 1918. Po
vzniku Československa však historie
„Osmnáctky“ nekončí. Pluk i se svým
původním číslem byl začleněn do československé armády a hned v r. 1919 bojovaly jeho dva prapory na Slovensku proti maďarským bolševikům. Po unifikaci
čs. armády r. 1920 se v Hradci Králové
usídlil posádkou legionářský pěší pluk
č. 4 „Prokopa Velického“, který bojoval
na Rusi a fúzoval s původním 18. královehradeckým pěším plukem. Po skončení 2. sv. války byl 4. pěší pluk znovu
obnoven, avšak v srpnu 1951 byl reorganizován na 4. mechanizovaný pluk
Prokopa Velického, v květnu 1955 pak
přečíslován na 52. mechanizovaný pluk
a od srpna 1962 byl znovu reorganizován na 52. tankový pluk, ale 31. května
1966 došlo k jeho definitivnímu zrušení.
Nově zřízený 18. pěší pluk na začátku 50. let minulého století byl součástí

plzeňské divize, posádkou v Tachově a
měl své dva prapory v Boru u Tachova.
Nesl název Ostrovanský podle jednoho
z mnoha bojišť Svobodovy východní
armády za druhé světové války.
Za dlouhou dobu své existence se
18. pěší pluk proslavil v celé řadě bitev
a několikrát prošel téměř celou Evropou. Nejvíce se vyznamenal v bitvách
u Aspern (22. května 1809), Wagramu
(5. a 6. června 1809) a Vicenzy (10. června 1848). V bitvě u Aspern se 18. pluk
vyznamenal natolik, že 22. květen byl
vyhlášen významným dnem pluku a
přímo na bojišti v Aspern mu byl postaven monumentální pomník představující velkého lva drtícího francouzskou
korouhev.
Rok 1866 byl C.k. 18. pěší pluk součástí Piretovy brigády I. armádního sboru pod velením generální jízdy hraběte
Clam - Gallase. Tři prapory byly určeny
pro službu v poli a čtvrtý byl součástí
posádky hradecké pevnosti. Do bojů se
18. pluk zapojil poprvé v bitvě u Jičína
29. 6. a ztratil zde 773 mužů a důstoj-

níků; z toho padlých 144 mužů a 16
důstojníků. (Na jíčínském bojišti bylo
pak postaveno cca 18 pomníků padlým
vojákům 18. pěšího pluku, přičemž nejvíce se jich nachází na vojenském hřbitově ve Kbelnici.)
V bitvě u Hradce Králové 3.7.1866 byl
18. pěší pluk v rámci celé Pirátovi brigády poslán na rakouské levé křídlo na
pomoc saským jednotkám a společně s
nimi se zúčastnil útoku na Probluz. Zde
ztratil 26 mužů a 6 důstojníků a na místním hřbitově mu byl po válce postaven
plukovní pomník. Dá se říci, že v této
bitvě měl 18. regiment velké štěstí, jelikož celý I. armádní sbor byl jako záloha nesmyslně vržen do protiútoku na
Prusy obsazenou chlumskou výšinu a v
tzv. „Úvozu mrtvých“ během 20 minut
ztratil téměř 10.000 mužů, 279 důstojníků a 23 děl. Díky svému přeložení na
jižní křídlo se 18. pluk šťastnou náhodou nezúčastnil onoho osudného útoku
a vyhnul se tak jistě několikanásobně
větším ztrátám, které by jinak utrpěl.
Ing. Martin Klika



Vojáci C.k. 18. pěšího pluku v lese Svíb 4. 7. 2008 po náročném ústupu
před pruským tlakem ze vsi Cerekvice“. (Foto Jan Šmíd)



Dobová fotografie z archívu paní Táslerové. (Foto: archiv)

Mlýn Sadová

... pokračování ze str. 1
Toto dosvědčila její maminka, která se ve mlýně narodila a bylo jí sedm
let, když se odstěhovali.
Součástí vzpomínky byla i poznámka, jak rodina mlynáře prchala
ze Sadové před blížící se frontou
a bitvou, která vypukla 3. července
1866, jejíhož 143. bude zanedlouho
na Chlumu vzpomenuto. Matce paní
Táslerové vylíčil tehdejší události její
otec Jindřich Žilka takto:
„Odjížděli jsme ze žebřiňákem
taženým párem koní – čeledín
a babička s pěti dětmi. Vezli s sebou
mouku, jáhly, krupici, kroupy, chléb,
uzené maso, kameninové hrnce sádla
a másla, s tím živé králíky a kozu. Jako
vybavení zároveň všechny peřiny,
prádlo, šaty i přízi a plátno. Asi osm
kusů dobytka vedla cestou děvečka se

skotákem. Tatínek (bylo mu tehdy 20
let) chodil s dědečkem od jedné skupiny k druhé a vzájemně pomáhali.
Ze Sadové putovali do Bělé, přes Přelouč do Jankovic, kde pobyli několik
dní a skončili v Humpolci. Když se po
bitvě vrátili, museli pobývat několik
neděl v Sověticích u Petříků, protože
ve mlýně byl zřízen vojenský lazaret“
Sadovský mlýn přečkal všechny zlé
i dobré časy. Dnes budova slouží k
provozování pravidelných pátečních
diskoték. Za tímto účelem byl také
mlýn vnitřně přestavěn.
Vzpomínky paní Táslerové jsou
zajímavým dobovým dokumentem
a jest si jen přát, aby jim podobné, pokud se v některých rodinách
dochovaly, pomohly doplnit místní
historii nejen Sadové, ale i ostatních
obcí mikroregionu.
Redakce
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Kulturně – společensko - sportovní areál v Sověticích
Letošní rok je pro zastupitelstvo
náročný na administrativu, jelikož
úkoly, které chceme realizovat, není
zrovna nejméně. Nejvýznamnější
akcí je vybudování kulturně-společensko-sportovního areálu v Sověticích. Pokud bych měl tento úkol
stručně charakterizovat, tak se
jedná o vybudování zasedací místnosti s kapacitou pro šedesát lidí se
sociálním zařízením a kompletním
vybavením. Projekt dále zahrnuje
nové parkovací plochy se stáním pro
pět automobilů, dále pochůzné plochy, které povedou za obecní úřad,
kde bude v rámci projektu vystavěno víceúčelové a dětské hřiště. Toto
sportoviště bude zařízeno pro volejbal, nohejbal, tenis a streetbal. Bude
opatřeno bezúdržbovým povrchem
z umělé trávy zasypaným křemičitým
pískem a celé oploceno. Poslední akcí
zahrnutou do projektu je dětské hřiště, kde bude vybudována maketa hradu, pořízeny houpačky a kolotoč. Na
tento projekt obec zpracovala žádost
o dotaci ze Státního Zemědělského

Letošní jaro se nám podařilo přivítat
v novém kabátě, to ocení jistě všichni
návštěvníci herny mateřského centra
v kulturním domě v Nechanicích. Po
prvním roce činnosti se nám za velké
pomoci města Nechanice podařilo uvést
v provoz prostory herny v přízemí KD.
K druhým narozeninám jsme nadělili
za značné pomoci místních podnikatelů
a rodičů našim nejmenším pro radost
krásné dětské hřiště. Letos jsme také
zrekonstruovali přístupovou chodbu
do mateřského centra, byla vyměněna
dlažba,získali jsme nové bezpečnostní
zábradlí. Otázku financí jsme vyřešili
díky nadaci Via, od které jsme na náš
projekt získali 69 600 Kč. Spolupracovalo město Nechanice, dobrovolníci se již
tradičně našli mezi členy MC. Za novou
elektroinstalaci, osvětlení, sádrokarto-

Intervenčního Fondu z Programu
rozvoje venkova. Realizace projektu
bylo podpořeno, 90% výdajů by měla
pokrýt dotace. Platí pravidlo, že celou
akci musíme nejprve zafinancovat
a potom teprve požádat o proplacení
dotace. Vše je nyní ve fázi výběrového řízení a počátku výstavby.
Duben byl ve znamení zalesňování Skalky. Jedná se o pozemek, který
majitel prodal těžební společnosti
a ta jej samozřejmě srovnala se zemí.
Obec se rozhodla koupit tuto parcelu
o rozloze 1,6 ha za symbolickou jednu korunu a zároveň se zavázala do
dvou let celou parcelu oplotit a osázet.
Výsledky celoroční činnosti, hlavně o vybudování kulturně společenského a sportovního areálu, zhodnotíme v posledním čísle zpravodaje
mikroregionu, včetně fotografií.
Obec Sovětice také do loňského roku
vydává dvakrát ročně svůj vlastní
zpravodaj. Více na www.sovetice.cz
Aleš Krátký
starosta obce



Dokumentace stávajícího stavu ke změně užívání RD. na obecní dům.
(studie - SPIRIT)

Mateřské centrum Nechanice o. s.

nové podhledy, výměnu dveří a výrobu
nového věšáku děkujeme místním podnikatelům. Zejména panu Valáškovi a
panu Ságnerovi, kteří nás podporují od
samého vzniku MC.
Novou přístupovou cestou jste se k
nám mohli vydat 11.4. 2009 v Den otevřených dveří, ten byl spojen s velikonoční dílnou pro děti a rodiče. Návštěvníci spatřili prostory chodby nádherně
jarně vyzdobené.
Napadá mě, že staré české přísloví „
Když se chce, všechno jde!“ opravdu
platí. Jen k tomu navíc musíte být obklopeni lidmi, kteří chtějí také........
Děkujeme nadaci Via a všem zúčastněným, bez vás bychom nebyli schopni
dát dětem to nejlepší.



Mgr. Hana Jarošová

Nově zrekonstruovaná chodba vedoucí k herně mateřského centra.
(Foto: Iva Horníková)

Stěžerští hasiči očima fotografa

 23.3.2009 Asistence při dopravní nehodě, kdy stěžerští hasiči provedli
zasypání provozních náplní vozidla a oleje po nehoděk. (Foto: Pavel Horich)



19.3.2009 Výjezd k odklízení spadlé větve na cyklistické stezce do Stěžírek.
(Foto: Pavel Horich)
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Naši nejmenší v Sokole Dohalice
V krátkosti bychom čtenářům
zpravodaje rádi představili nově
vznikající kategorii mladších elévů
v oddíle kopané TJ SOKOL Dohalice.
Použijme k tomu část výroční zprávy
jednoho z trenérů Františka Petříka.
Druhým členem trenérského dua je
Milan Kučera, oba dlouholetí hráči a
funkcionáři našeho oddílu.
S prvními tréninky jsme začali psát
historii mladších elévů koncem letních prázdnin roku 2008. Zpočátku
to vypadalo, že si s chlapci budeme
chodit “jen tak zakopat“, protože pravidelných tréninků se zúčastňovalo
pouze šest až devět fotbalových adeptů. Pro trenéry s velkými ambicemi
to nebylo ideální, ale i tak to bylo
velmi náročné. Proto jsme nelitovali,
že toto družstvo nebylo přihlášeno
do pravidelné soutěže. Postupem
času se ukázalo, že jsme se poměrně mýlili. Po letních prázdninách
se účast potencionálních fotbalistů
k naší spokojenosti zvyšovala a účast
na trénincích jen málokdy klesla pod
patnáct hráčů. V současné době se
snažíme zajistit zařazení do oficiální
jarní soutěže OFS, ovšem bez započítání našich výsledků.
První velkou událostí byl, po půlročním trénování, halový turnaj
okresního přeboru mladších elévů
v Předměřicích n.L., konaný v listopadu 2008. Ze čtyř zápasů jsme třikrát
prohráli a jednou zvítězili. Pro naše

chlapce to byly první zápasové zkušenosti. Poté jsme kvalitně trénovali
dvakrát týdně a rozhodli, že začneme
o víkendech hrát „Stěžerskou zimní
ligu“. Hráli jsme pravidelně každý
víkend, pouze s několika málo výjimkami, kdy jsme se zúčastnili různých
turnajů nebo hráli přátelská utkání.
Stručné hodnocení našich zápasů
a turnajů:
Po Předměřicích jsme se zúčastnili
turnaje hradecké Slávie. Absolvovala
jej čtyři mužstva systémem dvoukolově každý s každým. Sehráli jsme
šest zápasů. Hlavně druhý zápas se
SK Hradec Králové byl velice pěkný
a vyrovnaný, ale odešli jsme těsně
poraženi. V následujícím zápase o
druhé místo bohužel prohráli. Po
prohraných zápasech Stěžerské ligy
se Slávií a přátelském utkání s Miletínem jsme se opět zúčastnili turnaje
v Předměřicích. Zde jsme z deseti
mužstev skončili na osmém místě.
Musím zdůraznit, že se všemi soupeři jsme dokázali držet krok. Pětkrát
jsme prohráli z toho čtyřikrát jen 1:0.
8. března jsme zavítali na soustředění Žákyň Hradec Králové do Hlušic
k přátelskému utkání. Kluci po počátečním nervózním výkonu dokázali
odvrátit prohru a stáhli náskok děvčat z 2:6 na konečných 6:6. Poslední
turnaj jsme absolvovali v Hořicích.
Z osmi účastníků jsme obsadili
páté místo. Zde kralovalo mužstvo

Chlumce. Ostatním mužstvům jsme
dokázali solidně konkurovat, což je
určitě velmi potěšitelné. V hodnocení našich výsledků bych chtěl končit
konstatováním, že je nutné zlepšit
soustředěnost našich svěřenců na
začátku zápasů, respektive turnajů
a zapracovat na útočné hře celého
mužstva.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem našim malým fotbalistům za
výborný přístup k tréninkovým jed-



notkám i odehraným zápasům, rodičům a příznivcům za obětavost, kterou podporují své ratolesti, výboru
našeho oddílu za materiální vybavení
a maximální podporu a v neposlední
řadě představitelům obcí Hněvčeves
a Mžany za zapůjčení haly pro účely
trénování v zimních měsících.
Máte chuť s námi hrát fotbal? Kontaktujte Marka Tichého 724669186
nebo Karla Miškáře 607134830.
Leoš Miškář

Zápas Stěžerské ligy 21. února.  

Nechanické mixy - tradiční volejbalový turnaj
20. 6. 2009

Prezentace 800 - 830 hod
Přihlášky na tel.: 724 353 036 nebo mail: martinakubrtova@seznam.cz - Martina Kubrtová
startovné 600Kč
(v ceně startovného je grilované prasátko)
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Vše, co m ů

Kde tyto publikace můžete získat?
Distribuujeme je na městské a obecních úřady, informační centra,
veřejnosti přístupné památky, muzea a galerie, sportovní a kulturní centra, ZOO... a každým
rokem i na veletrzích a výstavách o cestování a turismu, kterých se pravidelně účastníme.
Jsou to: Region tour a GO Brno, Tourism Expo – FLORA Olomouc, Ostravské výstaviště – Černá Louka.
Tyto publikace si můžete objednat i na naší adrese: Aspida s.r.o., Černovická 13, 617 00 Brno,
e-mail: aspida@aspida.cz. Rádi vám tuto, ale i další vydané publikace zašleme.

 Avuška vůz č. 2. (Foto: archiv JSDH Mžany)

Nepřehlédněte!!!

Bude obsahovat informace nejen o známých místech tohoto kraje, ale
i o méně známých městech, obcích, památkách, které mají pestrou historii
a lze zde strávit dovolenou nebo výlet dle svých představ. Přijdou si na své
milovníci koupání, cykloturistiky, turistiky, návštěvníci památek atd. Častokrát
některé informace udivují i místní občany, kteří byli přesvědčeni, že své okolí
znají velmi dobře. ☺
Dále v této publikaci naleznete mapu památek, mapy cyklotras, mapu ČR,
seznam měst a obcí, včetně kontaktů na úřady, tipy na výlety (u každého
okresu či oblasti), kontakty na památky (hrady, zámky, muzea, galerie...),
některé restaurace, ubytovací kapacity a podnikatelské subjekty, které
v těchto místech působí.
Vydali jsme již skoro všechny kraje naší krásné ČR, chybí nám pouze Plzeňský
kraj. Každý kraj aktualizujeme po cca 3–4 letech, abychom vám poskytli
aktuální informace.
K dispozici máme pro vás i on-line verzi nově vydaných publikací na našich
webových stránkách: www.aspida.cz.
Neváhejte nám zavolat nebo napsat, své podněty a připomínky
k těmto publikacím, či jejich on-line verzi. Jak se Vám líbí?

Kolektiv firmy Aspida s.r.o.
Černovická 13, Brno, tel./fax: 545 221 137, e-mail: aspida@aspida.cz
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Běh naděje

V sobotu 13. června bude v Nechanicích od budovy Masarykovy školy
odstartován 2. ročník Běhu naděje. Jde o dobrovolnou humanitární
akci spojenou s veřejnou sbírkou. Její
výtěžek je určen především na podporu výzkumu rakoviny.
Opět pro vás připravíme dvě trasy
– 1km (start 10.30 hod.) a 5 km (start
10.00 hod.). Vlastnímu závodu bude
od 9.00 hod. předcházet „Malování

na asfalt“.
Trať mohou účastníci absolvovat
jakýmkoli způsobem - chůzí, během,
joggingem, na invalidním vozíku,
na kole, na kolečkových bruslích,
s kočárkem, se psem atd. - podle
vlastních sil. Rádi přivítáme občany
všech věkových kategorií - od novorozenců po seniory.
V loňském roce jsme na startu
Běhu naděje zaregistrovali 64 účastníků, vybralo se necelých 1.000,-Kč.
Věřím, že letos s vaší pomocí tato čísla překonáme.
Zapojte se do Běhu naděje, udělejte dobrou věc pro své zdraví, podpořte výzkum rakoviny.
Těšíme se na setkání.
Za organizátory Jiří Lukáš



Start loňského ročníku běhu naděje. (Foto: Jiří Lukáš)

První jarní šlápota se opět vydařila

Každé jaro pořádá TJ Stračov ve
spolupráci s myslivci pochod nazvaný
„První jarní šlápota aneb otevírání
lesa a studánek“. Krásné jarní počasí
plné sluníčka, kterého jsme se letos
nemohli stále dočkat, nám vydrželo
celé odpoledne, takže nám ani jednou za krk nepršelo, což bývá v této
době skoro pravidelně, i když ani to
neodradí skalní turisty, aby vyrazili
na první jarní vycházku do probouzející se přírody.
Sešli jsme se v hojném počtu na
návsi, kde jsme se seznámili s programem celého odpoledne a pak
jsme vykročili směrem na Pšánky.
Byly naplánovány dvě trasy 5 a 8
km, aby si každý mohl vybrat dle své
momentální zdatnosti. Po návratu
do Stračova bylo na prostranství u
zámku připraveno malé občerstvení
spojené s opékáním buřtů. Na třetí
závěrečnou část jsme přešli do místní

klubovny, kde nás již očekával Břetislav Hnízdil z Mysliveckého sdružení
Mžany.
Již po několikáté měl pro nás připraveno velmi zajímavé povídání
o přírodě, zvěři a myslivosti, doplněné promítáním a ukázkou některých
trofejí z lovu. Soustředěné sledování
jeho výkladu a následná debata svědčily nejen o zájmu posluchačů o tuto
problematiku, ale i o vysoké úrovni
znalostí přednášejícího.
Věřím , že to bylo příjemně strávené odpoledne pro všechny zúčastněné, jejichž věk byl od 10 měsíců až po
zdatné turisty přes 80 let .
Jedna akce TJ pro širokou veřejnost
je za námi a již přemýšlíme o dalších.
Po průvodu čarodějnic a dětí s lampiony to bude v květnu tradiční pochod
nazvaný „Opět kolem se sokolem“.
Danuše Šolcová

Redakce vyhlašuje soutěž na www.nechanicko.cz a v příštím
pro čtenáře zpravodaje pod čísle zpravodaje, které vyjde začátnázvem Kde to je. Jedna z obcí kem srpna. Všech dvanáct odpomikroregionu se na zhruba 14 vědí na minulou soutěžní otázku
dní promění v takto krásnou alej. bylo správných. Poznali jste, že se
Správnou odpověď, která z obcí jednalo o pomník Mudr. Štrose
mikroregionu to je, pošlete na ve Štrosových sadech v Nechaniou@mokrovousy.cz do 31.7.2009. cích. Vylosovaná výherkyně paní
Z doručených odpovědí správ- Vojtěchová z Lodína obdrží tričko.
ní rada vylosuje výherce, který Gratulujeme.
obdrží cenu. Výsledky se dozvíte


Zasloužený odpočinek na prostranství u zámku. (Foto: Aleš Čihák)
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