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Náklad 3500 ks

Malé zamyšlení nad minulostí i na prahu roku 2010
Zpravodaj mikroregionu Nechanicko, jehož první letošní číslo dostáváte do rukou, má za sebou pět ročníků existence a vstupuje do šestého
období vydávání, nepočítáme-li jediné nulté číslo, které vyšlo zkušebně již
v roce 2004. Daří se mu udržovat pravidelný kvartální interval jako neprodejná tiskovina v počtu 3.500 kusů
v dlouhodobě vysoké grafické úrovni
zásluhou agentury MEGA z Nové Vsi
u Albrechtic nad Orlicí.
Za tuto dobu se stal nejen objektivním informátorem o dění ve
všech obcích sdružených ve svazku
mikroregionu, ale též vítaným (alespoň podle občasných ohlasů) rádcem
a pomocníkem starostů a dalších
funkcionářů v obcích.
V nultém čísle byl otištěn úvodní
článek o vzniku, organizaci a správě
nechanického mikroregionu. Jeho
historie se začíná odvíjet od roku
2001, takže v příštím roce budeme
bilancovat a snad i oslavovat desetileté
trvání, kdy se zastupitelstva osmnácti
obcí rozhodla vytvořit dobrovolnou
organizaci, která po zrušení Okresního úřadu v Hradci Králové pomáhala
svým členům prosazovat společné
zájmy nejen vlastní ale i celého regionu. Ten nepatří mezi průmyslové,
řadí se podle počtu obyvatel mezi
jednu z nejméně osídlených oblastí, ani není začleněn mezi atraktivní
z hlediska cestovního ruchu, ačkoli se
zde zachovala řada zajímavých kulturních a historických památek. O to
víc je třeba usilovat všemi dostupnými prostředky o jeho rozkvět. Později rozpoznali výhody vzájemného
sdružení zastupitelé Dolního Přímu
a Stěžer a území Nechanicka se ustálilo do dnešní rozlohy a podoby.

Zpravodaj mikroregionu se stal
jedním z činitelů, který napomáhá
k pocitu sounáležitosti obcí, poskytuje místním funkcionářům pravidelnou poradenskou činností návody, jak mají postupovat v dnešní
nelehké době při získávání různých
dotací z četných fondů a tak přispívá
k postupnému rozvoji území. Kromě toho slouží k výměně zkušeností,
vyzvedává dobré nápady a v neposlední řadě přispívá k propagaci
dosažených výsledků.
Zajímavé a neméně užitečné jsou
zprávy ze společenského a kulturního života, včetně jejich pravidelného kalendářního přehledu ve formě
přílohy. Pozadu nezůstává ani sport,
i když na tomto poli existují určité
rezervy. Snad i články s historickou
tématikou jsou zpestřujícím doplňkem jednotlivých čísel.
Tento výčet není a nechce být
samochválou redakce, stejně tak jako
články o životě a úspěšných počinech
v obcích nejsou v žádném případě
vychloubáním a slavomanstvím. Je
to spíš pobídka a žádost či též prosba adresovaná řadovým čtenářům
a všem funkcionářům zastupitelstev,
spolků a společenských organizací
v celém mikroregionu, aby úzce spolupracovali s redakcí, aby vydavatele
upozornili na případné nedostatky
a chyby a také sdělili, co ve Zpravodaji postrádají, v čem by se jeho úroveň
mohla nadále zlepšovat, komu dát
více prostoru k prezentaci apod.
Všechny názory a nápady redakce
ráda zveřejní a vedení mikroregionu
bude nepochybně usilovat o jejich
realizaci, prokáží-li se jako potřebné a pro rozvoj území užitečné
nebo dokonce zásadní. Kromě toho



Olympiáda mateĜských školek mikroregionu kvČten 2009. František Langr
z MateĜské školy Mžany pĜi plnČní jedné z disciplín. (Foto: Jana Peþenková)

nebudou opomenuty ani vzpomínky pamětníků, které pomohou oživit
obsah časopisu. Vždyť například, jak
by byla nyní vítaná vzpomínka spojená s konkrétní odezvou a porovnáním současné mrazivé a sněhové zimy
se situací jaká postihla naše území za
druhé světové války, kdy kalamita
dostoupila nebývalé intenzity. Tehdy
lidé na vesnicích si s přívaly sněhu
museli pomoci sami. Naši dědové
vzali do rukou lopaty a šli proházet
silnice a cesty, vlastníci koní zapřáhli
do saní a vozili děti do školy a k tomu
ještě přibyly neblahé průvodní válečné útrapy. Jaký to rozdíl proti dnešku,
kdy za čištění chodníků je zodpovědná obec a silnice upravují mechanizační prostředky silničářů.
Tím není nakročeno k tomu, aby
Zpravodaj konkuroval historickým

časopisům, ale podobné náměty
(nejen se zimní a válečnou tématikou) by mohly napomáhat dnešní
a zejména nejmladší generaci v získávání zkušeností a vědomostí, jež
většinou postrádají, nebo nemají
možnost se o minulých událostech
spojených s konkrétní vsí či lokalitou
cokoli dovědět.
Co zbývá dodat na závěr? Chceme,
aby se Zpravodaj stal časopisem, který by byl čten se zájmem všemi, kdo
jej dostanou do rukou, pro svůj živý
a poutavý obsah. Redakce využívá
této příležitosti, aby popřála všem
čtenářům na prahu nového roku hodně pohody a trvalé zdraví a těší se na
úzkou spolupráci se všemi zájemci.
členové redakce
a spolupracovníci

SERIÁL DRAČÍ SETBA
Sedmý díl našeho seriálu, který
jste mohli sledovat v sobotu 16. ledna od 14:00 hod v Dohalicích u tvrze, nás opět převezl do bájných časů
a míst, na hranici mezi královstvím
a barbarskou říší. Po králi ani vidu,
ani slechu, ale princ se nám našel.
Bohužel v zajetí barbarského šamana a tak rytíři opět útočili, bojovali
a stříleli, aby po půlhodinové bitvě
plné kouzel a lítých bojů prince opět
získali. Ten si ještě předtím svým
nožem vyrovnal účet se šamanem,
který ho vloni odvedl na oprátce.
Co nás čeká v příštím díle, nazvaném „Návrat krále“? Princ sice

usedne na trům svého otce, ale je
ještě mladý a nezkušený a tak za něj
doopravdy bude vládnout mocný
regent, kterému samozřejmě půjde
jen o blaho! Ale čí? Jeho! Naštěstí
se král konečně vrací ze zajetí a nejde sám! Přemluvil barbary, aby mu
pomohli získat trůn zpět! Podaří se
mu jeho plány? Sledujte i vy s námi
osmý díl seriálu Dračí setba v sobotu 15. ledna 2011! Živě! Přímo před
vašima očima!
Tento pořad vám přináší Dětský
kroužek historického šermu Tesák.
Dan Richter



Stateþný zeman Adam z DobĜenic (má štít s þápem) bojuje s barbary.
( Foto: Lukáš Krause)
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Spolupráce, která pĜináší plody

Místní Akční Skupina Hradecký
venkov (dále MAS) bude letos realizovat dva úspěšné projekty spolupráce, které vznikly společně s MAS
Společná Cidlina.
1. PARTNERSTVÍ PRO VENKOV
Projekt je zaměřen na vytvoření
materiálně-technického zázemí pro
rozvoj regionálních společenských,
sportovních, spolkových, environ-

mentálních a církevních aktivit na
území obou MAS. V rámci tohoto
projektu se v letošním roce uskuteční tři velké akce. První – „Den
veřejné správy“ 24. dubna v Chlumci nad Cidlinou, druhá – „Veletrh
úspěšných projektů“ 15. srpna v areálu zámku Hrádeku u Nechanic
a poslední „Zemědělský den“ 23. října ve Mžanech. Aby bylo zajištěno
materiálně technické zázemí všech
tří velkých akcí v roce letošním
a určitě i spousty dalších, které vzniknou v příštích letech, bude z finančních prostředků projektu zakoupen
velký stan včetně kompletního vybavení (stoly, lavice, osvětlení, ozvučení,
atd.) a čtyři menší prodejní stánky.

Starých Nechanicích, Puchlovicích
a ve Stračově.
Další dvě podané žádosti projektů
spolupráce čekají na verdikt. Jedním
z nich je projekt nazvaný „Dětem pro
radost II“. Na území MAS Hradeckého venkova by mělo dojít k vybudování čtyř dětských hřišť a k nákupu
sedmi interaktivních tabulí. Druhý,
pojmenovaný „Bohatství našeho kraje“, je zaměřen na společnou propagaci regionálních výrobků z jednotli2. DĚTEM PRO RADOST
Předmětem tohoto projektu je vých MAS, společnou propagaci na
instalace dětských hracích prvků akcích pro veřejnost, vzájemnou spona veřejná prostranství v devate- lupráci členů a předávání zkušeností
nácti obcích území MAS. Z našeho mezi jednotlivými MAS.
Jana Pečenková
mikroregionu vzniknou nová dětská
hřiště v Dolním Přímě, Mžanech,

Semináře na téma zakládání podniků na venkově, obnova a rozvoj
vesnic, rozvoj občanské vybavenosti
a nezemědělské podnikání se uskuteční v nově vybaveném školícím
sále v prostorách Městského úřadu
v Nechanicích. Všechny termíny
konání, společně s dalšími informacemi, najdete na www.hradeckyvenkov.cz.

Ob ce mik roregionu, co tak hle soutěž?
Příroda utrpěla v minulosti nenahraditelné ztráty. Pokud pomineme
přírodní živly, byl v řadě případů
strůjcem i člověk, někdy z nevědomosti, častěji bohužel ze zištných
důvodů. Neuvážené zásady většinou
postihly vzrostlou zeleň, který bývala
odedávna nedílnou součástí lidských
sídel.
Ve snaze zlepšit nejen vzhled
našich obcí, ale též odčinit minulé
chyby, chceme se pokusit o nápravu.
Nedávné dobré zkušenosti s výsadbou stromů ve Stračovské Lhotě a
Mžanech dokládají, že je to reálné a
mohou posloužit jako následováníhodný příklad, jak zlepšit životní prostředí v našem mikroregionu. Jeden
z možných způsobů vedoucích k cíli
je soutěživost. Proto takovouto soutěž vyhlašujeme.
Příroda je nyní ještě v hlubokém
spánku. Zima nám donedávna předváděla svou sílu, ale dny se prodlužují
a je čas přemýšlet, jak a kde můžeme
naše obce vzhledově vylepšit. Využijeme možností, jež nám skýtá venkovské prostředí a vytvořme rozšířením
zeleně přívětivou a hezkou vesnici. Je
to sice široký pojem, ale každá lokalita v mikroregionu má svou osobitou

podobu, historicky vytvářený charakter a také své jedinečné možnosti.
Všude se vyskytují veřejná prostranství, která je možno vzhledně upravit
nebo zušlechtit. Víme a předpokládáme, že v každé obci se najdou nadšenci, kteří mají zájem upravit nejen
svůj dům, ale též prostranství v jeho
nejbližším okolí. Dejme proto spoluobčanům tuto možnost a podpořme
jejich snahu a iniciativu.
Proto vyzývám obecní představitele našeho mikroregionu k soutěži
o nejhezčí zeleň našich sídlišť, zatím
zkušebně v roce 2010. Každá soutěž
musí mít svá pravidla a hodnotící
hlediska. Předkládáme proto tento
návrh a očekáváme vaše náměty, abychom mohli vyhlásit závazná kriteria
pro hodnocení, jež zveřejníme v druhém čísle Zpravodaje, které vyjde
v květnu 2010.
Navrhovaná kritéria:
1. Stromy v obci
2. Zeleň u pomníků nebo jiných
významných míst
3. Aleje a stromořadí
4. Zeleň na návsích a v ulicích
Bedřich Moder
Předseda mikroregionu



Rybník v Mokrovousích. (Foto: Jana Peþenková)

Nekrolog
V životě člověka jsou chvíle,
o kterých víme, že jednou přijdou
a přeci nás jejich příchod překvapí…
Dne 16. ledna 2010 zemřel ve
věku 79 let Ing. Zdeněk Bárta, CSc.,
rodák z Kunčic a starosta obce
Těchlovice v letech 1990 – 2002.
Celý svůj život zasvětil rodině
a práci.
Pod jeho vedením došlo k rozvoji obce a okolí. V letech 1996 – 1998
byl v čele sdružení „Plynofikace

obce Těchlovice a okolí“ a podílel
se i na výstavbě vodovodního řádu
pro obce Těchlovice, Radíkovice
a Hrádek.
V mládí hrál fotbal za obec Kunčice a do posledních chvil aktivního života nechyběl jako fanoušek
na jejich fotbalových zápasech.
Statečná a svědomitá práce, kterou přispěl naší společnosti, nám
bude vždy příkladem a povzbuzením.

zpravodajství obce, historie
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Multifunkþní dĤm a okolí – Radíkovice
stavbařům při řešení drobných provoz- a sportovní činnosti. Máme šanci a to je
ních problémů. Nám všem pak popřát, důležité. Čas ukáže, jak jsme jí dokázali
aby budova fungovala nejen jako úřa- využít.
Zdeněk Hepner
dovna obce, sklad techniky a knihovstarosta obce
na, ale sloužila společenské, kulturní

Když jsme podávali 7. října 2008
žádost o získání dotace na víceúčelový dům, měli jsme v ruce stavební
povolení doložené spoustou dalších
podpůrných projektů, které měly
přesvědčit výběrovou komisi k přidělení dotace z Evropské unie. Bylo
to značné riziko, neboť spousta práce
a peněz mohlo být vynaloženo zbytečně. Podařilo se, zaskočily nás pouze změněné podmínky uznatelných
nákladů. Při podpisu smlouvy se SZIF
jsme neměli jistotu proplacení DPH,
z čehož plynulo váhání bankovního
domu s otevřením úvěru.
To vše je snad za námi, a tak po
výběru stavební firmy začala 30. června
2009 stavba domu. V něm bude sídlit
obecní úřad, knihovna, dále místnost
pro matky s dětmi spojená s malým
venkovním dětským hřištěm, klu-

bovny, tělocvična, hasičská zbrojnice a zázemí pro malou mechanizaci.
S budovou bezprostředně sousedí autobusová čekárna, připojena jsou parkovací místa a sběrný kout. Hrubou stavbu se podařilo zastřešit do 20. prosince
a tak stavební práce mohou pokračovat
i v zimě.
Na jaře dojde k demolici budovy
stávajícího obecního úřadu a čekárny.
Tyto objekty patří k nejzanedbanějším
v obci a nelze je rekonstruovat. Stará
budova je navíc v zatáčce, kde zhoršuje
výhled řidičům i chodcům. Nízká zeleň
a chodník křižovatku zprůhlední a pěší
se odvedou stranou.
Kolaudace multifunkčního domu
a okolí má být v srpnu 2010.
Chtěl bych poděkovat zastupitelům
obce za mnoho hodin práce a sousedům novostavby, kteří vycházejí vstříc

Na konci roku 2008 jsme se sešli
při vítání nově narozených občánků
a rozcházeli s popřáním příjemných
svátků a očekáváním, co nám přinese rok 2009. Po téměř tradičně vydařené plesové sezoně v sokolovně,
jsme zkusili pro děti a maminky před
Velikonocemi připravit velikonoční
tvorbou spojenou s dnem otevřených
dveří v knihovně. Účast nebyla hojná,
ale kdo přišel, určitě nelitoval. Komu
se nechtělo zúčastnit výroby, poseděl
u beránka a mazance, popovídal si se
sousedy a všichni odcházeli s vlastnoručně vyrobenými dekoracemi domů.
V květnu se celá vesnice chystala na
cyklovýlet do ZOO Dvůr Králové.
Nikdo nezabloudil, děti nadšeně
pozorovaly zvířátka a projely se vláčkem. Odpoledne si pochutnali výletníci i ti, co jim to bohužel nevyšlo
a zůstali doma, na klobáskách a pivu
v Hněvčevsi. V červenci jsme se s dětmi a rodiči vydali již podruhé hledat
poklad. Kam? Šipky nás vedly po okolí naší vesničky, až poslední úkol jsme
našli v Horních Černůtkách. Zde prá-

vě končila Hubertova jízda. Koníky děkujeme a přejeme krásný a spoko- setkáme, třeba i s novými občánky.
jsme už bohužel neviděli, ale honbu jený rok 2010 plný zdraví a radosti.
Blanka Domkářová
za pokladem si užily děti i dospělí Určitě se společně opět v novém roce
i přes nepřízeň počasí. Prázdniny už
každoročně končíme dětským dnem
pořádaným spolu s SDH Hněvčeves.
Opět nám nepřálo počasí. Po malé
improvizaci a redukci soutěží nás
zachránila naše sportovní hala. Krásný podzim nás inspiroval a za velké
účasti rodičů s dětmi proběhl úspěšný první ročník drakiády. Slunečnou
podzimní neděli nám zpříjemnila
i ojedinělá událost - vysvěcení zvonu
v kostele. Poslední akcí v roce 2009
bylo adventní tvoření. Tentokrát to
v zasedací místnosti hučelo jako v úle.
Tvořily děti i dospělí a všichni jsme se
těšili na večer, na povídání s diapozitivy o krajích a zvycích Jižní Ameriky,
kam se většina z nás nikdy nepodívá. V besedách budeme pokračovat
i s dalšími hněvčeveskými cestovateli.
Všechny akce proběhly za podpory
obecního úřadu, SDH, Sokola a obča VysvČcení zvonu hnČvþeveského kostela. (Foto: Jan Kleþek)
nů Hněvčevse. Mnohokrát ovšem



Stavba multifunkþního domu v Radíkovicích. (Foto: Josef MejstĜík)

Jak bylo v HnČvþevsi v roce 2009



Starosta obce Dolní PĜím dČkuje všem obyvatelĤm za jejich vstĜícný postoj k odklízení snČhu z chodníkĤ, pĜi lednové kalamitČ. Petr Švasta
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Rudolf Vyčítal - hrdina prvního a druhého odboje
Rudolf Vyčítal se narodil 27. března 1892 na Horním Přímu. Po stodiu
na nižší reálce, přešel na plzeňskou
obchodní akademii a po maturitě
se stal bankovním úředníkem. Po
nástupu do základní vojenské služby
absolvoval jako maturant, na přelomu let 1913-1914, školu důstojníků
v záloze v chorvatském Zadaru. Po
vypuknutí světové války v létě 1914
byl odvelen s 37. pěším plukem jako
velitel čety na srbskou frontu. V boji
15. listopadu 1914 byl těžce zraněn.
Po uzdravení se vrátil do činné

služby již jako velitel pochodové roty
tentokrát na italské bojiště. Poté 30.
dubna 1917 přešel u Gorice na Soči
v hodnosti nadporučíka pěchoty na
italskou stranu spojenců a vzápětí se
přihlásil do čs. legií.
Nejprve velel čs. pracovní setnině
na italské frontě v prostoru VeronaMincio-Pesciera a od dubna 1918
působil ve vyzvědných jednotkách.
Zprvu velel odddílu „Borghetto“
a poté 2. čs. výzvědné rotě „Avio“ na
úseku u Gardského jezera. Zde se
zúčasnil několika významných bojo-

vých akcí. Domů se vrátil jako kapitán italských legií. Stal se aktivním
důstojníkem čs. Armády. Z osobních důvodů odešel 10. března 1937
v hodnosti podplukovníka gen. štábu
do výslužby.
Po vyhlášení mobilizace v září
1938 nastoupil jako velitel 208. praporu. Po demobilizaci za nacistické
okupace byl aktivním příslušníkem
ilegální organizace Obrana národa
na Královehradecku. Shromažďoval
zbraně, trhaviny, pomáhal rodinám
perzekuovaných a ukrýval radiosta-

nici. Nacisté jej zatkli až 18. ledna
1945. Přes kruté týrání během výslechů nikoho neprozradil. Po několika
týdnech vazby byl převezen do Terezína, a byl zařazen mezi vězně, kteří
pracovali na budování podzemní
továrny Richard. Dožil se konce války,
ale zemřel dva dny po propuštění na
svobodu (11.května 1945) v bývalém
lazaretu SS v terezínské Malé pevnosti na skvnitý tyfus...
Josef Kudrna
Dolní Přím

POKRAČUJEME V REALIZACI PROJEKTU
„Poznejme se česko – polská kulturně vzdělávací setkání Nechanice
– Czarny Bór“
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis
Pokračování tohoto projektu se
uskutečnilo 18. - 20. listopadu 2009.
Řady účastníků oslabila chřipka, proto nás odjelo do Polska méně. Naši
polští partneři pro nás připravili
„Fotografické plenéry“. Po příjezdu jsme se ubytovali v překrásném
klášteře v Křešově (polsky Krzesów),
který jsme si ihned prohlédli. Jeho
architektura nás všechny přímo ohromila. A pak hurá do práce. Dva fotografové - Pavlové – zasvěcovali děti
do tajů fotografie zábavnou formou.
Děti pořizovaly fotografie za pomoci
papírové krabice, s efekty světla a tmy,
pohybu a stativu. Tímto způsobem
byly fotografie dokonce rozpohybovány. Že to není výmysl, si budou
moci prohlédnout všichni návštěvníci na výstavě, kterou po uskutečnění
fotografických plenérů na naší české
straně uspořádáme na jaře. Děti rovněž shlédly výstavu fotografií Pavla.
Myslím, že se polským partnerům
podařilo malé hosty po celé tři dny
dokonale zaujmout. Už se těšíme na
jarní setkání s fotografiemi i fotografem Pavlem u nás doma v Nechanicích.
V úterý 8. prosince přijeli polští kamarádi naoplátku k nám do
Nechanic. Po krátkém koncertě
vánočních písní našich i polských
dětí připravili učitelé s žáky speciálních tříd naší školy pro své polské
hosty vánoční dílnu. Každý si namaloval perníček, vytvořil medvídka
z oříšků, ozdobil zvonek z květináče
a stočil dvě svíčky ze včelího vosku.
Všichni byli do práce zabráni s takovým nadšením, že jsme přišli na oběd
se zpožděním. Akci jsme zakončili
prohlídkou adventně vyzdobeného
zámku Hrádku. Po 16. hodině jsme
se s našimi přáteli rozloučili a rozjeli
do svých domovů.

Ale neloučili jsme se na dlouho,
protože už v úterý 15. prosince jsme
odstartovali poznávat vánoční zvyky
do Czarného Bóru. Zhruba po dvou
hodinách cesty jsme byli na místě.
Po svačině se nás začaly zmocňovat
obavy – kdy budeme zpívat naše
koledy, zda se nám naše vystoupení
povede, bude se náš zpět polským
posluchačům líbit? V tělocvičně byla
připravena soutěžní výstava tradičních polských vánočních pokrmů.
Na nazdobených stolech se skvěly
sladké i slané výrobky a čekaly na
ohodnocení komise. A přitom se také
uskutečnilo vystoupení polských dětí
a vzápětí i našich. Nervozita praco-



vala, ale s každou další koledou opadala a vše se zlepšovalo. Při poslední
koledě si už děti vystoupení užívaly.
Sklidili jsme velký potlesk a konečně
se prožité napětí uvolnilo. Děti poté
s pomocí polských přátel skládaly origami, tvořily vánoční ozdoby
a přáníčka. Dospělí se zatím vyžívali
při prohlídce výstavy pokrmů, místy
jsme dostali i ochutnat. Po výborném obědě následovala rychlá cesta
za dalším programem na nedaleký
zámek Ksiąz (čti Kšondž). Z časových důvodů jsme absolvovali pouze
zkrácenou prohlídku, protože většina našich žáků účinkovala v ten den
v Kulturním domě v Nechanicích

Koncert vánoþních písní pro polské dČti. (Foto: Mgr. JiĜí Lukáš)

na vánočním koncertě ZUŠ Melodie Hořice. Už jsme se báli, že účast
zpěváků na tomto vystoupení bude
ohrožena. Ale dobře dopadlo, začátek jsme na minutu stihli. Děti vyskákaly z autobusu a během chvilky se
z výletníků stali malí umělci, společensky oblečení a dychtivě čekající
na svůj výstup. Prožitý den byl velmi
hektický, ale přitom krásný. Přijetí
z polské strany bylo po všech stránkách naprosto dokonalé a všichni na
tento výlet za hranice běžného dne
budou určitě rádi vzpomínat.
Ilona Matoušková
Renata Fialová

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
ÚNOR 2010 - duben 2010
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ÚNOR

12. 2. 2010

20:00 hod Ples zahrádkářského spolku Suchá. Obecní hospoda

Lodín

12. 2. 2010

KD Nechanice

20. 2. 2010

20:00 hod 19. MĚSTSKÝ PLES - Hraje Lyra club.
Cestopisná přednáška s doprovodným promítáním. Na programu je cesta pana Hladíka z Himalájí
18:30 hod přes Nepál do základního tábora na výstup k Everestu. Dobrovolné vstupné bude odesláno na účet
pro pomoc dětem na ostrově Haiti. Sportovní hala - malý sál.
14:00 hod Šikovné ruce - vizovické pečivo. Hasičská klubovna.

Mokrovousy

20. 2. 2010

19:00 hod Taneční večery.

KD Nechanice

20. 2. 2010

20:00 hod Ples SDH Sovětice a Hněvčeves - Sportovní hala.

Hněvčeves

20. 2. 2010

20:00 hod Hasičský ples - Obecní hostinec.

Dolní Přím

27. 2. 2010

13:00 hod Dětská hasičská soutěž - O pohár RM Nechanice.

KD Nechanice

28. 2. 2010

17:30 hod Na správné adrese - Divadelní spolek Klicpera Clumec nad Cidlinou.

KD Nechanice

Nechanice

5. 3. 2010

BŘEZEN
Základy finančního řízení v neziskových organizacích.
8:30 Seminář je určen pro neziskové organizace (spolky) z regionu. Bližší informace najdete na www.
16:30 hod
nechanicemc.estranky.cz. Místo konání: Raabova 110, Nechanice.
20:00 hod Maškarní ples - hraje Labyrint.

6. 3. 2010

20:00 hod Obecní ples - Obecní hostinec.

Dolní Přím

11. 3. 2010

16:00 hod Dámský klub. Posezení v místní klubovně.

Stračov

13. 3. 2010

14:00 hod Dětský karneval. Pořádají SDH Hněvčeves a Sovětice. Sportovní hala Hněvčeves.

Hněvčeves

13. 3. 2010

14:00 hod Maškarní karneval pro děti - Obecní hospoda.

Lodín

13. 3. 2010

19:00 hod Taneční večery.

KD Nechanice

13. 3. 2010

20:00 hod Diskotéka v pyžamu - Obecní hospoda.

Lodín

12. 2. 2010

4. 3. 2010

Hněvčeves

KD Nechanice

13. 3. 2010
13. až 14. 3.
2010
20. 3. 2010

20:00 hod Společenský ples.
Těchlovice
10:00 až
Výstava k 50. výročí založení Klubu důchodců Nechanice.
KD Nechanice
17:00 hod
14:00 hod Šikovné ruce - velikonoční tvoření (zdobení kraslic voskem, madeirová technika, velikonoční dekorace). Mokrovousy

20. 3. 2010

20:00 hod Společenský ples Sdružení rodičů a přátel dětského domova a ZŠ a MŠ Nechanice – hrají Svižná těla.
KD Nechanice
12. jarní bitva, šestá z husitského cyklu Proti všem. Námětem je dobytí a uhájení Hradce Králové
15:00 hod
Mokrovousy
Benešem z Mokrovous a dalšími šlechtici v roce 1420. Pořádá Dětský kroužek historického šermu Tesák.
19:00 hod Taneční večery.
KD Nechanice

27. 3. 2010
27. 3. 2010

DUBEN
1. 4. - 5. 4.
2010
3. 4. 2010

Zámecké Velikonoce.

Zámek Hrádek

8:00 hod Turnaj ve stolním tenise. Obecní hospoda.

Lodín

3. 4. 2010

20:00 hod Československé hity.

KD Nechanice

4. 4. 2010

20:00 hod Pomlázková zábava.

Těchlovice

8. 4. 2010

16:00 hod Dámský klub. Posezení v místní klubovně.

Stračov

10. 4. 2010

17:00 hod Velikonoční koncert Cantus Feminae se svátečním slovem pátera Mariana Benka. Kostel sv. Jiří.

Hrádek

10. 4. 2010

19:00 hod Taneční večery.

KD Nechanice

20. 4. 2010

14:00 hod Šikovné ruce - drátovaný šperk (náhrdelník, naušnice z drátků a korálků). Hasičská klubovna.

Mokrovousy

30. 4. 2010

17:00 hod Čarodejnice. Pořádá SDH Sovětice.

Sovětice

30. 4. 2010

18:00 hod Tradiční čarodejnice.

KD Nechanice

Víte kam s použitým elektroodpadem?
Tento problém jsme vyřešili
v Sadové. V loňském roce vzniklo v prostoru hospodářského dvora
místo zpětného odběru použitých
elektrozařízení. Mohou jej využívat
nejen občané či firmy ze Sadové, ale i
z dalších obcí mikroregionu.
V provozu je zařízení provozovatele ASEKOL, který odebírá televizory, počítačové monitory, počítače a
jejich příslušenství, tiskárny, kopírky,
videa, DVD přístroje, radiopřijímače,

magnetofony, gramofony, reproduktory, sluchátka, dálkové ovladače,
videokamery, veškeré fotoaparáty (i
na kinofilm, vč. objektivů a blesků),
elektrické hudební nástroje, telefony
(klasické i mobily), faxy, záznamníky,
diktafony, kalkulačky, videohry, herní
konzole, elektrické hračky (autodráhy, vláčky, radiem řízené modely),
elektrické sportovní přístroje apod.
Další z provozovatelů je firma
ELEKTROWIN , které můžete ode-

vzdat staré ledničky, pračky, sporáky,
trouby, vařiče, kuchyňské přístroje,
vysavače, elektrické dílenské nářadí a
přístroje. Díky firmě EKOLAMP zde
můžete odložit trubicové a úsporné
zářivky a výbojky. I opravdu drobný
odpad, jakými jsou baterie a monočlánky vám v Sadové prostřednictvím
firmy EKOBAT také vezmou.
Věříme, že tento počin nejen napomůže splnění legislativních požadavků na obce, ale především bude pří-

nosem jak pro ulehčení starostí občanů „kam s ním“, tak pro naše životní
prostředí, aby tato elektrozařízení
nekončila v komunálním odpadu
nebo dokonce ve volné přírodě.
Provozní doba pondělí až pátek
7:00 až 15:30 hod, první sobota
v měsíci 10:00 až 11:00 hod. Bližší
informace na tel. čísle 724188038.
Ing. Drahoslav Falta
starosta Sadové

zpravodajství obce, historie
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StČžery v historických datech (4. þást)
1900 - Měnová reforma, kdy zlatý byl nahrazen korunou. Skončil
stěžerský pivovar. Na věži kostela
byly 1. prosince spuštěny nové hodiny. Stěžery měly 96 domů a 940 obyvatel.
1902 - 29. června byla odhalena
pamětní deska spisovateli Františku
Řehořovi, na domě ve středu obce za
sochou sv. Trojice.
1907 – Kostel byl zbaven omítky
natřené fermežovou barvou a celý
nově omítnut. Totéž bylo provedeno
uvnitř kostela do výše 2 m. Pod podlahou vykopán odvzdušňovací kanál
a proraženy větrací otvory.
1908 - 25. dubna byla slavnostně posvěcena socha svatého Marka.
Sdružení 14 rolníků si opatřilo benzinovou mlátičku.
1909 - Byl ve Stěžerách představen
veřejnosti 2 metry vysoký černoch
z okolí Chartumu.
1911 - První pohřeb žehem Františka Červinky, který vlastnil první
vysoké kolo v obci.
1912 - Vzniklo družstvo pro rozvod elektrické energetické síly v hospodářstvích a živnostech. Postaveno
vedení a sloupy a občané se též začali napojovat na zdroj elektřiny.
1913 - Založena „Tělocvičná jednota Sokol“, jako vlastenecký protest
proti národnostnímu útisku Rakousko – Uherského mocnářství. Středisko měla v hostinci „U Špryňarů“
(dnešní cukrárna).
1914 - Byla založena Dělnická

tělovýchovná jednota DTJ, kde začínal Josef Preisler, největší propagátor
tělovýchovy 20. století ve Stěžerách.
Středisko měla v hostinci „U Součků“
(dnešní „Obecní hospoda“).
Velký rybník pod kostelem byl
řádně obezděn a vykamenován. Největší požár století začal na svátek
sv. Josefa 19. března v 19 hodin. Při
mlácení ve stodole Pilnáčkova statku (dnes naproti poště) vypukl od
elektrického zkratu požár. Z doškové
střechy vystřelovaly při silném větru
hořící došky do okolí, takže požár
zachvátil další domy a stodoly v obci
směrem ke hřbitovu. Zastavil se až
před Ryklovými, kdy se východní vítr
otočil k severu a oheň a kouř zamířil
do polí. Všichni postižení byli Josefové....
1917 - Zvony a varhanní píšťaly
byly zrekvírovány pro potřeby válečné výroby kanonů. Místo mouky byly
prodávány rozemleté boby, peluška,
vymlácené klasy po kukuřici a přidávány i piliny.
1921 - Komunistická strana ustavila v obci již třetí tělocvičný spolek
FPT „Federativní proletářská tělovýchovná jednota“.
1922 - Josef Pešek zahájil výstavbu
rodinných domků na „Staré Parceli“
(„Škvárovně“, později Masarykova
ulice).
1923 - František Vainlich založil
druhé družstvo a členové začali stavět
rodinné domky na „Nové Parceli“.
1926 - Se začala hrát ve Stěžerách

česká házená, první hřiště bylo vlevo
od polní cesty „Za Branou“. Sokolové rozhodli provozovat v hostinci „U Špryňarů“ (dnešní cukrárna)
biograf. Zakoupili promítací přístroj
a sklápěcí židle. František Kučera otevřel 4. října pekařství a obchod.
1928 - Na vánoce začaly zesilovat
mrazy až na – 45°C a vydržely až do
začátku března. Vše pomrzlo a do
školy se nechodilo.
1929 - 24. kvČtna v odpoledních
hodinách zavítal do Stěžer prezident
T. G. Masaryk. Byly postaveny 2 slavobrány.



Bylo připraveno odhalení „Pomníku padlým“. Ve čtvrtek před slavnostním aktem prošla obcí silná větrná
smršť, která odnesla střechy, rozbila
okna a pokácela stromy. V neděli
rozbité domy zatopila obrovská průtrž mračen. Se záplavou se potýkali
hasiči. Přes cestu natahovali lana, aby
se lidi mohli zachytit a neutopili se.
Nejvíce byli postiženi Suchánkovi,
Hynkovi a domky na Parceli. Proto
bylo slavnostní odhalení odloženo až
za týden na 14. července.
Podle kroniky obce
připravil OK, www.stezery.cz

StČžerský zámek. (Foto: OK)

Dobový tisk pĜed sto lety……
Tehdejší noviny Královéhradeckého kraje přinášely též řadu zpráv
o problematice okresu Nechanice,
jehož značnou část zaujímá současná
rozloha mikroregionu Nechanicko.
V letošním ročníku Zpravodaje
budeme pro zpestření obsahu přinášet vždy několik zajímavých článků
z doby dávno minulé…….
Tajné schůzky spiritistů
V poslední době množí se nápadně tajné schůzky spiritistů v obcích
Suché a Nerošově. Spiritistické rejdy
nabyly již takového rozměru, že bylo
nuceno zakročiti proti nim zdejší
okresní hejtmanství, které v dotyčné
vyhlášce připomíná § 7 císařského
patentu z 20. dubna 1854, ve kterém
se praví, že přestupování tohoto zákazu tresce se pokutou od 2 do 100 K
(korun) nebo vězením od 6 hodin do
14 dnů. Rovněž i soud může účastníky schůzek trestně stíhati.
P. S. Spiritistům se lidově říkalo
duchaři a jejich schůzkám seance.
Duchaření přetrvávalo ještě za první
republiky.

okresního zastupitelstva v roce 1907,
byly rozděleny do tří dnů. 3. ledna
proběhly volby pro skupinu obcí venkovských, ve kterých bylo voleno 11
zástupců. Následující den pro skupinu měst a městysů, což se týkalo pouze Nechanic. Volen byl jeden zástupce
a stal se jím František Rašín, dosavadní starosta města. 5. ledna se konala
volba skupiny velkostatků. V ní bylo
zvoleno šest zástupců, takže okresní
zastupitelstvo bylo osmnáctičlenné.
Okresním starostou se stal František Bednář, rolník ze Suché. Volební
období bylo tříleté, tudíž další volby
se konaly 4., 5. a 6. srpna 1910.

Sčítání lidu v okrese nechanickém
roku 1901
Sčítací komise vyhlásila tyto definitivní výsledky: napočítáno 2.802
domů, v nichž bydlí 4.383 stran (tj.
rodin, zřejmě i jednotlivců, pokud
obývali domy samostatně, pozn.
redakce). Veškerého přítomného
obyvatelstva jest 19.134 osob, z toho
mužů 9.209 a žen 9.925; domácích
jest 4.813 mužů a 5.300 žen, cizích
4.396 mužů a 5.625 žen. Katolíků
jest 19046, evangelíků augšburského
Volby
Nemalou pozornost věnoval sou- vyznání 70, evangelíků reformovadobý tisk volbám. Ty, jež se konaly do ných 27, israelitů 50, jiných 3. Čechů

jest 19123, Němců 8. Nepřítomných
domácích jest 1050, z toho 587 mužů
a 463 žen. Němců jest v okrese 8,
z těch v Dobřenicích 5, v Dohalicích
1, v Libčanech 1 a ve Stračově 1.
P. S. z uvedených počtů nepřítomných lze vyvozovat, že značná část



byli harfeníci, kteří v té době pobývali v Rusku, na Balkáně nebo též na
Dálném východě. Okres Nechanice
však měl větší rozlohu než současný
mikroregion Nechanicko.
Václav Pražák
promovaný historik

DobrozwČst Národnj þasopis k þtenj užiteþnému a kratochvilnému. Praha,
V. R. Kramerius 1819. (Zdroj: MČstská knihovna v Praze)
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Vánoční včelařská dílna v Nechanicích
Vážení čtenáři,
v minulých číslech zpravodaje jsme
vás informovali o několika zajímavých
ekologických akcích, které pořádalo
Mateřské centrum Nechanice o.s. pro
děti z okolních mateřských školek.
Děti se zúčastnily programů Vyprávění starého stromu, Putování za
skřítkem Podzimáčkem a v kulturním
domě proběhl naučný program Ptáci v zimě. V předvánoční době jsme
připravili další zajímavou dílnu, která
byla tentokráte určená dětem z rodin
a z dětského domova v Nechanicích.
17. 12. 2009 jsme se postupně scházeli
v dětském domově, kde nás ve vánočně vyzdobených prostorách přivítaly
děti zpěvem koled. Vánoční včelařská
dílna mohla začít! Hlavním tématem
byly včely. O nich jsme si nejen povídali, ale prohlédli jsme si je důkladně
pod mikroskopem, děti byly překvapené, jaké má včela nohy, zkoumaly i
její křídla. Odborný výklad jim podala Mgr. Zuzana Sirotková. Mnoho zajímavého se děti dozvěděly od zkušeného včelaře pana J. Petra, který přijal

naše pozvání a patří mu za to veliké
poděkování. Pan Petr dětem předvedl
výrobu litých svíček a jeho vyprávění
nadchlo děti i dospělé. Navíc si děti
samy vyzkoušely odlít svíčku z formy.
Dále se naučily smotat svíčku z plástve.
Zdobily medové perníčky a vyráběly si
drobné vánoční dárky. U jednotlivých
stanovišť byly maminky z mateřského
centra, děkujeme jim za spolupráci. Záznam z této akce naleznete na
našich internetových stránkách díky
panu Z. Zajfrtovi.
I tato dílna byla realizována za
finanční podpory Královéhradeckého
kraje a Nadace Via.
Pokud máte zájem navštívit hernu
mateřského centra nebo přihlásit své
děti na nějaký kroužek, rádi vás u nás
přivítáme. Maminky si mohou vybrat
z nabídky kurzů pro dospělé.
Aktuality z centra sledujte na našich
stránkách.
www.nechanicemc.estranky.cz
Hana Jarošová



Vánoþní vþelaĜská dílna v dČtském domovČ. (Foto: Iva Horníková)

Chvála dobrovolných hasičů
Mám možnost při spolupráci
s redakcí tohoto časopisu sledovat
pravidelně obsah všech čísel dosavadních ročníků. Mohu proto konstatovat, že největší počet článků, které
byly otištěny, se týkal aktivit sborů
dobrovolných hasičů. Témata jsou
různorodá, od zpráv o výročních
schůzích spojených s hodnocením
celoroční činnosti, přes informace
o výsledcích v různých soutěžích, dále
pozvánky na kulturně společenské
akce pořádané sborem, sdělení o aktivitách hasičského dorostu, pořádání
Dne dětí až po zprávy o výsledcích
dobrovolných brigád ve prospěch
obce a bohužel i hodnocení zásahů
při likvidaci požárů či jiných neblahých událostí. Roztomilý byl vtipný
článek, ve kterém mžanská stříkačka
hodnotila své chlapce nejen jak o ni
pečují, ale i jak porůznu zasahují při
její účasti.
Je nesporným faktem, že v některých obcích mikroregionu si nelze
kulturně společenský život bez Sboru
dobrovolných hasičů představit. Jsou
to hasiči, kteří drží vesnici a její život
pohromadě. Potěšitelný je i zájem
mnoha mladých lidí, kterým hasičská
uniforma učarovala a možná sní též
o hrdinských činech, které vykonají
při likvidaci požárů i životů spoluobčanů. To bohužel potvrzují i nepočetné události, kdy člen SHD se dopustil
žhářství, aby poté mohl zasahovat při
likvidaci požáru. Naštěstí se v našem
mikroregionu ani širším okolí nic
podobného nepřihodilo.
Poslední statistiky uvádějí, že
v republice je v hasičských sborech
organizováno 340.000 lidí, mužů,
žen, mládeže i dětí (děti například
v Sověticích). Podobná statistika jistě

existuje v rámci okresu Hradec Králové a z ní by bylo možné zjistit stav
v mikroregionu Nechanicko. Přistupující mládež neodradí ani různé
zábavné scény jako byly ty, jež se
odehrávaly ve filmu Hoří má panenko nebo při nedávné premiéře filmu
Rafťáci s nepovedenou scénou, kde
hasiče reprezentoval poloslepý muž,
který posilněn kořalkou vrhal sekeru
do desky s vystrašeným figurantem.
Možná právě takováto „antireklama“ přitahovala zájemce o modrou
uniformu do řad hasičů. To že si
lidé občas potrpí na legrácky na účet
hasičstva není nic nového. V minulosti koloval výrok smutečního řečníka nad hrobem manželky velitele
sboru: „Tak vidíš Františku, Pánbůh
ti vzal Mařenku, jen ta stříkačka ti
zůstala“, nebo parodie na povelovou
techniku na Moravě – roke na sekerky, včil! Občas se žertéři a posměváčci
strefovali jinam, například: Hasiči
a veteráni to je spolek, ale Sokol? Hop
sem, hop tam, zlámeš si ruku nebo
nohu a co potom?
V této souvislosti ale sluší vzpomenout na vážnost a podporu, jakou
občané věnovali hasičské organizaci.
V Nechanicích za první republiky se
konal každoročně hasičský bál, na
který dvojice mužů v uniformách
chodily dům od domu s pozvánkami
zvát k účasti. Lidé si kupovali předem
vstupenky nebo přispívali na organizaci plesu, a když poté v jeho průběhu zazněla fanfára hoří a následovala
oblíbená píseň Co jste hasiči, co jste
dělali....bylo to sólo pro velitele sboru.
140letá historie hasičstva má
i v mikroregionu řadu pozoruhodných výsledků a událostí, které
zaznamenávají obecní kroniky. Ze

Suché pocházel velitel hasičské župy,
která po něm byly pojmenována
jako Rychterova. Nechanická Pilcova
kapela měla ve svém repertoáru slavný „Pochod župy Rychterovy“. Bylo
by záslužné jej znovu objevit a zorganizovat jeho nahrávku. Naši hasiči by
si takovou poctu zasloužili.
Dobrovolný hasič, to není
dnes jen postarší tatík, ale bývá to i
vysportovaný atlet, schopný soutěžit
v nejtěžší disciplině hasičského sportu, běhu na 100m, při kterém musí
závodník
přehoupnout dvoumetrovou bariéru, přeběhnout kladinu
a táhnout při tom za sebou hadici.
Najdou se však i kritici, kteří hasičům vyčítají nějaké to vypité pivo po
namáhavých cvičeních či závodech.
Jistěže není vhodné, aby si některá hasičská družstva na soutěžích
dávala jména jako „pivní peruť nebo
rychlé pípy“, případně vozila v rámci
vybavení svého vozidla i soudek piva.
K tomu snad v rámci mikroregionu
nikde nedošlo. Nedávno jsem četl
zajímavou poznámku, že hasiči jsou
jako starostovi vojáci. Nastoupí vždy,
když je potřeba vykonat potřebnou
práci pro blaho obce, nedávno například odstraňování silné vrstvy sněhu
ze střech, tam kde hrozilo prolomení nebo shazování rampouchů, jež
ohrožovaly chodce. Také se leckde
traduje, že žádné závažné rozhodnutí obecního zastupitelstva o změnách
nebo nějaké rychlé akci neprojde,
aniž by se předem neprojednalo na
hasičské schůzi.
V dobrovolných sborech přivádějí
další členy i takové pohnutky jako je
rodinná tradice, kdy členství přechází
z otce na syna i v několika generacích,
což vychází z pocitu určité stavovské

cti. A hasiči se v dnešní době, kdy se
začíná šetřit i na posledních věcech
člověka, dokáží se zesnulým kamarádem důstojně rozloučit, vypraví
pohřeb se všemi poctami.
Poměrně málo známý je způsob, jak
a za jaké zásluhy bývají členové SHD
či celé kolektivy odměňováni, pokud
se nejedná o celostátní záležitosti.
Možná, že by vedení mikroregionu
mělo zvážit, zda by nebylo účelné navrhnout a posléze i realizovat
vhodný systém poct a vyznamenávání jednotlivců i celých sborů v našem
regionu. Když někde vypukne velký
požár lidé těžko rozeznávají, zda hasí
profesionálové či dobrovolníci. Právě
to, po úspěšném zásahu by mohlo
být jedno z kriterií, nehledě na různá
jubilea apod. pro odměňování našich
sborů a jejich členů.
Potěšitelný je fakt, že dochází
k postupnému zlepšování v materiálně technickém vybavení. Mají
totiž v rámci celostátního systému
a jednotlivých hasičských okrsků specifické zařazení v záchranném systému, tzn. od hašení drobných požárů
v obci, či likvidaci vosích hnízd
a včelích rojů až po výjezdy daleko za
hranice svého okrsku.
Blíží se komunální volby a může
se stát, že u hasičů si budou přihřívat
polívčičku i někteří funkcionáři obcí.
Nemělo by to ale být na bázi falešných
a nesplnitelných slibů, jako je nákup
výstroje, techniky či peněz na opravu
zbrojnice. Při vší úctě k hasičským
sborům je třeba jim přát, aby vyjížděly k minimu zásahů, ať raději jen cvičí,
soutěží, organizují požární prevenci
a podporují kulturně společenský
život v obci.
Václav Pražák
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Hasičská soutěž ve Stračově
V sobotu 9. května 2009 jsme ve
Stračově na fotbalovém hřišti uspořádali hasičskou soutěž okrsku Jabůrek.
Zúčastnilo se šest družstev mužů a tři
družstva žen. Vše probíhalo za krásného slunečného počasí při hojné účasti
diváků, což dodalo závodům nádhernou atmosféru. V soutěži mužů se útok
povedl domácímu družstvu, s výsledným časem 20:91. Na druhém místě se
umístili hasiči ze Sovětic (27:82) a třetí příčka připadla Hněvčevsi, jejichž
borci dosáhli času 33:79. Čtvrté místo
patřilo mužům z Třesovic, pátí skončili soutěžící z Dohalic a poslední příčka
patřila Lochenicím.
V soutěži žen vyhrály ženy Stračova
s časem 20:01. Na druhém místě se
umístily ženy ze Sovětic (44:95) a třetí
byly Třesovice.
Všem se u nás líbilo a důležité bylo,
že nikdo ze závodících nezranil.
V poledne začala soutěž O pohár
starosty Stračova. Zúčastnilo se jí
9 družstev mužů a 5 družstev žen.
V mužích soutěžilo též družstvo Žižkovo Pole, z Havlíčkova Brodu. V dvou-

kolovém provedení, se do konečného se stračovského klání zúčastní více
Jiří Souček
pořadí započítával lepší dosažený čas. družstev.
K vidění byly špičkové týmy, z okolí
i větších dálek, pravidelně obsazující
přední místa ve Východočeské hasičské lize. Počet přihlížejících diváků se
neztenčil a každému týmu, i za nepovedený pokus, nahlas zatleskali.
První místo získali muži z Pšánek
s rekordním časem 16:75, čímž pro
příští ročník nastavili vysokou příčku k překonání. Na druhém místě
se umístili muži z Kunětic, čas 17:40.
Třetí příčku obsadili muži z Roudnice (17:62). Čtvrté místo putovalo do
Střezetice, pátí byli muži, z Myštěvse.
Další pořadí: Lodín, Stračov, Žižkovo
Pole a Sovětice.
V kategorii žen se nejvíce dařilo
Kuněticím Jejich závodnice sklopily
terče v čase 18:05. Na druhou příčku
dosáhly ženy z Roudnice (18:09). Třetí
příčku po báječném výkonu obsadily
ženy ze Stračova (18:64). Bramborová příčka patřila Lodínu a páté místo
 Mezi jednotlivými soutČžemi probČhla ukázka dČtského požárního útoku dČtí
ženám z Myštěvse.
ze SovČtic. (Foto: Roman Souþek)
Doufáme že v letošním ročníku

Zlatý erb 2010 - soutČž o nejlepší webové stránky a elektronické služby
Sdružení Zlatý erb vyhlásilo již
dvanáctý ročník. Soutěž je organizována v krajských kolech a na ně
navazuje kolo celostátní. Obce měly
možnost podávat své přihlášky do 3.
února. Zahájení krajských kol bylo
stanoveno na 9. únor. Až do 25. února má veřejnost možnost hlasovat
pro své oblíbené internetové stránky
či elektronické služby měst a obcí.
Celostátní kolo bude zahájeno 15.
března. Vybrané weby mohou zájem-

ci podpořit do 1. dubna. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhne v Hradci Králové v průběhu konference
Internet ve státní správě a samosprávě dne 12. dubna. Opět budou
vyhlášeny zvláštní ceny, např. za bezbariérový přístup, za nejlepší turistickou prezentaci a cenu veřejnosti.
Výsledky budou vyhlášeny ve třech
kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webové stránky obce

c) nejlepší elektronická služba
Pokyny, jak hlasovat, naleznete na
stránkách soutěže www.zlatyerb.cz.
Zúčastni se mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou
e-mailovou schránkou, na niž bude
poslána ověřovací zpráva.
A jak dopadl loňský ročník? Hlavní ceny získaly: Město Moravské
Budějovice, obec Tisá a nejlepší
elektronickou službu mají v Semilech. Obec Petrovice získala zvláštní

cenu za nejlepší bezbariérový přístup
na webové stránky. Mariánské Lázně a Liberecký kraj byly odměněny
zvláštní cenou za nejlepší turistickou
prezentaci na webových stránkách
a obce Mokré a Němčovice obdržely
cenu veřejnosti.
Závěrem nás napadá otázka
– troufne si některá z obcí přihlásit
své internetové stránky do některého
z příštích ročníků Zlatého erbu?
Jana Pečenková

www.nechanicko.cz – internetové stránky plné aktualit
V loňském roce dostaly internetové
stránky mikroregionu novou grafickou
podobu. To, že vás stránky zajímají,
jste nám dali vědět zvýšenou návštěvností. Návštěvníci webu určitě vítají
možnost zasílání zveřejněných aktualit na email, který si zvolíte. Stačí jen
odpovědět na otázku, jestli chcete přijímat aktuální zprávy, a po rozkliknutí
zaregistrovat svou emailovou adresu.
Každou novinku tím dostanete do vaší
emailové schránky. Registraci můžete
kdykoli zrušit. Takto se občané nejen
našeho mikroregionu dozví o novinkách. Je to i výzva pro vás, pro spolky,
sportovní kluby, neziskové organizace,
obce a ostatní činné v regionu. Stačí
jen jediný email – doručte zprávu na
ou@mokrovousy.cz a upoutávku na
akci najdete obratem v aktualitách.
Máte možnost využít i službu hlášení
v regionálním rozhlase, který až na
pár výimek, pokrývá většinu území
mikroregionu. Využijte možnosti, které jsou vám nabídnuty, k větší propagaci akcí, které připravujete.
Redakce
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Vítězný pohár volejbalového
turnaje putoval do Mokrovous
Sobota 9. ledna – pro někoho den
nevídané sněhové kalamity, kterou
ani ti nejstarší pamětníci nepamatují,
pro sportovce významný den. Cesta
směrem od Hořic do Hradce Králové je zavátá a neprůjezdná. O nic
lepší není ani situace jinde v našem
regionu. Pro amatérské volejbalisty
byla tato sobota příležitostí, kdy se
opět mohli setkat s hráči, s nimiž
se poprvé v loňském roce utkali na
volejbalovém turnaji v Sověticích.
V Hněvčevsi uspořádali právě
9. ledna volejbalový turnaj smíšených družstev. Ve sportovní hale se
sešlo celkem 6 družstev. Přihlášeno
bylo mnohem více družstev, ale
počasí udělalo trochu čáru přes rozpočet. Dostat se do Hněvčevse bylo
po sněhem zaváté cestě opravdu nad
lidské síly. Někteří nadšenci dokonce dorazili na běžkách. O to větší

odměnou bylo výborné organizační
zázemí turnaje a kvalitní rozhodování pana Bohuslava Kolovratníka
ze Sovětic, bývalého hráče v dobách
největší slávy hněvčeveského volejbalu. Nejen to přispělo ke zdárnému
a pohodovému průběhu turnaje.
Sláva vítězům a čest poraženým.
A tady jsou výsledky:
1. místo ...
2. místo ...
3. místo ...
4. místo ...
5. místo ...
6. místo ...

Mokrovousy
Hnevčeves
Sadová
Sovětice A
Horní Černůtky
Sovětice B

Michaela Langrová
členka vítězného týmu

 ýást volejbalového družstva Mokrovousy. Zleva Pavel Koten, Michaela
Langrová, Rostislav Hypius, ZbynČk Langr, dole Hana Hypiusová a MatČj
Peþenka. (Foto: Jan Kleþek)

Není tomu tak dávno, co jsme Výsledky se dozvíte na www.
obdivovali nádherně osvětlené nechanicko.cz a v příštím čísle
vánoční stromy. Jestliže poznáte, zpravodaje, které vyjde začátkem
ze které obce je vánoční stromek května. Vyhodnocení soutěže
na obrázku, pošlete správnou z čísla 4/2009. Na fotografii byla
odpověď na ou@mokrovousy. zvonička z Radíkovic. Vylosovacz do 31.3.2010. Z doručených ný výherce pan Roman Valena
odpovědí správní rada vylosu- obdrží cenu.
Gratulujeme.
je výherce, který obdrží cenu.
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