



Zpravodaj
www.nechanicko.cz

Číslo 2-2010

Náklad 3500 ks

21. března se v Mokrovousích
loučili se zimou v duchu starodávné
tradice, a tou je vynášení Morény.
V 15 hodin zahájil přes obec průvod
masek dětských i dospělých, v čele
s morénou, kterou vhozením do řeky
Bystřice snad pro letošní rok skončila zima. Tímto aktem ale sobotní
odpoledne nekončilo. Pro zúčastněné
hasiči připravili posezení v klubovně
s občerstvením a různými hrami pro
děti.
I děti z Mateřské školy Nechanice
si letošní zimu opravdu užily, ale rády
se s ní rozloučily také touto tradicí.
Přidaly i básničku:
,,Zimo, zimo táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Jaro už jde do vsi,
kde jsi zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma
a teď už je za horama,
hu hu hu, jaro už je tu.“

 Vynášení Morény v Mokrovousích
(Foto: Anna Novotná)

Mikroregionem
Nechanicko na kole
Více než stovka cyklistů se sešla
v sobotu 17. dubna v Nechanicích,
kde pro ně zástupci mikroregionu
Nechanicko uspořádali již tradiční
jarní cyklistický výlet. Jako obvykle mohli účastníci změřit své síly na
třech různě dlouhých trasách (10,
20 či 30 kilometrů). Startovalo se



u kulturního domu a příjemným
zakončením v Restauraci u Ságnerů
bylo kromě přátelského posezení
a výborného občerstvení i vystoupení
jazzové kapely ZUŠ Habrmanova On
Line Session. První opravdu slunečná
sobota se vydařila.
Jana Pečenková

Vystoupení jazzové kapely ZUŠ Habrmanova On Line Session
( Foto: Jana Pečenková )



Vynášení Morény v Nechanicích
(Foto: Bohuslava Lehká)

Budeme soutěžit
V minulém čísle zpravodaje jsme vyhlašujeme následující kategorie:
vyzvali obce našeho mikroregionu
1. Stromy v obci - soliterní strom
k soutěži o nejhezčí zeleň obce,
a výsadba nových stromů
zatím zkušebně pro rok 2010. Sou2. Zeleň u pomníků
těž bude uzavřena koncem letošního
3. Áleje, stromořadí
roku. Obce se mohou přihlašovat do
4. Zeleň na návsi a v ulicích
30. října. Hodnotící komise bude
stanovena ze zástupců starostů obcí
Těšíme se na vaše fotografie.
mikroregionu a občanů.
Vzhledem k tomu, že k navrženým
Bedřich Moder, předseda svazku
kritériím nepřišly žádné připomínky,



Stromořadí v Dohalicích
( Foto: Jana Pečenková )
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Představujeme vám členy M ístní Akční Skupiny H radeck ý venkov

Římskokatolická farnost Nechanice
Vaše aktivity v regionu:
V regionu obnovujeme duchovní a kulturní dědictví, a to tak, že se
snažíme opravit církevní stavby, kostely a faru v naší farnosti. V přízemí
máme prostory, které jsou v podstatě
vícefunkční a neslouží pouze věřícím.
Setkávají se zde také manželé, snoubenci i senioři. Mohou posedět v příjemné přátelské atmosféře.

Čím se zabýváte:
Naše činnost je v první řadě
duchovní, jako jsou Bohoslužby,
vysluhování svátostí, křtů, sňatků, pohřbů, ale kromě toho i různá
setkání s věřícími farnosti a okolních
vesnic. Kromě toho organizujeme
koncerty duchovní hudby, různé
přednášky, kterých se mohou zůčastnit lidé, kteří se nepovažují za věřící,
nebo jsou členy jiné církve. Také se
věnujeme dětem, a to nejen v rámci vyuky náboženství, ale mohou se
zúčastnit též dalších aktivit, jako je
například prohlídka kostela, návštěva
Betlémů a další akce.

Proč jste se stali členy MAS?
Hlavním důvodem je vědomí, že
i naše farnost může přispět svou činností a svými zkušenostmi k rozvoji
mikroregionu a věřím, že naše přítomnost a aktivity budou přínosem
i pro zbývající území MAS.
Kontaktní údaje:
Římskokatolická farnost Nechanice
Husovo nám. 1
503 15 Nechanice
e-mail: m.benko@tiscali.cz

Kroniky obcí v elektronické podobě
Máte chuť nahlédnout do kroniky
vaší obce? Víte kde ji najít? Je několik
možností. První z nich je ta, že obec
kroniku nepíše, takže máte lidově
řečeno smůlu. Druhá možnost je, že
historické pamětní knihy (kroniky)
vaší obce jsou uloženy na obecním

úřadě. Tady vám nezbývá nic jiného
než se dojít na obecní úřad podívat
a kroniku si vyžádat. Tou třetí možností je to, že vaši zastupitelé rozhodli
předat kroniku do archivu, a tím ji
zpřístupnit pro širokou veřejnost
a různým badatelům či jen zvědavcům, jak to vlastně tenkrát bylo…
Kroniky jsou v elektronické podobě umístěny na internetových stránkách www.vychodoceskearchivy.cz.
Tady v oddělení „digitalizované
archivní fondy“ a v další odrážce
„SOKA HK“ najdete kroniky právě
těch obcí, které je předaly do archivu. Z našeho mikroregionu jsou
to zatím obce Boharyně, Hrádek,
Horní Černůtky, Kunčice, Lodín,
Mokrovousy, Mžany, Nechanice,
Probluz, Radíkovice, Sovětice, Staré
Nechanice a Třesovice. Určitě jste si
všimli, že např. i tak malým obcím
jako jsou Horní Černůtky či Probluz
stojí za to psát kroniku a zaznamenat
tak dění pro budoucí generace.



Sourozenci Jaroslav a Diana Doškovi, členové skupinky Tříkrálové sbírky,
která je určena na pomoc potřebným především v regionech, kde se sbírka
koná. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
(Foto: Marie Došková)

Výzva MAS Hradecký venkov
Místní akční skupina Hradecký
venkov vyhlásila 22. března výzvu na
podání žádostí v těchto oblastech:
Fiche č. 2: Záchrana, obnova
a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov.
Fiche č. 5: Obnova a vybavení
objektů občanské vybavenosti - posilování sounáležitosti obyvatel s územím.
Žádosti jsme v kanceláři MAS
přijímali od 26. do 28. dubna. Velmi
nás potěšil zájem o realizaci projektů
z finančních prostředků, která MAS
do regionu získala. Bylo přijato
celkem 16 žádostí od obcí, církví
a neziskových organizací. Ve Fichi

č. 2 byly přijaty 4 žádosti o požadované
dotaci 1. 453 641,- Kč. Ve Fichi č. 5 to
bylo 12 žádostí o požadované dotaci
3. 869 855,- Kč. V této výzvě bude
MAS rozdělovat 3.037 083,- Kč.
Požadovaná dotace na projekty
našich žadatelů je 5. 323 496,- Kč.
Výběrová komise bude mít nelehký úkol při bodování žádostí.
Vyhodnocení a seznam projektů doporučených k financování
bude zveřejněn koncem května na
www.hradeckyvenkov.cz
Iva Horníková
manažerka strategického
plánu Leader

Jana Pečenková
Mikroregion Nechanicko

Vyhlášení vítěze
Pouze Jan Hypius z Mokrovous
uhodl, že na minulém obrázku byl
vánočně ozdobený strom na návsi

v Mokrovousích. Získává výhru
v podobě trička. Soutěž tímto
ukončujeme.



Mgr. Pavel Mrkvička při předávání žádosti o dotaci Ivě Horníkové
v kanceláři MAS. (Foto: Ing Jana Rejlová)
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Nejlepší pálenka z ovocných destilátů se testovala ve Stračově
Každoročně v zimním období
čteme novinové články zabývající se
pálením ovocných destilátů a následným koštem „darů naší přírody“ na
Valašsku a Slovácku. Jen málokdo
má možnost se dané akce zúčastnit,
a proto se zastupitelstvo rozhodlo
tuto neobyčejnou atmosféru přenést
o jedné březnové sobotě do naší
obce. Byla vyhlášena soutěž: „Nultý
ročník o nejlepší pálenku z ovocných
destilátů z našeho blízkého okolí“.
Nejednalo se však jen o samotnou soutěž, ale pořadatelé se snažili
pojmout akci jako společné setkání občanů Stračova a Klenice. Před
vyhodnocenímp roběhla odborná přednáška s následnou diskuzí
o vlastní přípravě a průběhu nakládání ovoce, až po samotné pálení
ovocných destilátů. Lidově můžeme
nazvat tento proces „od stromu až po
vaření“. Odborné přednášky se ujal
dlouholetý pracovník „Bohdanečské pálenice“ pan Stanislav Čermák.
Byl zároveň hlavním komisařem
pro vyhodnocení soutěžních vzorků, čímž byla zaručena objektivnost
a odbornost soutěže.
Celkem bylo odevzdáno patnáct
kusů vzorků – švestky, jablka, hrušky, mirabelky, trnky a pro fajnšmekry i netradiční žitná. Každý vzorek
obsahoval jméno pěstitele, procento
alkoholu, druh pálenky a název pálenice. V rámci maximální objektivity
se hodnotící komise zúčastnili všichni soutěžící, mezi nimi i několik žen
a osob přihlížejících. Hodnotila se
barva, chuť, vůně a harmonie.



Odborná beseda s panem Stanislavem Čermákem - Bohdanečská palírna (první zleva). (Foto: Aleš Čihák)

Kdo vyhrál či prohrál nebylo
důležité, jelikož hlavní myšlenka společného setkání občanů byla bezezbytku splněna. Poděkování patří
všem, kdož přinesli vzorek ovocného destilátu a organizátorům, kteří

pomohli s přípravou a průběhem
koštu. Závěrem bych si přál, aby se
i v příštím roce podařilo vytvořit tak
vynikající atmosféru a soutěž se stala
regionální záležitostí. Dále bych přál
všem pěstitelům ovoce dobrou úro-

du, a také aby neztráceli aktivitu při
zužitkování ovoce. Tím nám pomohou připravit základnu pro další pěkné setkání.
Ing. Luděk Homoláč
starosta obce

Výstavba rodinných domků Úklid příkopů v okolí
v Homyli pokračuje
obce Dolní Přím
Jarní slunce probudilo stavební činnost na nových parcelách
v Homyli, kde již naplno započala
výstavba rodinných domků. První
byl dokončen již koncem minulého
roku a jeho obyvatelé tak přivítali
nový rok v naší obci. V nejbližší době
jim přibudou noví sousedé, kteří

se po dlouhé zimě pustili s elánem
do stavebních prací. Rodinné domky
tak rostou jak houby po dešti. V současné době nabízí obec případným
zájemcům ke koupi poslední volné
parcely.
JUDr. Věra Macháčková
starostka obce

V sobotu 17. dubna uklízeli občané
Dolního Přímu příkopy v okolí obce
a jejích místních částech. Velké poděkování patří SDH Dolní Přím, panu
Ladislavu Štěpinovi, Ladislavu Bendovi a rovněž obsluze místního hostince za jejich příkladnou spolupráci.

Poznámka redakce: Přáním redakce,
a doufejme i všech ostatních, je podobné akce nemuset pořádat vůbec, protože odpadky patří do sběrných nádob
a nikoli na příkopy.
Petr Švasta
starosta obce
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POKRAČUJEME V REALIZACI PROJEKTU
„Poznejme se česko – polská kulturně vzdělávací setkání Nechanice
– Czarny Bór“

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis
Projekt, který pod názvem
„Poznejme se, česko – polská kulturně vzdělávací setkání“ realizuje
město Nechanice s partnerským městem Czarny Bór se blíží se k závěru. Předposlední akce měla název
„Taneční soutěž“.
V úterý 8. dubna se Kulturní dům
Nechanice oděl do slavnostního.
Celý sál rozkvetl sněženkami. Jarní
výzdobu vytvořily děti nechanické
základní školy. V předsálí jsme
instalovali výstavu z kreseb, které
děti malovaly při akci „Krojované
Nechanice“ v září minulého roku.
Před desátou hodinou se do Kulturního domu začali scházet nechaničtí
účastníci soutěže. Žáci I. stupně naší
školy na skupinová taneční vystoupení, která nacvičili pod vedením
učitelek. Tanečníci a tanečnice, žádní žáci II. stupně, ale závodníci ve
společenském tanci, a jak si to tato
soutěž žádá, dívky i chlapci ve společenském oblečení. Za to, jak zodpovědně k celé této akci přistoupili,
jim patří poděkování, protože opravdu velice mile překvapili a důstojně
reprezentovali školu i město.
Všichni společně jsme očekávali
příjezd našich polských kamarádů.
Přijelo jich trošku míň a v poněkud
jiném věkovém složení, ale o to byl
jejich příjezd srdečnější.
Po svačince zahájila program paní
místostarostka Mgr. Hana Jarošová
přivítáním všech hostí. Náš domácí
realizační tým se rozrostl o ty, bez
kterých by se taneční soutěž neobešla. Pozvání přijala naše taneční
mistrová pani L. Nováčková s paní

D. Prouzovou. O hudební doprovod
soutěže se postaral pan K. Roll.
Soutěž zahájily skupiny dětí.
Z naší školy tančily čtyři a z Polska
jedna. Viděli jsme vystoupení od
folklóru po moderní tanec. Všichni
tančili se zápalem a odvedli pěkné
výkony. Po jejich vyhodnocení porotou, která opravdu neměla jednoduchou práci, byly předány diplomy
a poháry vítězům.
Prostřední část programu tvoři-



la výuka našeho tance - polky. Obě
vyučující dámy se pěkně zapotily,
ale výsledek jejich snažení se dostavil. Po načerpání sil po obědově
došlo na opravdovou taneční soutěž.
Byly vybrány taneční páry, po deseti
z každé školy, rozdána startovní čísla, a potom už tanečníci předvedli
svoje umění. Porota hodnotila přísně
a spravedlivě. Vítězným párům byly
předány zasloužené odměny. Soška
tanečního páru bude, jak v naší, tak

v polské škole připomínat, že školáci
v Nechanicích poprvé zápolili jako
„dospěláci“ v taneční soutěži.
Z celého projektu zbývá jen realizace fotografických plenérů u nás
v Nechanicích. Doufáme, že se snímky v Nechanicích budou líbit všem
tak, jako nám v Polsku. Na závěrečné
konferenci v Polsku výsledky celého
projektu zhodnotíme.
Ilona Matoušková

Taneční soutěž v Nechanicích. (Foto: Hana Kramářová)

Parkové úpravy v Horních Černůtkách
i nový kabát hasičské zbrojnice v Sověticích
Po velmi náročném roce 2009
jsme se začali připravovat na rok
letošní. V programu rozvoje obce
máme stanoveny záměry, které bychom rádi v budoucnu realizovali. Na letošní rok byl vybrán plán
pořízení „Parkové úpravy v Horních
Černůtkách“. Samozřejmě, že práce začaly již v roce 2009, kdy byla
zpracována projektová dokumentace
a koncem roku podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje. Čeho se vlastně
samotná akce týká? Před dvěma lety

byl v Černůtkách dostavěn a otevřen
kulturní dům a právě před ním je na
pozemcích obce požární nádrž. Proto bylo rozhodnuto využít toto místo
jako park, kde budou nejen lavičky
k odpočinku, ale také herní prvky
pro děti a mládež. Vše by mělo být
lemováno novou zámkovou dlažbou,
která bude zároveň sloužit jako příjezdová cesta k rodinným domkům.
Podle projektové dokumentace by
se náklady měly pohybovat okolo
2 milionů korun, ale věříme, že celkově se je podaří snížit. Tím hlavním,

co nás mělo motivovat, je dotace,
kterou jsme požadovali od Královehradeckého kraje. Na konci března ji
krajské zastupitelstvo schválilo ve výši
800 000 Kč. Nic tudíž nebrání zahájení této užitečné a prospěšné akce.
Druhým projektem, který je ve
fázi realizace, je hasičská zbrojnice
v Sověticích. Ten vznikl formou
spolupráce mezi obcí a sborem dobrovolných hasičů. Na jeho základě
podalo SDH Sovětice žádost do Programu rozvoje venkova, prostřednictvím Místní akční skupiny Hra-

decký venkov. Celkové náklady na
akci se pohybují v částce cca 340 000
Kč. Z toho je dotace 90%, zbylých
10% uhradí SDH Sovětice. Hasičská
zbrojnice dostane zcela nový kabát.
Budou zde vyměněna okna, vchodové dveře, vrata, zateplena a probarvena fasáda. Je to další úspěšný krok
využití peněz z Evropské unie, ke
zkrášlení centra obce a navíc k úsporám energie, zateplením budovy.
Aleš Krátký
starosta obce

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
květen - červenec 2010





KVĚTEN

7. 5. 2010

scéna ZUŠ NaStřezině, Divadlo Jesličky, skupina JEZLE uvádí hru SEN O P. Režie Ema
19:30 hod Stálá
Zámečníková. Pořádá Klub přátel koní a turistiky. Bližší info www.hornicernutky.cz.

Horní Černůtky

8. 5. 2010

09:00 hod Okrsková soutěž o pohár starosty obce

Stračov

8. 5. 2010

20:00 hod Československé hity.

KD Nechanice

13. 5. 2010

08:00 hod Pátý ročník vybíjené základních škol mikroregionu Nechanicko.

ZŠ Nechanice

15. 5. 2010

08:30 hod Jarní neoficiální závody v agility. Pořádá ZKO Probluz, sponzoruje firma BONO.

Probluz

15. 5. 2010

13:00 hod Opět kolem se sokolem. Tradiční cyklistický výlet.

Stračov

15. 5. 2010

Šlápota - turistická procházka po okolí Nechanic spojená s oslavou Dne dětí - Doktor Očko (od
13:00 hod 15:30).
Start od kulturního domu.

Nechanice

18. 5. 2010

Seminář Rozvoj občanské vybavenosti a služeb na venkově. Zakládání školek, nimiškolek a
08:00 hod hlídacích koutků. Seminář se koná ve Školícím sále MAS Hradecký venkov, Husovo nám. 83 (budova
městského úřadu) a je zdarma. Přihlášky na seminář zasílejte na: kancelar.mas@seznam.cz

MÚ Nechanice

20. 5. 2010

08:00 hod Čtvrtý ročník olympiády mateřských škol mikroregionu Nechanicko.

ZŠ Nechanice

20. 5. 2010

15:00 hod Výlet pro důchodce. Podrobné informace - Obecní úřad Stračov.

Stračov

22. 5. 2010
28. - 30. 5.
2010

Tradiční výlet na kolách, kde navštívíme památná místa v okolí Chlumu.

Puchlovice

Festiválek 2010 - XV. Setkání komorních pěveckých sborů. 29.5.2010 13:00 hod. Slavnostní zahájení
Nechanice
ve Štrosových sadech, 15:00 hod Koncert duchovní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 19:00
hod Galakonceert v KD Nechanice. 30. 5. 2010 10:00 Zámecké sborové matiné - zámek Hrádek.

29. 5. 2010

Běh naděje (sraz u základní školy).
09:00 hod 9:00
malování na asfalt, 10:00 hod start 5 km, 10:30 hod start 1 km.

Nechanice

29. 5. 2010

17:00 hod Fotbalový turnaj.

Stračov

29. 5. 2010

14:00 hod Dětský den. Na hřišti.

Dohalice
ČERVEN

5. 6. 2010

13:30 hod Dětský den u koní.

Tůně

5. 6. 2010

11:00 hod Mistrovství Čech v kulturistice dorostenců a juniorů. Od 11 hod semifinále, od 15 hod finále.

KD Nechanice

6. 6. 2010 10:00 hod II. Benefiční koncert - Hořický komorní orchestr.
10. - 13. 6.
HUDEBNÍ FESTIVAL „Romantický Hrádek“. XII. ročník festivalu klasické a romantické hudby. Díla
16:00 hod hudebních
mistrů v podání našich i zahraničních význačných koncertních umělců.
2010
Svět muzikálu - Filharmonie Hradec Králové. Odjezd z náměstí Nechanice. Bližší informace
11. 6. 2010 18:00 hod 495441120,
kdnechanice@seznam.cz.

Zámek Hrádek

12. 6. 2010

Zámek Hrádek

XIX. C.k. Manévry. Podrobný program na str. 9.

Kostel Nechanice

Nechanice

12. 6. 2010

08:00 hod Volejbalový turnaj amatérských smíšených družstev. Přihlášky - OÚ Sovětice.

Sovětice

12. 6. 2010

09:00 hod Soutěž o pohár starosty SDH.

Staré Nechanice

13. 6. 2010

Včelařský den. Podrobný program na str. 8.

Nechanice
- Komárov

17. 6. 2010

17:00 hod Školní akademie.

KD Nechanice

18. 6. 2010

20:00 hod Zábava pod lipami.

Tůně

23. 6. 2010
26. 6. 2010

Turistický výlet - pořádají Tělovýchovná jednota a Obecní úřad Stračov.
14:00 hod Dětský den na indiánské téma. Večer sousedské posezení v parku.

ČERVENEC
3. 7. - 29. 8.
VÝSTAVA „Hrádek u Nechanic a rod Harrachů“. Fotografie, dokumenty a exponáty vztahující se ke
stavebně historickému vývoji budovy zámku a k majitelům zdejšího panství.
2010
3. 7. 2010 08:00 hod Pohár starosty obce v požárním sportu a požárním útoku.
4. 7. 2010

Stračov
Mokrovousy

Zámek Hrádek
Sovětice

14:00 hod Dětský den.

Sovětice

11. 7. 2010

20:00 hod Den koní. Druhý ročník soutěže spřežení.

Horní Černůtky

17. 7. 2010

08:00 hod Turnaj v malé kopané.

Stračov

17. - 18. 7.
2010
20. 7. 2010

Zahradní slavnost. Letní zábava v kouzelném romantickém prostředí zámku. Slavnostní
květinová výzdoba nádvoří a zámecké expozice. Bohatý květinový program na nádvoří zámku, dražby
kytic. Doprovodný program – divadla, hudebníci, trhovci. Prohlídky zámku s průvodci v dobových
kostýmech. V sobotu večer koncert, ohňostroj, noční prohlídky zámku.
10:00 hod 100 let vzniku dobrovolných hasičů v Popovicích. Podrobný program na str. 7.

24. 7. 2010

Pouťová zábava.

31. 7. 2010

20:00 hod Maškarní zábava pod lipami.

Zámek Hrádek
Popovice
Stračov
Tůně

Sezona v Lodíně zahajuje

Provoz kempu začíná od 1. května. Koupaliště zahájí provoz 1. června.
V případě příznivého počasí bude otevřeno již o víkendu 29. a 30. května.
tři vyhřívané bazény • nejdelší tobogán na Královéhradecku • aquazorbing • obří trampolína • beach volejbalové hřiště • dětské hřiště • víceúčelové hřiště
s možností nočního osvětlení • půjčovna slunečníků • občerstvení • minigolf • stolní tenis a mnoho dalšího a jediném místě!
Těšíme se na Vaši návštěvu!

zpravodajství obce, historie
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Stěžery v historických datech (5. část)
1930 - Bylo zakoupeno první rádio
„Philips“ do obecné školy a třídy byly
postupně elektrifikovány.
1933 - V červenci byla dokončena dlážděná cesta z Kuklen přes
celé Stěžery. Všichni nezaměstnaní
v době krize zde našli uplatnění. Byl
založen „Okrašlovací spolek“, který v
obci začal vysazovat lípy a dělat betonová rabátka podél cesty na květiny.
O vánocích byla přesazena „Lípa svobody“ od školy k pomníku padlých a
vysazena „Švehlova lípa“ naproti faře.
1935 - Byla na místě pivovaru proti kostelu postavena v duchu funkcionalismu budova kampeličky a pošty.
1936 - Nové hřiště na házenou a
odbíjenou vyrostlo podél plotu zámku za harrachovskou kovárnou v místech dnešního hřiště, ale ve 2. světové
válce zaniklo. První elektrická lampa
na ulici byla instalována vedle kostela
a na křižovatce k Těchlovicím.
1937 - Byla prováděna elektrizace
hospodářství a později bytů. Občané
na tuto novotu pohlíželi s nedůvěrou.
Do nově elektrizovaných Stěžer byly
pořádány exkurze a zájezdy ostatních
obcí.
1939 - 15. března odpoledne obsadilo německé vojsko i Stěžery. Vojáci
se ubytovali v hostincích a Hospodyňské škole. Cesta k Těchlovicím
byla klikatá a v úvozech se povozům

těžko vyjíždělo na Červený kopec. Po
jednání byl navezen materiál a silnice
vyrovnána do dnešní podoby.
1942 - Ve válečném období bylo
ve Stěžerách 1.164 obyvatel ve 186
domech. Velké závěje tohoto roku až
5 m se nuceně (pracovní povinnost)
musely prohazovat k Hradci a na
pražskou cestu.
1944 - Byla zrušena výuka v Hospodyňské škole a budova využita pro
německé vojsko vracející se z fronty
na odpočinek.
1945 – Během noci na 8. května
opustili Němci v tichosti obec.
1947 - Hasiči zakoupili vrak auta
„Horch“, který opravil pan Sitný.
1950 -Ve škole byla založena Pionýrská organizace. 17 žáků bylo
odměněno rudou stužkou „Mladý
budovatel“.
1952 - Bylo ve Stěžerách ustaveno
JZD (Jednotné zemědělské družstvo),
předsedou se stal Jaroslav Souček.
Hospodyňská škola zanikla a bylo
zřízeno „Středisko pracujícího dorostu pro JZD“.
1953 - Navštívil zdejší JZD tehdejší druhý dělnický prezident Antonín
Zápotocký a ve dvoře měl projev na
téma socializace vesnice. Za tento
projev byl později kritizován, neboť
poukázal na chyby a nepřístojné
postupy při násilném zakládání JZD.

Potuloval se pak po obci, než ho
ochranka dostihla.
1957 - Na Sokolském hřišti začal
bratr Preisler výstavbu zděné kabiny. Na ploše byly položeny drenážní
trubky, kolem hřiště byly zabetonovány sloupky pro oplocení.
1958 - Založil Otto Kučera (*1914
+1972) kompletní kroniku a fotokroniku obce, která dnes má již 4 knihy
formátu A3 a přes 3.500 fotografií.



1959 - V neděli 22. března začali
Václav Vaňura a Josef Mrkvička iniciovat stavbu nové požární zbrojnice.
Na první brigádu, kopání gruntů se
sešlo 25 občanů. Na zámku bylo přes
léto opraveno sgrafito. Skrytá tajemství sgrafita jsou pod okapem, kde je
prasečí hlava, kalich a husa.
Podle kroniky obce připravil OK
www.stezery.cz

Bratr Josef Preisler prosadil výstavbu kabiny na hřišti Sokola.
Stěžery v roce 1957
pozvánka

Program začíná v 10:00 hod na návsi. Ukázka požárního útoku
dospělých, dorostenců i dětí (vystoupí družstvo Soviček),
výstava historické i moderní techniky.
Občerstvení zajištěno, večer sousedské posezení.
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Konec masopustu v Horních Černůtkách
Masopust
vymezuje
doba od Tří
králů do Popeleční středy. Ta
je pohyblivá,
záleží na tom,
kdy se slaví
Velikonoce.
Trvá 40 dnů
před Velikonocemi. Předkové slavili
blížící se konec zimy v průběhu masopustu. Bylo to období radosti z přichá-

zejícího slunce, oteplování a ze zrození nového života. Masopust - to byla
doba plesů, bálů, ale také draní peří
a sousedských besed.
Letošní Popeleční středa připadla na 17. únor. Proto jsme se my
Černuťáci dohodli na tom, že konec
masopustu oslavíme letos stylově,
a to v sobotu 13. února. Všichni jsme se na toto odpoledne
vyparádili. Byli mezi námi šašci,
cikánky, jeptišky, Pat i Mat, paní
Zima, sněhulák i Pavoučí muž

a spousta dalších pěkných masek,
a také Johanka v krásném Hradeckém kroji. Tančili jsme, zpívali, celé
odpoledne jsme si báječně užili. A také jsme, doufejme, do všech
domácností přinesli trochu veselí
a radosti. Své putování jsme skončili
v našem klubu, kde jsme si pochutnali na vepřových dobrůtkách. Zábava
zde pokračovala do pozdního večera.
Taková byla premiéra masopustního
veselí v Černůtkách, které se určitě
v naší obci stane tradicí.

Kromě toho bych chtěla pozvat
všechny příznivce a milovníky koní
k nám do Černůtek, do areálu mysliveckého sdružení, a to v neděli 11.
července 2010, kdy zde proběhne
Den koní - 2. ročník soutěže zpřežení.
Další pozvání je na sobotu 25. září na
3. Hubertovu jízdu, která bude letos
ukončena country bálem s živou
muzikou.
Těšíme se na Vás.
Eva Hladíková

  Premiéra masopustního veselí v Horních Černůtkách (Foto: Eva Hladíková)

Mikroregiony podporují včelaře
Před více jak třiceti lety uspořádal Jiří Ludvík kurz chovu matek pro
nechanické včelaře. Byl to pokus o propagaci moderního způsobu včelaření.
Jistě v té době netušil, že z této akce
časem vznikne tradiční Včelařský den,
který je každoročně pořádán Základní organizací Českého svazu včelařů
v Nechanicích. Kromě odborných

přednášek je tradičně v rámci včelařského dne pro veřejnost propagováno
zdraví prospěšné působení medu a dalších včelích produktů. Rovněž již tradičně je včelaření propagováno mezi
dětmi jako jedna z činností podporujících genetickou různorodost přírody.
Pro zdravé životní prostředí je působení včel velice příznivé. V letošním roce

je tradiční Včelařský den v Nechanicích opět podporován mikroregiony
Nechanicko a Urbanická brázda spolu
s Městským úřadem v Nechanicích.
Letošní Včelařský den se koná 13.
června v Nechanicích – Komárově,
v areálu MS Lověna Nechanice. Včelaři nechanicka vás všechny srdečně
zvou na tuto akci spojenou s ochut-

ZO ČSV Nechanice spolu s MÚ Nechanice, mikroregionem Nechanicko a mikroregionem Urbanická brázda
vás všechny srdečně zvou na

Tradiční včelařský den
který se koná dne

13. června 2010
v Nechanicích v prostoru bažantnice Komárov
09.00 – 09.15
09.15 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30
11.30
13.00
14.00
14.15

–
–
–
–
–

11.30
12.00
14.00
14.15
15.15

Zahájení včelařského dne
Přednáška „Propagace a obchod včelích produktů“ - 1.část
Vystoupení dětí Mateřského centra a vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže „VČELA“ pořádané pro děti ZŠ mikroregionů
Přednáška „Propagace a obchod včelích produktů“ - 2. část
Přestávka na občerstvení
Přednáška „Včelí produkty a apiterapie“ 1. část
Přestávka
Přednáška „Včelí produkty a apiterapie“ 2. část

Časy přednášek jsou pouze orientační, podle zájmu veřejnosti mohou přednášky proběhnout i paralelně a jejich trvání bude
prodlouženo dle diskuse přítomných.

V průběhu celého včelařského dne bude k dispozici prodej včelařských potřeb, včelích matek
a otevřených matečníků, ochutnávka medu a medoviny, prezentace výrobků ze dřeva, občerstvení.

návkou medu a medoviny. Kdo má
zájem, dozví se i mnoho zajímavého
o působení včelích produktů na lidské zdraví od předních včelařských
odborníků. Všichni organizátoři se
těší na vaši návštěvu.
Za ZO ČSV Nechanice
Aleš Macela

spolky
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C. k. řadový pěší pluk č.18 v roce 2010
Členové klubu vojenské historie
„C. k. řadový pěší pluk č.18“ zabývající se problematikou rakousko-uherské armády (především
obdobím prusko-rakouské války
1866 a 1. světovou válkou), pořádají každý rok mnoho akcí. Nejde jen o podniky pro nadšené
milovníky vojenské historie, ale
i o představení pro širokou veřejnost.
Cílem těchto aktivit, není pouhé
pobavení aktérů a diváků, ale především snaha přiblížit návštěvníkům
dobu našich předků, takříkajíc „na
vlastní oči“. V dnešním uspěchaném
světě, kdy ve volném čase hrají televize a počítače prim, je pro nejednoho
z nás taková událost jakýmsi předělem a mostem do dob dávno
minulých. Ty, ač se nás téměř bezprostředně týkají, jsou dnes již pro
mnohé něčím naprosto neznámým
a zapomenutým. Vždyť téměř celý
náš region leží na válečných polích
prusko-rakouské války z roku 1866
pozvánka

a téměř každý z nás si jistě vzpomene na staré zažloutlé fotografie svého pradědečka v rakousko-uherské
uniformě, které poslal, či si přivezl
domů před více než devadesáti lety z
některé fronty 1. světové války.
I v letošní sezoně má osmnáctý pluk značně nabitý program.
Téměř každý víkend se někteří členové účastní podniků s vojenskou
tématikou po celé ČR i v zahraničí. Prostřednictvím tohoto článku
bychom Vás chtěli pozvat na dvě
stěžejní akce pořádané pro širokou
veřejnost, na jejichž realizaci se
náš spolek značnou měrou podílí.
Na začátku prázdnin - 12. června - to budou tradiční, již „XIX.
C. k. manévry“ na zámku Hrádku
u Nechanic, které jsou úvodním
podnikem vzpomínkových akcí na
144. výročí prusko-rakouské války
1866. Na konci prázdnin - 28. srpna - bude pod záštitou obce Stračov
pořádán hudební pořad „Homolská

C. k. heligonka 18. pěšího hraje ve
Stračově“, který se zaměří především
na období 1.světové války.
XIX. C. k. manévry, jejichž
hlavním
spolupořadatelem
je
Komitét pro udržování památek
z války roku 1866, autenticky přiblíží výcvik vojenských jednotek
v období roku 1866. Letos budou
mít navíc návštěvníci možnost
fyzicky si vyzkoušet ovládání dobové výzbroje a výstroje. Samozřejmě
s patřičným odborným výkladem
a dohledem. Manévry tradičně
zahrnují bohatý doprovodný program, jako např. pestrý hudební
doprovod C. k. heligonky 18. pěšího,
skupiny Kantoři a vojenské dechové
hudby 6.praporu polních myslivců
z Náchoda. Dále připravujeme
dobový vojenský tábor včetně jednotky jezdectva, dětskou střelnici,
příjezd generálního štábu atd..
Hudební
akce
„Homolská
C. k. heligonka 18. pěšího hraje ve

Stračově“ Vás prostřednictvím staročeských písniček z období RakouskoUherska s doprovodným programem
uniformovaných C. k. vojenských
jednotek, provede C. k. mocnářstvím na počátku 20. století. V rámci této akce dále chystáme výstavu
18. pěšího pluku a čs. legií v prostorách stračovského zámku, zaměřenou na období válečného roku 1866
a 1. světové války, dobový vojenský
tábor, inscenovanou návštěvu Františka Ferdinanda d´Este, svěcení
pomníku 1. světové války a další
atrakce pro děti a mládež. Tečkou za
bohatým programem bude večerní
tancovačka s Homolskou heligonkou. Věříme, že takto strávená sobota bude příjemným a zajímavým
ukončením prázdnin.
Přípravy jsou v plném proudu
a zbývá si jen přát dobré počasí a co
nejvíce spokojených návštěvníků.
M.Klika, 18IR
pozvánka
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Mladí stěžerští stolní tenisté zvítězili v krajském přeboru
S blížícím se létem pomalu končí
sezóna „zimních“ sportů. Nastal čas
bilancování i v oddíle stolního tenisu ve Stěžerách.
V dlouhodobých soutěžích družstev se naši hráči neztratili. A - muži
hráli první rok krajskou soutěž
1. třídy. Mezi družstvy z tradičních
pingpongových bašt jako např. Hostinné, Vrchlabí, Slavia Hradec Králové, Úpice, Hořice…sbírali zkušenosti, dosáhli řady dobrých výsledků a jako nováčci obsadili celkově
11. místo ze 12 účastníků. Družstvo
tvořili hráči Martin Souček, Adam
Prousek, Luboš Závorka, Přemysl
Šanc a Víťa Prousek.
B - muži (V. Prousek, Šimek,
Bohdanecký, Kvasnička, Vykysalý)
střídali v okresním přeboru 1. třídy
dobré výkony se slabšími a výsledkem bylo konečné 5. místo.
Družstvo C - mužů, jehož kádr
tvořili mladíci pod vedením zkušených hráčů (Vykysalý, Tichý, Novák,
Kulhánek, V. Šanc, Dufek) svou soutěž OP 2. třídy bezpečně vyhrálo
a postoupilo do okresní 1. třídy.
Dorostenci bojovali v krajském přeboru a nakonec obsadili 5. místo za
Broumovem, DTJ Hradec, Hostinným, Novým Bydžovem, před Vrchlabím, Jaroměří a Chlumcem. Velkou
radost nám letos připravilo družstvo
žáků, které krajský přebor vyhrálo! Až za nimi se umístila družstva
Chlumce, České Skalice, Trutnova
a Jaroměře.
Mladší žáci (Hepner, Jeřábek,
Částka, Kašpar, Donát, Tuček) hráli
okresní přebor starších žáků Trutnovska a v silné konkurenci desíti
družstev získali bronzové medaile za Úpicí a Dvorem Králové.
Děvčata (Dostálová, Syrovátková,
Drábková, Holečková, Marynets

a Tučková) hrála soutěž dorostenek
OP Trutnovska a získala dokonce stříbrné medaile za Úpicí, před
favoritkami z Janských Lázní. Cílem
tohoto družstva je přes léto se řádně
připravit a od sezóny 2010-11 hrát
ve Stěžerách krajskou divizi žen.
Naše
mládežnická
družstva
byla nominována i na jednorázový krajský přebor, jehož vítěz
postoupil do republikového finále.
V kategorii starších žáků potvrdili svoje dominantní postavení
hráči ze středisek a s přehledem
vyhráli (chlapci Sokola Hradec
Králové, dívky SK Dobré). Ani
naši se neztratili. Chlapci postoupili mezi čtyři nejlepší družstva.
V utkání o bronzové medaile prohráli
se Sokolem Kopidlno ve velmi vyrovnaném utkání těsně 3:4. Děvčata
v sestavě Drábková, Holečková
v utkání o 3.místo s SK Dobré B
vyhrála a získala bronzové medaile. Před námi byla jen družstva SK
Dobré A a České Skalice. V kategorii mladších žáků jsme se dokonce
radovali ze stříbrných medailí!!!
Hráči Dufek, Žižka a Jeřábek ve
finálové skupině sice nestačili na SK
Dobré 1:4, ale favorita Sokol Hradec
Králové porazili 4:2. Úspěch mladších žáků podtrhlo i B-družstvo, které získalo v sestavě Částka, Kašpar
a Tuček vynikající 5.místo a děvčata v oslabené sestavě Tučková,
Marynets přehrála o 5.místo baštu
ženského ping-pongu SK Voděrady
3:0.
Mládežníci získali rovněž řadu dílčích úspěchů i v soutěžích jednotlivců,
a to jak v soutěžích Královéhradeckého a Pardubického kraje, tak
v celorepublikových kláních. V první desítce žebříčku našeho kraje se
pohybují Jakub Žižka, David Částka,

 Vítězové krajského přeboru starších žáků 2009 - 2010 ve stolním tenise
družstev zleva: Lukáš Dufek, Lukáš Hepner, Vojta Šanc, Kuba Žižka (Foto: )

Lukáš Dufek

Lukáš Hepner

Vojta Šanc

Kuba ika

VÍTÌZOVÉ KRAJSKÉHO PØEBORU
DRUSTEV STARŠÍCH ÁKÙ 2009-10
VE STOLNÍM TENISE
Oddíl stolního tenisu i nadále
David Kašpar a Áďa Tučková v kategorii nejmladších - do 10-ti let, Lukáš hledá šikovné chlapce a děvčata,
Dufek, Petr Jeřábek, Kuba Žižka a to nejlépe ročníky 2000-3.
Přijďte se podívat nebo info na tel.
a Lucka Drábková v mladším žactvu
a Vojtěch Šanc a Lucka Drábková 602 345 493.
Ing.Přemysl Šanc
v žactvu starším.

Stěžerské volejbalové Berušky v Zimním poháru
V zimní přestávce krajské soutěže
se stěžerské volejbalové Berušky rozhodly nejenom častěji trénovat, ale
také více hrát, a proto se přihlásily do
Zimního poháru Královéhradeckého
kraje. Zúčastnilo se jej dvanáct družstev. V prvních dvou kolech si volejbalistky zahrály s několika různými soupeři – z Náchoda, Kvasin, Vamberku,
DTJ Hradce Králové, Vysokého
Veselí. Například s Rubenou Náchod,
pozdějším vítězem Zimního poháru,
se v základních kolech potkaly hned
dvakrát a vždy spolu svedly krásnou
volejbalovou bitvu, která na zápasy skončila 1:1. Po několika dalších
herně velice pěkných utkáních volejbalistky postoupily do semifinálového kola. Po utkáních s Náchodem,

Albrechticemi a DTJ Hradec Králové
skončily Berušky na druhém postupovém místě. V neděli 21. března
sehrály finálové zápasy v Česticích.
V jejich průběhu se bohužel projevila únava a drobná zranění, takže
nakonec obsadily krásné 4. místo.
V rámci zimní přípravy se volejbalistky ještě zúčastnily turnaje žen a juniorek „O Řáholecký pohár“ v Jičíně,
kde v konkurenci sedmi družstev
(např.: Nový Bydžov, Jičín, Hořice,
Chodov, Jičín juniorky), skončily
na 3. místě. Kromě sportovních akcí
reprezentovaly Berušky také na společenském poli – např. při Stěžerském
dětském karnevalu.
Ing. Přemysl Šanc

 Zápas 1. kola Zimního poháru proti Vamberku hraný v Náchodě. Zleva: J.
Odvárková, Š. Kopřivová, K. Macháčková, L. Tučková (Foto: L. Potočný)
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