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Co je to MAS o.p.s ?

Zcela určitě si naši čtenáři povšimli, že v našem Zpravodaji a zpravidla na první stránce se objeví článek
o činnosti MAS o.p.s. Na časté otázky
je nutno čtenáře zjednodušeně informovat, že MAS znamená „místní
akční skupina“ obecně prospěšných
služeb.
Po zrušení Okresních úřadů a zřízení Krajských úřadů vznikla organizační mezera pro malé obce. Jedna
z možností byla založit mikroregion
- dobrovolné sdružení obcí. Další
možnost je vytvořit Místní akční skupinu. Ta má jako základní cíl zapojit
místní podnikatele, drobné soukromé hospodářské celky a neziskové
organizace do společné činnosti ku

prospěchu regionu. To je organizační
úkol obecních úřadů.
K tomu, aby tato činnost byla
úspěšná je v prvé řadě třeba ustanovit profesionální vedení, které
s plnou zodpovědností splní uvedené požadavky. V loňském roce došlo
k ustanovení MAS „Hradecký venkov“. Jeho zakládajícími členy jsou
mikroregiony „Nechanicko“, „Obce
památkové zóny 1866“, a „Urbanická
brázda.
Je celkem snadné organizovat
drobné akce, které řídí nadšení jednotlivci a vydávat je za činnost MASKy. Ale těžiště místní akční skupiny je
jinde. S pomocí obcí se musí vytvořit
podmínky pro uvedené podnikatelské a zájmové skupiny. Základ úspěchu MAS je v činnosti obcí, kterým
musí pomáhat profesionální vedení
MAS. Je to nelehký úkol, ale má-li být
program úspěšný není jiné cesty.
Bedřich Moder
předseda mikroregionu Nechanicko

Den koní v Horních Černůtkách
Je to již něco málo přes rok co v Horních Černůtkách došlo k historické
události - otevření Kulturního domu.
Nikdo v té době ještě netušil jaké budou
následky, ale k všeobecnému údivu jsou
výsledky příjemným překvapením.
Lidé v obci k sobě našli cestu a začali se
scházet. Ve výčtu aktivit našich občanů
je řada kulturních a sportovních akcí.
Není nutné hodnotit rok loňský, ale
raději nahlédneme do roku letošního.
Asi největším počinem bylo založení
Klubu přátel koní a turistiky (KPKT).
Dnes už má KPKT svůj vlastní znak
a chystá nátisk triček i vlajky. A co
dalšího přinesl letošní rok v Horních
Černůtkách?
Pro zajímavost stručný výčet letošních akcí: masopust, tři turistické výlety
- Hruboskalsko, zříceniny hradů Bradlec a Kumburk a prohlídka Teplických
skal, také velikonoční a májová kočáro-

vá vyjížďka, cyklovýlet, rej čarodějnic,
koncert mladých kontrabasistů. Zatím
poslední akcí byl Den koní - soutěž
spřežení, kterých zápolilo ve dvoukolovém klání celkem třináct. Pozadu nezůstali ani diváci, kteří si mohli vyzkoušet
jaké to je, když v rukou nedrží volant,
ale otěže zvířete, o kterém se říká, že
z jeho sedla je nejkrásnější pohled na
svět. A to je asi ta nejlepší pozvánka do
areálu mysliveckého sdružení Bystřice
Hněvčeves na sobotu 26. září, kdy se
zde bude konat druhý ročník Hubertovy jízdy. Přijďte jako aktivní účastníci či
jako diváci, budete všichni vítáni. Více
na www.hornicernutky.tym.cz .
Obecní úřad Sovětice děkuje Vám,
obyvatelům Horních Černůtek, za práci, kterou ve svém volném čase děláte
a také za to, jakým způsobem reprezentujete naše obce v širokém okolí.
Eva Hladíková

Foto: Ondřej Hladík

Náklad 3500 ks

Vzdělaný venkov




 Kurz v Jedlové na téma práce v týmu a zapojování veřejnosti. (Foto: Jana
Pečenková) Čtěte na str.2.
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LETOS PODPOŘÍME
OBČANSKOU VYBAVENOST

Financování strategického plánu
MAS Hradecký venkov bylo podpořeno. Celková částka pro realizaci je
na letošní rok 3 659 137,- Kč. Programový výbor vybral pro letošní rok
k financování Fichi č. 5 - Obnova
a vybavení objektů občanské vybavenosti - posilování sounáležitosti obyvatel s územím.
Spadají sem tyto oblasti podpory:
• 	 občanská vybavenost v oblasti sociálních služeb, kulturní a spolkové
činnosti, péče o dítě, vzdělávání,
zdraví, sportu, volnočasových aktivit a základní obchodní infrastruktury, veřejné správy a hasičů, aktivit pořádání akcí
• 	 výdaje na parkové a terénní úpravy
objektů občanské vybavenosti

• pořízení materiálně-technického
zázemí nebo stavební výdaje malého rozsahu, spojené se společenskými, spolkovými, sportovními,
environmentálními,
kulturními
a církevními aktivitami
• podpora organizací, které usilují
o zachování a prezentaci místních
tradic.
• 	 vzdělávání a informace
Příjemcem dotace mohou být
obce, nestátní neziskové organizace,
zájmová sdružení právnických osob,
církve a jejich organizace.
Projekt musí být v minimální
výši způsobilých výdajů 50 000 Kč
a maximální 2 000 000 Kč. Výše dotace je 90% způsobilých výdajů. Předpokládáme, že výzva k podání žádosti
bude vyhlášena v průběhu září. Ještě
předtím než začnete s přípravou projektů, prostudujte si všechny potřebné informace na www.hradeckyvenkov.cz. Nejdůležitější pro zájemce
o dotace je příručku pro žadatele,
kde najdete potřebné informace.
Jana Kuthanová,
předsedkyně programového výboru  

Společné projekty
První dva projekty byly koncem
června zaregistrovány a čekáme na
jejich ohodnocení. Pokud uspějeme
a dotace bude přiznána, tak bude
v rámci prvního projektu vybudováno několik dětských hřišť (v našem
mikroregionu v šesti obcích, které
se do projektu zapojily) a v rámci
druhého projektu proběhnou různé
vzdělávací, turistické a kulturní akce
a dojde k pořízení dvou velkých stanů včetně jejich vybavení.
V rámci hlavního opatření III.2.2.
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova, podopatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu budou na podzim letošního roku vypsány výzvy na
podávání projektů spolupráce mezi
MAS.
V rámci projektu mohou být:
• vypracovány studie nebo programy na ochranu kulturního dědictví venkova
• realizovány
investice spojené
s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního
dědictví venkova, jako například
kulturních památek, památkově

významných území, kulturních
prvků vesnic a venkovské krajiny
• 	 realizovány investice spojené
s údržbou, obnovou a zhodnocováním nebo využitím historických
parků, zahrad a alejí
• budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na
místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční
lidovou kulturu
• vybudovány pěší trasy a stezky,
hippostezky, cyklistické tématické
stezky a další tématické (naučné)
stezky mimo území lesů
Tyto poslední informace jsou
především výzvou pro vás, pro čtenáře zpravodaje. MÁTE NÁPADY,
ZÁMĚRY NEBO PROJEKTY, KTERÉ JE MOŽNÉ REALIZOVAT V
RÁMCI PŘIPRAVOVANÉHO PROJEKTU?
Pokud ano, ozvěte se manažerce
Janě Rejlové, e-mail: rejlovajana@
atlas.cz nebo mobil: 731516980
a sledujte internetové stránky www.
hradeckyvenkov.cz.
Ing. Jana Rejlová

Vesnice roku Královéhradeckého kraje

Titul Vesnice roku v Královéhradeckém kraji letos putuje do obce Žernov na Náchodsku. Žernov zvítězil v
rekordní konkurenci dalších 49 obcí
a postupuje nyní do celostátního kola
soutěže. Obec uspěla především díky
péči o svůj celkový vzhled či vybudování sportovního a společenského zázemí
pro své obyvatele. V Žernově pečují o
obecní majetek i zeleň, mají zde vybu-

dovaný sportovní areál a dětské hřiště.
Mezi významné počiny patří i zhotovení dřevěné zastřešené lávky přes řeku
Úpu. Stavba citlivě zapadá do okolí a
navazuje na památkově chráněné území Babiččina údolí a Ratibořic. Kromě
toho ji využívají pěší turisté i cyklisti,
slouží rovněž místním obyvatelům.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
se v Žernově uskuteční 22. srpna. Kro-

mě zlaté stuhy pro vítěze krajského kola
(Žernov) byly uděleny: modrá stuha za
společenský život (Miletín), bílá stuha
za činnost mládeže (Nový Hrádek),
zelená stuha za péči o zeleň a životní
prostředí (Librantice), oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského
subjektu (Černý Důl) a cena naděje pro
živý venkov letos putovala do Šaplavy.
Z mikroregionu Nechanicko získala

obec Sovětice ocenění Královéhradeckého kraje – cenu hejtmana za mimořádné výsledky při práci s malými dětmi a zapojení celých rodin do činnosti
Sboru dobrovolných hasičů. Batňovice
získaly cenu hejtmana za vytváření
podmínek pro vzdělávání, kulturní činnost a sport a Mokré za podíl knihovny
na kulturním životě v obci.
redakce

Vzdělaný venkov - komunikace a informace



Mikroregion Nechanicko společně s mikroregionem Urbanická
brázda připravily projekt nazvaný
„Vzdělaný venkov“, o kterém vás
na stránkách zpravodaje pravidelně informujeme. Co se uskutečnilo
a co nás letos ještě čeká? Na základě
pracovních setkání starostů, zástupců mateřských a základních škol
a účetních našich mikroregionů,
jsme nasbírali spoustu informací
o tom, co by jednotlivé účastníky
zajímalo a jak můžeme v rámci
tohoto projektu pomoci v různých
oblastech. To nás inspirovalo například k realizaci zdravotních kurzů.
Pro zástupce neziskových organizací kurz základní norma zdravot-

nických znalostí a pro školy kurz
zdravotník zotavovacích akcí pro
pedagogy (obě školení proběhnou
v srpnu a jsou plně obsazena). Další
připravované školení bude určeno
zástupcům obcí – jak starostům či
zastupitelům, tak účetním a bude se
týkat obsluhy Czech Pointu a zřízení datových schránek. Velký ohlas
jsme zaznamenali při počítačových
kurzech, ve kterých budeme i nadále pokračovat. Čeká nás školení na
téma Excel, Word pro pokročilé
a Outlook. Připravujeme také kurz
zaměřený na základy ekonomiky
a účetnictví neziskových organizací a exkurzi pro zástupce obcí
do mikroregionu Džbány (1. a 2.
října).
29. a 30. června se zástupci
mikroregionů
Nechanicko
a Urbanická brázda
zúčastnili
dvoudenního semináře v Jedlové

na téma práce v týmu a zapojování
veřejnosti. Zjistili jsme například
jakou kdo hrajeme roli při týmové práci, a to velmi jednoduchou
a zábavnou metodou. Zadání úkolu
bylo vyrobit most, s pomocí dvou
židlí, jedné lepící pásky a dvanácti papírů velikosti A4. Most měl
udržet co nejvíce lahví mattoni. Čas
30 minut na přípravu se nám zdál
příliš dlouhý, ale postupně jsme
zjišťovali, že není vůbec jednoduché při počtu 7 lidí se domluvit,
jak úkol co nejlépe splnit a co kdo
bude zajišťovat. Za 10 minut jsme
měli úkol zrealizovat, což se oběma
týmům podařilo jen tak tak. Podobných aktivit jsme zvládli pomocí jednoduchých metod spoustu.
Nastavili jsme pravidla a zásady
spolupráce mezi mikroregiony,
naučili jsme se jak zapojovat veřejnost do aktivit obecních zastu-

pitelstev a zjistili jsme své role
v týmové práci. Úterní odpoledne
jsme navštívili chráněné dílny v
nedalekém Neratově, kde se díky
stavbě a dobrému fungování chráněného bydlení a dílen a především
opravě krásného barokního kostela s prosklenou střechou ve tvaru
kříže, vrátil za několik let život do
této pohraniční oblasti. Paradoxem
je, že právě hendikepovaní poskytli
občanům v Neratově spoustu pracovních příležitostí a velmi se snížil
počet nezaměstnaných. Děkujeme
panu Ludvíku Klimešovi, který
nás seznámil s radostmi a strastmi chráněných dílen v Neratově.
O Sdružení Neratov se více dozvíte
na www.neratov.cz.
Aktuální informace a nabídku
kurzů z projektu Vzdělaný venkov
najdete na www.nechanicko.cz.
Jana Pečenková

zpravodajství obce, historie
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Pasování malých čtenářů
Dětský den ve Štolbově městské
knihovně v Nechanicích již několikátý rok slavíme tradičním „Pasováním malých čtenářů“. I letos dostali
v tento den žáčci prvňáčci medaile
„Malý čtenář“, průkaz čtenáře a mohli si dokonce půjčit svoji první knížku z knihovny. A aby tato návštěva
byla pro děti opravdu zajímavá, bylo
i letošní rok připraveno překvapení.
Malé čtenáře navštívil v knihovně
sám pan hrabě Harrach z nedalekého
zámku Hrádku u Nechanic. Pověděl dětem něco o historii knížek i o
tom, jaká je zámecká knihovna a jak
to bylo se čtením hraběcích dětí na
zámku. Po předání medaile a průkazu
čtenáře jim popřál mnoho krásných
zážitků při četbě dětské literatury. A
pak už přišla ta chvíle, kdy si mohl
každý pasovaný prvňáček vybrat svou

první knížku. Já se k přání pana hraběte připojuji a věřím, že jim nadšení
z první půjčené knížky vydrží co
nejdéle, možná na celý život. Snad
budou Štolbovu městskou knihovnu
navštěvovat i nadále a vždy v ní najdou právě takovou knížku, kterou si
rádi přečtou.
Štolbova
městská
knihovna
v Nechanicích je zapojena do celostátního projektu Česko čte dětem. Všem
příznivcům knihovny a dobrého čtení připomínám podzimní celostátní
akci „Týden knihoven“, který letos
proběhne od 5. do 9. října. Součástí
této akce bude v Nechanicích výstava
prací paní Bouškové z Hradce Králové, která vyrábí figurky a postavičky
z pohádek.
Hana Kramářová, knihovnice



Pasování malých čtenářů v nechanické knihovně. (Foto: Lenka Dvořáková)

Rybniční soustava na Bystřici
Na velmi staré Müllerově mapě
Čech z roku 1720 je v Části Circulus Regino Hradecensis poměrně
podrobné znázornění Nechanicka
(viz výřez z této mapy). Překvapivá
je na něm rybniční soustava, která je
napájena řekou Bystřicí. Začíná jižně
od Sadové, kde je z řeky jímán náhon,
který v nevelké vzdálenosti kopíruje
hlavní tok Bystřice a zásobuje vodou
celkem čtyři rybníky a pokračuje
u Nechanic dvěma dalšími, jimiž protéká řeka přímo.
Těchto šest nestejně velkých rybníků - tři velké a tři menší - mají
přirozený hruškovitý tvar, tj. úzký
profil u přivaděče, postupně se rozšiřující plochu a končící širokou hrází s výpustí do vodoteče, jež ústí do
dalšího rybníka. Bohužel nejsou tyto
vodní plochy na mapě pojmenovány.
Lokalizace prvního rybníka začíná
západně od Dohalic a Dohaliček, druhý patří mezi největší a jeho plocha se
rozkládá na západ od Mokrovous. Na
mapě německy Mokrowous, tak jako
názvy všech ostatních obcí, jak bylo
za Rakousko-Uherska úředně nařízeno. Zajímavá je ale v této souvislosti
změna, kterou nařídila po roce 1939
okupační správa a obec byla přejmenována na Nassenbart, zatímco
názvy ostatních obcí zůstaly většinou
zachovány.
Třetí rybník patří rovněž mezi velké
a sousedí se Sobětuší, čtvrtý nejmenší
je nejvíc vzdálen nejen od Lubna, ale
i od toku Bystřice, která do něj vtéká od západu a zároveň je napájen ze
sobětušského rybníka. Tím je soustava dokonale propojena. Uzavírají ji
dva rybníky u Nechanic. Menší, tzv.
Domšovský, tvořil v minulosti vodní
ochranu bývalé tvrze (dnes lokalita
Na valech) a končí ji velký rybník
jižně od Nechanic směrem ke Kunčicům podél lesního komplexu Stýskal.
Pak již Bystřice meandruje směrem
na jih podél Boharyně, Homyle až
k Roudnici, kde se ostře stáčí k zápa-

du, rozděluje se na dvě a později tři
ramena a napájí další soustavou čtyř
rybníků. Z nich se dochoval jediný
–Třesický, pojmenovaný podle zaniklé osady Třesice.
Mülllerova mapa je mírně panoramatická, dají se zní vyčíst kromě
lesů a menších porostů též kopce
a návrší, ale též jednotlivé kostely
a tvrze. Například tvrz v Dohalicích
a kostel v Dohaličkách, tvrz na Dolním Přímu, na Hrádku jen kostel,
nikoli ještě zámek, který byl postaven
později.
S dostatkem vody, souvisí i vodní
mlýny na Bystřici i na potocích. Ty
nejsou na mapě značeny, ale z dosud
zjištěných, to byl mlýn v Sadové (viz
zmínka v minulém čísle Zpravodaje),
v Popovicích, který je roubený a slouží
dnes jako rekreační objekt, v Lubně
Bergerův mlýn razantně přestavěný,
ve Starých Nechanicích v souvislosti s připravovanou silniční úpravou
předčasně demolovaný a v Boharyni, roubený družstevní mlýn, který
byl prohlášen kulturní památkou.
Na Radíkovickém potoce býval mlýn
u Radostova, další Ryklův mlýn stojí na náhoně za Puchlovicemi (oba,
jako všechny ostatní, nefunkční) a
na Bašnickém potoce z části roubený
a z části zděný mlýn v Nerošově.
Ten je považován za jeden ze tří
nejstarších v kraji. Jeho stavba je
datována do XIV. století, kdy tvořil
součást tvrze a poplužního dvora.
Z majetku Harrachů jej koupil první
soukromník Jan Hoﬀman. Pak byla
mlýnská usedlost (domovní a hospodářské stavení včetně 7 jiter pozemků) odprodána bohatému sedlákovi
Václavu Včelišovi z Bříšťan. Později,
ovdovělá Anna Včelišová, předala
roku 1875 mlýn své schovance Františce, provdané za Františka Šulce ze
Suché. Ve vlastnictví rodu je mlýn
dodnes. Byl poháněn kolem na vrchní
vodu přiváděnou náhonem z Bašnického potoka, který se pod mlýnem

do této vodoteče vracel. Před mlýnem byl menší rybník, 25 arů, jako
rezervoár vody. Ve 40. letech minulého století byl mlýn přebudován
na Francisovu trubinu a mlel krátce
až do 50. let. Pak byl náhon násilně
zasypán a provoz zastaven. Mlýn byl
centrem hospodářského i společenského života obce i okolí. Na konci
druhé světové války zde nalezli podporu i obživu ruští partyzáni. Mlýn-



ské zařízení v roubené části je vzácně
zachováno. Objekt byl prohlášen kulturní památkou.
Václav Pražák
promovaný historik
P. S. Autor i redakce prosí pamětníky, kteří mohou poznámku o mlýnech
doplnit o vlastní či kronikářské záznamy, aby zaslali své připomínky a doplňky redakci Zpravodaje.

Müllerova mapa Čech z roku 1720 - výřez.
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„Poznejme se: česko - polská kulturně - vzdělávací setkání“
Tento projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis
„Poznejme se: česko - polská kulturně - vzdělávací setkání“
Město Nechanice navázalo spolupráci s polským městem Czarny Bór
v rámci projektu nazvaném „Poznejme se: česko-polská kulturně-vzdělávací setkání“ (reg. číslo projektu:
CZ.3.22./3.02/08.00752). Tento projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu
Glacensis a zaměřen na děti a mládež.
Vzájemné návštěvy a kulturní setkání
budou prohlubovat znalosti o historii,
kultuře, jazyku a životním stylu obou
partnerů. Projekt je rozdělen do čtyř
částí. První je uskutečnění čtyř poznávacích zájezdů, při kterých se naše děti
seznámí s historií polského partnera.
V měsíci květnu a červnu se uskutečnila již čtyři vzájemná setkání základních škol:
26. 5. Zájezd Polsko – Česko
Jako první prolomily ledy neznáma
děti z polské školy Czarny Bór. Plni
očekávání jsme je netrpělivě vyhlíželi
u budovy Masarykovy školy. Uvítání proběhlo společně s představiteli
města Nechanice a pak hurá do školy – svačinka, prohlídka školy a krátká přehlídka toho, co umí naši žáci
– ﬂétnový koncert i s polskou písničkou, moderní tanec, zpěv, divadlo. Na
upomínku dostaly děti malý dárek od
nechanických kamarádů. Překvapení přivezli také Poláci. Jejich soubor
„Horalé“ nám umožnil poznat něco
z lidové kultury Polska. Následoval varhanní koncert v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, oběd v restauraci „U
Šimlů“ a na závěr návštěvy prohlídka
zámku Hrádek.

3. 6. Zájezd Česko - Polsko
Červnový den nás uvítal velmi
chladným a nevlídným počasím. To
však neplatilo při příjezdu do školy
v Czarnom Bóru. Po vřelém uvítání
a seznámení s vedením školy, jsme
se účastnili mezinárodního festivalu písničky, který právě v ten den ve
škole probíhal. Sklidili jsme velký
úspěch. Po obědě došlo k překvapení zájezdu - exkurze do uhelných
dolů ve Walbrzychu. Prohlédli jsme
si šatny, umyvárny i strojovnu, nasadili slušivé oblečky a ochranné přilby
a pak jsme si, po zdolání několika stovek schodů, prohlédli podzemí dolu.
Všem dětem ze 4. – 6. ročníku a praktické školy se výlet líbil.
9. 6. Zájezd Česko - Polsko
V tento den se uskutečnil druhý
zájezd žáků naší školy do Polska. Za
hranice se jeli podívat naši zástupci ze
7. – 9. tříd. Po příjezdu do školy v Czarnom Bóru nás nejprve čekala malá svačinka. Když z nás spadla únava, šli jsme
si prohlédnout školu. Dalším bodem
programu bylo přátelské utkání ve ﬂorbalu a malé kopané. Naše děti hrály
s velkou chutí a nasazením. Škoda, že
bylo málo času na odvetu. I naše druhá
návštěva byla zakončena prohlídkou
černouhelných dolů ve Walbrzychu. Po
společném focení jsme vyrazili na zpáteční cestu.
16. 6. Zájezd Polsko – Česko
Dlouho jsme všichni čekali, abychom
přivítali novou skupinu dětí z polské
školy. Našim přátelům se podařilo zajet,
a tak náš program utrpěl 3/4 hodinový posun. Tentokrát nás navštívily
i zástupkyně euroregionu Glacensis, aby
provedly monitoring akce. Po předání

náramků přátelství, které děti vyrobily pro své polské kamarády, bylo opět
připraveno kulturní představení všeho,
co naše děti umí. I polské děti přispěly ke kulturnímu programu. Předvedly
v krojích polský národní tanec polonéz.
Plánované sportovní klání dvou družstev z obou zemí v netradičních disciplínách, se pro časový posun nemohlo
uskutečnit. Při prohlídce kostela zazněl
varhanní koncert. Po dobrém obědě
jsme odjeli na zámek Hrádek. Protože
nám počasí přálo, došlo i k malému
překvapení. Děti se rozdělily. Zatím co
si první polovina prohlížela krásy zámku, druhá zkusila, že není vůbec jednoduché odpálit golfový míček. Po hodince se děti vyměnily. Domů odjížděli
naši přátelé před 17. hodinou a už se



těšili na další návštěvu u nás.
V září nás čeká druhá část projektu - akce pod názvem „Krojované
Nechanice“. Součástí výstavy našich
i několika partnerských krojů bude
ukázka lidového tance z České besedy.
Po prohlídce výstavy si děti zasportují.
Dívky budou hrát vybíjenou a chlapci
malou kopanou. Doufáme, že i tato
akce bude přínosem pro nově navázané přátelství našich měst a že se
bude líbit alespoň tak, jako první dvě
setkání. Jejich pokračování v rámci
navázané česko – polské spolupráce
připravujeme na podzim a zimu. Projekt bude pokračovat i v roce 2010
a na jaře dojde k jeho ukončení.
Irena Nováčková, Jiří Lukáš
Ilona Matoušková

Děti ZŠ Nechanice na exkurzi v uhelných dolech ve Walbrzychu.
(Foto: Mgr. Jiří Lukáš)

Stěžery v historických datech 2. část
Léta 1618 – 1648 - 30letá válka a
ještě v letech 1631 – 34 obrovská
neúroda, pak různé vojenské skupiny obec vydrancovaly tak, že
nastalo totální vysídlení obyvatel a
skoro zánik obce. Zůstaly zde jen
4 rodiny.
Rok 1638 - Anna z Opperšdorfu
prodala Stěžery Kateřině Eusébii
Čertorejské z Čertorej, rozené Kaplířce ze Sulevic, která je držela ve
vlastnictví se svým mužem Bernardem Hertvikem.
Rok 1650 - Od Anny Slavatové zdědil polovinu obce Ferdinand Bonaventura Harrach a druhou dokoupil od Čertorejských jeho poručník
bratr kardinál Karel Harrach.
Rok 1652 - V obci prosperuje velký
feudální velkostatek a pivovar.
Rok 1653 Znovuzrození

Stěžer. Harrachové přesídlili 17
německých rodin z Horní Branné a
přidělili jim půdu a poddanství na
200 let. Přišli Rieglové, Kuczerové,
Ziglové,
Schulcové.…
Rok 1665 - Bylo dokončeno dosídlení poslední prázdné chalupy.
Rok 1700 - Zrušena farnost stěžerská a náš kostel se stal filiálním při
farnosti kuklenské.
Rok 1730 - První zmínka o jednotřídní obecné škole, jež byla filiální
školou kuklenské farnosti.
Rok 1760 - Pro potřeby stěžerské
školy byla proti zámku postavena
dřevěná budova a přiškoleny obce
Řipsko a Klacovy Dvory u Chaloupek
Rok 1787 - Vrchnost dala postavit
novou zděnou školu a ve dřevěné
bydlel učitel.

Rok 1803 - Stěžerská tvrz byla opravena a rozšířena Arnoštem K. Harrachem tak, že vznikl
stěžerský zámek, který se stal jejich
letním sídlem.
Rok 1814 - Byly položeny základy
nové budovy obecné školy.
Rok 1818 - V zámku zřízeny
vrchní hospodářské úřady harrachovského panství a dobudován
dolení dvůr.
Rok 1830 - Zbořen dřevěný kostel.
Rok 1832 - Z milosti hrabat z Harrachů byl dostavěn zděný kostel sv.
Marka ve slohu empírovém, pak
spadla klenba. Obec měla 669
obyvatel a 79 domů.
Rok 1844 - Stěžerský zámek vyhořel.
Rok 1848 - Revoluční rok. Po zrušení roboty se z ní museli hospodá-

ři vykupovat Harrachovi, nebo byli
vsazeni do šatlavy „Bartoňky“(dnes
vedle Hátlů).
Vznikla ozbrojená karda (garda) kterou vedl
vysloužilý voják, švec Píro. Při
Božím těle před kostelem si prostřelili klobouk - cylindr, načež se
garda sešla v hospodě.
Rok 1850 - Harrachové definitivně přestavěli zámek do dnešní
podoby. Černobílé sgrafito bylo
zřízeno na všech zdích i uvnitř
budovy. Pracoval pivovar, hospodářství sloužil špýchar za zámkem
a vodní mlýn na velkém rybníku.
Do zámku se vrátily úřady řídící
harrachovské panství.
Zpracováno podle
kroniky obce Stěžery
OK
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O pohár starosty SDH Nechanice
V sobotu 30. května odpoledne se na
nechanické fotbalové hřiště sjelo nebývalé množství hasičů. Už od 13 hodin
se i přes obrovskou nepřízeň počasí
zde začalo shromažďovat 30 soutěžních
družstev ze 16 sborů dobrovolných
hasičů okresu. Tato soutěž v požárním
sportu – požární útok byla v letošním roce zařazena do seriálu soutěží
„O putovní pohár starosty Okresního
sdružení Hradec Králové“. Soutěžní
klání začalo ve14:30 hodin požárním
útokem dětí. Po skončení jejich pokusů následovalo vyhodnocení a předání
cen. Po nich následovala soutěž žen a
v závěru nastoupili muži. Ukončení a
celkové vyhodnocení proběhlo před
devatenáctou hodinou. Závěrem bych
chtěl poděkovat všem, kteří se podí-

leli na organizaci a zabezpečení této
soutěže i když díky nepřízni počasí to
nebylo nijak snadné.
Jan Galásek
Výsledky:
Mladší žáci: 1 Tůně, 2 Dolní Přím A,
3 Dolní Přím B, 4 Nechanice, 5 Třebeš.
Starší žáci: 1 Tůně, 2 Staré Nechanice, 3 Třebeš.
Ženy: 1 Rozběřice, 2 Tůně, 3Dolní
Přím, 4 Nechanice, 5 Staré Nechanice,
6 Třebeš, 7 Boharyně, 8 Smidary
Muži: 1 Roudnice, 2 Lodín, 3 Staré
Nechanice, 4 Výrava, 5 Lubno, 6
Rozběřice, 7 Smidary, 8 Habřina,
9 Tůně, 10 Nechanice, 11 Černožice,
12 Sobětuš, 13 Holohlavy, 14 Třebeš

Sokol Stěžery - Obří důl

Slavnostní otevření areálu
Sovětice se připravují na slavnostní otevření areálu v celkové hodnotě 2 826 610 Kč (dotace z Programu rozvoje venkova 2 542 949 Kč,
vlastní zdroje obce Sovětice 283 661
Kč). Tato akce by se měla konat 29.
srpna a měla by být otevřena první část, týkající se hlavně dětského
hřiště, víceúčelového hřiště, zase-

dací místnosti. Dokončení parkoviště, fasády a chodníku plánujeme
na září letošního roku.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám v různých
fázích projektu pomáhají tak, abychom vše zvládli v termínu.
Aleš Krátký

„KULTURNĚ-SPOLEČENSKO-SPORTOVNÍ AREÁL V OBCI SOVĚTICE“ JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO
ROZVOJ VENKOVA v rámci opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
Programu rozvoje venkova ČR.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Lyžařsko-turistická základna Soko- ních Krkonoš. Informace lze získat u
la Stěžery v Obřím dole prodělává paní Vlasty Kavalírové (v.kavalirova@
velké opravy a rekonstrukci. Pracov- seznam.cz).
ně i ekonomicky náročná rekonstrukce si vyžaduje velké nasazení, protože
chaty leží v přísně chráněné rezervaci.
Chaty nabízí všem občanům Stěžer
i okolí možnost pobytů, kde nenajdete luxus, ale nejkrásnější pohled
na Sněžku, tábornickou romantiku
a výchozí bod pro výlety do centrál-

Foto: Václav Hroch

Podzimní procházka lesem aneb putování za skřítkem Podzimníčkem
Letos Mateřské centrum Nechanice
uspělo v několika grantových žádostech a získalo finanční prostředky pro
ekologické plány. První ekologickou
akcí určenou pro mateřské školy v dubnu letošního roku bylo „Vyprávění starého stromu“. Pro velký zájem ze strany
dětí a učitelů jsme se rozhodli v těchto
aktivitách pokračovat.
V září (7. a 21.) se budou moci MŠ
zúčastnit programu věnovanému podzimnímu pozorování v přírodě. „Podzimní procházka lesem aneb Putování
za skřítkem Podzimáčkem“ proběhne v bývalé Harrachovské hájence
v Radostově ve spolupráci s firmou
Lesy ČR a.s. a občanským sdružením
Aura Canis. Pro malé návštěvníky jsou

připraveny praktické úkoly, povídání
s myslivci nebo ukázka sokolníka či
práce se cvičenými psy.
Na podzim plánujeme povídání
s ornitology nazvané Ptáci v zimě. Současně proběhne soutěž dětí o nejzdařilejší krmítko. Všechna krmítka budou
umístěna v okolí Kulturního domu.
Na rok 2010 plánujeme uspořádání
vítání jara – otvírání studánek, čištění břehů místních potoků a rybníků a
pozorování a poznávání jarní přírody.
Je to program opět určený hlavně pro
předškolní děti s názvem „Návštěva
nechanického žabáka Kvaka“. Účastníci si budou povídat s rybáři, malovat
oblázky, pozorovat vodní živočichy či
porovnávat čistotu vody v rybníku.

V dubnu připravujeme Den Země
pro děti z mateřských školek okolních
mikroregionů, který bude tématicky věnován odpadům. Ve spolupráci
s firmou Ekokom bychom dětem rádi
ukázali mobilní prezentaci týkající se
problematiky třídění odpadů.
Ve spolupráci s Dětským domovem
Nechanice budeme opakovat ekologický projektový den věnovaný včelám.
Kromě těchto aktivit jsme se jako
první mateřské centrum v České republice zapojili do celostátního projektu
podporovaného Ministerstvem školství
nazvaného Recyklohraní. Po celý rok
máme ve vstupní chodbě před naší hernou v Kulturním domě umístěnou červenou popelnici, do které můžete i vy

Říkají si ,,Dětské divadlo Kašpárek“
Kdo? Čtyři děvčata z vesnice
Mžany, jež hrají divadlo pro mateřské
školky. Jejich poslední návštěva byla
ve Mžanech, kde s napětím sledovali pohádkové představení nejen děti,
ale i školní družina a žáci z páté třídy. Představení neslo název: ,,Moje
knížka dětství“. V tomto příběhu byly
originální a nepříliš známé pohádky
jako je ,,Proč se kocour myje po jídle“
a nová pohádka od jedné z hereček
Dětského divadla Kašpárek. Pohádka se jmenovala: ,, Fouskovo dobrodružství“. Uvedené pohádky nebyly
pro děti jenom legrační a nové, ale

v mnohém i poučné. Děti se zde mohly poučit o tom, že všem se věřit nesmí a že moudrost a chytrost je cenný
dar, který se musí využít ve správnou
chvíli na správném místě. Jako odměna a zároveň poděkování účinkujícím
byl ohromný potlesk, který si děvčata po takovém výkonu zasloužila.
A dárek v podobě čokolády byl sladkou tečkou na závěr. Tato čtyři děvčata, podle názoru učitelů mají talent, a
proto jim budeme do budoucna držet
palce v jejich dalším působení.
Veronika Kašparová
Mžany

nosit staré nepotřebné elektrospotřebiče (mobily, součástky počítačů, varné
konvice a další). K ekologickým aktivitám také patří přírodovědný kroužek
pro děti od 4 let. V něm učíme děti,
jak se mají správně chovat v přírodě,
jak rozdělat oheň, poznáváme brouky,
krmíme ptáky apod.
Tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří nám pomáhají a umožňují uvedené akce uskutečňovat. Děkuji také
Ivě Horníkové, které se podařilo uspět
ve velké konkurenci žadatelů o finanční prostředky v různých grantových
řízeních a získat tak nejen pro Mateřské centrum, ale pro všechny děti do
Nechanicka nemalou finanční pomoc.
Mgr. Zuzana Sirotková
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Akce „VLAK 2009“
V pondělí 25. května se od 13:00
hod ve Všestarech v sousedním
mikroregionu Obce památkové zóny
1866 konalo pod záštitou hejtmana
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra FRANCE Taktické cvičení
složek Integrovaného záchranného
systému s názvem „VLAK 2009“.
Záchranná akce, kterou zastřešil ředitel ZZS Královéhradeckého kraje
MUDr. Ladislav ŽABKA Ph.D., ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk.
Ing. František MENCL a ředitel Krajského ředitelství Policie ČR plk. JUDr.
Petr PŘIBYL, byla spuštěna oznámením na tísňovou linku 112 v přímém
přenosu. Simulovaná nehoda autobusu a osobního vlaku prověřila spolupráci mezi složkami integrovaného
záchranného systému Královéhradeckého kraje na železniční trati Hradec Králové – Všestar – Hořice - Jičín.
Konkrétním námětem cvičení byla
srážka autobusu s 32 pasažéry s osobním motorovým vlakem s deseti lidmi, včetně strojvedoucího. Autobus
se po srážce převrátil a zůstal na boku
mimo trať. Při simulovaném neštěstí
zemřelo pět cestujících z autobusu
a strojvedoucí vlaku. Dalších více
jak třicet pasažérů utrpělo těžká,
středně těžká nebo lehká zranění.
Bezprostředně po ohlášení události
na místo vyrazili profesionální hasiči
z Hradce Králové. Dále bylo povoláno několik posádek Zdravotnické
záchranné služby Královéhradeckého kraje, vrtulník Letecké záchranné
služby Hradec Králové a hlídky Policie ČR. Postupně byly přivolány jednotky hasičů podniku Správy železniční dopravní cesty Hradec Králové

a Čepro Cerekvice, jednotky sboru
dobrovolných hasišů z Nechanic,
Všestar – Chlumu a Hradce Králové – Plácek. Jednotka dobrovolných
hasičů z Malšovy Lhoty byla povolána jako záloha na centrální požární
stanici v Hradci Králové, dobrovolní
hasiči z Třebechovic pod Orebem
zůstali v pohotovosti na své stanici.
Po příjezdu na místo velitel zásahu ustavil dva úseky. Část jednotky
hasičů zajistila vyproštění a ošetření
zraněných osob v autobusu, provedla
jeho zajištění a stabilizaci a připravila evakuační stan pro Zdravotnickou
záchrannou službu. Druhý úsek mezitím zajistil místo dopravní nehody
a motorový vlak. Hasiči si poprvé
vyzkoušeli metodu laického třídění
raněných START (Snadné Třídění
A Rychlá Terapie), která se využívá
při mimořádné události s větším
počtem zraněných osob a v případě
nedostatku zdravotnického personálu. Hasiči za pomocí barevných
identifikačních náramků předtřídili
záchranné službě zraněné osoby podle závažnosti zranění. Metoda START
v žádném případě nenahrazuje lékařské třídění zraněných pouze pomáhá s
předtříděním pro záchrannou službu.
Část raněných byla reálně převezena na urgentní příjem nemocnice v Hradci Králové k prověření
traumatologického
plánu.
Cvičení, které mimo jiné prověřilo
činnost operačních středisek složek
integrovaného záchranného systému, systém vyrozumění složek integrovaného záchranného systému a
dotčených orgánů státní správy a
samosprávy, postupy při poskytová-

ní předlékařské pomoci a transportu
zraněných nebo společnou typovou
činnost, bylo hodnoceno jako zdařilé. Na cvičení se podílely ostatní
složky a organizace: České dráhy, a.s.,
Fakultní nemocnice HK, Dopravní
zdrav. služba, Autoslužby HK a Vyšší
odborná škola a Střední zdravotnická škola Hradec Králové. Jednotka
SDH Nechanice se po příjezdu na
místo zásahu zahlásila jeho veliteli.
Ten určil nasazení naší jednotky do 2.
bojového úseku na pomoc při odsu-

nu zraněných z vlaku k prvotnímu
ošetření při použití vakuové matrace
a vyprošťovací plachty. Po dokončení
tohoto úkolu se jednotka přesunula
k evakuačnímu stanu, kde spolupracovala s lékaři ZZS při manipulaci a
přesunu raněných do sanitních vozů
k odvozu do Fakultní nemocnice.
Závěrem chci poděkovat členům
jednotky za výtečně a profesionálně
odvedenou činnost při tomto cvičení.
Jan Galásek
velitel JPO II. SDH Nechanice

 Fotografie z taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému.
      ( Foto poskytl HZS HK)

Nejhezčí čarodějnice
zamotala hlavu
stěžerským porotcům
30. dubna Junák – svaz skautů
a skautek ČR středisko Střela Stěžery
společně s SDH Stěžery pořádal pálení čarodějnic u skautské klubovny.
Pro děti a dospělé byl připraven velice rozmanitý program. Děti soutěžily,
kdo nakreslí nejhezčí čarodějnici.
Porota měla hodně zamotanou hlavu s výběrem nejhezčí čarodějnice
neboť byly opravdu všechny hezké, i když byly kreslené dětmi od
nejmenšího věku. Porota nakonec
odměnila všechny děti sladkostmi.
Večer probíhala zábava pro dospělé a
byla vyhlášena nejhezčí maska čarodějnice.
Pálení čarodějnic se vydařilo, těšíme se na další spolupráci.

ta hmyzu. Začátek byl v 9 hodin a až
do 13 hodin si mohly děti vyzkoušet
své schopnosti v různých soutěžích.
V klubovně pak probíhalo promítání
pohádek. Děti se pěkně vyřádily a
za splnění všech připravených úkolů
dostávaly sladkosti a dárky. Od 15
hodin začala 1. Stěžerská olympiáda,
ve které soutěžili děti i dospělí. Porota známkovala výkony všech účastníků. Nebyla ani přísná, ani se nedala
podplatit, jinak by byla ochrankou
odhalena. Ve 20 hodin bylo slavnostní ukončení her a předání medailí.
Poté byl zapálen oheň. U něj účastníci poseděli a popovídali si o průběhu
dětského dne. Přestože nám počasí
nepřálo, nikomu to náladu nezkazilo.
Každý si mohl zazpívat s živou hud30. května
dobrovolní hasiči bou pěkné country písničky. Příští
a skauti ze Stěžer pořádali u skautské rok nashledanou.
klubovny Dětský den na téma Ze živoPavel Horich



Simona Koudelková z SDH Stěžery. (Foto: Pavel Horich)
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Pařez Cup 2009 - soutěžilo 13 týmů
V sobotu 11. července 2009 se na
fotbalovém stadionu „Maracana“ ve
Starých Nechanicích uskutečnil již
šestý ročník turnaje v malé kopané
Pařez Cup 2009, kterého se zúčastnilo celkem 13 týmů. Základní část byla
rozdělena do dvou skupin, po jejím
odehrání postupovali do dalších bojů
první čtyři týmy z každé skupiny.
Do závěrečné osmičky nejlepších
týmů se probojovali i samotní pořadatelé – tým FC Doutnající Pařezy, kteří
se bohužel již do dalšího kola nedostal a nezopakoval tak jedinečné třetí
místo z loňského roku. Poměrem 3:1
domácí podlehli týmu Mantry.
V dalších čtvrtfinálových bojích
na sebe narazila mužstva Kunčický
veteráni a Bad Boys Nechanice. Toto
místní derby pro sebe rozhodli Kunčičtí veteráni poměrem 2:0. – V dalším zápase se utkali sousedé z Kobylic
a Bydžova s výsledkem 3:0 pro tým
Bydžova. V posledním zápase tým
Hošánků nestačil na pozdějšího vítěze
Mambo a odešel poražen 7:1.
Za příznivého slunečného počasí
se naplno rozběhli semifinálové boje
a v něm se střetla 4 nejúspěšnější
mužstva z čtvrtfinálových bojů.
V prvním souboji o finálovou účast
se utkala družstva Kunčických veteránů a Mantry. Po velice dramatickém průběhu došlo po nerozhodném
výsledku 3:3 na pokutové kopy. V nich
byli úspěšnější fotbalisté Mantry, kteří

vyhráli až v osmé serii 8:7.
Ve druhém semifinále oplatilo
mužstvo Mamby porážku ze základní
skupiny týmu Bydžova a postoupilo
po výsledku 3:2 do finále.
Zápasy o umístění na stupních
vítězů začaly duelem o třetí místo
mezi mužstvy Bydžova a Kunčických
veteránů. Utkání skončilo vítězstvím
Bydžova 2:0, který tak v konečném
pořadí obsadil krásné třetí místo. Na
loňské vítěze z Kunčic zbylo tentokrát
málo oblíbené 4 místo.
Finále bylo vyvrcholením turnaje,
fotbalisté Mamba zdolali tým Mantry
v poměru 3:2. Po druhém místě z loňského ročníku se tak fotbalisté Mamba
zaslouženě radovali z celkového vítězství v turnaji.
Nejlepším střelcem turnaje byl
vyhlášen Ondřej Janouch z týmu
Bydžov, který soupeřům nastřílel
úctyhodných 11 branek. Zaskvěli
se i další střelci, hlavně ostrostřelec
Doutnajících Pařezů Tomáš Ornst,
který po zápasech základních skupin
vedl tabulku střelců s 9 zásahy, ale po
vypadnutí ve čtvrtfinále již svoje konto
více nerozšířil a obsadil druhé místo.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen
Lukáš Voráček z týmu Mantra, který
svými zákroky přiváděl hráče soupeře k zoufalství. Navázal tak na skvělé
výkony loňského nejlepšího brankáře „domácího“ Petra Soldána, který
z důvodu zranění musel letošní zápa-

sy sledovat jako člen organizačního
týmu. S přihlédnutím k výkonu dalších brankářů můžeme i po letošním
ročníku s radostí konstatovat, že o
skvělé brankáře není nouze.
Nad dodržováním pravidel s přehledem dohlížela trojice rozhodčích –
panové Milan Dostál, Liebisch Osvald
a Michal Ornst.
Během celého dne bylo pro všechny
účastníky a návštěvníky fotbalového



klání připraveno bohaté občerstvení,
udírna plná dobrot, pečené prase ad.
Na závěr bychom jménem organizátorů rádi poděkovali všem, kteří se
podíleli na zdárné přípravě a průběhu
turnaje, jakož i zúčastněným sportovcům za jejich výkony.
Již teď se těšíme na další ročník
a věříme,  že se zde všichni opět ve zdraví sejdeme.

6. ročník turnaje v malé kopané Pařez Cup.

Tým „Harpuna“ zabodoval na nohejbalovém turnaji
V sobotu 13. června se konal
v Nechanicích další ročník populárního turnaje v nohejbalu trojic. Turnaj je pořádán již více jak dvacet let
a zúčastňují se jej týmy z blízkého
okolí i z celého kraje. Letošního ročníku se zúčastnilo dvacet týmů (mimo
jiné z HK, Hořic, Choustníkova Hradiště, Barchova, Chlumce, atd). Ty
byly nalosovány do čtyř skupin. Ve
skupinách se hrálo systémem každý
s každým. Po skončení bojů ve skupinách postupovalo šestnáct nejlepších
do vyřazovacího systému. Poslední
týmy ve skupinách hrály skupinu každý s každým o konečné pořadí. Týmy
které nepostoupily mezi nejlepších
osm hrály rovněž vyřazovacím systémem o pořadí na 9.-16. místě.
Vítězem se stal tým „Harpuna“ (Jarda Kouba, Jan Motyka, Jiří Pechar),
na druhém místě skončil „Houba
tým“ (David Hrubý, David Mihl, Víťa
Pechánek) a třetí se umístil tým „Tozuma“ (Radek Flos, Pavel Radina ml.,
Petr Soukal), čtvrtý skončil „Prasek“.
Celý turnaj přinesl mnoho zajímavých utkání. Nejnapínavější však byla
obě semifinálová utkání. V prvním
z nich zvítězil pozdější vítěz „Harpuna“
nad „Tozumou“ 2:1 na sety, když rozhodující set skončil 10:9. Druhé semifinále rovněž bylo velmi vyrovnané a
rozhodovalo se také až ve třetím setu

(„Houba tým“ – „Prasek“ 2:1). Lze říci,
že v semifinále prohráli oba největší
favorité turnaje. Finálové utkání skončilo vítězstvím „Harpuny“ 2:0, když
soupeř vzdoroval pouze v úvodu prvního setu, kdy vedl 5:2 a také 7:4. Druhý set finále již byl jasnou záležitostí
vítěze, který ve vyřazovacích bojích
nejprve v osmifinále vyřadil tým
„Lepra Hořice“, ve čtvrtfinále „Božkov
Choustníkovo Hradiště“ a v semifinále již zmiňovaný tým „Tozumy“.
Pro budoucnost turnaje byla velmi
prospěšná účast několika týmů tvořených mladými hráči z Nechanic a
okolí. Umístění těchto mládežnických
týmů uprostřed startovního pole je
pro ně povzbuzením do dalších let.
Jistě není náhodou, že většinou se jednalo o děti hráčů, kteří se zúčastňují
mnoha ročníků. Oživením byla i účast
hrající slečny.
Všechna zúčastněná družstva byla
po skončení turnaje odměněna cenami, byli vyhodnoceni nejlepší hráči
turnaje. Velké poděkování patří všem
sponzorům, kteří přispěli k vysoké
kvalitě celého turnaje. Rovněž děkujeme všem, kteří pomáhali při přípravách i vlastní organizaci turnaje.
Těšíme se již na další ročník.
Za pořádající „Kocoury“
Milan Slánský.

 Vítězný tým „Harpuna“ (Jiří Pechar, Jarda Kouba, Jan Motyka).
      (Foto: Dana Dostálová)
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Na kole do sousedního regionu
a muzea veteránů
Cyklistického výletu „ Mikroregionem na kole“ se 27. června zúčastnilo přes 60 nadšenců. Startovali jsme
opět u kulturního domu v Nechanicích. Cílem všech tří tras byly Milovice. Cyklisté mohli do Milovic dojet
po nejkratší trase 15 km, ale také po
trase čtyřicetikilometrové. Cestou se
většina z nich zastavila v Bříšťanech v
Moto Veteran Muzeu, kde se nachází
expozice motocyklů různých značek. Dále jsou zde vystaveny motory,
kola, zemědělské stroje a další zajímavé exponáty. Dovolte mi uvést pár
poznámek o tomto muzeu. Vzniklo
již v roce 1997. Základ sbírky tvořila
JAWA 350 OHV po dědovi nynějšího
majitele Františku Horákovi. Tento
motocykl pochází od slavného motocyklového závodníka z našeho kraje
Antonína Vitvara. Po Jawě přibyly do
expozice další stroje. Kromě opravdu
starých veteránů z třicátých let je sbírka zaměřena na klasické motocykly

ze sedmdesátých let. V současné
době 70 motocyklů, množství motorů a dalších předmětů. Více informací najdete na www.veteranmuzeum.
unas.cz. Touto cestou děkuji všem
cyklistům, kteří se v muzeu zastavili
a formou dobrovolného vstupného
přispěli k jeho provozu a určitě majitele potěšili jejich zájmem.
Letošní cyklistický výlet se uskutečnil díky projektu Mikroregion
Nechanicko dětem i rodičům, finanční podpoře Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova. Za
drobné dárky pro děti děkujeme již
tradičnímu sponzorovi Zdravotní
pojišťovně Ministerstva vnitra. Letošní druhá podzimní část cyklistické
akce se bude konat v sobotu 26. září.
Protentokrát budou cílovou stanicí
Nechanice, a to přímo krojované….
Více se dozvíte na www.nechanicko.
cz.
Jana Pečenková



Zakončení cyklistického výletu v Milovocích. (Foto: Jana Pečenková)

Květen ve znamení sportovních klání
14. května se už počtvrté sešla
družstva mladších a starších žáků prvního stupně základních škol našeho
mikroregionu na turnaji ve vybíjené.
Během dopoledne se utkala podle předem určených pravidel ve vzájemných
zápasech a ve dvou kategoriích rozdělených podle věku. Putovní pohár
ve starší kategorii si odvezlo hostující
družstvo z Libčan. Na druhém místě
skončily Stěžery, třetí byly Nechanice, čtvrté Mžany a páté místo patřilo
Dohalicím. V mladší kategorii skončil
putovní pohár v Nechanicích. Druhé místo patřilo Libočanským dětem,
třetí skončila Probluz, čtvrté Stěžery a
pátí opět školáci z Dohalic.

21. května se sešly téměř všechny
mateřské školy mikroregionu v Nechanicích na atletické olympiádě. Každá
ze školek mohla k účasti přihlásit čtyři
děti (dvě děvčata a dva chlapce) v každé kategorii. Soutěž probíhala ve třech
disciplínách – běhu na 50 metrů, skoku do dálky z místa a hodu tenisákem
do dálky.
Pro účastníky obou sportovních
akcí byla zajištěna autobusová doprava,
občerstvení, ceny a medaile. Obě akce
jsou součástí projektu „Mikroregion
Nechanicko dětem i rodičům“ a byly
podpořeny z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
Jana Pečenková

Redakce vyhlašuje soutěž pro
čtenáře zpravodaje pod názvem
Kde to je. Jestliže poznáte, ve
které obci se nachází tento statek využívaný pro agroturistiku,
pošlete správnou odpověď na
ou@mokrovousy.cz do 30. 9. 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 listopadu. Všech osm
odpovědí na minulou soutěžní
otázku bylo správných. Poznali
jste, že alej rozkvetlých stromů je
v Dohalicích. Vylosovaná výherkyně paní Černá ze Sadové obdrží
tričko.
Gratulujeme.

Vítězné družstvo mladších žáků z Nechanic. (Foto: Jana Pečenková)
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