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Fara v Hněvčevsi
stavbou roku 2010
Královéhradeckého kraje
15. února převzali zástupci stavební firmy Metrostav a investora
Občanského sdružení „HK 777 let“
z rukou hejtmana Královéhradeckého
kraje Lubomíra France čestné uznání
Stavba roku Královéhradeckého kraje 2010 za projekt nazvaný Stavební
úpravy fary čp. 1 v obci Hněvčeves.
Oceněný projekt obnovy byl realizován v letech 2008 až 2009. Snahou
realizátorů bylo zachovat v maximální míře historické prvky v interiéru a
exteriéru. Po dokončení slouží objekt

částečně k pronájmu a pro pořádání kulturních a společenských akcí.
Na faře je umístěna menší instalace
připomínající válku 1866. Krajskou
soutěž o stavbu roku tradičně pořádá Královéhradecký kraj s Českou
komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů
a Svazem podnikatelů ve stavebnictví
v ČR Hradec Králové.
Ivan Tejkl

Kunčický Bábinec

Únor je dobou masopustu.
I v Kunčicích se tato tradice udržuje.
Maškary však nechodí po návsi, ale
křepčí v místním hostinci. Bábinec je
událost, kdy se každý může blýsknout
originální maskou a skvěle se pobavit
s přáteli.
Stejně jako loni se i letos konal
v Kunčicích tradiční maškarní bál
nazývaný Bábinec. Podivné jméno
vzniklo kdysi dávno podle původních organizátorek z řad kunčických
žen, které se takto rozhodly povznést
společenskou úroveň obce.
Letošní ročník se konal 26. února
v obecním hostinci U Havrana. Začátek, stanovený na půl osmou, byl již
od páté hodiny odpoledne překročen, kdy se do hostince trousili první
hosté. Nebyli však ještě převlečeni za
maškary. Jednalo se o tzv. průzkum-

níky, kteří byli vyslání jako předvoj,
aby zabrali stůl, pro jejich maskovanou skupinu. Takový byl letos
o Bábinec zájem. K tanci i poslechu
hrála opět kapela Bonus. Když začala úvodní skladbu, napochodovalo
do sálu sedm trpaslíků s lucerničkami, které vedla překrásná Sněhurka,
jako vystřižená z pohádky. V zápětí
za zvuku vlastní písně nastoupila
početná skupina námořníků i s loděmi, které vedl nebojácný kapitán pan
Hornych.
Taneční parket se rychle zaplnil
tančícími maskami. Jen velmi málo
hostů zůstalo sedět na svých místech
a najednou bylo v sále velice těsno.
Jediný prostor kolem sebe měly tři
námořnice s kartónovými loděmi,
kterými rozrážely okolní masky jako
radlicí. ... pokračování na str. 4



Interiér fary. (Foto: Pavel Sůva)
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Sněhurka a její trpaslíci na Bábinci v kunčicích. (Foto: Tomáš Nováček)

více info včetně jízdního řádu v příloze...
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Domovinka Dobřenice
Mikroregiony Nechanicko a Urbanická brázda ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného
kříže HK připravují společný sociální
projekt s názvem „Domovinka Dobřenice“. V budově bývalé základní
školy v Dobřenicích vznikne denní pobytový stacionář pro seniory.
Budova se nachází v centru obce
proti zámeckému areálu s rozsáhlým
parkem. Senioři budou mít k dispozici denní pobytové místnosti, odpočívárnu, jídelnu, tělocvičnu, zahradu
a bezbariérové sociální zázemí. Vybavení a zařízení bude v domácím stylu,
aby se zde uživatelé služby cítili spokojeně a bezpečně. Klientům bude
připravován denní program, ze které-

ho si vyberou nabízené aktivity jako
například kulturní a vzdělávací akce,
vycházky, výlety, cvičení apod.
Služba denního stacionáře je
určena pro skupinu seniorů nad
65 let, kteří z důvodu vysokého věku
a nepříznivého zdravotního stavu
jsou závislí na pomoci jiné fyzické
osoby. Z kapacitních a provozních
důvodů budou mít přednost v poskytování služeb stacionáře především lidé, kteří rozumí jednoduché
verbální komunikaci, mají zájem
o sociální kontakt a aktivní využití
času. Upřednostňováni budou zájemci z území mikroregionů Nechanicko
a Urbanická brázda, následně pak
z okolních obcí. Kapacita zařízení
15 osob.
Provozní doba zařízení: Pondělí – pátek 7 - 17 hod. Klienti mohou
zařízení využívat každodenně nebo

pouze v určitých konkrétních dnech
týdne či měsíce.
Rozsah poskytovaných sociálních
služeb:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu • pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu • p o s k y t nutí stravy • výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím • sociálně terapeutické činnosti • pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitosti
Uživatelům stacionáře „Domovinka“ budou dle jejich přání poskytovány také fakultativní služby (pedikúra,
kadeřník, rehabilitační a masážní
služby apod.), které budou hrazeny
dle ceníku daných dodavatelských
služeb.

Služby budou poskytovány na
základě písemné smlouvy a budou
zpoplatněny (vyhláška č. 505/2006,
v platném znění). Skutečná výše
úhrady za pobyt ve stacionáři pro
seniory „Domovinka“ bude vycházet z míry závislosti uživatele na péči
druhé osoby a platného ceníku. Denní sazba za pobyt a celodenní stravu
je orientačně stanovena 145,- Kč
pro uživatele se stupněm závislosti
0, I. Pokud senior má vyšší stupeň
závislosti, je platba vyšší. Toto je však
předmětem jednání. V současné době
je připravováno dotazníkové šetření,
které bude prováděno mezi obyvateli
našich mikroregionů. Cílem tohoto šetření je zjistit potřeby seniorů
a jejich rodin v našem regionu v souvislosti s připravovaným sociálním
projektem „Domovinka“.
Jana Rejlová

Otevření nových prostor Policejní stanice Nechanice

19. března byly slavnostně otevřeny
nové prostory Policejní stanice Nechanice spadajíce pod Obvodní oddělení
Nový Bydžov, Územní odbor Hradec
Králové.
Slavnostního otevření se zúčastnil
ředitel Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje brig. gen.
JUDr. Petr Přibyl společně se starostou
města Nechanice Jiřím Pecharem. Dále
byl přítomen náměstek krajského ředitele plk. JUDr. Jaroslav Jonák, členové
vedení královéhradecké policie včetně
vedoucího Obvodního oddělení Nový
Bydžov. Po přestřižení pásky si účastníci prohlédli vnitřní prostory a vybavení
stanice. Zástupci města a Policie ČR
po prohlídce diskutovali o síti policejních stanic a o vzájemné spolupráci.
Bylo přitom konstatováno, že policejní hlídky se budou v maximální míře

pohybovat v ulicích města a obcích. Na
stanici budou přítomny jen v nutných
případech k vyřízení nezbytné administrativy. V době, kdy bude příslušná
hlídka plnit služební úkoly v terénu,
bude stanice zavřena. Běžného výkonu
služby se změna dislokace stanice nijak
nedotkne. V případě nepřítomnosti
policistů na stanici je u vchodových
dveří umístěno zařízení, kterým se po
stlačení tlačítka občan telefonicky spojí
s dozorčí službou Obvodního oddělení Nový Bydžov, která je nepřetržitá.
Nebo je možné volat Policii ČR pomocí bezplatné telefonní linky na čísle 158.
Kontakt: Policejní stanice Nechanice
Školská 333, 503 15 Nechanice (objekt
nové budovy základní školy) telefon
495 441 033, 974526721, e-mail khoopnech@mvcr.cz.
nprap. Jan Čížkovský

Několik slov předsedy
Mikroregion Nechanicko zahájil
rok 2011 přípravami k podání žádosti o dotaci v rámci projektu protipovodňových opatření z Operačního
programu životního prostředí. Do
tohoto projektu se zapojilo celkem
11 obcí našeho mikroregionu, které
v případě poskytnutí dotace zmodernizují místní rozhlasy, budou mít
vypracované digitální povodňové plány a na vytipovaných místech budou
umístěna hladinová čidla. Ta budou
monitorovat stav hladiny daného
toku a umožní sledování situace prostřednictvím internetu. Získané údaje budou také přenášeny na jednotlivá pracoviště v obcích. Na základě
těchto výsledků budou mít starostové
obcí možnost zajistit včas potřebná
opatření. Celé zařízení bude napojeno na jednotný systém varování
a informování obyvatelstva.
Další činností je hledání budoucího provozovatele bezdrátového inter-

netu na území celého mikroregionu.
V listopadu skončí pětileté období
udržitelnosti tohoto projektu.
Samostatnou kapitolou jsou žádosti o dotace prostřednictvím Programu obnovy venkova na projekty
„Aktivní život v regionu“ a „Vzdělaný
venkov III.“. Žádosti jsou v současné
době posuzovány a krajské zastupitelstvo bude schvalovat výši podpory na svém květnovém zasedání.
Mikroregion dále využil vypsaný
grant Královéhradeckého kraje na
profesionalizaci svazku a požádal tak
o dotaci na profesionální zajištění
chodu mikroregionu a vypracování plánovaných projektů v letošním
roce.
Do nadcházejících měsíců přeji
všem občanům mikroregionu pohodu a samé slunné dny, umožňující
načerpání potřebné energie.
Petr Švasta



Děti ze ZŠ Nechanice při prohlídce policejního vozu.
(Foto: nprap. Jan Čížkovský)

Pomoc pro lidi v tísni
Více než o 65%
vzrostl
zájem
o poskytnutí poradenské služby oproti loňského roku,
hlásí Poradna pro
lidi v tísni v Hradci
Králové.
Tato poradna je
součástí Oblastní charity v Hradci Králové. Je již od
roku 2002 místem bezplatné, nezávislé
a důvěrné pomoci lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci, Nejpočetnější skupinou s více než
60% zájemců o služby jsou lidé, kteří se ocitli v platební neschopnosti. Přicházejí do poradny s žádostí
o pomoc ve finanční oblasti v době,
kdy už vzniklé dluhy významným způsobem ovlivňují nejen jejich životy, ale
i partnerské a rodinné vztahy. Právě
jim pomohou odborní poradci orientovat se v nastalé situaci a zjistit příčiny

vzniku předlužení, navrhnou možná
řešení, poskytnou návod, jak vyjednávat s věřiteli, soudy, exekutory. Jednou
z alternativ řešení je i pomoc s přípravou a podáním insolvenčního návrhu
(tzv. osobního bankrotu). V loňském
roce to bylo ve dvaceti případech
(mimochodem všechny byly soudem
schváleny), v letošním roce již třináctkrát.
Poskytované poradenství pružně
reaguje i na nově vznikající aktivity různých podvodných společností, informuje o nekalých praktikách
a varuje před „upsáním se“ nevýhodným kontraktům a smlouvám.
Služby Poradny pro lidi v tísni
mohou využít osoby z Královéhradeckého kraje starší osmnácti let.
Poradna pro lidi v tísni sídlí v Hradci
Králové, nedaleko Muzea východních
Čech HK v Kotěrově ulici 847. Veškeré
informace najdete na www.charitahk.
cz.
Petra Zíková

zpravodajství obce
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Něco málo zpráv z Dolního Přímu
Konečně jsou tady teplé, slunné
jarní dny, které nám umožní načerpat
sílu a energii do další činnosti. To ale
neznamená, že obec Dolní Přím v zimě
spala. V plesové sezóně byly pořádány
bály a maškarní reje v režii Mysliveckého sdružení Háj Stěžery, SDH Dolní
Přím, Obce Dolní Přím a Paintballu
Dolní Přím. Pod vedením osvědčených
řezníků Zdeňka Podsala, Josefa Blažeje
a řady jejich pomocníků v čele s nájemci Obecního hostince paní Jarkovskou
a p. Gebertem proběhly staročeské
zabíjačkové hody. Další úspěšnou akcí
byla kulinářská soutěž o Zlaté prkénko,
tentokrát na téma „řízky“.
Pro letošní rok je v plánu obce
výstavba nového sociálního zařízení
u obecního hostince a parkové úpravy v okolí dětského hřiště, obojí na

Dolním Přímě, opravy zvoniček na
Horním, Dolním a Novém Přímě
a v Jehlici. Budou pokračovat úpravy
na probluzském hřbitově a pokud bude
vyhlášeno druhé kolo výzev o dotace,
tak by obec chtěla zahájit úpravy v okolí kostela na Probluzi.
Velký ohlas měla akce pletení košíků, která proběhla v sobotu 9. dubna
v zámecké kapli. Jako tradičně, tak
i letos jsme uklízeli po příkopech
v katastru obce a ve všech místních
částech. Je až neuvěřitelné kolik odpadu dovedou někteří občané, ale i kolem
jedoucí, odložit do příkopů. A to
i v době, kdy mají možnost zdarma
svoje přebytečné věci odevzdat v různých sběrných dvorech.
Petr Švasta
Starosta obce

Obliba dámského klubu ve Stračově stoupá
Dámský klub ve Stračově je u žen
v čím dál větší oblibě. Je to znát i na
docházce, chodí nás stále víc. Těšíme
se, že se každý měsíc sejdeme, a také
jaký program nás čeká.
V březnu nám přišly děti z mateřské školy předvést, co s nimi paní
učitelky nacvičily. Zazpívaly nám,

přednesly básničky a zatančily. Protože bylo MDŽ, měly pro nás připravené dárečky – papírová srdíčka. Od
obecního úřadu jsme dostaly každá
poupátko růže. Stalo se příjemným
zvykem, že ta z žen, která v daném
měsíci slaví narozeniny nebo svátek,
přenese něco dobrého ke kávičce.



V dubnu jsme měly v naší klubovně pěknou velikonoční výzdobu.
Členky ze Souboru lidové kultury
z Hradce Králové nám přijely předvést zdobení kraslic. Poslechly jsme
si zároveň zajímavé vyprávění o velikonočních zvycích a tradicích.
Popřály jsme k úctyhodným 90.
narozeninám paní Peterové, která

Březen – měsíc knihy a čtenářů
Hlavní roli v letošním březnu
již tradičně hrály děti. Ve Štolbově
městské knihovně v Nechanicích
se střídali žáci základní i speciální
školy s dětmi z mateřské školy. Ti
nejmenší se dozvídali, co vlastně
knihovna je, předškoláčci poznávali knížky o zvířátkách a žáci
1. - 4. tříd a speciální školy četli
z knížek Václava Čtvrtka. Tento
autor dětské literatury má v letošním roce kulaté jubileum - narodil
se právě před 100 lety. Abychom
mu vzdali hold i v naší knihovně, vytvořila pro nás paní Zdeňka Boušková z Hradce Králové (v
Nechanicích vystavovala v minu-

lých letech pohádkové postavy
a betlém) nejznámější autorovy
postavičky - Rumcajse, Manku
a Cipíska.
V prostorách knihovny a chodby
kulturního domu byly umístěny dvě
výstavy. Paní Anna Vejsová zapůjčila svoji sbírku šašků a harlekýnů
a děti z družiny ZŠ v Nechanicích
namalovaly a vytvořily další postavičky z knížek V. Čtvrtka.
Doufám, že výstavy i program
v naší knihovně udělaly všem a
hlavně dětem, kterým byly převážně určeny, radost.
Hana Kramářová
knihovnice

Tradiční jarní úklid. (Foto: Petr Švasta)

také chodí mezi nás a těší se výborné svěžesti a dobré mysli. Tentokrát přišla v doprovodu svých dvou
dcer. I ony pro nás připravily chutné
pohoštění.
Doufáme, že tato setkání, takřka
rodinného rázu, budou i nadále
pokračovat. Jsme za ně vděčné.
Eva Hájková, Stračov

Masopustní veselice
„Tydli fidli bumtarata,
otvírejte všichni vrata,
maškary k Vám přišĺy, hej,
začal masopustní rej.“
Krásné sobotní odpoledne 5. března
zpestřily veselé maškary, které navštívily naše domovy a připomněly, že do
Velikonoc již jen čtyřicet dní zbývá.
Jejich radost a dobrá nálada byla
vskutku nakažlivá, takže toto odpoledne radostně žila opravdu celá naše
malá víska. Odměnou všem maškarám bylo malé občerstvení, které na ně
čekalo v každé domácnosti.
Nevíte, kde bylo tak veselo? No přece v Černůtkách!

A co se u nás ještě událo v prvním
čtvrtletí tohoto roku?
Umíme se společně nejen pobavit,
ale když je třeba, tak i společně pracovat. Stromy v našem lese byly napadeny kůrovcem. Takže se jedno odpoledne chlapi domluvili a tyto stromy
pokáceli a kus lesa vyčistili.
A pak přišla na řadu zase zábava.
Společně jsme oslavili svátek žen,
a také jsme vyrazili na první jarní
výšlap. Ten nás zavedl do Adršpašského skalního města, odkud jsme
se vraceli nejen příjemně unaveni
a také nabiti energií pro příští pracovní týden.
Eva Hladíková

Masopustní veselice



Rumcajs, Manka a Cipísek od autorky Zdeňky Bouškové.
(Foto: Milan Kramář)



Masopustní rej, práce v lese, první jarní výšlap.
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Mžany kronika Jaroslava Zámečníka
Malá kronika obce Mžany pohledem rodáka Jaroslava Zámečníka
narozeného 17.10.1901 a zesnulého
26. 9. 1996. Sepsala jeho dcera Jaroslava Navrátilová a dodala několik
svých vzpomínek na své mžanské
kamarády.
Pozn. redakce: Tato kronika bude
rozdělena na tři části, do třech čísel
zpravodaje, které vyjdou v letošním
roce. Text vzpomínek je ponechán bez
stylistických zásahů a úprav, aby se
nesmazala jeho autentičnost. Kronika
je doplněna o spoustu krásných fotografií a vzpomínek na Mžany. Jsou to
vzpomínky rodáka Jaroslava Zámečníka na vesničku, kterou miloval, a kterou jak píše autorka, má i ona v srdci.
Autorka, paní Jaroslava Navrátilová, říká úvodem:
Byla jsem v ní vychována, ale osud
mě zavál jinam, do Prahy. Jak mohu,
ráda se jedu do Mžan podívat. Opisuji pár řádků ze zápisků, ty jsou napsány ještě před kronikou napsanou
panem učitelem Bedřichem Trýznou,
kterou jsem si přečetla ve škole, při
mžanských oslavách 29. 5. 2009.
„Mám v úmyslu jen velmi stručně
popsat jména, život a některá data od
roku 1907, kdy jsem jako chlapec již
dovedl chápat co je život a být svědkem změn, které se udály a které se



pokusím pravdivě napsat.
V dobré paměti mi zůstalo, skoro jako by to bylo včera, když mě
můj starší bratr Josef vedl k zápisu
jako prvňáčka do školy na Dohalička. Obec vzdálená od mé vesničky Mžany asi jeden a půl kilometru.
Škola byla čtyřtřídní, kterou v té době
vedl velice přísný řídící učitel Morávek a jeho dobří kolegové, pan učitel
Petráň, Česák a Petr a velmi dobromyslný farář Douda, který nás učil
dva roky katechismu. Tenkrát rodiče
nevodili děti do školy, neboť oba byli
zaměstnáni, takže jsme se musely
nasnídat, ustrojit, tašku s učením na
záda a kousek chleba namazaný tvarohem, zabalený do kapesníku a již
se šlo do školy. V té době nás chodilo hodně, neboť v každé rodině bylo
dost dětí…… 3 - 10. V létě jsme chodili bosi a vysoké šněrovací boty byly
jen na zimu a na každou neděli do
kostela, kam jsme chodívali. Cesta do
školy vedla takzvaným malým úvozkem až ke kapličce, která v té době
byla udržovaná v naprostém pořádku.
U kapličky bylo pět velikých lip, blízko sebe sazených, které z dálky vypadaly jako jeden strom s obrovskou
korunou. Je tam též studánka s velmi
dobrou studenou vodou, pro níž chodívali lidé, kteří pracovali na blízkých

Kaplička - historické foto.

polích a lukách.
Ještě dodnes tam lípy stojí, ale zub
času už na nich zanechal stopy desetiletí. Cesta do školy vedla dál mezi poli
a lukami osázená starými topoly. Pak
se šlo přes můstek říčky, která se jmenuje Jalová. A dál ještě přes další můstek řeky Bystřice, která pramení před
Miletínem a poháněla mlýny v Jeřicích, Cerekvici, Hněvčevsi, Sadové,
Mokrovousích, Sobětuši, Nechanicích. V Chlumci nad Cidlinou se vlévá do Cidliny. Dále cesta pokračovala

od toho můstku, lépe řečeno od lávky
do kopce až do školy. Vedle školy byla
stará fara s velkou zahradou a naproti
kostel, který polovinou dostavěl český šlechtic Jan Harrach. Byla tam též
prodejna se smíšeným zbožím, řeznictví a hostinec, ve kterém nám v zimě vařívali dobrou polévku. Chodil
jsem tam do školy jen dva roky, neboť
v roce 1910 mžanská obec postavila
novou, krásnou školu – dvoutřídku.
Opět za přispění Jana Harracha.
Konec první části...



Děti Müllerovi, Tauchmanovi, Šimkovi.



Jaroslava Zámečníková u kapličky v současnosti.

Kunčický Bábinec
... pokračování ze str. 1
Kapela střídala rychlé a pomalé
série písniček. Zejména rockové tóny
skupiny Kabát vyburcovaly některé
masky k neuvěřitelným výkonům.
Vyvrcholily tím, když Sněhurka zapomněla, že má sukni a spadla muzikantům do reprobeden.
Mezi maskami zavládl velmi
vyrovnaný boj. Většina jich byla velice kvalitní a nápaditá. Za zmínku
stojí rodinka vepřů, manželský pár
neandrtálců, který chtěl u vstupu
platit kostmi, či postavy s oblíbené-

ho kresleného seriálu Flintstoneovi.
Porota tak měla velmi těžkou práci, když vybírala nejlepší masku. Na
třetím místě skončila dvojice batolat,
druhou příčku obsadil nesmrtelný
Freddie Mercury, který se však musel
podělit o pozici s japonskou gejšou.
Prim mezi maskami obdržela parta
námořníků, kteří suverénně ovládali
taneční parket.
Bohatá tombola nabízela účastníkům ceny v podobě tradičních a velmi oblíbených jídelních setů (chléb,
uzené/sekaná, nakládané okurky),

ale i věcné výhry jako dřevěný mlýn
na zahrádku a podobně. Hlavní cenu
– kubík dřeva, kterou do tomboly
věnovala firma Pila Kunčice, vyhrál
nejprve její majitel, který pak vylosoval dalšího šťastného výherce.
Letošní rok opět potvrdil vzrůstající kvalitu a úroveň Bábinců. Prodalo
se neuvěřitelných šest set osmdesát
sedm lístků do tomboly a počet masek
oproti loňsku opět vzrostl. V sále se
nashromáždilo celkem devadesát
jedna masek a doplnilo pouze dvacet
sedm civilně oblečených účastníků.

Překonán byl rekord v účasti celé historie Bábinců. Vydařená zábava skončila ve čtvrt na pět, kdy se z hostince
trousili nejbujařejší hosté.
Den nato se sál opět zaplnil maskami. Nešlo však o žádnou „afterpárty“ předchozího večera. Neděle
patřila dětem. Od dvou hodin pro
ně začal klasický karneval. I na něm
byla účast hojná, když dorazilo přes
čtyřicet dětí. Díky jim hrál hostinec
U Havrana všemi barvami po celý
zbytek neděle. .
Lukáš Vaníček

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka

květen-srpen 2011




7. 5.

20:00 hod

8. 5.

10:30 hod

14. 5.

10:00 hod

14. 5.

19:00 hod

15. 5.
19. 5.
21. 5.
21. 5.
26. 5.

8:00 hod
18:00 hod
9:00 hod
14:00 hod
8:00 hod

KVĚTEN
Československé hity.
Slavnostní pokládání věnce a připomínka konce 2. sv. války s vojáky v dobových uniformách.
Před hostincem U Karla IV.
Mikroregionem Nechanicko na kolech. Jedna trasa končící na ekofarmě v penzionu ALWIN.
Start u KD Nechanice. www.nechanicko.cz • www.penzionalwin.cz
Divadelní představení Paměti Amorovy v podání ochotnického spolku z Červeného Kostelce.
Sál místního hostince.
Dětské rybářské závody.
Koncert žáků ZUŠ Melodie.
Okrsková soutěž - SDH Boharyně.
Šlápota.
Tradiční turnaj ve vybíjené pro základní školy mikroregionu Nechanicko.

27. 5.

18:00 hod

Noc kostelů - viz pozvánky na druhé straně přílohy.

27. 5.

20:00 hod

28. 5.

8:00 hod

Pozesení s hudbou pod lipami.
Probluzský Purina Proplan Cup. Uvidíte zde psy různých plemen při závodu agility v různých
výkonnostních kategoriích.

28. 5.

9:00 hod

Běh naděje (start krátká trať 10:30 hod, dlouhá 10:00 hod).

28. 5.

13:00 a
19:00 hod
10:00 hod
10:00 hod

ZŠ Masarykova
Nechanice

Festiválek - setkání pěveckých sborů - zahájení galakoncert v KD Nechanice.

KD Nechanice

XX. C.K. Manévry. Tradiční setkání přiznivců vojenské historie v zámeckém parku.
Festiválek - Zámecké sborové matiné.
ČERVEN
Olympiáda mateřských škol mikroregionu Nechanicko.
Mistrovství Čech dorostenců a juniorů v kulturistice.
Dětský den u koní.
Dětský den.
Dětský den. Koná se na dětském hřišti.
Malá kopaná. Pořádá TJ Sokol Těchlovice. Kontakt Richard Lán 777552441.
Dětský den.

zámek Hrádek
zámek Hrádek
Nechanice
KD Nechanice
Tůně
Boharyně
Sadová
Těchlovice
KD Nechanice

Tři strašidelné pohádky - Divadelní spolek Klobouk + pasování čtenářů.

KD Nechanice

28. 5.
29. 5.
2. 6.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
5. 6.
8. 6.

8:00 hod
10:00 hod
13:30 hod
14:00 hod
14:00 hod
19:00 hod
15:00 hod
10 a 17:30
hod

9. 6. - 12. 6.

8:00 hod

10. 6. - 12. 6.
11. 6.
11. 6.
18. 6.
18. 6.

9:00 hod
8:00 hod
11:00 hod
14:00 hod

19. 6.

9:00 hod

21. 6.
25. 6.
25. 6.

18:00 hod
14:00 hod
14:00 hod

25.6.

14:00 hod

1. 7.
2. 7. - 28. 8.
2. 7.
2. 7.
2. 7.
2. 7. - 6. 7.
9. 7.
13. 7.
16. 7. - 17. 7.
30. 7.

8:00 hod
14:00 hod
9:00 hod
19:00 hod

5. 8.

13:00 hod

20. 8. - 21. 8.

15:00 hod

27. 8.

14:00 hod

8:00 hod
8:00 hod
8:00 hod
8:00 hod

Romantický Hrádek. Hudební festival romantické a klasické hudby.
Podrobný program na www.hradekunechanic.cz.
Tůně na vodě.
O pohár starosty SDH.
3. ročník volejbalového turnaje. Pořádá SDH Sovětice.
Den koní - 3. ročník soutěže spřežení v areálu myslivecké střelnice.
Dětský den.
Včelařský den. Prodej perníku a košíkářského zboží, včelařských potřeb.
Tradiční ochutnávka medu a medoviny. Odborná přednáška o včelách. Ukázka modelového létání.
Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Melodie.
Zpátky na stromy - dětský den na téma pravěk s doprovodným programem.
Dětský den. Pořádá SDH Sovětice
Setkání rodáků. Uvítání občánků narozených v roce 2010 (u zvoničky),
volná zábava s opékáním prasete u hasičské nádrže.
ČERVENEC
Pochod prusko-rakouského vojska s koňmi.
Výstava Hrádek u Nechanic a rod Harrachů. www.hradekunechanic.cz
Jubilejní 30. ročník pouťového turnaje v malém fotbalu.
Pohár starosty obce Sadová. Pořádá SDH Sovětice.
8. ročník Pařez Cupu 2011.
Chlapi dětem - výlet se stanováním.
9. ročník tradičního turnaje v malé kopané. Pořádá TJ Sokol Dohalice.
Letní setkání u KD - Klub důchodců.
Květiny pro hraběnku. Letní zábava v kouzelném romantickém prostředí. www.hradekunechanic.cz.
Maškarní zábava pod lipami.
SRPEN
Cyklistický výlet Chlum - Klub důchodců.
Zámecké posvícení a setkání s folklórem. Zábavný program a malé tržiště na nádvoří zámku,
sobotní odpolední přehlídka folklorních souborů.
Rozloučení s prázdninami.

KD Nechanice
Lodín
region
Těchlovice
Splav Nechanice
KD Nechanice
Boharyně
KD Nechanice
Nechanice
Nechanice,
Boharyně
Tůně
Probluz

zámek Hrádek
Tůně
Staré Nechanice
Sovětice
Horní Černůtky
Staré Nechanice
Hájenka Komárov
KD Nechanice
Mokrovousy
Sovětice
Radíkovice
Lodín
zámek Hrádek
Pšánky
Sovětice
Staré Nechanice
Tůně
Dohalice
KD Nechanice
zámek Hrádek
Tůně
Tůně
zámek Hrádek
Tůně

Naším regionem budou projíždět muzejní vlaky tažené parní lokomotivou. Vypraven bude z Hradce Králové a jízdu končí v Mostku. Zastávka v našem regionu bude v Dohalicích. Na jednotlivých
zastávkách vlaku je možné shlédnout mnohé zajímavosti, procházejí
tudy turistické trasy či cyklotrasy. Pořadatelé vás zvou k návštěvě ZOO Dvůr Králové nad Labem, kde bude pro cestující připravena sleva na vstupném ve výši 30% a zajištěn autobus, který vás
z nádraží odveze přímo do ZOO a zase zpět. Dalším tipem výletu je
návštěva významného barokního hospitálu Kuks se sousoším Ctností a Neřestí. Ten může být východiskem pěší túry po červené značce
okolo lomu, kde se těžily kvádry na sousoší, a Šporkova mlýna po
železném obloukovém mostu přes Labe. Navštívit můžete i Braunův Betlém. Odtud lze krátkým sestupem sejít k železniční zastávce
Žireč a vrátit se odpoledním nebo podvečerní parním vlakem. Vlak
bude vybaven vozem k přepravě kol. Další turistické trasy najdete
na www.spolecnost-zeleznicni.cz, doprovodné akce na www.podzvicinsko.cz nebo www.podkrkonosi.eu.
A ještě několik informací o parní lokomotivě, kterou pojedete. Byla
vyrobena roku 1937 a vyřazena z provozu u ČSD počátkem roku
1978. Před sešrotováním ji zachránilo zařazení do souboru vozidel
pro uvažovaný lokomotivní skanzen. Když byl roku 1982 rozpuštěn,
podařilo se lokomotivu převést do Mladé Boleslavi. Od roku 1994 je
v péčí Mladoboleslavského železničního spolku. V letech 2004-2006
byla lokomotiva opravena členy Společnosti železniční ve výtopně
Jaroměř do provozuschopného stavu. Nyní je lokomotiva vystavena
jako provozuschopný exponát muzea.
Těšíme se na vás 7. května, 2. července nebo 1. října.
redakce


18.00 h – Vystoupení hudební školy Hořice (před kostelem)
Doprovodný program s příjemným posezením před kostelem:
• zákusky – Jana a Petr Vondroušovi Cukrárna Rohovládová
Bělá, čajovna – Hořice • studená kuchyně a kurz pletení vánoček
potravinářská škola Smiřice • dobré víno a káva - pan Žahourek
• prezentační stánek - MAS Hradecký venkov a jeho členové
Hlavní program v kostele:
19.30
20.00
22.00

?

Přivítání návštěvníků a představení činnosti MAS
Hradecký venkov
Koncert hudebního tělesa Solideo a ochutnávka
mešního vína
Čtení z bible za doprovodu harfy – hraje Jitka
Vodrážková

?

Program:
10:00 - 18:00 Výstava „Historie hradeckého C.k. pěšího pluku č. 18“ v prostorách
st. Zámku Hrádek u Nechanic. Prohlídky po skupinách s průvodcem.
10.30
Slavnostní nástup vojenských jednotek na nádvoří zámku.
10:00 - 14:00 Táborový život na nádvoří zámku, Hudební produkce C. k. Heligonka
18. pěšího, beseda s návštěvníky, možnost vyzkoušet zbraně války 1866,
obrněná vozidla 1.sv.v., dětská střelnice ...
14.00 - 14.45 C.k. manévry - komentovaná bojová ukázka.
15.00 - 15.20 Slavnostní nástup jednotek, předání pamětních medailí.
15.30
Ukončení denní části manévrů.
18:00 – neděle Večerní zábava s C.k. Heligonkou 18. pěšího – strážnice areálu zámku.
Je plánováno mnoho atrakcí pro návštěvníky, jako např. harmonikář po celý den – C.k.
Heligonka 18. pěšího, dobový vojenský tábor, dětská střelnice, obrněný automobil I.sv.v.,
možnost vyzkoušet ovládání a střelbu ze zbraní armád v roce 1866, polní kuchyně, beseda s
návštěvníky – události roku 1866.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Informace na: 18LIR@seznam.cz , klika-m@email.cz, gsm.: 605 837 097, 737 270 412
(Pořadatel si vyhrazuje právo na případné technické úpravy programu)

Doprovodný program v kostele:
Výstavy: Křtiny - Muzeum východních Čech • Stolování z dob
našich babiček - Potravinářská škola Smiřice (prodej výrobků)
• Jak šel čas - zapůjčená výstavní expozice z Roudnice • Řemeslné
výrobky – z kurzů pořádaných společností Hradecký venkov
• Kněžská bohoslužební roucha – včetně výkladu
24.00 Ukončení akce
Cena vstupného na hlavní program v kostele je
program je vstupné dobrovolné. Celý výtěžek
opravu nechanických varhan. O průběhu
vybrané částky Vás budeme informovat
zpravodajích. Cílem akce „Noc kostelů“
ﬁnančně podpořit opravu varhan a
práci společnosti Hradecký venkov
o.p.s., ale také připomenout
kulturní a duchovní dědictví
našich předků.

100,- . Na doprovodný
bude věnován na
akce a výši
v regionálních
je nejen
představit

zpravodajství obce
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Miss Panenka - školní kolo ZŠ a MŠ Nechanice
Tento projekt Českého rozhlasu
a českého výboru UNICEF probíhá
již od r. 2004. Jeho cílem je získat
finanční prostředky pro celosvětovou
očkovací kampaň UNICEF, a to za
použití symbolu, který znají všechny děti na světě – panenky. Pro cíle
projektu byla zvolena forma textilní panenky, kterou si každý může
snadno vyrobit i sám doma. Každá
představuje skutečné dítě, které bude
v rámci očkovací kampaně v rozvojových zemích proočkováno proti šesti
hlavním smrtelným dětským chorobám.
Projektu se může zúčastnit každý
dvojím způsobem: tvorbou panenky
nebo nákupem – „adopcí“ vytvořené panenky. Naše škola se zapojila
do „Miss panenky“ v r. 2005. Protože jsme s šitím panenek přímo
pro UNICEF měli zkušenosti již
z minulých let (v r. 2003 jsme vyrobili ve školní družině dvě panenky
a v r. 2004 dalších deset), rozhodli
jsme se dát této akci větší rozměr
a zapojit širší veřejnost. Doposud šily
panenky děti společně s rodiči či prarodiči. Letošní školní kolo – pro nás
již šesté – bylo opravdu výjimečné.
A to nejen počtem ušitých panenek
- 44. Přispět svým dílem se rozhodly

i členky Klubu důchodců a klientky
a pečovatelky Soukromého penzionu
pro důchodce. Samotného hodnocení hlasování se ve čtvrtek 24. března
v zasedací místnosti Městského úřadu v Nechanicích zúčastnilo téměř
500 lidí včetně žáků ZŠ a MŠ Nechanice. Třem autorům nejúspěšnějších
panenek přijeli předat hodnotné ceny
věnované hlavním sponzorem RWE,
zástupci Českého rozhlasu Hradec
Králové. Vítězná panenka Japonec
„Péťa“ (autor Toník Pešek s maminkou) již odcestovala do Hradce Králové. Ostatní panenky pojedou počátkem června společně s jejich autory
na finálovou volbu Miss panenky do
hradeckého ALDISU. Další možností
jak podpořit tento projekt je nákup
– „adopce“ vytvořené panenky. Informace o adopci a prodejních místech
najdete na www.unicef.cz. Adoptivní
rodiče, kteří panenku zakoupí pro
své dítě, vnučku, kamaráda nebo
kamarádku, pošlou tvůrci panenky
pohlednici UNICEF, aby věděl, kde
panenka našla svůj domov. Mnoho
našich panenek ušitých během osmi
let – a bylo jich téměř sto šedesát
– svůj domov již našlo. Svědčí o tom
došlé děkovné pohlednice UNICEF.
Od letošního ročníku uplynulo sice

jen pár dní, ale děti už plánují jakou
panenku s mamkou nebo babičkou
vyrobí příště.
Touto cestou bychom také chtěly ještě jednou poděkovat všem, kteří s námi
na tomto projektu spolupracují.



DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE!
Eva Havranová a Jana Pavlíková
vychovatelky školní družiny
ZŠ a MŠ Nechanice

Všech 44 panenek.. (Foto: Eva Havranová)

Výroční rokování v MS Mžany
Na výroční členské schůzi konané 19. března v útulné klubovně ve
Mžanech se sešli místní myslivci,
kolegové z partnerských honiteb
a přátelé myslivosti, aby zhodnotili
uplynulé období roku 2010 a nastínili úkoly pro rok 2011. Této akce se
zúčastnili zástupci MS Hněvčeves,
Probluz, Stračov, Suchá, Všestary,
honitby Košátky, honitby Ješovice, a také zástupce Obecního úřadu
Mokrovousy.
Úvodního slova se ujal předseda
mysliveckého sdružení p. Jiří Valena.
Přivítal přítomné a požádal, aby uctili minutou ticha památku zesnulých
členů a kamarádů. Poté přednesl hodnocení činnosti sdružení, poděkoval
členům za práci v průběhu roku. Připomněl výsledky větších akcí (slavnostní setkání myslivců, podzimní
zkoušky loveckých psů), ocenil jejich
zdárný průběh a velmi dobrý ohlas
i u nemyslivecké veřejnosti. Dále
nastínil úkoly pro rok 2011, jak
v honitbě, tak i při pořádání velkých
akcí, jako bude 8. října Sokolnický
den ve Mžanech, který bude součástí Mezinárodního setkání sokolníků v Opočně (6. - 9. října). Neméně
důležitá bude příprava pravidelného
setkání myslivců a přátel myslivosti
v červnu – měsíci myslivosti. Také
se zmínil o jejím současném stavu
a nelehkých podmínkách pro českou
myslivost v nestabilní ekonomické

situaci naší republiky. Poděkoval za
vynikající práci našim kuchařům
Aleši Valentovi a Miroslavu Novákovi, kteří se vzorně starali o občerstvení, hlavně při velkých akcích
a honech. Kuchyně v klubovně MS
Mžany je díky nim známa v celém
okolí, zejména vynikajícím mysliveckým menu. V závěru svého vystoupení popřál všem zúčastněným hodně
zdraví, úspěchů při plnění náročných
úkolů v letošním roce a hlavně hodně
pěkných chvil při myslivosti.
Dále vystoupil myslivecký hospodář Stanislav Pražák. Zhodnotil
uplynulý rok z hlediska své funkce,
tj. běžnou činnost v honitbě, starosti
o zvěř, a údržba mysliveckých zařízení. Seznámil přítomné s odlovem
zvěře. Připomněl problémy s černou
zvěří, tlumení predátorů (liška, psík
mývalovitý, straka) a těžkosti s volně pobíhajícími psy. Dále seznámil
přítomné s plánem myslivecké činnosti pro letošní rok a poděkoval
zástupcům honitby Ješovice, Košátky
a Poříčí-Lhota za podzimní a zimní pozvánky na naháňky na černou
zvěř.
Za revizní komisi její předseda
Jiří Tošovský velice kladně zhodnotil
finanční činnost sdružení, precizně
vedené účetnictví Josefem Zvoníčkem a vyrovnaný rozpočet i v dnešní
nelehké ekonomické situaci. V diskusi vystoupili zástupci partnerských

sdružení a honiteb a ¨starostka obce
Mokrovousy Jana Pečenková. Všichni
přislíbili účinnou spolupráci v dalším
období. Zástupci honiteb se zmínili
o přemnožení černé zvěře a nutností
velké regulace, což není možné bez
pořádání naháněk. Dále byla probrána i činnost dančí chovné oblasti
Hrádek, její nutnost udržení a zlepšení pro další rozvoj kvalitního chovu
dančí zvěře na Nechanicku.
Konec oficiální části rokování ukončili a začátek volné zába-



vy odstartovali kuchaři pozváním
na myslivecké menu. Harmonikář
a kamarád Pepa Šorma rozezněl svou
heligónku, když spustil krásné myslivecké písničky. K němu se přidali další účastníci. Volná debata a zábava
pokračovala v příjemném duchu do
pozdních hodin. Popřejme ze Mžan
i naší myslivosti, myslivcům a přátelům myslivosti hodně pěkných akcí
a příjemných zážitků v letošní sezóně.
Břetislav Hnízdil

Účastníci výročního rokování ve Mžanech. (Foto: Jana Pečenková)
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Hola, hola, škola Mžany volá
S touto klasickou větou se zanedlouho probudí i budoucí prvňáčci, kteří se
zúčastnili 10. února zápisu v ZŠ Mžany.
Od 13 hodin se začali scházet v budově Základní školy Mžany nastávající
žáčci s pyšnými rodiči. Na každého
účastníka zápisu čekala řada her, otázek, úkolů a za odměnu i výrobky od
starších žáků. Zápis probíhal v nádechu pohádek. Na pomoc paní ředitelce
Věře Veckové přišly žákyně z vyšších
ročníků. Jejich masky dokonale odlehčily napjatou atmosféru školního zkoušení. Nebyl tedy problém během dne
potkat ve škole nejrůznější pohádkové
postavičky Děvčata byla převlečena
do kostýmů, od kočičky a myšky až po
čarodějnice a další pohádkové bytosti.
Při zápisu každá seděla na jednotlivém stanovišti a kladla předškolákům
otázky. ,,Poznáš, jaký je to tvar? Které
z písmenek znáš?“ Ptala se Pipi Dlouhá Punčocha. A nebo: ,,Seřaď tečky
pod čísla. Dokážeš vyjmenovat něja-

ká zvířátka? A nakreslíš nám školu?“ byly různé, ale na jednom se přeci jen přejeme hodně píle, pěkné známky
požadovala Červená Karkulka. Někteří všichni shodli, že se do školy moc těší. a dobré kamarády.
nováčci byli trochu stydliví, ale postu- A my se těšíme na ně a do začátků jim
Veronika Kašparová Mžany
pem času se rozpovídali a nakonec ani
nechtěli jít s rodiči domů.
K zápisu přišlo celkem devět předškoláků. Zeptala jsem se paní ředitelky,
jak podle ní reagovali budoucí žáci na
nové prostředí. ,,Myslím, že to nebylo
zlé, nikdo se nám nerozbrečel, u všech
byl vidět úsměv na tváři. Určitě to pro
ně bude jiné než ve školce. Před nějakou
dobou se tu byli s paní učitelkou z MŠ
podívat a tak už je nemělo nic překvapit, jedině snad ty naše kouzelnice
a Karkulka. Ty tady nikdo nečekal.“
Podobnou otázku, co se ti ve škole
líbí, jsem položila i některým dětem.
Odpovědi byly různé. Většinou se jim
nejvíce líbilo vybavení školy a barevná
výzdoba. Někdo ovšem ocenil dárky i
v podobě záložek do knížek, obrázky
 Červená Karkulka s budoucím prvňáčkem. (Foto: Veronika
a jiné drobnosti, které pro ně byly přiKašparová)
praveny. Jak už jsem uvedla, odpovědi

Podpora aktivit žáků školy
Díky žádosti podpořené Královéhradeckým krajem se podařilo SRPDŠ získat
15.000,-Kč na podporu mimoškolních
aktivit a dlouhodobých projektů žáků ZŠ
a MŠ Nechanice.
V rámci této dotace jsme přispěli
na tradiční akci školní družiny „Hledání Ježíška“, vánoční a velikonoční
dílnu, kterou pořádají žáci ZŠ praktické se svými učiteli. Je určen spolužákům z prvního stupně ZŠ. Realizace
představuje několik týdnů příprav
a práce, aby vše dopadlo na výbornou
a děti si odnášely domů krásné výrobky.
Další podpořenou akcí bylo výjezdní
zasedání školního parlamentu, který si
tuto odměnu za činnost v letošním školním roce opravdu zaslouží. Mimo jiné
přišel s návrhem uskutečnit na druhém
stupni ZŠ literárně – dramatický projekt, který by skloubil literaturu i zábavu.
Tento nápad byl na školním parlamentu
rozpracován do konečné podoby. Vše
si s pomocí vyučujících nachystali žáci
samostatně a při prezentaci skupin se
zúčastnění poučili i dobře pobavili.
V rámci dlouhodobého projektu

budování přírodní učebny získala škola prostředky na výukový materiál z
krajského dotačního programu na podporu enviromentální výchovy. Chyběly však další pomůcky k tomu, aby se
běžná učebna postupně přeměňovala
na badatelský klub. Proto byl zakoupen
teploměr s bezdrátovým čidlem, mikroskop s kvalitní optikou, a také digitální
mikroskop pro pozorování půdních mikroorganismů vermikompostéru,ve kterém žížaly přeměňují bioodpad na kvalitní kompost. Mikroskop snímá a zvětšuje
sledované objekty na obrazovku monitoru a zároveň i na interaktivní tabuli.
Všichni žáci pak mohou v „přímém přenosu“ sledovat části květu, pohyb žížaly
nebo strukturu lidského oka. Mikroskop
navíc umožňuje zhotovovat fotografie
a videa.
Dále byly doplněny síťky, teploměry
a testy vody, které jsou součástí „badatelské brašny“ pro „praktické dílny“
(nejen) u vody. Žáci ve skupinách plní
zadané úkoly, měří teplotu vody, zjišťují její kvalitu a stávají se doslova „lovci“ drobných vodních živočichů, které

podle pracovních listů a klíčů identiTo vše proto, aby lépe pochopili vztafikují a zase vrací do původního pro- hy mezi organismy v přírodě, důležitost
středí. Při těchto pozorováních objevují všech procesů a význam jednotlivých
larvy chroustíků, potápníků, komárů živočišných a rostlinných druhů.
i vážek, vodní berušky, pulce skokanů a
Za SRPDŠ při ZŠ a MŠ Nechanice
ropuch.
M. Truchliková

Po dlouhých letech příprav bude
v letošním a příštím roce probíhat realizace projektu „Regenerace zámeckého
parku zámku Hrádek u Nechanic“. Pro
ty, kdož si nedovedou představit, co
důkladná příprava znamená, zmíním
několik významných částí: v letech 2007
až 2008 byla společností SAFE TREES
z Rosic u Brna provedena inventarizace zeleně v parku, v roce 2009 byl stejnou firmou dokončen Projekt péče o
stromy. Ten byl finálním podkladem
pro zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci z Operačního
programu životního prostředí (OPŽP),
za podpory Evropského fondu pro

regionální rozvoj. Dotace nám, tj. Národnímu památkovému ústavu (NPÚ), byla
schválena v květnu 2010. Jelikož se jedná
o veřejnou zakázku, musel být nejdříve
vybrán odborný poradce, který za NPÚ,
jako zadavatele, zpracoval zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby. Po jejím schválení mohlo
být na konci minulého roku vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele. Skončilo
teprve v minulých dnech, kdy byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem
prací za cca 5,3 milionu Kč. Stala se jím
firma pana Petra Vykruta z Ostravy-Hrabůvky.
Vítězná firma začne odstraňovat nále-

tové dřeviny a náletové porosty, bude
odstraňovat dřeviny, jež jsou ve špatném
zdravotním stavu. Dále bude ošetřovat
stávající dřeviny dle zpracované inventarizace, která obsahuje i návrh o jejich péči.
Bude zakládat nové trávníkové plochy a
vysazovat nové dřeviny a keřové skupiny.
V rámci realizace projektu se předpokládá vysazení 359 kusů nových dřevin
a ošetření 712 kusů stávajících. Firma
musí přitom v maximální míře respektovat návštěvníky areálu a hráče golfu. Jsou
vypracovány etapizace a harmonogram
prací, které by měly být zárukou bezpečného pohybu osob v zámeckém parku.
Samozřejmě, že se nevyhneme částečné-

 Školní parlament 2010/11, zleva: předsedkyně Simona Kopecká, A.
Rozsypálková, K. Špacírová, A. Balcarová, L.Koláček, V.Pluhařová, V.Dolana,
P.Hodyc, L.Kalenský. (Foto: Petr Soukal)

Regenerace zámeckého parku
mu omezení, ale věřím, že u návštěvníků
najdeme pochopení. Díky plnohodnotné
obnově vegetace a kompozičních hodnot,
jež byly za poslední desetiletí značně
narušeny, zde za dva roky budeme mít
opět park, který by měl plně odpovídat
svému názvu – zámecký krajinářský park
anglického typu.
Nezbývá než vyslovit přání, abychom v takovém tempu a s takovým
finančním krytím mohli pokračovat
i v obnově zámeckých fasád a případně
i v rekonstrukci sousední bývalé hospodářské budovy, nebo skleníku.
Ivan Šenk
kastelán zámku Hrádek u Nechanic
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Do Všestar za sportem i relaxací
Udělat něco pro zdraví i duševní
pohodu, protáhnout tělo nebo posílit imunitní systém. To vše lze zvládnout v bezbariérovém areálu krytého
bazénu ve Všestarech, který provozuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové.
Co všechno areál nabízí? Především krytý bazén, který se hodí pro
rodinnou zábavu, cvičení a zlepšování fyzické kondice. Pravidelně se zde
koná také výuka plavání pro rodiče
s dětmi nebo cvičení v bazénu. Každé
odpoledne je k dispozici veřejnosti,
využít jej mohou také školní kolektivy. Teplota vody je vyšší, než je
v bazénech obvyklé, což přijde vhod
právě dětem. Pravidelné plavání zvyšuje pohyblivost, přirozeně posiluje
pohybový systém, uvolňuje svaly
a pomáhá při prevenci a nápravě
nevhodného držení těla způsobeného jednostrannou zátěží.
Navštívit můžete také dvoukomorovou saunu. Na rozdíl od podobných zařízení je zde kromě sprch
i ochlazovací bazének. Pravidelné

saunování má prokazatelně blahodárný vliv na imunitní systém, aktivizuje ho a tím posiluje obranyschopnost organizmu. Příznivě působí také
na cévní systém, zlepšuje prokrvení,
čistí celé tělo a zbavuje škodlivých
látek. Saunu mohou využít jednotlivci, páry i celé rodiny. Středy jsou
vyhrazeny ženám.
Pro „přespolní“ nabízí areál ve
Všestarech také příjemné a cenově
dostupné ubytování. Do Hradce Králové je blízko, a tak se ubytovna může
stát výborným východiskem pro
výlety na kole, vlakem i autem.
Rodiče s dětmi mohou využít kurzy plavecké školy Vydrýsek. Plavat
chodí s dětmi i tatínkové. Především
však dámy ocení zdejší Aqua aerobik, který pomáhá udržet váhu a bez
nadměrné zátěže přirozeně formuje
postavu. Své služby nabízí i kadeřnictví, stačí se předem objednat.
Protáhnout tělo a posílit pohybový aparát můžete i v sousedním Fitcentru. Profesionální cvičitel Vás rád
naučí jednoduché cviky, které zlepší

celkovou tělesnou kondici a uleví od
řady potíží způsobených jednostrannou zátěží a sedavým zaměstnáním.
Ať už využijete kteroukoli službu
areálu ve Všestarech, jistě oceníte
i zdejší občerstvení, parkování zdarma přímo u bazénu nebo také bez-

platný internet. Překvapením může
být široký systém slev a velmi výhodné předplatné.
Další informace najdete na www.
Bazen Vsestary.cz. Těšíme se na Vás!
Lukáš Pochylý

 Plavání s dětmi. (Foto: Jana Kracíková)

Víceúčelové sportovní hřiště v Sadové v provozu

Na podzim loňského roku vybudovala firma Linhart v Sadové sportovní
víceúčelové hřiště o rozměrech hrací
plochy 32x15 m. Je na něm provedeno různobarevné lajnování pro
tyto sporty: tenis, volejbal, nohejbal,
basketbal a malou kopanou. Součástí výbavy jsou basketbalové koše,
branky umístěné mimo hrací plochu
a sloupky na sítě, umístěné taktéž
vně hřiště. Hrací plocha je opatřena
umělým povrchem „Spurtan“ a celý
obvod sportoviště je oplocen do výše
4 m. Je to první a dominantní prvek
vznikající na návsi, která by měla
sloužit k bližšímu setkávání mládeže
a dospělých.
Přestože příznivé počasí loňského
podzimu lákalo zájemce o sportování, nebylo možné hřiště otevřít, neboť
okolí čekaly ještě rozsáhlé terénní
úpravy a hráči by na plochu hřiště
zanesli nečistotu. Bylo proto nutné
odložit otevření hřiště do doby, než
bude vybudován přístupový chodník ze zámkové dlažby. Současně
bylo rozhodnuto, pro usnadnění

údržby bezprostředního okolí, vytvořit z obrubníků kolem celého hřiště
olemování v šíři 1 m, zakryté černou
netkanou textílií se zásypem z oblázků.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo
pokusit navázat na přerušenou tradici brigád před mnoha lety a tyto práce
realizovat vlastními silami za pomoci
místních občanů. K našemu velkému
a milému překvapení se brigády po
oba dny prvního dubnového víkendu
zúčastnilo 30 velmi pracovitých lidí.
Práce probíhaly úžasným tempem
a tak byly kromě výše uvedených plánovaných prací navíc ještě položeny
kabely pro instalaci umělého osvětlení hřiště, natřeno 11 kovových sloupů
veřejného osvětlení, zaplněny spáry
v chodníku u koupaliště a rozhrabány
krtiny na obsekávaných travnatých
plochách. Všem, kteří se zúčastnili
brigády patří ještě jednou naše poděkování. První nedočkavci po dokončení prací již v ten podvečer vyzkoušeli tenis a nohejbal.
Plocha sportovního hřiště byla

zpřístupněna široké veřejnosti. K úplnému dokončení ještě zbývá provést
poslední terénní úpravy okolí a především dokončit přestavbu přilehlého
objektu na sociální zázemí, zahrnující
WC, šatny, sprchy, sklad sportovního

náčiní a prostor pro malé občerstvení.
Věříme, že bude-li potřeba brigádnické pomoci, opět se můžeme na naše
občany spolehnout.
Za zastupitelstvo obce
Ing. Drahoslav Falta

 Úpravy sportovního hřiště v Sadové. (Foto: Jiří Středa ml.)

Galavečer jezdeckých disciplín
Již tradičně se 26. února letošního
roku konal Galavečer jezdeckých disciplín všestrannosti a spřežení. V jeho
průběhu byli vyhodnoceni nejlepší
jezdci a nejúspěšnější chovatelé. Rekapitulaci sezóny 2010 hostilo město
Humpolec, které je kolébkou každoročních závodů Zlaté podkovy. Letošní ročník byl pro nás „Nechaničáky“
výjimečný. Prvním oceněným byl Jan
Hladík z Lubna, který se svým dvojspřežím pony jezdí za JK Boharyně.
Jan a jeho dvě klisny Gina 7 a Gary 2

obsadili v kategorii pony Českého
poháru spřežení 2. příčku. Druhým
z oceněných byl Miloň Hypius z Horních Černůtek, majitel vítězného koně.
Klisna jménem Britney 2 se stala jednoznačnou vítězkou kategorie kritéria
mladých koní - pětiletých. V sezoně
2010 jsme ji mohli vidět pod jezdkyní
Veronikou Příhodovou. Nyní je Britney
2 opět doma ve stáji Hypius a společně s Aničkou Hypiusovou se obě slibně připravují na sezonu 2011.
Gabriela Kotková

 Jan Hladík a Iveta Groulová na koních Gary a Gina. (Foto: O. Procházková)
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Dětská olympiáda deskových her

V sobotu 19. března se v odpoledních hodinách ve škole v Boharyni
uskutečnila Dětská olympiáda v deskových hrách. Touto akcí se poprvé
na veřejnosti představilo občanské
sdružení „Bohárensko, o.s.“ Ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou v Boharyni a Hradeckou
agenturou mladých z Hradce Králové
připravilo pro děti tří věkových kategorií odpoledne plné soutěží v deskových a společenských hrách.
Celkem se do soutěže zapsalo 26
dětí. Nejpočetněji byla zastoupena



věková kategorie do 7 let. Mládež
soutěžila o tři sady pohárů, které byly
určeny vždy nejlepším účastníkům
v každé věkové kategorii. Rozhodoval
nejvyšší počet bodů při absolvování
tří herních disciplín.
Všechna klání probíhala pod
dozorem rozhodčích a za velké podpory dospělých, rodičů i prarodičů.
V zápalu soutěží čas rychle utíkal a
v 18,30 hodin bylo možné vyhlásit
vítěze.

Nelítostný souboj na herním plánu hry Člověče nezlob se.

V kategorii do 7 let získali poháry:
Ale i děti, které nedosáhly na prv1. Filip Pešek
75 bodů ní tři místa, byly odměněny. Domů
2. Alice Švagerková
67 bodů si odnesly diplom a čokoládu. Na
3. Petr Gall
50 bodů závěr byla slosována pořadová čísla
Po velkém klání v kategorii do 11 let soutěžících a tři výherci získali věcné ceny v podobě společenských her.
byli oceněni:
1. Adam Sentivan
105 bodů V závěru vydařené akce bylo poří2. Eliška Chladová
95 bodů zeno společné foto a padlo několik
3. Kamil Farka
95 bodů otázek o dalším ročníku. Tak možná
V nejstarší kategorii se nejlépe umístili: zase příští rok v březnu ….
l. Martin Rauer
115 bodů
Dr. V. Jílková, K. Hellerová,
2. Kamil Beránek
100 bodů
Bohárensko, o.s.
3. Jana Tomášová
90 bodů



Přemýšlení nad čenobílou šachovnicí.



Víťa Lukáš z 8.A. (Foto: Petr Soukal)

Letošní lyžák
Celý ten velmi zábavný a dlouho
očekávaný „blázinec“ začal 27. února
dopoledne, kdy se všichni účastníci
lyžařského výcviku shromáždili na
náměstí v Nechanicích. Netrpělivě
jsme, každý se svým doprovodem,
vyhlíželi příjezd autobusu. Když autobus přijel, celá naše početná skupina
se „nalodila“ a za doprovodu několika mávajících rodičů, sourozenců či
prarodičů jsme odjeli. Po příjezdu do
obce Strážné jsme se vydali k chatě U
Kostela, kde bylo místo našeho pobytu. Ubytování nás velmi mile překvapilo a čím jsme byli nadšeni, bylo
zdejší stravování. A jak by ne, když
jsme měli k obědu a k večeři na výběr
ze dvou jídel a chutnalo nám jako od
maminky. Po obědě a po čase pro
vybalení jsme si všichni vzali svou
výzbroj a vydali se vyzkoušet „kvalitu“ sněhu. V průběhu týdne jsme jezdili mikrobusy a transportery jen do
několik kilometrů vzdáleného městečka Herlíkovice, do ski areálu Bubákov. Vždy večer po návratu ze svahu a
po večeři jsme si zdokonalovali naše

znalosti přednáškou či připravenou
prezentací. Díky tomu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých i užitečných
rad a věcí, tedy hlavně při návštěvě
člena Horské služby a samozřejmě
i při návštěvě pracovníka ze Správy Krkonošského Národního Parku.
Pro ty, kteří se rádi baví v kolektivu,
byly večer připraveny i kolektivní hry,
které nás ohromě bavily. Počasí nám
celý ten týden přálo, a proto většina
z nás přijela s červenými tvářemi či
opálenými brýlemi od sluníčka. Celý
lyžařský výcvik bych považovala za
velmi zdařilý, ale bylo nám líto, že
nás během týdne museli opustit dva
spolužáci. Jménem všech účastníků bych ráda poděkovala personálu
penzionu za vynikající péči o nás
a velký dík patří i našemu učitelskému sboru za to, že to s námi přežili
bez fyzické a doufám i psychické
úhony. Pevně věřím, že i příští lyžařský výcvik bude minimálně tak povedený jako ten letošní.
Michaela Stará, 8.A. ZŠ
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