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Několik slov na úvod roku 2011
Jak jistě všichni máte v živé paměti, na sklonku minulého roku proběhly komunální volby. V této souvislosti došlo v řadě obcí našeho
mikroregionu ke změnám ve složení
obecních zastupitelstev. Tyto změny
měly vliv i na vedení Mikroregionu
Nechanicko. Činnost předsedy svazku obcí ukončil jeho zakládající člen
a dlouholetý předseda pan Bedřich
Moder z Mokrovous. Touto cestou

bychom mu chtěli vyslovit poděkování za jeho nezištnou a činorodou práci, kterou pro mikroregion vykonal.
Pravda je, že to někdy nebylo snadné.
Proto Vám, pane Modere, děkujeme
a přejeme do dalších let pevné zdraví,
pohodu a spokojenost.
Na valné hromadě, která se konala v novém obecním domě v Radíkovicích 14. prosince 2010, bylo
zvoleno nové vedení Mikroregionu

Hej mistře….
Byl nedělní mrazivý podvečer 19.
prosince 2010. Doba vrcholících příprav na nejkrásnější svátky roku, na
Vánoce. Všude kolem bylo jiskřivě
bílo. Klid a ticho v ulicích Nechanic
bylo najednou to tam. Začalo nebývalé lidské hemžení v okolí kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Byl totiž
vánoční podvečer, kdy se měl uskutečnit takový „malý nápad“ našeho
sbormistra - Česká mše vánoční
Jana Jakuba Ryby. Když píši malý
v uvozovkách, tak to tak je. Hudební maxi těleso, které čítalo asi 70 lidí,
tvořily spojené sbory s přáteli, a to
Cantus Feminae Nechanice, Bona
Vita Hořice a Svatovavřinecký sbor
Nový Bydžov, sólisté M. Obešlová,
M. Štefánková, K. Růžička a B. Vávra.
Doprovázel Hořický komorní orchestr, na varhany hrál J. Hartl, a to vše
pod taktovkou domácího sbormistra

Petra Semeráka. Obavy z toho, zda
nebudou účinkující v početní přesile
nad diváky, se po otevření dveří kostela rychle rozplynuly. Po chvilce byl
zaplněn do posledního místečka. Už
úvodní koledy daly tušit, že se schyluje k nevídanému, vlastně neslýchanému, koncertnímu zážitku. A pak
začala vlastní, všemi očekávaná Rybova mše. Jak říká jeden známý zpěvák,
„zimomrjavky“ mi běhaly po celém
těle. A nebyla jsem asi sama, protože
závěrečný potlesk byl ve stoje, a to je
pro umělce ta největší pocta.
Chtěla bych opravdu od srdce
poděkovat všem, kteří se na přípravě
i realizaci koncertu podíleli, za mimořádný, krásný předvánoční dárek,
kterým se zasloužili o to, že ty loňské
Vánoce byly ještě krásnější.
Ilona Matoušková
KD Nechanice

 Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
(Foto: Ivan Kohout)

Nechanicko: předseda Petr Švasta, místopředsedkyně JUDr. Věra
Macháčková a rovněž nová správní
rada ve složení Ing. Drahoslav Falta,
JUDr. Věra Macháčková, Aleš Krátký,
Jana Pečenková, Jiří Pechar, Ing. Jaroslav Šmíd a Petr Švasta.
Na prahu nového roku bych rád
za sebe i ostatní členy správní rady
chtěl slíbit, že vynaložíme maximální úsilí, abychom nadále pokračovali

v rozvoji jednotlivých obcí a celého
mikroregionu alespoň tak úspěšně,
jak tomu bylo v letech minulých. Ale
je jasné, že bez podpory a pomoci
Vás, všech občanů a zastupitelstev
jednotlivých obcí našeho regionu, by
to byl nelehký úkol. Budeme proto
rádi naslouchat Vašim podnětům,
radám a připomínkám.
Petr Švasta
Předseda mikroregionu

Barevné dny
v naší mateřské škole
,,Ví to každé dítě,
že ten kdo vyšil svět,
měl barevné nitě,
když si k tomu sed….“
Úryvek z písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře znají
hlavně nejstarší děti v mateřské škole v Nechanicích. To
proto, že celý Školní vzdělávací program nazvaný ,,Barevné
korálky“ provázejí barevné dny.
Při nich si tuto písničku zpívají a dokonce si barvy přidávají
podle toho, který barevný den
probíhá.

V září červený, v říjnu hnědý,
listopadu oranžový, prosinci
černý atd. Pokud byste v ten den
do naší školky zavítali, hned
byste poznali podle převažujících barev ve třídě, o který den
se jedná. V ten den děti i paní
učitelky přijdou oblečeni právě
do té příslušné barvy a celý program je pak tomu přizpůsoben,
malování, hry nebo soutěže. Je
to zpestření, které se ujalo a děti
se pak těší každý další měsíc, co
pro ně paní učitelky připraví.
Bohuslava Lehká,
MŠ Nechanice

 Zářijový „červený den“. Zleva: K. Novotná, J. Šijan, M. Čáslavský,
M. Soukal, R. Žehan, M. Gáborová. (Foto: Bohuslava Lehká)
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Představujeme vám členy M ístní Akční Skupiny H radeck ý venkov

Dětský domov a školní jídelna Nechanice
Název organizace:
Dětský domov a školní jídelna,
Nechanice, Hrádecká 267
Právní forma: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Sídlo organizace: Hrádecká 267,
503 15 Nechanice IČO: 62690540
Čím se zabýváte:
Předmět a účel činnosti
• DD Nechanice je zřízen Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje, je příspěvkovou organizací



s právní subjektivitou.
• DD plní výchovně úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Jsou do něj
umísťovány děti s nařízenou ústavní výchovou nebo s předběžným
opatřením, které je vydané soudem
pouze prostřednictvím příslušného
diagnostického ústavu / Hradec Králové/. Z jiného diagnostického ústavu
mohou být umístěny děti pouze se
souhlasem územně příslušného diagnostického ústavu.
• Základní jednotkou kolektivu
v DD je rodinná skupina. DD Nechanice má 6 rodinných skupin. Rodinná skupina je zpravidla dle zák. č.
109/ 2002 Sb. osmičlenná. Po udělení
výjimky MŠMT je možno tento počet

Dětský domov Nechanice. (Foto: Mgr. Luboš Holeček)

překročit.
• DD zabezpečuje vzdělávací a
výchovnou péči i hmotnou péči, kterou by dětem měli poskytovat rodiče nebo zákonní zástupci. Děti jsou
v plném přímém zaopatření.
• Podrobnosti
o
organizaci
výchovně vzdělávací práce a životě
dětí v DD stanovuje vnitřní řád, který vydává ředitel zařízení a schvaluje
ředitel příslušného diagnostického
ústavu.

Proč jste se stali členy MAS?
Možnost podílet se na životě
a zapojení se do projektů z ESF atd.

Kontaktní údaje:
Dětský domov a školní jídelna
Nechanice Hrádecká 267, 503 15
Nechanice, Tel.: 495 441 213, Fax.:
495 442 013, e-mail: detskydomovnechanice@seznam.cz
http://detskydomov-skolnijidelnanechanice.wbs.cz/
Bankovní
spojení:
č.ú.
:
Vaše aktivity v regionu:
3539511/0710. Ředitel Mgr. Luboš
Spoluorganizování akcí s Mateř- Holeček, mobil: 607 536 638. Zástupským centrem Nechanice, např. ce ředitele Bc. Karel Vrána, mobil:
Medové odpoledne, Dopravní odpo- 723 034 158
ledne apod.



Dopravní odpoledner Besip. (Foto: Mgr. Luboš Holeček)

ňují podle skutečnosti platné v tento
Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011
rozhodný okamžik.
Začíná fungovat call centrum
26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdápro veřejnost, na bezplatnou linku
800 87 97 02 se mohou lidé denně od vat vyplněné sčítací formuláře. Existu8:00 do 22:00 obracet s dotazy ohled- jí tři základní cesty:
• Internet
ně sčítání. Sčítací komisaři začnou
• Předání sčítacímu komisaři
roznášet domácnostem do schránek
• Odeslání poštou v obálce nebo
informační letáky. Zároveň s letákem
vhodí komisař do schránky lísteček odevzdání na kterékoliv poště

dalších věcí. Z hlediska vybavení s návrhem termínu, kdy do dané
Sčítání lidu, domů a bytů v roce
14. dubna 2011

2011 přinese celou řadu novinek, kte- domácnosti je pro statistiku důleži- domácnosti přinese sčítací formuláře.
Do tohoto dne mají všichni podle
ré souvisejí s tím, jak se vyvíjejí infor- tá pouze otázka, zda má rodina Každá domácnost najde ve schránce zákona odevzdat formuláře – ať už je
mační technologie, ale také se zkuše- možnost využívat osobní počítač letáček nejpozději 6. března.
budou odesílat přes internet, poštou
nostmi z předchozích sčítání:
a připojení k internetu.
v obálce nebo osobně předávat sčíta7. března 2011
• Formuláře pružně reagují na vývoj • Nově bude možné vyplňovat elektroSčítací komisaři začínají navštěvovat címu komisaři.
ve společnosti a s tím související
nické sčítací formuláře na internetu domácnosti a roznášet formuláře.
20. dubna 2011
ÈbméYãmáÞÙê¡ÙäâÖ×îé§¥¦¦

Končí činnost call centra s bezplatlegislativní opatření, nově tak přibu- a odesílat je on-line nebo prostřed- Každý občan dostane zelený SČÍTAde např. dotaz na registrované part- nictvím datových schránek.
CÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé nou linkou 800 87 97 02. Dále bude
• Sčítacími komisaři budou v 95 % bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ k dispozici číslo Českého statistického
nerství.
• Český statistický úřad při
sčítá- případů pracovníci České pošty.
LIST a majitelé či správci domů ještě úřadu 274 057 777, které je v provozu
ÈbméYãmáÞÙê¡ÙäâÖ×îéèÚë
$ÚèàdçÚåê×áÞØÚêèàêéÚbãmãÖßÖÚ§¥¦¦£ÇäïÝäÙãâä
ní lidu 2011 žádným způsobem • V době ostrého sčítání bude všem oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška v úředních dnech. Stále bude také funk dispozici bezplatné telefonní cent- formulářů končí§ª£ãÖ§«£×ÚïãÖ§¥¦¦£Åäåçëdë
nezjišťuje vybavenost domácností
25. března 2011.
govat informační email info@scitani.
àéÚçdâêèbméYãmåçä×eÝãÚ¡×êÙÚåáãäØï
ÝÞèéäçÞÞè
ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčí- rum s operátory, kteří budou připra25./26. března 2011
cz.
25. na 26. března
je tzv. èåäáÚbã çäà£ ÃYàáÖÙî
tacích formulářích tak nejsou
žád- veni
pomociºÊ
se všemi
dotazy.
Ondřej Kubala
ë ÚØÝãî
ïÚâe
ï ãÖmïÚãm
ºëçäPůlnoc
åèàdz àäâÞèÚ
ë ßÚÙÚã
ãÖ èbm
né otázky na vlastnictví ledničky,
rozhodným okamžikem sčítání. Infortiskový mluvčí projektu
automobilu, chaty, televizoru
ani
do sčítacích
formulářů
vypl-¦¥ ºÊÇ
Sčítání
domů a bytů
2011
ë$Úèàd
çÚåê×áÞØÚ åÞ×áÞãe §ª¥ mace
Àb ãÖ
äèä×ê
éÚÙîseØØÖ
ãÖ lidu,
ßÚÙãäÝä
ä×îëÖéÚá
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Jitrnice na stromech v Mokrovousích
První adventní neděli se již tradičně na návsi v Mokrovousích rozsvítil
vánoční strom.
V roce 2008 jsme tu měli téma
„Ladovská zima“, kde se návštěvníci
mohli potkat s postavičkami vyrobenými z kartónu inspirovanými právě
tvorbou Josefa Lady. Téma předloňského roku - „Plastové vánoce“, bylo
zajímavé tím, že jsme se snažili zhotovit vánoční výzdobu z netradičního
materiálu – různých druhů plastů, které však nejsou zrovna ideální k výrobě vánočních ozdob. Ale povedlo se.
Například z fólie, do které se běžně
balí nábytek před malováním, byl vedle zvoničky nainstalován sněhulák. To
mělo bezesporu jednu velkou výhodu
– přečkal až do jara, a to bez úhony.
Na sklonku loňského roku nás
inspirovala pohádka Dařbuján a Pandrhola. A protože, pokud si vzpomínáte, v pohádce mimo jiné i visely na
stromech jitrnice, rozhodli jsme se
jimi skutečně strom ověnčit a rozsvěcení stromu doprovodit zároveň zabí-

jačkovými hody. Místní vyhlášení
řezníci, pan Jaroslav Rejchrt a Karel
Hypius, se kromě starosti o zabíjačkové mlsy postarali také o pokřtění
nového obecního platidla - jednoho
„VOUSE“. Za tuto měnu všichni přítomní mohli ochutnat jitrnice, ovar,
guláš, tlačenku, kroupy, ale také speciality vyrobené pouze pro tento den
- Dařbujánovo či Padrholovo sádlo.
Věřte, nevěřte, za pouhé dvě hodiny
byly pulty prázdné a bříška účastníků
plná zabíjačkových dobrot. Na ochutnání se podávalo cukroví, vánočky,
bábovky a štrůdl, to vše domácí výroba.
Svým programem nás potěšily děti
ze ZŠ Dohalice a vánočními koledami
hranými na klarinet Honza Hypius.
Děkuji ještě touto cestou všem
pomocníkům při organizování zdařilé akce a těším se, jak bude vypadat
rozsvěcení v letošním roce. Nápad už
je na světě.
Jana Pečenková
starostka obce



Zabíjačkové hody v Mokrovousích. (Foto: Petra Kopecká)

CENTRUM VOLNÉHO ČASU

V Kunčicích za nedlouho vyroste
Centrum volného času. Představitelé obce se ho rozhodli vybudovat ze dvou obytných domů - č.p.
1 a č.p. 89, bývalého statku hrabat
Harrachů. Budou zde sloužit klubovny pro volnočasové aktivity obyvatel,
kanceláře a zasedací síň obecního
úřadu a místní knihovna s čítárnou.
Součástí je i nové sociální zařízení
a místnost správce areálu. Klub
matek bude fungovat pro pobyt
a hry dětí pod jejich dozorem.
Budou zde zřízena dvě pracovní
místa – jedno správcovství centra volného času, a to druhé klubu
matek. Správce areálu bude mít na
starosti fungování budov, správce
klubu matek bude mít na starosti

inventář klubu, tj. hry, hračky, vybavení a venkovní hřiště. Venkovní
hřiště bude rozděleno na několik
částí – pro hry malých dětí a intenzivně udržovanou travnatou plochu
pro nácvik pohybových dovedností
a prvků sportovních aktivit pro větší
děti.
Tento počin by nebyl možný bez
získání dotace z Programu rozvoje
venkova, a to ve výši 14 mil Kč. Rozpočet je sestaven na částku 17 mil
Kč. Stavba bude dokončena v průběhu letošního roku.
Projekt je právě ve stádiu rozpracovanosti.
Květoslav Kvasnička
starosta obce

 Budova, ze které po rekonstrukci vyroste Centrum volného času.
(Foto: archiv)

V roce 2010 jste byli skvělí. Třiďte odpad i v roce 2011!

Rok 2010 skončil, rok 2011 právě
začíná. Bývá dobrým zvykem dopřát si
malé bilancování – jak byl předchozí
rok úspěšný.
Nejprve trochu čísel: v Královéhradeckém kraji je rozmístěno 11.388
kontejnerů na tříděný sběr. Do systému EKO-KOM se zapojilo téměř 90%
obcí - to znamená, že většina obyvatel
třídila odpad. Každý občan v našem
kraji vytřídil téměř 40 kg odpadu.
Lidé v Královéhradeckém kraji třídili do kontejnerů papír, sklo, plasty
a nápojové kartony. V roce 2010 se
opět se podařilo zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad, významně vzrostl
počet kontejnerů na čiré sklo. Kromě

sběru odpadu do nádob se v řadě obcí
rozšířil takzvaný pytlový sběr. Tento způsob třídění se velmi osvědčil,
v novém roce v něm budeme určitě
pokračovat.
Společnost EKO-KOM, a.s. připravila pro veřejnost, školy i obce
řadu akcí a soutěží. Po celý rok 2010
běžela soutěž „Čistá obec“. Pátý ročník soutěže obcí Královéhradeckého
kraje skončil poslední den v roce, ale
jednotlivé obce mají až do 20. února
2011 šanci odeslat vyplněné dotazníky.
Na jaře se můžete těšit na vyhodnocení. V tuto chvíli se pomalu rozjíždí
už 6. ročník této soutěže. Pokud jste
se nestihli zapojit v minulém roce,
můžete zabojovat letos.
Ve školách probíhá již 4. ročník
soutěže „Třídíme s Nikitou“ a projekt
košů. Obě akce pokračují také v roce
2011 a jsou výzvou pro všechny ško-

ly, které ještě odpad ve škole netřídí
anebo naopak – které by chtěly třídit
ještě víc a důkladněji. Díky společnosti
EKO-KOM, a.s. se děti mohly účastnit
pokusu o světový rekord – vytvářely
znaky svých měst a obcí z odpadových materiálů. Ta nejlepší dílka se po
výstavě v Hradci Králové přesunula do
Brna, na veletrhy GO a Regiontour.
Stranou nezůstala ani královéhradecká veřejnost. Společnost EKO-KOM,
a.s. připravovala soutěže a kvízy nejen
pro děti, ale pro celou rodinu. Tzv.
Barevné dny probíhaly ve spolupráci
s jednotlivými městy a staly se součástí tradičních slavností jako např. Den
země, Den dětí, jarmarky, dožínky,
Rychnovské dividílkování, Jičín
- město pohádky apod. Jejich součástí
se stala také výstava Tonda Obal na
cestách. V ZOO Dvůr Králové nad
Labem se podařilo otevřít „Naučnou

stezku o třídění odpadu“.
Všechny tyto akce probíhaly v rámci
krajského projektu „Čistá obec, čisté
město, čistý kraj“. Veškeré informace jste mohli v průběhu roku najít na
www.cistykraj.cz. V roce 2010 získal
náš web novou tvář, je přehlednější,
najdete tu všechny potřebné informace
o třídění odpadů a nechybí ani poradenství.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
třídili odpad po celý rok 2010. V roce
2009 byl Královéhradecký kraj mezi
trojicí nejlepších v celé republice. Přál
bych všem lidem našeho kraje i společnosti EKO-KOM, aby na pomyslných
stupních vítězů zůstal Královéhradecký kraj po vyhodnocení roku 2010. Do
roku 2011 přeji nám všem ještě více
a kvalitnějšího třídění.
Tomáš Pešek, Regionální
manažer EKO-KOM, a.s.
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MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ VINŠUJEM VÁM
Nový kalendářní rok ve školní družině jsme zahájili projektem
„ČESKÝ ROK“. Na tomto úzce spolupracujeme s vedoucí odboru kultury
MěÚ – s paní Ilonou Matouškovou.
Už název napovídá, že se budeme
věnovat českým lidovým zvykům
a tradicím.
První významnou událostí v kalendáři jsou Tři Králové. Tento den je

hlavně svátkem církevním. Proto
jsme kontaktovali pana faráře M.
Benka, který nás začlenil do Tříkrálové sbírky zaštítěné Oblastní charitou
v Hradci Králové. Známou tříkrálovou koledu zpívanou dětmi doprovázel pan farář hrou na kytaru. Výtěžek
letošní sbírky bude použit na rozvoj
projektu: Středisko rané péče Sluníčko v Hradci Králové, které poskytu-

je služby rodinám pečujícím o děti
Na závěr bychom se s Vámi chtěli
s postižením v raném věku, na domá- rozloučit opět slovy tříkrálové kolecí hospicovou péči a dále na poraden- dy:
ství pro oběti domácího násilí a lidí
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, DLOUHÁ
v nouzi.
LÉTA…..
Pro děti byla tato akce novou zkušeností, koledy zpívaly s velikým
Jana Pavlíková a Eva Havranová
nasazením a radostí. Myslíme si, že
vychovatelky školní družiny
u většiny z nich to zanechá příjemné
ZŠ Nechanice
a dlouhotrvající zážitky.

Jaký byl čas vánoční v Černůtkách
Na první adventní neděli 28. listopadu jsme se sešli, abychom rozsvítili
vánoční strom a zazpívali jsme u něj
vánoční koledy. A že se nás sešlo! Na
klávesy, kytaru, housle i flétnu hráli naši malí i velcí hudebníci. Další
setkání proběhlo o druhou advent-



ní neděli. Tentokrát byly netrpělivé hlavně děti. Nakonec se dočkaly
drobných dárečků od Mikuláše. S ním
přišel i anděl a čert. Pár dětských slziček sice ukáplo, ale nebylo divu. Čert
vypadal opravdu hrůzostrašně. Na
Štědrý den v podvečer jsme se znovu

Zpívání u vánočního stromu 1. adventní neděle (Foto:Eva Hladíková)

setkali u vánočního stromu, a opět
zazněly koledy. Předsilvestrovské
setkání, takový byl večer 29. prosince – charakteristické loučení s rokem
2010. Třetí velmi zdařilý večer.
O tom, že čas vánoční je již minulostí, jsme se utvrdili, když naše domác-



nosti navštívili Tři králové s koledou
na rtech. To byla příjemná tečka za
dobou adventu, Vánoc a doufejme, že
i zdařilý vstup do nového roku.
							
Eva Hladíková

Tři králové. (Foto:Eva Hladíková)

Dřevěné
postavičky v Boharyni

V minulém roce se v Boharyni objevily dvě dřevěné postavičky.
Místo spadlého stromu na břehu
řeky Bystřice stál jednoho dne chlapík s velkým kloboukem a fajfkou
v puse. Druhá postava se nachází na
břehu hasičské nádrže. Obě vytvořily šikovné ruce pana Jiřího Michálka z Homyle. Návštěvníci Základní
a Mateřské školy v Boharyni při příležitosti Dne otevřených dveří jim
vybrali jména – panáčkovi u Bystřice „Brodík“ a tomu u hasičské nádrže
„Vodoušek“. Obě postavičky mají
nejen estetický, ale i zcela praktický
význam. Brodíka lze využít pro měření stoupající hladiny řeky Bystřice
– výše vody „pod fajfku a nad fajfku“,
Panáček u hasičské nádrže dohlíží na
rybáře, kteří zde chytají, aby dodržovali pravidla rybolovu.
Děkujeme panu Jiřímu Michálkovi za zajímavý nápad, kterým přispěl
ke zkrášlení obce.
JUDr. Věra Macháčková
starostka Boharyně



Postavičky vytvořené panem Jiřím Michálkem „Vodoušek“ a „Brodík“. (Foto: Kamila Farková)

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka

únor - květen 2011





ÚNOR

10. 2. 2011 16:00 hod Čajovna - přednáška o historii čaje, správné přípravě, ochutnávka. V klubovně vedle obecního úřadu. Stračov
11. 2. 2011 20:00 hod Městský ples. Hraje taneční orchestr LYRA CLUB Jaroslava Perného. Předtančení, tombola. Květinová
Nechanice
aranž – Fantazie Nový Bydžov. Ples je po celou dobu nekuřácký Předprodej vstupenek s rezervací místa
od 1. února 2011 na podatelně MěÚ Nechanice.
11. 2. 2011 20:00 hod Myslivecký ples „Pytlácká noc“, pořádá Myslivecké sdružení Diana Stračov v kulturním domě v
Milovicích.

Milovice

19. 2. 2011 14:00 hod Keramická dílna. Obecní úřad Stračov.

Stračov

19. 2. 2011 19:00 hod Taneční večery v kulturním domě v Nechanicích.

Nechanice

19. 2. 2011 20:00 hod Tradiční sportovní ples.

Boharyně

20. 2. 2011 17:00 hod „Z pohádky do pohádky“. Travesti skupina HANKY PANKY.

Nechanice

25. 2. 2011 20:00 hod 2. Maškarní masopustní bál. Hraje taneční skupina Dance Band.

Nechanice

26. 2. 2011 15:00 hod Kurz pro děti i dospělé - Tisk na trička, od 19:00 hod proběhne pro dospělé Kurz ubrousková
technika. Vše v hostinci „U Karla IV. Více informací na www.nechanicko.cz/lodin.

Lodín

26. 2. 2011 20:00 hod Sokolský ples, pořádá TJ SOKOL Stračov.

Milovice

27. 2. 2011 15:00 hod Dětský karneval plný písniček, soutěží a zábavy.
Pojďte s námi za zvířátky. Podrobnosti na www.mokrovousy.cz.

Nechanice
Mokrovousy

BŘEZEN
5. 3. 2011 14:00 hod Maškarní karneval pro děti.

Boharyně

5. 3. 2011 20:00 hod Tradiční sokolský ples. Hraje skupina Reflex.

Dohalice

5. 3. 2011 20:00 hod Společenský ples školy.

Nechanice

5. 3. 2011 20:00 hod Chalupářský bál v místním hostinci U Růženky. Hraje skupina Roští.

Pšánky

5. 3. 2011 20:00 hod Společenský ples. V 1. obecní hospodě, živá hudba.

Stěžery

12. 3. 2011 14:00 hod Dětský karneval. Sokolovna Hněvčeves. Pořádají SDH Hněvčeves a Sovětice.

Hněvčeves

12. 3. 2011 14:00 hod Valná hromada TJ Sokol Dohalice od 14:00 hod žáci, od 17:30 dorost, muži. Koná se v sokolovně.

Dohalice

12. 3. 2011 20:00 hod MDŽ - s hudební skupinou Manuál.

Nechanice

12. 3. 2011 20:00 hod Společenský ples, hraje Lyra Club J. Perného.

Těchlovice

19. 3. 2011 13:00 hod O pohár Rady města Nechanice. Soutěž dětí, pořádá SDH Nechanice.

Nechanice

19. 3. 2011 14:00 hod Druhá lekce pedigu. Obecní úřad Stračov.

Stračov

19. 3. 2011 20:00 hod Ples sportovců. V 1. obecní hospodě, živá hudba.

Stěžery

20. 3. 2011 15:00 hod Honza a čert. Pohádka.

Nechanice

26. 3. 2011 15:00 hod Jarní bitva z cyklu Proti všem. Volná rekonstrukce bitvy U Melechova.

Mokrovousy

26. 3. 2011 20:00 hod Československé hity.

Nechanice

březen

Dětská olympiáda v deskových hrách.

Boharyně
DUBEN

1. 4. 2011

Noc s Andersenem. Jedenáctý ročník akce pro knihovny, téma Výročí Václava Čtvrtka. Bližší informace
a seznam zapojených knihoven z regionu najdete na www.nocsandersenem.cz.

2. 4. 2011 14:00 hod Vynášení Morény. Tradiční akce zakončená posezením na obecním úřadě.

Mokrovousy

15. 4. 2011 19:00 hod Kurz velikonočního aranžování pro dospělé. V hostinci „U Karla IV”. Více informací na www.
nechanicko.cz/lodin.

Lodín

16. 4. 2011 15:00 hod Velikonoční dílna pro děti. V hostinci „U Karla IV.“ Více informací na www.nechanicko.cz/lodin.

Lodín

16. až 25. 4.
9:00 až Velikonoce na zámku - akce je vhodná pro školní výpravy. Připomínka velikonočních tradic v
2011 16:00 hod historickém zámeckém prostředí. Poprvé o Velikonocích bude zpřístupněna i zámecká kuchyně.

Zámek Hrádek u
Nechanic

20. až 23. 4.
2011

Velikonoční výstava. Soutěž o nejhezčí kraslici.

24. 4. 2011 17:00 hod BLUE FLOWERS. Koncert vokální skupiny v kostele sv. Jiří v Hrádku. Spirituály, populární, lidová i
židovská hudba, gospely.
30. 4. 2011

Tradiční pálení čarodejnic na hřišti.

duben

Hrádek
Těchlovice

30. 4. 2011 17:00 hod Čarodejnice. Průvod v maskách.
30. 4. 2011

Nechanice

Mokrovousy

Rej čarodejnic. Na hřišti.

Nechanice

Malé velikonoční zastavení.

Boharyně
KVĚTEN

16. 5. 2011 10:00 hod Mikroregionem na kole. Sraz před kulturním domem v Nechanicích.
Podrobnosti na www.nechanicko.cz.
27. 5. 2011 18:00 hod Noc kostelů. Bližší informace na www.hradeckyvenkov.cz.
28. 5. 2011

XX. Manévry. Tradiční setkání příznivců vojenské historie v zámeckém parku - vzpomínkové akce u
příležiosti 145. výročí bitvy u HK v roce 1866. Bohatý program.

Nechanicko
Nechanice
Zámek Hrádek u
Nechanic

Obchod obuvi v Nechanicích
Palackého ulice

Dámská, pánská a dětská kožená obuv, dětské certifikované zdravotní bačkory, punčochové zboží.

pondělí až pátek od 8.30 do 17 hodin
sobota
od 8.00 do 11 hodin
Srdečně Vás zveme.

16.30
8

zpravodajství obce
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Cesta za Betlémským světlem
Ne každému z nás přinesl rok 2010
jen samé radosti, ale na jeho závěr se
těšíme snad všichni. Zvláště děti naší
školy vítají prosinec jako období, kdy
se jim splní jejich přání. Těší se nejen
na samotný Štědrý večer, ale i na
zvyklosti s tímto obdobím spojené.
Určitě nebyly samy, kdo s paní
učitelkou pekly perníčky, za doprovodu koled zdobily vánoční stromek
nebo vyráběly při vánočních dílnách
adventní věnce spolu s maminkami
nebo babičkami. Určitě to tak vypadalo na mnoha školách, ne jenom na
té naší.

Vyvrcholením všeho byly vánoční
besídky.
První byla tradičně určena pouze
pro žáky, při které si zazpívali, zasoutěžili, ochutnali přinesené cukroví
a vyměnili dárky.
Ta druhá, pečlivě připravovaná,
měla zaujmout rodiče i veřejnost.
Program byl sestaven z pásma básniček, písniček, promítání fotodokumentace i z vtipných textů.
Významným závěrem programu
byla „Cesta za Betlémským světlem“.
Každoročně skauti vozí do Česka vánoční plamínek Betlémského

světla. To, že se jedná o novodobou
vánoční tradici, ví dnes už každý.
Světlo je každoročně zapáleno v Betlémě, a poté putuje do domácností
napříč Evropou. Mít doma Betlémský
plamínek a nenechat jej zhasnout po
tak dlouhé cestě znamená zapojit se
do obrovského řetězu a být při tom
účastníkem ideje, která spojuje před
Vánoci statisíce lidí.
Zhruba 60 dětí a dospělých se
vydalo s připravenými vlastnoručně
malovanými lucerničkami do nedaleké vesničky Dub. Zde na ně čekal
jeden z vesničanů, který na toto místo

světlo přivezl.
Ještě před zapálením svíček si
všichni vyslechli několik vět o historii
Betlémského světla, a pak už si každý
odnášel světýlko domů.
Byl to krásný pohled na pochodující zástup s barevnou řadou světýlek
táhnoucí se po pěšině z Dubu do
Mžan. Svítící měsíc průvod doprovázel.
Jsme přesvědčeni, že závěr vánočního programu okouzlil nejen děti,
ale i všechny přítomné.
Věra Vecková
ZŠ Mžany

Tři králové navštívili Mžany

Tříkrálová sbírka na pomoc lidem
v nouzi probíhala i ve Mžanech.
8. ledna zazněla píseň ,,My tři králové jdeme k Vám…“ po celé obci
a dobrovolníci vyrazili s kasičkou
a svěcenou křídou od domu k domu.
Tradice, která se udržuje
V ten den obcházeli domy ve
Mžanech Tři králové již dopoledne.
Žehnali lidem, přáli štěstí a pevné
zdraví. Tito králové označují tři etapy lidského života. Mládí, střední věk
a stáří. Jejich jména mají také jistý
význam. Kašpar znamená Strážce
pokladu, Melichar označuje Můj král
je Slunce a Baltazar značí Ochraňuj
můj život.
K+M+B 2011
Na první pohled by se mohlo zdát,
že toto heslo značí jen začáteční písmena jmen králů, ale opak je pravdou. K+M+B plus daný letopočet je
zkratkou věty: ,,Christus Mansionem
Benedicat.“ To znamená Kristus žehnej tomuto domu.

Kam putují naše příspěvky
Charita uspořádala letos již jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Peníze, které se vyberou putují na pomoc
nemocným, handicapovaným, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně
znevýhodněným skupinám. ,,V pondělí 10. ledna byla na obecním úřadě ve Mžanech rozpečetěna kasička
a spočítány všechny příspěvky. Pak
celý výtěžek sbírky putoval do Královéhradecké charity,“ prohlásil Štěpán
Gottwald, jeden z členů královské
trojice.
Rozdáváme lidem radost a cukr
„Nechodíme s prázdnou. Pro
každého máme požehnání a kapesní
kalendář na rok 2011,“ říká dále Štěpán Gottwald. ,,A taky cukr do čaje,“
dodávají děti.
Tři králové obešli letos Mžany
a Dub. Dohromady okolo 130 domů.
Kostýmy byly vypůjčené z dohalické fary. ,,Čepice jsme si vyráběli



Štěpán Gottwald (Melichar), Štěpán Koblížek (Kašpar) a Adéla Valenová (Baltazar). (Foto: Veronika Kašparová)

sami,“ říká pyšně Adélka Valenová Koblížka (Kašpara) navíc psaní kří- mžanským Třem králům a společně
(Baltazar). Na otázku, co vás baví na dou a Adélce Valenové se líbí zpívá- se čtenáři se těšíme na jejich návštěvu
v dalším roce.
této dobrovolné činnosti, děti odpo- ní.
vídaly, že převážně sladkosti, Štěpána
Tento článek je malým díkem
Veronika Kašparová
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Spolek přátel šipek Stračov
Spolek přátel šipek Stračov (SPŠ
Stračov) pořádá každoročně v místní
klubovně šipkařské turnaje. Účastní
se jich hráči všech věkových kategorií. Jezdí si sem zahrát i hráči
z okolních obcí a měst. Snaha hráčů

je pokaždé oceněna krásnými poháry
pro vítěze na prvních třech místech.
Během turnaje každý hráč obdrží
občerstvení, aby nabral síly.
V loňském roce jsme pořádali šest
úspěšných turnajů.

Byly to:
• Vítězný únor
• Jarní turnaj
• Turnaj O pohár starosty obce
• Podzimní turnaj
• Narozeninový turnaj

• Vánoční turnaj
Účast není malá. Turnajů se účastní od 20 – 30 hráčů. Na rok 2011 plánujeme další klání, o kterých budeme
včas informovat.
Petra Limanová

Ošatky z pedigu, které budou věnovány na akci Noc kostelů
Vážení čtenáři, vkročili jsme do
nového roku 2011 a i my v mateřském centru plánujeme další činnost
nejen pro naše nejmenší. I nadále
bude probíhat výtvarný kroužek pro
děti, výtvory umělečků pravidelně
vystavujeme v cukrárně U Harfy,
nyní jsou tam k vidění hranatí sněhuláci. Proč malovat stále jen ty kulaté?
Díky letošní nadílce sněhu si dokonce děti z centra hranatého sněhuláka
i postavily.
Dalším kroužkem, který bude dál
pokračovat v činnosti je Cvičení pro
maminky s dětmi, od ledna se jen
změnil čas a den cvičení. Pokud máte
zájem se svými dětmi tento kroužek
navštěvovat, přijďte každou středu

od 15.30 do herny MC. Těší se na vás
Markéta Šimáková a Markéta Vachková.
Od měsíce února otvíráme nový
kurz „Angličtina v pohybu“ pro
děti od 5 do 7 let. Připravila jej pro
vás Mgr. Eva Podrazilová. Metodou
prožitkového učení hrou spolu s
pohybovými a hudebními aktivitami
se budeme každé úterý od února do
května seznamovat s angličtinou pro
nejmenší. Cílem naší výuky je strávit
s vašimi dětmi čas plný kvalitní zábavy, smíchu, překvapení a radosti.
Máte doma malé miminko? Tak
právě vy uvítáte možnost navštívit
nově otevřenou hernu pro maminky s miminky a batolaty. Jednou za

14 dní ve čtvrtek od 10.00-11.00 ji
bude otvírat maminka čtyřměsíčních
dvojčat Hanka Kafková. A co na vás
čeká? Pro miminka bude cvičeníčko,
masáže a hraní. Pro maminky relaxace u kávy nebo čaje, přednášky, cvičení atd.  Členky zaplatí 20 Kč, nečlenové 40 Kč za jednotlivý vstup.
Stejné částky se platí i ve volné
herně, otvírají ji samy maminky a
můžete přijít stále každé pondělí od
9.00-12.00.
Pod vedením laktační poradkyně
paní Petry Kratochvílové i nadále probíhají víkendové kurzy pro
nastávající rodiče.
Pokud je to v našich silách, snažíme
se i pomáhat tam, kde je třeba. Spolu-

 Pletení ošatek z pedigu, které budou věnovány na akci Noc kostelů. (Foto: Iva Horníková)

pracujeme například s obecně prospěšnou společností MAS Hradecký
venkov, která s farností Nechanice
bude pořádat 27.5. 2011 akci nazvanou „Noc kostelů“. Součástí této akce
bude i výstava řemeslných výrobků
z kurzů, které probíhaly v našem
regionu za podpory nadace Via. Matky z nechanického MC se 7.1. 2011
sešly pod vedením Martiny Peškové a
upletly z pedigu (Pozn. redakce: Pedig
je po vrbovém proutí nejpoužívanější
materiál pro pletení.) ošatky, které
věnovaly do prodeje, výtěžek přispěje
na opravy kostela.
Hana Jarošová

spolky
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Šikovné ručičky ve Stračově
Na sklonku podzimu, kdy již počasí nedovoluje trávit co nejvíce času na
zahrádce či při jiných aktivitách venku, jsme se s několika kamarádkami
rozhodly investovat tento čas do společných setkání. Vznikla tak myšlenka,
jak spojit příjemné a užitečné - založily
jsme spolek Šikovné ručičky.
Požádaly jsme pana starostu
Stračova, zda by nám poskytl nějaké
prostory pro naše tvořivá odpoledne.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat
za poskytnuté zázemí v zasedací místnosti na OÚ ve Stračově, kde se každý
měsíc nejméně jednou scházíme, tvoříme, vyrábíme, povídáme a ochutnáváme domácí koláče a zákusky .

První setkání 30. října zahájila jedna ze zakladatelek. Využily jsme přírodních materiálů, a protože zrovna
padalo listí, použily jsme je k práci.
Naše první výtvory „Růže z listí“ zdobí ještě dnes nejednu vázičku.
Na druhou lekci 13. listopadu jsme
pozvali lektorku pedigu z Hradce
Králové. Když jsme si odnášely po
necelých třech hodinách pečlivé práce a povídání, popíjení kávy spojené
s ochutnáváním domácích zákusků,
domů krásný tác, věděly jsme, že se
opět chceme sejít a pokračovat v práci s tímto materiálem.
Advent byl za dveřmi, setkání
27. listopadu s Šárkou a Monikou

 Posílání lampionových balónů s přáním. (Foto: Aleš Čihák)

Princové jsou na draka
Jeden z kroužků, které mohou
děti navštěvovat na Základní škole
v Boharyni je zaměřený na dramatickou výchovu. Do tohoto kroužku
se přihlásili všichni žáci od těch
nejmladších až po ty nejstarší. Naskytla se tudíž příležitost nacvi-

čit pro vánoční besídku divadelní
přestavení. Inscenaci pohádkového muzikálu s písněmi J. Uhlíře
a Z. Svěráka „Princové jsou na draka“ jsme připravovali mnoho týdnů,
neboť bylo zapotřebí se text naučit, nakreslit, a poté vyrobit kulisy

 Pohádkový muzikál „Princové jsou na draka“. (Foto: M. Nešporová)

a jejich nápady na adventní výzdobu
byly báječné. Výrobky netradičních
adventních věnců, svícnů a ozdob
mnohé z nás nemohly domů ani
unést.
Setkáním v poslední adventní
sobotu 18. prosince jsme naši činnost
v roce 2010 zakončily. Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba ve Stračově
ve spolupráci s římskokatolickou farností v Dohalicích, dětmi z Mateřské
školky Beruška ze Stračova a žáky
ZUŠ Habrmannova se vydařil. Slíbené překvapení na závěr koncertu rozzářilo oči nejen dětem a lampiónové
balónky s přáním umocnily touhu
po tak dlouho očekáváné nadílce od

Ježíška. Poděkování patří také naším
sponzorům této akce: Firmě Zahradnictví květ s.r.o. ze Stračova, farmě
Bednářových také ze Stračova a firmě
Topingas, s.r.o. z Klenice.
Nejbližší plánované lekce v roce
2011:
Setkání v sobotu vždy na Obecním úřadě ve Stračově od 14 hodin:
26. 02. 2011 - Dárky za pár korun
nebo jen tak pro potěšení
26. 03. 2011 - 2. lekce pedigu
Za spolek
Ľubica Gembalová a Petra Luštická

 Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba. (Foto: Aleš Čihák)

i rekvizity a samozřejmě některé
kostýmy. Žáci se svých rolí zhostili s nadšením a do přípravy celého
představení se zapojili jak oni, tak i
někteří rodiče. Pohádku měli původně shlédnout rodiče, příbuzní dětí
a příznivci naší školy v rámci vánoční besídky, ale pro nemoc některých herců, bylo toto představení
odloženo na 13. ledna 2011. Premi-

éry se přesto dočkalo dne 16. prosince 2010 na vánočním posezení
s místními seniory. Podle jejich reakce lze usoudit, že se nám hra vydařila. Můžete se prostřednictvím fotografie podívat, jak nám to slušelo.
Yveta Medková
ZŠ a MŠ Boharyně

 Pohádkový muzikál „Princové jsou na draka“. (Foto: M. Nešporová)
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Světový rekord v dálce dopravené vody požárními stříkačkami.
Lidé často mívají bláznivé nápady.
Chtějí překonat sami sebe a mnohdy
se jim to podaří. Nejinak tomu bylo
ve Sboru dobrovolných hasičů Nové
Dvory poblíž Žďáru nad Sázavou.
Tam se rodil sen jednoho snílka,
který nejdříve nesměle a s nadšením
vymýšlel nejbezpečnější tratě po
silnicích s propočty cest výškových
rozdílů, i mnoha dalších překážek,
a tajně doufal v úspěch nevídané
akce. Cílem bylo dostat vodu z nejnižšího místa Dolních Louček do nejvyššího místa Žďárska Devět skal. A
pochopitelně tím i překonání světového rekordu v dálce dopravené vody
požárními stříkačkami. První pokus
v roce 2009 nevyšel pro nedostatek
přihlášených a tak v roce 2010 na jaře
probíhaly další přípravy.
Tento záměr mu nejdříve pomáhalo uskutečnit několik nadšenců, později se k nim přidávali další a nakonec musel autor komunikovat s více
než 280 sbory v České republice i na
Slovensku, které požádal o pomoc. Už
jen to byl nemalý úkol. Rodina ho
často ani neviděla a doslova se s několika kamarády blázny odstěhoval do
zbrojnice. Tak jim říkali. Ten hlavní
se jmenuje Jirka Sáblík. Jako shodou
příjmení s Martinou Sáblíkovou na
ledě i on s buldočí povahou neslevil
ze svého snu. A jistě i on by si za
svůj výsledný výkon zlatou medaili
zasloužil.
V SDH Hněvčeves velitel Lukáš
Bis navrhl naši účast na tomto projektu. Tak začala roční příprava na
podporu překonání světového rekordu. Museli jsme sehnat 20 ks hadic
B, benzín do stříkačky, prověřit její
stav, připravit výstroj a přepravit se
do dějiště budoucího rekordu. A tak
se 7. května 2010 naše skupina přesouvala autem a stříkačkou PS-12
do Šiklova mlýna. Noc ve stanu byla
dlouhá, poslední organizační pokyny a upřesnění pozic i kombinací se
všem prohánělo hlavou. Velitelé všech
280 zúčastněných sborů do ranních
hodin upřesňovali a konzultovali zítřejší trať, signály a pokyny. Mnozí se
teprve zde seznamovali s použitím
vysílaček. Nedovedu si představit co
se dělo v hlavě Jirky Sáblíka a celého
realizačního týmu. V tuto chvíli byl
výsledek v říši snů. Ale proto jsme
tam všichni přijeli, abychom se porvali s nástrahami, o kterých je tento
článek. Opravdu jich nebylo málo.
Vůbec asi první rekord byl dostat
vodu na Sněžku v 60 tých letech stroji PS-8. Druhý na rovině u Máchova jezera měl délku 47 km 200m
a dosažený čas cca 15 hodin. Třetí, náš ,je popsán dále. Zatím se o to
nikdo nepokusil, nepřekonal, jsou to
československé a české rekordy.
Ranní dělobuchy a později siréna
hasičských aut prořízla údolí a vše se
dalo do pohybu. Asi 3000 lidí se mělo
přemístit na svá předem určená stanoviště a připravit techniku pro rekordní



Zleva velitel Lukáš Bis, Petr Říha, Bohumil Domkář, Jan Čapek. (Foto: Josef Bis)

pokus. Nervozita i nadšení bylo cítit
ve vzduchu, hasičská auta jako červená nit se řadila za sebou. Přesně dle
propozic odjížděla na svá místa. Neuvěřitelné se postupně stávalo realitou.
Přestože jsem se zúčastnil, tak jsem
nevěřil, že se rekord povede. Vím
z našich cvičení, co představuje dostat
vodu na vzdálenost několikanásobně
kratší. Tady nešlo o čas, ale o dopravu
vody na obrovskou vzdálenost. Aby
se vše urychlilo, tak cisterny postupně navezly do řádu vodu k zaplavení
hadic. Komisař z I Dnes překontroloval trať a kolem 9.30 hod byl vydán
povel ke startu. Japonská stříkačka
u řeky jako první zklamala a musela
být nahrazena jinou. Přes počáteční
problémy se stroji, se podařilo udržet
v hadicích potřebný počet litrů vody.
Několikrát bylo vše přerušeno prasklou hadicí, přehřátým strojem nebo
chybou v propočtech. Zdálo se, že se
pokus nezdaří. Díky vysílačkám, a tím
možné komunikaci strojníků a velitelů, zapůjčeným z Ostravska, se ale
dařilo dostat vodu dál a dál po trati.
Celý den udržet průjezdnost silnic, po
kterých ležely hadice jako dlouhý had,
koncentraci lidí a prvotní nadšení
byla podmínka, kterou se podařilo
zvládnout. Trpělivost velitelů i strojníků, povzbuzování přihlížejících občanů obcí, kterými trať probíhala, často
pod okny jejich domů, i snaha nás
všech končila na prasklé hadici. Vždy
se ale ozvalo z vysílačky povzbuzení
- jedeme znovu přece to nevzdáme.
K večeru, když se zdálo vše marné,

byla voda skoro na konci a do kopce
na Devět skal coby kamenem dohodil.
Teď nebo nikdy, byl vydán poslední
pokyn a voda spoutaná v hadicích se
od prvního stroje postupně dostávala
k poslednímu stroji na nejvyšší kopec
Žďárska. Tam byla postavena historická parní stříkačka. Té se dostalo
nejvyššÍ pocty - potvrdit rekord.
Nadšení nás všech po trati propuklo,
když se ozvalo ve vysílačce - máme to.
Na večerním vyhodnocení byl výsledek prohlášen a bouřlivě přijat. Světový rekord se zdařil, je potvrzen a bude
zapsán do Guinessovy knihy rekordů.
Jirkův bláznivý nápad překonal hranice kraje i naší republiky. A všichni
ti lidé, mladí i staří, se nechali unášet
city a velice spontánně oslavovali světový rekord. Nadšení osvítil ohňostroj,
promluvili nějací představitelé politických stran, ale největší ovace sklidil
Jirka Sáblík. Jen si myslím, že láhve
vína, které Jirka dostal nevystihují
jeho námahu a úsilí. Tato republika
má ojedinělý světový rekord a jsem
přesvědčen, že by měl být patřičně
odměněn.
Nyní při psaní tohoto článku jsem
si uvědomil, jaký to byl obrovský
výkon. Kolik hodin, měření trati
s přesným stanovištěm, povolení akce
od úřadů, zabezpečení po zdravotní
a organizační stránce. To vše by se
nezdařilo, nebýt nadšení lidí a podpory městských a obecních úřadů,
které tuto akci umožnily. Pokud bude
kniha rekordů existovat, tak jméno
obcí a sborů možná i jmen účastníků

v ní bude zapsáno. A o malé vesničce Hněvčeves se ví i u Prahy. Přes
naší obec se jel orientační závod aut
a motocyklů. Soutěžící z celé republiky dostali za úkol zjistit, čím se
proslavil zdejší rodák JUDr. Podlipný,
a čím se zapsala obec do světových
rekordů. Jsem si jist, že se některým občanům z Hněvčevse krásně
informovalo závodníky o světovém
rekordu, který jejich hasiči pomáhali
vytvořit.
Na zdolání rekordu se podílelo asi
3000 hasičů, 287 sborů z ČR, 1 sbor
ze Slovenska. Bylo položeno 3533
hadic B, použito 234 čerpadel. Délka
položených hadic byla 63,4 km, nejnižší místo Dolní Loučky 295 m.n.m.
při čerpání vody, nejvyšší místo
Devět Skal 836 m.n.m. Převýšení
po trati 541 m v kopcovitém terénu.
V zavodněných hadicích bylo asi 580
m3 vody. Parní stříkačka musela stříkat po dobu deseti minut, aby mohl
být rekord uznán. Doba od začátku
výjezdu po dosažení rekordu asi 10,5
hod, což je unikát.
Závěrem chci poděkovat
OÚ
Hněvčeves, L. Bisovi, P. Říhovi,
B. Domkářovi, J. Čapkovi za příkladnou reprezentaci HASIČŮ naší
obce a celého okrsku Kanonýr Jabůrek. Dále za technickou pomoc hasičům z Čepra Cerekvice nad Bystřicí
a P. Hýskovi.
A jestli se nás někdo pokusí překonat, tak je to další výzva. Věřím našim
klukům, že to jen tak nenechají.
Za hasiče z Hněvčevse Josef Bis
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Co se událo a co plánujeme ve Stračově
V minulém roce jsme se zúčastnili celého ročníku Východočeské
hasičské ligy, který čítal 12 soutěží.
Největším úspěchem mužů se stal
předposlední závod v Častolovicích,
kde jsme se umístili na 2 místě. Muži
se v celkovém pořadí umístili na
17. místě z 66 týmů a ženy na 8. místě
z 24 týmů. Pořádali jsme také soutěž
O pohár starosty obce Stračov. Poctili
ji účastí nejlepší týmy z východních
Čech. Mimo ligu jsme objeli několik
pohárových soutěží v blízkém okolí,
kde se nám občas podařilo vybojovat
první místo. Jako dobrovolní hasiči se
neúčastníme pouze hasičských závodů, ale také různých brigád a akcí,
které pořádá Obecní úřad Stračov.
Na nich se podílí většina členů sboru. V minulém roce jsme uspořádali
tradiční hasičský ples v Bříšťanech.
Vždy na jaře a na podzim sbíráme
staré železo. Každým rokem většinou
naše ženy připravují maškarní odpoledne pro děti v hasičské klubovně.
V dubnu dohlížíme na bezpečnost
při pálení čarodějnic. O letních
prázdninách spolu s ostatními spolky
v obci připravujeme dětský den. Na
programu je řada soutěží a nepřeko-

natelným překvapením je hasičská
pěna, ve které se nejenom děti, ale
i dospělí vydovádí. Dalšími brigádami je úklid popadaných stromů, hrabání listí a mnoho dalších. V minulém roce, za přispění obecního úřadu,
jsme také zdokonalili běžecký areál
pro kvalitnější soutěže. Ke konci roku
pořádáme tradiční výroční schůzi,
na které nezapomeneme poděkovat
sponzorům, členům a příznivcům
sboru za pomoc při veškerých aktivitách našeho sboru. Po oficiální části
letošní výročky jsme končili bohatou
hostinou. Tím pro nás skončil úspěšný rok 2010. V novém roce připravujeme pro naše občany opět řadu akcí,
pro zvelebení obce brigády, a pro nás
další hasičské závody.
… ani v zimě nezahálíme
Mylné by bylo se domnívat, že hasiči na konci podzimu vyčistí a uklidí
výzbroj a výstroj a uloží se k zimnímu
spánku. Požár může vzniknout nečekaně a kdekoli. Kromě stálé pohotovosti i v tomto období, připravují se
stračovští hasiči na velkolepou akci.
Bude jí uspořádání prvního kola
Východočeské hasičské ligy (VČHL),

ročníku 2011, dlouhodobé soutěže
dobrovolných hasičských sborů. Získat poprvé pořadatelství jsme museli
doslova pracně vybojovat. Přispěla
k tomu nemálo naše pětinásobná
účast v minulých ročnících. Přitom
na pořadatele jednotlivých kol jsou
kladeny stále větší požadavky. Ty,
díky pochopení a pomoci obecního
úřadu, se nám podařilo splnit, zejména vybudování betonové základny
a rozšíření zeleně kolem závodní
dráhy. Ovšem zhostit se kvalitně
uspořádání soutěže se neodvíjí jen od
několika nadšených členů sboru, ale
od pomoci celé obce. Ta nám byla již
nyní od několika občanů přislíbena.
Prvním, důležitým krokem, bylo
podání přihlášky o pořadatelství
VČHL radě ligy. Byla projednávána
za naší účasti na prosincové schůzi ve Velichovkách. Připravili jsme
podrobnou dokumentaci o naší
představě organizačního zajištění
soutěžního kola ve Stračově. Předlohu posoudili členové rady ligy
a zástupci dosavadních pořadatelských obcí, a to Roudnice, Havlovic,
Horní Radechové, Velichovek, Pšánek,
Kosic, Trnova, Žernova a Častolo-

vic. Dalšími, tj. novými zájemci, byli
zástupci Letohradu-Kunčic, Lhoty u Červeného Kostelce, Bystřece
(okres ÚO) a Stračova. Z nich měli
být vybráni tři uchazeči. Po delším
jednání a shlédnutí videoprojekce
došlo ke kompromisu a soutěž bude
rozšířena na 13 pořadatelských míst.
Stračovu se dostalo cti zahájit novou
sezónu 2011 v neděli 22. 5.
Všechny ostatní termíny byly zkoordinovány tak, aby další soutěžní
kola VČHL nekolidovala s jinými
hasičskými akcemi, například s pohárovými soutěžemi. V nově ustavené
radě ligy zasedne napříště i zástupce
našeho sboru, což byla pro nás další
pocta.
V závěru jednání došlo k úpravě
pravidel, aby byly eliminovány rozpory, které se občas vyskytly a bylo
schváleno nové, funkční logo VČHL.
Našemu sboru nyní nezbývá, než
dokonale připravit slavnostní zahájení nového ročníku v domovské obci,
na které zveme všechny zájemce
a příznivce hasičského sportu.
podle podkladů Petry Limanové
a Romana Součka upravila redakce

Vánoční laťka se překonávala v Nechanicích
Tradiční předvánoční zápolení ve
skoku vysokém se stalo mezi žáky velmi
oblíbenou akcí, což nám opět potvrdila
hojná účast žáků 2. stupně. Závodilo se
ve čtyřech kategoriích (mladší a starší dívky + mladší a starší chlapci), ale
výsledky nám ukázaly, že dívky mohly



soutěžit klidně dohromady. Celkovou
vítězkou se totiž stala Věrka Pluhařová (7. A) a svými výkony tak za sebou
nechala nejen všechna starší děvčata,
ale i většinu hochů. Mezi pány jsme se
všichni těšili na souboj mezi chlapci 9.
ročníku. Jakub Saidl s Radimem Jar-

Finalista soutěže chlapců Jakub Saidl. (Foto: Petr Soukal)

kovským (oba z 9. A) si poradili shodně
s výškou 155 cm, ovšem druhý jmenovaný absolvoval méně pokusů, což ho
v konečném součtu vyneslo na příčku
nejvyšší. Oba si na odměně za výborný
výkon (živém kapru) určitě náramně
pochutnali...



Všem závodníkům děkujeme za
účast, někteří se prezentovali výbornými výkony, jiní nás svým stylem
dokonce i pobavili, další fandili a hecovali... Zkrátka vše se vydařilo tak, jak
má při soutěžení být.
Petr Soukal

„Flop“ v podání Míši Staré. (Foto: Petr Soukal)
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Kone čně i d ě ti
Tak se to konečně povedlo.
V dubnu loňského roku jsme založili
hasičský kroužek pro děti. Zpočátku nás bylo jen několik dospělých
a dětí z Mokrovous a Dohalic. Scházeli jsme se v hasičské klubovně v Mokrovousích. Po prvním seznámení dětí
s vybavením dobrovolných hasičů
jsme vyrazili na exkurzi k profesionálům. Navštívili jsme HZS v Hradci
Králové, kde nás p. Robert Hypius
provedl a ukázal nám vybavení.
Trénovali jsme odpoledne a těšili
se na první opravdový závod. Týden
co týden se k nám přidávali další děti
z obou obcí. Na první soutěž i když
jen „na kukajdu“ jsme vyrazili do
Stračova. Den D nastal 12. června,
kdy jsme vyrazili do Starých Nechanic.
Nervozita byla veliká a očekávání

také. Zde jsme obsadili 6. a 7. místo.
Byl to úspěch – nebyli jsme poslední.
Následovaly další soutěže, kde jsme
obsadili stupně vítězů – v Sověticích,
Všestarech, Sobětuši. Bylo vidět, jak
se každý snaží z členů snaží a zlepšuje
se. Závěr sezóny jsme zakončili jako
každý pořádný sbor. 20. listopadu
jsme uskutečnili výroční schůzi. Na
ní jsme zhodnotili první rok činnosti.
Byl dětský šampus, chlebíčky, zákusky i kofolka. Jak jsme se shodli, tak
se již všichni těšíme na jaro, kdy opět
naši činnost rozjedeme.
Je třeba konstatovat, že to vše by
nebylo možné bez podpory Obecních úřadů Mokrovousy a Dohalice.
Jiří Jedlička ml.
Mokrovousy



Mladí hasiči z Mokrovous na soutěži. (Foto: Kateřina Jedličková)

Když počasí plavání nepřeje, my ano!
Sychravé počasí, mlhy, vítr, vlhko, zima zalézající za nehty, virózy
a chřipkové epidemie. To je bohužel
častá realita, na kterou se musíme
v nadcházejících měsících připravit.
Jak proti takové nepřízni účinně bojovat? Pomáhají odpočinek, vitamíny,
čaj, osvědčené recepty našich babiček, nejrůznější „zkapalněné“ ovoce,
ale také dostatek pohybu, otužování
a různé způsoby důkladné hloubkové
očisty organismu.

Neocenitelnými pomocníky pro
posílení zdraví a přirozené obranyschopnosti, tedy imunity, mohou být
především v chladném období roku
bazén a sauna ve Všestarech. Bezbariérový areál nabízí 17 metrů dlouhý
bazén s teplotou vody přizpůsobenou
i plavání dětí, dvoukomorovou saunu
s ochlazovacím bazénkem i s doplňkovými službami, jako jsou masáže,
termozábaly nebo občerstvení, které
po plavání i saunování přijde jistě

vhod. Během zimní sezony je navíc
rozšířen provoz sauny po celý týden.
Víte, že pravidelné kondiční plavání
zvyšuje pohyblivost, přirozeně posiluje pohybový systém, uvolňuje svaly a pomáhá při prevenci a nápravě
nevhodného držení těla způsobeného jednostrannou zátěží? A že sauna
poskytuje možnost zdravé relaxace,
aktivizuje imunitní systém, posiluje
obranyschopnost a podporuje detoxikaci organizmu? Změny teplot také

působí blahodárně na cévní systém
i kůži a pocení zbavuje organizmus
škodlivých látek.
Parkování ve Všestarech přímo
u objektu je zdarma. Pokud si navíc
rádi dopřáváte masáže, pak vám třeba přijde vhod, že za pět masáží získáte jeden vstup do sauny zdarma!
Neváhejte a přijďte si bazén a saunu
vyzkoušet. Pokud budete spokojeni,
můžete využít i výhodné předplatné.
web: www.BazenVsestary.cz
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