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Kunčice mají opět svůj zámeček
8. prosince 2011 proběhla v obci
Kunčice úspěšná kolaudace objektu
čp. 1, a tak byla ukončena velká rekonstrukce této stavby, která trvala
bezmála rok. O přestavbě rozhodlo
obecní zastupitelstvo v roce 2007. Financování celého takto rozsáhlého
projektu umožnila zejména dotace ze
Státního zemědělského intervenčního
fondu (SZIF) ve výši 12 646 000 Kč.
Rekonstrukci provedla firma Genex,
s.r.o. Celkové náklady na rekonstrukci
dosáhly výše 17 719 200 Kč.
Stavba byla původně Harrachovským loveckým zámečkem. V roce
1945 byl celý Harrachovský majetek zestátněn na základě Benešových dekretů
a zámeček přešel nejprve do vlastnictví státu, později obecního JZD, které
v něm zřídlo několik bytů. Stavba od té
doby chátrala.
Jelikož objekt nespadá pod Národní
památkový ústav, projekt na rekonstrukci vznikl a byl schválen velmi
rychle. Firma Genex mohla od srpna
roku 2010 začít s kompletní renovací,
aby k 31. 11. 2011 byly stavební práce
úspěšně dokončeny. Z původně chátrající stavby se rázem opět stala dominanta celé obce. Proměnou prošly
zdi i omítka, které se navrátil původní
červenohnědý odstín, jaký měla, když
byl zámeček v roce 1850 dostavěn. Výraznou proměnou prošlo také okolí a z
původně neprostupného houští vznikla
kultivovaná zahrada určená zejména
dětem. V současné době se plocha ještě
nestihla zatravnit, a tak na zahradě za-

tím leží pouze měkčená dlažba.
Novotou vonící místnosti zatím zejí
prázdnotou, ale v brzké době se do objektu přestěhuje obecní úřad i knihovna, jednu místnost bude mít vyhrazenou místní sportovní klub SK Bystřian
Kunčice jako zasedací sál a další prostory mohou využít důchodci. Objekt
čp. 1 je poměrně velký, a tak se v něm
nachází celkem pět kuchyní.
Z objektu totiž především vznikne mateřské centrum, které dětem
nabídne do budoucna dvě místnosti
v přízemí a velkou, rozsáhlou zahradu
s oplocením. Mateřské centrum, podle podmínek grantu SZIF musí začít
fungovat do půl roku od dokončení
budovy, takže obecní úřad v brzké době
plánuje nákup hraček a nábytku. Vznik
mateřského centra tak vytvořil i dvě
pracovní místa na plný úvazek. Obecní
úřad vyhlásil konkurz jednak na místo
učitelky pro mateřské centrum a také
na místo obecního správce, který by
se staral jak o objekt čp. 1, tak o celou
vesnici – sekal trávu, udržoval silnice
v případě sněhové kalamity průjezdné
apod. Pro nového správce již čeká nový
traktor na sekání, pořízený také z dotace SZIF.
V prvním patře se nachází velký sál
o rozměrech 18x6 metrů o jehož využití se zatím diskutuje. Přesto však byl
paradoxně tento prostor využit jako
první. Místní ženy jej proměnily v tělocvičnu a scházejí se tam pod vedením
paní Hornychové každou středu. Nový
objekt bude patrně žít sportem, protože



Nově zrekonstruovaný objekt čp 1 v Kunčicích. Foto: Tomáš Nováček

ve sklepení se nachází velká místnost
(původně vinárna), o které se uvažuje
jako o budoucí posilovně. V plánech
na nákup strojů má starosta obce Květoslav Kvasnička jasno: „Ve vsi je pár
lidí, kteří mají doma posilovací stroje,
ale spíš se jim doma pletou, než aby na
nich cvičili, tak bychom je sebrali a dali
do sklepení, aby na nich mohl cvičit
každý.“ Podle pravidel pro poskytnutí
grantu totiž v objektu nesmí probíhat
minimálně pět let od přidělení grantu
žádná výdělečná činnost, např. kadeřnické služby a podobně.
Kromě rekonstrukce objektu čp. 1
prošla opravou i obecní kaplička patřící
k nechanickému kostelu Nanebevzetí
panny Marie. Opravné práce provedla firma Hromosvody Hornych, která

opravila omítku a zrenovovala střechu
i krovy. Kaplička se může pyšnit originálním zvonem z roku 1873. Celkové
náklady na opravdu kapličky dosáhly
výše 300 000 Kč, z toho 270 000 uhradil
opět SZIF.
Dne 15. 12. 2011 proběhl v objektu
čp. 1 Den otevřených dveří. Šlo spíše o
předvedení výsledku stavebních prací, než slavnostní otevření. To starosta
obce plánuje na březen či duben 2012,
kdy podle jeho slov už bude většina
objektu v provozu a venku nebude tak
blátivo a brzo tma. „S opravou jsem
spokojen, vše se podařilo tak, jak bylo
vyprojektováno. A občané byli nadšení,“ tak zhodnotil ukončenou rekonstrukci starosta obce pan Kvasnička.
Lukáš Vaníček

Slovo předsedy svazku
Na počátku roku 2012 jen krátké přání pro všechny spoluobčany
v rámci mikroregionu Nechanicko.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, pohodu a spokojenost. Přestože
výhled na letošní rok není nijak optimistický, pevně věřím tomu, že jej
zvládneme bez velkých útrap a nervů, i když to bude, zdá se, velmi těžké.
Mikroregion neplánuje pro letošní
rok žádný velký projekt, neznamená
to ale útlum činnosti, jen prosté přizpůsobení se momentální situaci.
V rámci krajských grantů bychom
rádi uspěli v dotačním titulu, který
by umožnil vybavit obce sportovním

zařízením (trampolíny, stoly na stolní tenis, volejbalové míče a sítě atd.)
a nafukovacími skákacími hrady.
I v letošním roce by se měly konat
v rámci mikroregionu různé kurzy, semináře a školení. Pro naše
nejmenší je pro základní školy připraven turnaj ve vybíjené
a pro mateřské školy olympiáda. Pro seniory spolupořádáme
s obcí Hněvčeves koncert Moravanky, na který tímto zveme.
Veškerá tato činnost by měla obcím vrátit část prostředků, které poskytují ve formě členských příspěvků.
Petr Švasta, předseda svazku

Více se dočtete na str ...6
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Činnost občanského sdružení Spolku přátel Nechanicka
Spolek přátel Nechanicka je občanským sdružením, které zahájilo
svou činnost začátkem loňského roku.
Jako své cíle si stanovilo ochranu
a zachování kulturních, přírodních
a historických hodnot na území Nechanicka včetně trvalé rehabilitace
pro zachování dalším generacím.
Hlavním úkolem, který si spolek vytkl, je obnovení pomníku T. G. Masaryka, který stával před budovou
Základní školy v Nechanicích. Na začátek je to úkol nesnadný, vyžadující
značné úsilí a časovou náročnost, ale
domníváme se, že ne nerealizovatelný. Dále chceme podporovat či iniciovat další činnosti, které povedou
k záchraně kulturního dědictví
v rámci Nechanicka. Další informace
o sdružení včetně stanov najdete na
www.nechanice.cz/spolky-a-sdruzeni.
Historie pomníku T. G. Masaryka
se začíná psát již od 20. let 20. století, kdy byl zřízen komitét pro postavení Masarykova sirotčince a na jeho
postavení probíhala veřejná sbírka.
O několik let později byl z ekonomických důvodů tento záměr zrušen
a část vybraných finančních prostředků byla převedena na komitét pro postavení pomníku T.G. Masaryka. Toto
sdružení zvolilo lokalitu před nově
postavenou budovou Masarykovy
obecné školy, jejíž slavnostní otevření
se uskutečnilo 18. září 1932 a která
nesla jméno prvního československého prezidenta podobně jako většina
škol postavených ve 20. a 30. letech 20.

století. Záhy byly komitétem přijaty
návrhy arch. Viléma Kvasničky z Prahy a sochaře Josefa Bílka z Hořic a začalo se se stavbou. Pomník byl vztyčen
29. července a 4. srpna 1935 byl u příležitosti 85. narozenin T.G. Masaryka
slavnostně odhalen. Jednalo se o figurální pískovcový pomník v nadživotní
velikosti a na vysokém soklu. Pomník
svou kompozicí a proporcemi navazoval na objekt školy. Přesné rozměry se
bohužel nedochovaly, pouze dobové
fotografie a pohlednice.
Socha na tomto místě dlouho nezůstala. Před blížící se německou
okupací byla ukryta a zazděna v suterénu školy. Po skončení války byla
socha vrácena zpět na své místo
a již 28. října 1945 byly k pomníku
kladeny květiny a věnce. Další osud
pomníku je smutný a sporný. Z archivních zdrojů se dozvídáme, že
dne 28.11.1959 byl pomník ze svého
podstavce „odborně“ sejmut pracovníky kamenické školy v Hořicích.
V následujících letech byl odstraněn
i jeho sokl. Pravdou je, že pomník
v depozitáři hořické kamenické školy
není a zmizel neznámo kam.
Naší snahou je obnovit pomník
včetně soklu. Pokud byste někdo měl
další informace ohledně vzhledu
a historie pomníku (fotografie či ústní
informace), prosím sdělte nám je.
Za Spolek přátel Nechanicka Radek
Mejstřík, (kontakt email: pomník
TGM nechanice@email.cz)



Původní pomník T. G. Masaryka. Foto: Archiv



Žáci osmého ročníku při komunikaci s žáky z Filipín.
Foto: Mgr. Jarmila Čechová

Filipíny a naše škola

Ptáte se zajisté, co máme my, ZŠ
Nechanice a Filipíny, společného? Překvapivá odpověď zní: mnoho. Téměř
každý den v týdnu jsme v kontaktu
s jazykovými lektory na Filipínách.
Letos se poprvé účastníme zcela nového projektu zaměřeného na zlepšení
komunikace žáků v anglickém jazyce.
Pomocí čtyř nových notebooků získaných z grantu a programu SKYPE
mohou naše děti komunikovat s druhou stranou jen za pomoci webkamery
a mikrofonu. Žáci jsou rozděleni do
čtyř stanovišť a každá skupina má přiděleného svého vlastního lektora, se
kterým si 45 minut povídá na dané
téma. Projekt se rozběhl začátkem
prosince a účastní se ho děti od 5. – 9.
třídy. Pár dní trvalo sladění některých
detailů, ale to se týká každého nově zaváděného projektu, takže nyní můžeme
spokojeně konstatovat, že vše běží tak,
jak by mělo. Vzhledem k tomu, že zajistit pro výuku rodilého mluvčího je
v současné době velmi obtížné, komunikace přes internet je dalším stupín-

kem, jak přinést živou angličtinu do
tříd.
První krůčky byly velmi obtížné, děti
se navzájem s lektory představovaly
a cvičily spellování, válčily s porozuměním a mluvením. Nyní, když opadly
počáteční obavy, ostýchavost i strach
z neznáma, se děti pokoušejí již aktivně
s lektory spolupracovat.
Necháme na žácích, aby připojili pár
postřehů a komentářů:
- Péťa: „…dozvíme se něco víc, o jejich zvycích , zlepšujeme si vztahy mezi
sebou, protože si radíme a pomáháme!“
- Áďa: „Je to dobré procvičení angličtiny a výslovnosti, tady nemám na
výběr a nutí mne to odpovídat!“
- Míša: „Dozvídáme se aktuální věci,
kolik tam právě mají hodin, co dělají…
říkají nám i věci z osobního života, jaké
je počasí, co dávají u nich v televizi,
a tak… Jen nás mrzí občasné ztráty
spojení i to, že mají jiný přízvuk!“
Mgr. Jarmila Čechová

zpravodajství obce
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Setkání
Šedesát let je mnoho nebo málo?
Nám, kteří jsme opustili brány školy v Nechanicích právě před šedesáti
lety, se to zdá jako okamžik. Poprvé
po těchto letech jsme se sešli a těšili
se na své spolužáky, které jsme více
než půl století neviděli. Škoda, že se
mnozí už tohoto setkání nedožili
nebo se nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit. Přesto se nás sešlo
více než polovina.
Potěšila nás prohlídka školy, která
oproti nám omládla. Díky paní ředitelce Mgr. J. Pavlů, její zástupkyni
Mgr. I. Nováčkové a paní hospodářce Studené jsme si mohli obě budo-

vy školy prohlédnout, zavzpomínat
a porovnat vybavení budov dříve
a dnes. Děkujeme za pěkné přijetí
a umožnění návštěvy.
Posezením v restauraci U Šimlů
jsme setkání zakončili. Díky vzorné
obsluze a dobrému jídlu se nám nechtělo ani se loučit. Proto jsme si slíbili, že se po roce zase sejdeme. Doufejme, že nám to zdraví dovolí.
Nechanickým přejeme hodně sil
k zvelebování svého města, na které
rádi vzpomínáme.
L. Rudlová
J. Janouchová

Co nového ve Stěžerách?
Centrum integrovaných služeb se
již definitivně naplnilo lékaři. Ke stávajícím přibyl ještě praktický lékař
MUDr. Bareš a urolog MUDr. Louda. Informace o jednotlivých lékařích
a jejich ordinačních hodinách (případně jejich telefonní čísla pro objednání) najdete na webových stránkách
obce www.stezery.cz.
Při Vaší návštěvě, na kterou srdečně
zveme všechny občany mikroregionu,
vás hned u vchodu zaujmou nápadité
a krásné obrázky, kterými vyzdobily budovu děti z mateřské, základní
a střední školy.
Také knihovna, která má otevřeno

třikrát týdně, se stále rozšiřuje o nové
a nové knihy.
Poděkování zaslouží MAS Hradecký venkov, za jehož podpory proběhl další kurz pro seniory, postižené
a děti – malování na hedvábí. Účastníci kurzu vyrobili překvapivě krásné,
téměř profesionálně provedené hedvábné šály. Dalším kurzem pak byl
kurz výroby šperků z drátu a kurz výroby látkových květinových broží.
Velmi aktivní jsou v naší obci
místní zahrádkáři, kteří uskutečnili
audiovizuální přednášku s názvem
Putování po Norsku. V lednu 2012
pak zvou nejen své členy a nejen Stě-



žeráky hned na tři přednášky, a to 18.
1. - Himaláje s paní Štambergovou, 15.
2. - Obrázky z Paříže s Ing. Maclem
a 21. 3. - Za krásami Jizerských hor. V
únoru bude také vyhlášena polytechnická a výtvarná soutěž pro žáky MŠ
a ZŠ na téma Ovoce na naší zahrádce.
Ani místní dobrovolní hasiči nezůstávají v aktivitách pozadu. Na své
valné hromadě 14. 1. 2012 se zabývali přípravou letošních oslav 130 let
trvání místního Sboru dobrovolných
hasičů.
Skauti místního Junáka potěšili
před Vánocemi své spoluobčany roznášením betlémského světla. Vzpomínkovou akci, kterou uspořádali
u Havlovy lípy, jste mohli sledovat



vých dekoračních předmětů. Práce
bavila nejen dospělé, ale zapojily
se i děti.
Jakmile se setmělo, rozezněly se po celé obci melodie koled
a rozsvítily se ozdoby, které spustily odpočítávání příchodu Ježíška.
Dospělí si poklábosili, občerstvili
se svařeným vínem, jenom sníh
nám chyběl...
Petr Soukal

Adventní dílna v Lodíně. Foto: Petr Soukal

i ve vysílání TV.
Vánoce Stěžerákům zpříjemnily také místní děti ze ZŠ, které pod
vedením svých vyučujících a patronátem OÚ zahájily advent slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Koledy si s nimi mohli zazpívat
i návštěvníci akce, kterým přišlo vhod
i pohoštění připravené učitelkami
a maminkami žáků. Velmi pěknou vánoční besídku připravili pro své rodiče i prarodiče žáčci místní MŠ.
V současné době probíhá ve Stěžerách velká anketa – Erb pro obec, které se může zúčastnit každý občan starší 10 let. Ze tří finálových erbů můžete
vybrat jeden, kterému dáte svůj hlas.
Ing. Dagmar Smetiprachová

Něco málo z Dolního Přímu

Rozsvícení vánočního stromu v Lodíně
K příjemným tradicím předvánočního času v Lodíně patří rozsvícení vánočního stromu na návsi
na první neděli adventní. Zlatému
hřebu, tzn. rozsvícení vánočního stromu, předcházela v roce
2011 adventní dílna, kde si všichni zájemci mohli na vlastní kůži
vyzkoušet, jak obtížné je vyrobit
některé vánoční ozdoby, věnce,
svícny a mnoho dalších zajíma-

Setkání spolužáků v základní škole po šedesáti letech. Foto: p. Veisová

14. prosince 2011 se v obecním
hostinci na Dolním Přímě uskutečnila tradiční vánoční besídka
pro seniory, na které vystoupily
děti ze ZŠ a MŠ Probluz se svým
krásně nacvičeným programem.
Na sklonku roku se v kostele na
Probluzi konal adventní koncert
pěveckého dívčího sboru Kantiléna z Hradce Králové. Výtěžek byl
věnován na opravu varhan, které



jsou v kostele na Probluzi umístěné a jejichž oprava byla v roce
2011 zahájena.
Do roku 2012 přeji všem občanům obce a všech jejích místních
částí pevné zdraví, štěstí a pokud
možno optimistický pohled na
dění okolo sebe.
Petr Švasta
Starosta obce

Adventní koncert sboru Kantiléna z Hradce Králové. Foto: Petr Švasta
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Stračov přivítal pražského primátora Bohuslava Svobodu
Adventní čtyřnedělí ve Stračově tradičně
zahájil vánoční koncert dívčího pěveckého sboru Kantiléna z Hradce Králové, který se
uskutečnil v kostele sv. Jakuba v sobotu 26. listopadu od 16 hodin. Zazněla nejen díla starých mistrů, ale
také barokní české koledy. Po skončení koncertu byl za doprovodu
dívčího sboru slavnostně rozsvícen
vánoční strom na návsi obce. Podávalo se svařené víno a perníčky.
Druhým
vánočním
koncertem, rozloučením s adventem,
byl nedělní koncert v 18. prosince od 16 hodin, také v kostele sv. Jakuba.
Atmosféru
koncertu umocnila návštěva pražského primátora Bohuslava Svobody
s rodinou, který i přes svůj plně nabitý program přijal naše pozvání a
našel si hodinku času na předvánoční zastavení ve Stračově.
Pražského primátora přivítal
nejprve na obecním úřadě starosta
obce Ing. Luděk Homoláč společně

se zastupiteli obce. Po zápisu pražského primátora do pamětní knihy
obce byly pražskému primátorovi
předány upomínkové předměty.
Citace z pamětní knihy
„……děkuji za pozvání obecnímu
zastupitelstvu, které mi umožnilo vidět komunální politiku z poněkud jiného úhlu, než jak ji vidíme v Praze.
S radostí ale mohu konstatovat, že
vše je o lidech, jejich chuti a odhodlání něco dělat. Myslím si, že není
nic lepšího než snaha o posun věcí
dopředu – někdy slovem a příkladem,jindy pomocnou rukou.
Přeji vám ,aby po skončení volebního období jste stále měli pocit, že
jste nepracovali marně.“
Bohuslav Svoboda
45. pražský primátor v.r.
Vánočním koncertem v kostele
provázela Ľubica Gembalová , svým
zpěvem koncert zahájily děti z MŠ,
poté zahrálo Pilařovo kvarteto ze
Základní umělecké školy Habrma-

VÁNOČNÍ STŘÍPKY Z NECHANIC
Na konci roku 2011 se v nechanickém kostele konala akce nazvaná
Tichá noc.
Za krásného počasí jsme na náměstí rozsvěceli vánoční strom s
kulturním programem našich dětí a s
řemeslnými trhy.
Výstava betlémů doplněná prodejní vánoční vazbou a šperky se dle
ohlasů velmi líbila. Známí umělci
nám zpříjemnili večer vyprávěním
při „Setkání s legendami“. Děti viděly
pohádku „Putování za Vánoční hvězdou“.
Přišli jsme na „Mikuláškou prodlouženou“ a hlavně závěrečný
„Věneček“ našich tanečních pro
začátečníky. V kulturním domě se
uskutečnilo několik vánočních kon-



certů a představení dětí a již tradiční Svatocecilský koncert. Pavlicova
vánoční mše předvedená v kostele
naším sborem Cantus feminae a jeho
přáteli byla hudebním zážitkem.
Vytvářeli jsme dekorace na vánoční dílně. Po osmé hledali a našli
Ježíška. Mladí si zatančili na ČS hitech a starší se mohli s rokem 2011
rozloučit „Posezením s klubem důchodců“.
Všem, kteří se aktivně podíleli na
realizaci jednotlivých akcí za jejich
práci moc děkuji.
Snad si každý našel to, co ho potěšilo a bylo tím i pozvánkou do Nechanic pro rok letošní.
Ilona Matoušková

Rozsvícení vánočního stromu v Nechanicích. Foto: Milan Kramář



Organizátorka akce Ľubica Gembalová a pražský primátor Bohuslav
Svoboda. Foto: Tomáš Voňka

nnova v Hradci Králové a společně Rolničky se všichni účinkující rozs doprovodným sborem potěšili loučili a děti všem přítomným přeposluchače směsicí českých koled daly „stračovské perníčky“ .
v úpravě Karla Steckera. Při písni
Petra Luštická

Mrazík na ruby první adventní neděli v Mokrovousích
První adventní neděle proběhla v Mokrovousích na téma „ruská
zima“. I když počasí připomínalo spíše jaro. Na programu byla pohádka
Mrazík naruby v podání ochotníků
z Obědovic. Mohli jste se tu potkat
s Marfušou, Nastěnkou či loupežníky. Za tradiční platidlo „vousy“ byl k
dostání boršč, masové koule, pirohy,
svařák a zdarma ochutnávka cukroví
či ruského čaje vařeného v samovaru.
Celým odpolednem provázela hudba
z pohádky Mrazík. A jak se začalo
stmívat, měnila se i hudba. Byl čas
připomenout si blížící se vánoční čas.
Za zvuku vánočních koled hraných
na klarinet jsme v podvečer rozsvítili
vánoční strom.
Touto cestou bych chtěla poděko-



vat všem, kteří toto adventní setkání
pomohli připravit. Speciální poděkování patří autorům chaloupky na
muřích nožkách, která je neodmyslitelně spojená s pohádkou Mrazík. Na
výrobě chaloupky se podílelo hodně
„stavitelů!. Ale nápad to byl, co říkáte? To se musí ocenit. Za tuto úžasnou ideu proto děkuji Janě Klempárové a Evě Kulhánkové. Téměř celý
týden po skončení akce chaloupka
ještě zdobila náves. Protože ale nemohla zůstat venku, je nyní umístěná
v prostorách místního mateřského
centra, které před Vánocemi, 22. prosince 2011, slavnostně otevřelo svou
hernu a zahájilo tím provoz.
Jana Pečenková
starostka obce

Mrazík
Žáci
5.Ana
Alex
ruby
Bareš,
v podání
Tomáš
dětského
Vlastník
divadelního
a Jan Ragula
kroužku
při založení
z Obědovic.
záhonu
Foto:
Petra
okrasných
Kopeckátravin. Foto: Radek Martinec
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únor 2012 - duben 2012

Únor
10. 2. 2012

18:00 hod

Ples v opeře - zájezd do Filharmonie HK (muzikál).

KD Nechanice

10. 2. 2012

20:00 hod

21. ples města – hraje Lyra club, předtančení, tombola.

KD Nechanice

11. 2. 2012

15:00 hod

Když si hrajem nezlobíme. Hudební odpoledne pro děti s loutkovou pohádkou. Hrají členové Divadla Lodín
z půdy Mladá Boleslav pod vedením Františka Pešána.

11. 2. 2012

18:00 hod

Věčně zelené melodie. Kabaret s písničkami Karla Hašlera. Hrají členové Divadla z půdy Mladá Boleslav pod vedením Františka Pešána.

Lodín

11. 2. 2012

20:00 hod

Společenský ples. Pořádá zastupitelstvo obce Stěžery. Hraje skupina Kapky.

Stěžery

15. 2. 2012

18:00 hod

Obrázky z Paříže. Přednáška Ing. Macla. Pořádá ČZS Stěžery.

Stěžery

18. 2. 2012

14:00 hod

Pedig - košík s víkem II. Vstupné 40 Kč. V zasedací místnosti obecního úřadu.

Stračov

18. 2. 2012

20:00 hod

Ples spolku zahrádkářů Suchá.

Lodín

18. 2. 2012

20:00 hod

Hasičský ples. Pořádá SDH Sovětice a SDH Hněvčeves.

Hněvčeves

20. 2. 2012

16:00 hod

Techtle mechtle – travesti skupina Hanky panky Praha.

KD Nechanice

20. 2. 2012

17:45 hod

Břišní tance pro začátečnice. Bližší informace www.thara.blog.cz.

Stěžery

O pohár Rady města Nechanice – dětská hasičská soutěž.

KD Nechanice

25. 2. 2012

Březen
3. 3. 2012

14:00 hod

Savování. Vstupné 40 Kč. V zasedací místnosti obecního úřadu.

Stračov

3. 3. 2012

19:30 hod

Taneční večery.

KD Nechanice

3. 3. 2012

20:00 hod

Sokolský ples. Pořádá TJ Sokol Dohalice. Hraje Reflex a No Problem.

Dohalice

4. 3. 2012

15:00 hod

Včelí medvídci – Od jara do zimy. Představení pro děti.

KD Nechanice

9. 3. 2012

20:00 hod

II. obecní ples. K tanci a poslechu hraje skupina Reflex. Předprodej vstupenek v Obecní hospodě.

Lodín

10. 3. 2012

14:00 hod

Dětský karneval.

Dohalice

10. 3. 2012

15:00 hod

Dětský karneval. Pořádá TJ Sokol Stěžery.

Stěžery

10. 3. 2012

20:00 hod

Sportovní ples. Pořádá TJ Sokol Stěžery. Hraje skupina Break.

Stěžery

10. 3. 2012

20:00 hod

Ples „Holčenská“. Pořádá OS Antona Erpse na záchranu hřbitova v Malé Zubovščině.

KD Nechanice

17. 3. 2012

14:00 hod

Kraslice netradičně. Vstupné 40 Kč. V zasedací místnosti obecního úřadu.

Stračov

17. 3. 2012

20:00 hod

Ples školy. Pořádá ZŠ a SRPDŠ Nechanice. Hraje skupina Levou rukou. Předtančení, tombola.

KD Nechanice

18. 3. 2012

14:00 hod

Dětský karneval. Pořádá SDH Sovětice a SDH Hněvčeves.

Hněvčeves

21. 3. 2012

18:00 hod

Poezie Jizerských hor. Přednáška Ing. Macla. ČZS Stěžery.

KD Nechanice

24. 3. 2012

15:00 hod

Moravanka. Královna české dechovky hraje k poslechu i k tanci.

Hněvčeves

24. 3. 2012

18:00 hod

Valná hromada TJ Sokol Dohalice.

Dohalice

24. 3. 2012

19:30 hod

Taneční večery.

KD Nechanice

25. 3. 2012

15:00 hod

Dětský karneval téma – Cesta okolo světa.

KD Nechanice

30. 3. 2012

15:00 hod

Jarní dílna pro děti a rodiče.

Stračov

Velikonoční aranžování pro dospělé.

Lodín

8. bitva z cyklu Proti všem. Obléhání Tábora Oldřichem z Rožmberka.

Mokrovousy

31. 3. 2012

Velikonoční dílna pro děti.

Lodín

31. 3. až 9.
4. 2012

Velikonoce na zámku. V pondělí velikonoční v 9:00 hod mše svatá v zámecké kapli.

zámek Hrádek

30. 3. 2012
31. 3. 2012

15:00 hod

Duben
1. 4. 2012

17:00 hod

Brouk v hlavě – Divadelní spolek Symposion Třebechovice.

KD Nechanice

8. 4. 2012

17:00 hod

Blue Flowers. Koncert vokální skupiny v kostele sv. Jiří.

Hrádek

12. 4. 2012

18:00 hod

Někdo to rád horké - zájezd do Filharmonie HK na muzikál.

KD Nechanice

14. 4. 2012

14:00 hod

Patchwork. Vstupné 40 Kč. V zasedací místnosti obecního úřadu.

Stračov

Výstava loveckých trofejí.

KD Nechanice

14. až 15. 4.
21. 4. 2012

10:00 hod

Mikroregionem na kole. Sraz u kulturního domu v Nechanicích. Bližší info. na www.nechanicko.cz.

Nechanicko

28. 4. 2012

14:00 hod

Výroba čarodějnic. Vstupné 40 Kč. V zasedací místnosti obecního úřadu.

Stračov

Soutěž „O nejkrásnější kraslici Stračova a Klenice.“ Velikonoční koncert s dětmi z MŠ.

Stračov

duben

BŘIŠNÍ TANCE
pro začátečnice
Kde: Centrum integrovaných služeb ve Stěžerách
Kdy: Od 1. 3. 2012 každý čtvrtek od 17.45 hod
Cena: Jednotlivá lekce 130Kč, permanentka 100Kč/lekce.
(Lekce trvá 90 minut).
Cena permanentky 1300Kč, celkem 13 lekcí.

		
		

Informace:

Jana Hamplová - 608 909 264
tara1@post.cz
www.thara.blog.cz

16.30
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Běh naděje v Nechanicích slaví první malé výročí - 5. ročník
V sobotu 2. 6. 2012 se uskuteční výroční 5. ročník Běhu naděje – humanitární akce zaměřené na boj s rakovinou.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili některého z předcházejících ročníků. Co nejsrdečněji zveme všechny příznivce zdravého pohybu bez rozdílu věku či výkonnosti v sobotu před Masarykovu ZŠ, kde od 9:00 hod.
začne program pro děti. Ten bude pokračovat v 10:00 hod. během na
5 km a v 10:30 hod. zápolením na trase 1 km.
Nezaběhnete 1 km za 3 minuty či 5 km za 20 minut? To rozhodně nevadí. Na náš Běh naděje vám stačí chuť a odhodlání udělat něco dobrého pro své zdraví a podpořit výzkum rakoviny. Tratě můžete absolvovat
„po svých“, na kole, na koloběžce, s kočárkem, se psem či jinak. V cíli
počkáme na všechny a navíc každého odměníme drobným občerstvením
a zaslouženým diplomem.
Aby vám a hlavně vašim dětem uběhlo čekání na start co nejpříjemněji, budou pro vaše děti připraveny od 9:00 hod. různé disciplíny, za
jejichž splnění budete opět odměněni.
Kromě podpory vašeho zdraví je naším hlavním cílem podpora výzkumu rakoviny. I vy nám v tom můžete pomoci zakoupením drobného
předmětu s logem „Běh naděje“ či prostým přispěním libovolné finanční částky. Předem děkujeme.
Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé ze ZŠ a MŠ Nechanice.
Jiří Lukáš

číslo účtu:
6725460001/5500

Místní akční skupina Hradecký venkov založila veřejnou sbírku, která
byla schválena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Sbírka se
koná v období od 06. 01. 2012 do 06. 12. 2014.
Účel sbírky: Oprava varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Nechanicích. Sbírka probíhá na transparentním bankovním účtu
6725460001/5500.
Aktuální stav transparentního konta naleznete: www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=6725460001

Kvalitní potraviny z Tržnice Hradeckého venkova

Obec Hněvčeves a mikroregion Nechanicko Vás zvou 24. března od 15
hodin do sportovní haly v Hněvčevsi na Moravanku. Vstupné 100 a 130
Kč. Předprodej vstupenek od 5. března: Obecní úřad Mokrovousy v pondělí od 8 - 13 a od 17 - 19 hod. Telefon: 498 773 921, email: ou@mokrovousy.cz. Obecní úřad Hněvčeves v pondělí 18 - 20 hod. Telefon: 495 447
339, email: starosta@hnevceves.cz. Bližší informace www.hnevceves.cz.

Za posledních 20 let se spotřebitelská poptávka po potravinách výrazně
změnila. Dříve spotřebitelé vyhledávali především zahraniční potraviny,
zabalené v atraktivních obalech, později velká část populace nakupovala
především laciné potraviny v obchodních řetězcích. V poslední době stále
více spotřebitelů vyhledává kvalitní produkty přímo od zemědělců nebo
menších výrobců, kteří garantují čerstvost, případně originalitu. Své výrobky vyrábí z tradičních surovin, nepoužívají různé náhražky, separáty,
barviva a jen v nezbytné míře konzervanty.
Zvyšující se spotřeba regionálních potravin je zaznamenána nejen
v České republice, ale v celé Evropě. Především v Rakousku, Německu
a Francii, kde státy tento trend výrazně podporují. Omezování dovozů
a využívání komodit, které vyrábí zemědělci, řeší nejen soběstačnost v potravinách, ale i péči o kulturní krajinu. Je ověřenou pravdou, že nejlacinější údržba krajiny je zemědělská činnost.
Větší oblibě regionálních potravin napomáhají i soutěže „Potravina
a potravinář“ a „Regionální potravina“, jejichž vítězové jsou popularizováni a oceňováni na Královéhradeckých dožínkách. Stále větší oblibu získávají FARMÁŘSKÉ TRHY. Jejich nevýhodou je, že se konají jen v určitých
časových intervalech.
Od loňského roku najdete na internetových stránkách Hradeckého
venkova „virtuální“ tržnici. Chceme občany seznámit nejen s kvalitními
výrobky místních zemědělců, ale také ukázat, kde se vyrábí a kde je možné
je nakoupit. Spolupracujeme s těmi výrobci, kteří garantují kvalitu a čerstvost. Chceme podpořit regionální výrobce a zvýšit spotřebu kvalitních
potravin, a tím napomoci rozvoji našeho regionu.
Všechny údaje o tržnici najdete na webových stránkách, které jsou stále více navštěvovanější. Předpokládáme, že do budoucna budeme tyto
stránky rozšiřovat a přinášet informace o dalších nových výrobcích.
Pěstujete, vyrábíte a prodáváte kvalitní potraviny a rádi byste byli součástí naší „tržnice“? K tomu stačí pouze kontaktovat manažerku Ivu Horníkovou.
Dr. Ing. Jan Pešek
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Živý betlém

3. prosince 2011 se v Třesovicích
konal již druhý ročník vítání adventu.
Protentokrát byl spojený s mikulášskou nadílkou pro všechny přítomné
děti. Ani dospělí však nepřišli zkrátka
– každý dostal přáníčko k Vánocům
a novému roku. K vidění byl živý betlém
a kromě Mikuláše a anděla přijela kočárem i svatá Barbora. K nadcházejícímu adventu a předvánoční atmosféře
přispěly svými písničkami a básničkami děti z místní mateřské školy.
Letos nás překvapila hojná účast nejen místních, ale i přespolních. Bohužel
nám nepřálo počasí. Z nebe se místo
očekávaného sněhu snesl vytrvalý déšť.
Touto cestou bych ráda poděkovala
především rodinám Jánských a Bártových za vytvoření jesliček, panu Rybovi
za ochotu přijet se svými koňmi a panu
Markovi z Tůně za ozvučení. Děkuji
všem členům SDH Třesovice za účast
na této akci a obecnímu úřadu za finanční přispění.
Hana Dolanová, SDH Třesovice

Šťastný konec
V sobotu 1. října 2011 se
v Klenici ztratila fenka Pipi.
Pravděpodobně ji vyděsil ohňostroj narozeninové oslavy.
Po marném hledání i zapojení
obecních místních rozhlasů, po
vylepení plakátků slibujících
odměnu 5 000 Kč, přes všechno běhání po kopcích a lesích
v okolí ztrácela majitelka Dana
Krejčová z Klenice veškeré naděje. Ve středu, při cestě z práce, objevila paní Jana Izachová
ze Stračova unavenou fenku při
výjezdu z obce Dub. Nálezkyni,
která odmítla nálezné, majitelka
fenky Pipi touto cestou velmi
děkuje, protože kromě fenky
zachránila paní Izachová i sedm
jejích nádherných štěňátek.


Josef a Marie v podání Vládi Brixiho a Petry Mrkvičkové.
Foto: Hana Dolanová.

Dana Krejčová, Klenice

Technický labyrint
V roce 2011 naše škola uspěla
v dotačním řízení a získala finanční
podporu z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši je 4 370 000,Kč.
Projekt, který bude zahájen v březnu 2012 a potrvá do 30. 11. 2014, je
určen všem žákům základní školy
včetně speciálních tříd. Jeho cílem je
prostřednictvím činnostních aktivit
motivovat žáky ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech,
zlepšit podmínky a možnosti pro
rozvíjení manuální zručnosti žáků.
Propojit teoretické
poznatky
s činnostmi typu „ udělej si sám“.
Vytvořením
metodických
listů
a pracovních postupů pro laboratorní cvičení a práci se stavebnicemi
i dalšími pomůckami chceme pod-
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pořit efektivitu a kontinuitu práce
v uvedených oblastech po celou dobu
školní docházky. Při práci s materiály
se snažíme rozvíjet technické myšlení a tvořivost. Ke zvýšení zájmu o
povolání technického směru, praktické poznávání oborů lidské činnosti
i pracovního prostředí jsou zařazeny
exkurze a programy v různých řemeslných dílnách.
Obsahem projektu jsou aktivity:
1. Technický labyrint
2. Inovace výuky předmětu práce
s technickým materiálem
3. Exkurze a programy pro žáky
4. Výstupní školní projekty pro žáky
5. a 9. ročníků
Z projektu budou pořízeny demonstrační pomůcky, ale také konstrukční, optické a elektro stavebnice.
Dojde k modernizaci vybavení školní

Chodník nebo život!
Aneb dočkají se Mžany a Sadová
bezpečné chůze?

Mžany potřebují chodník víc než
cokoliv jiného. Vzhledem k tomu,
že ve vsi není vlakové nádraží a ani
autobus zde nejezdí tak často, jak
by bylo potřeba, občané musí docházet do vedlejší vesnice Sadová.
Cesta je přímá a asi i právě proto
řidiči rádi podrží nohu na plynu.
Směrem k Sadové je umístěn měřič
rychlosti, který sice ukazuje rychlost, ale ne každého to donutí zpo-

malit.
Myslím, že nebezpečí této cesty
nejlépe nastíním na zkušenostech,
které jsem za pět let dojíždění do
Všestar a za necelé dva roky dojíždění do Hořic nasbírala. Jedu-li do
Hořic v Podkrkonoší, nejbližší autobusovou zastávku mám v Sadové u Motorestu kanonýra Jabůrka,
a tak se pěší cestě do Sadové nevyhnu. Nechodím nijak brzy ráno,

dílny, účasti žáků všech ročníků na
exkurzích nebo programech v řemeslných dílnách.
Získané finanční prostředky na
tento projekt jsou neinvestičního
charakteru a finance na přebudování
nevyhovujícího prostoru současné
školní dílny musí zajistit škola ve
spolupráci se zřizovatelem. V návaznosti na snížený rozpočet Města Nechanice a prostředky investované do
rekonstrukce školní budovy a budovy
MŠ byl v roce 2010 a 2011 ponížen
rozpočet školy oproti roku 2009 o
600 000,- Kč . V roce 2011 jen úhrada plynu, el. energie, srážkové vody,
vodného a stočného činila cca 76%
provozní dotace.
I přes tyto skutečnosti věřím, že se
nám projekt podaří úspěšně zrealizovat a přispěje k motivaci žáků pro
ale koncem podzimu a přes zimu
v sedm hodin ráno je samozřejmě
ještě tma. Každého řidiče jistě napadne, že by chodci měli být dostatečně osvětleni, aby byli vidět.
Nosím diodovou baterku, dvě odrazky a blikačku na kolo, ale i tak
se některým řidičům zdá zbytečné
zpomalit, když mě míjejí. Bohužel
nejde jen o mě. Stejně jako já chodí
tímto směrem na vlak i má sestra,
kamarádi, maminky s dětmi a všeobecně mnoho „Mžaňáků“. Některé
děti ze Sadové nebo Dohalic dochází zase do mžanské Základní školy.
Není divu, že se právě na této cestě stalo několik dopravních nehod.

získávání poznatků a dovedností v
přírodovědných předmětech, rozvoji
manuální zručnosti , pečlivosti, trpělivosti, představivosti, estetického
cítění a logického myšlení. Zároveň
získají dovednosti v oblasti práce s
technickými materiály, stavebnicemi,
pomůckami, přístroji a audiovizuální
technikou, které budou užitečným
vkladem do jejich dalšího života.
Škola uspěla v období od roku
2005 již v mnoha grantových titulech, ale tento je objemem získaných
finančních prostředků i náročností
nejvyšší. Pro srovnání – rozpočet
školy na provoz v roce 2011 činil 2
700 000,- Kč a 70 000,- Kč nám zřizovatel poskytl na spolufinancování
realizovaných grantů.
Mgr. Jaroslava Pavlů,
ředitelka školy

zpravodajství obce

Jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že by se nám, pěším, chodník
velmi hodil. Bohužel ti, kteří rozhodují o tom, zda chodník bude,
nebo ne, mají asi důležitější věci
na práci. Ale co by mělo být pro
zastupitelstvo obce důležitější, když
ne blaho občanů? Netvrdím, že jde
o jednoduchou záležitost. Ale toto
není problém trvající několik týdnů
nebo měsíců, nýbrž několik let.
Můj článek má na náš problém
upozornit a donutit neohleduplné
řidiče a ty, kteří se mají o své občany starat, aby se „chytili za nos“.
Veronika Kašparová
Mžany, 91
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TRADIČNÍ ČESKÉ VÁNOCE PANA LADY VE MŽANECH
Ačkoliv moc sněhu na Vánoce nenapadlo, nám mžanským to vůbec
nevadilo. Ve Mžanech je již tradicí,
že se těsně den, dva před Vánocemi
sejdou lidé místní i přespolní v tělocvičně základní a mateřské školy, aby
si poslechli koncert dětského pěveckého sboru Kaštánek. Letošní téma znělo: Tradiční české Vánoce pana Lady.
A jak to u nás vypadalo?
Okna byla zdobena sušenými jablky a pomeranči, sem tam jsme našli
i snítky chvojí, perníčky, pohádkové
knížky od pana Lady, jmelí a vše, co
k takovým tradičním Vánocům patří.
A protože počasí den před Štědrým
dnem nebylo příliš přívětivé, zahřáli
jsme se africkou bajkou, kterou secvičili a zahráli hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů Mžany a několik herců
– dobrovolníků. A zatímco se hroch
(Martin Dušek) čvachtal v bazénku,
opice (Kateřina Moravcová-Zvoníčková) se houpala na houpačce a přitom
polemizovala s pakoněm (Tomášem
Valenou) o fyzikálních jevech, mohli
jsme si dát svařák na zahřátí ve stánku
U Medvěda (provoz Lenka Munzarová). Po divadelním představení následovala krátká soutěž pro děti, kde

ten, který správně zodpověděl otázky
týkající se bajky, vyhrál knihu bajek
s podpisem všech zúčastněných herců. Ti, kteří knihu nevyhráli, nemuseli
smutnit. Dostali totiž od paní Pakoňové (Pavlíny Munzarové) sladkosti,
které jim také určitě udělaly radost.
Poté už následovalo představení herců
a pár děkovných slov pana Dr. Vladimíra Koblížka, vypravěče a režiséra
této bajky. Nesmíme zapomenout na
starostu SDH Mžany, Pavla Hýska,
který zde ztvárnil roli samotného Archiméda a též se podílel s Dr. Koblížkem na tvorbě scénáře. A po zaslouženém potlesku jsme se přesunuli do
tělocvičny a čekali a čekali…
…a dočkali jsme se sboru Kaštánek, který přitančil na lidovou píseň
od skupiny Čechomor. Poté jsme si
již vyslechli příběh o tom, jak se slavily a slaví Vánoce ve Mžanech. Tento příběh byl samozřejmě prokládán
nejznámějšími vánočními koledami,
tradičními písněmi Vánoc a mnoha
dalšími, se kterými si Kaštánek hravě
poradil. Letošní vánoční koncert nebyl jenom o zpěvu, a to díky tanečnímu vystoupení čtveřice mladých žen
(Ilona Bulíčková, Iva Gottsteinová,



Koncert dětského pěveckého sboru Kaštánek. Foto: Ing. Jan Vratislav.

Karolína Zíbová, Aneta Pršalová), které nacvičily na píseň Gorale (také od
skupiny Čechomor) krátký taneček,
a my jsme si tak mohli představit, jak
to kdysi dávno vypadalo na takové
vesnické tancovačce. V závěru koncertu pozvali naši moderátoři (Denisa
Lindrová a Jan Vratislav ml.) na „pódium“ starostu obce Mžany, Ing. Jana
Vratislava, který dovezl dětem odměnu za koncert a popřál všem krásné

prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok 2012.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem, kteří pomáhali s přípravou
koncertu i divadelního představení,
a těším se na naši další spolupráci při
pouťové zábavě ve Mžanech, která se
bude konat letos v červnu, a já doufám, že si ji nenecháte ujít.
Za sbor Kaštánek Aneta Pršalová

SoDo v roce 2011
Spolek občanek Dohalic (SoDo), v
našich končinách běžně označovaný
„Sodovky“, je dobrovolným uskupením nadšených maminek, které se v
Dohalicích snaží o to, aby v obci bylo
živo. Na podnět paní starostky jsme
v roce 2010 původně chtěly uspořádat
pouze Dětský den. Zábavné odpoledne
se tenkrát nad očekávání vydařilo, a
proto jsme zkusily naplánovat drakiádu. Opět se nám potvrdilo, že tento
druh společného setkávání v naší obci
chybí. Děti se začaly na akce těšit a my
dospělí jsme se konečně vzájemně více
poznávali.
I když náš spolek funguje pouhé dva
roky, podařilo se nám uspořádat řadu
akcí, na které jsou zvány nejen všechny
děti z Dohalic a okolí, ale také všichni
hraví dospělí.
V loňském roce jsme zorganizovaly
tradiční dětský karneval, v dubnu jsme
si zalétaly na košťatech v průvodu čarodějnic, v červnu připravily Dětský den.
Po prázdninové pauze jsme se členy
TJ Sokol Dohalice připravily loučení s prázdninami spojené s večerním

sousedským posezením . V říjnu jsme
se statečnými dětmi vymrzly při drakiádě a v listopadu se v lampionovém
průvodu vydaly hledat bájný strom
Mlsákovník. Ve spolupráci s obecním
úřadem se nám také letos poprvé podařilo svátečně rozsvítit vánoční strom
na návsi. No a celý náš akční rok 2011
uzavřela tradiční Mikulášská nadílka v
sokolovně.
Většina akcí by se nemohla konat
bez finanční podpory Obecního úřadu
v Dohalicích. Paní starostce a zastupitelům tímto děkujeme. Naše díky patří
také TJ Sokolu Dohalice za propůjčení
zázemí nezbytného pro konání některých akcí. Samozřejmě, že v činnosti nás podporují i naši manželé, bez
jejichž pomoci by kolikrát spousta
našich bláznivých nápadů ani nebyla
realizována.
V současné době má náš spolek okolo deseti členek. Rády mezi sebou přivítáme další zájemkyně, které mají hlavu plnou nevyužitých nápadů nebo si
jen chtějí odpočinout od každodenních
starostí a rády pomohou s přípravami



Děti ze ZŠ Dohalice při svém vystoupení na prvním letošní rozsvěcení
vánočního stromu na návsi. Foto: Lenka Večeřová.

konkrétní akce.
Fotografie a informace o proběhlých
a připravovaných akcích si můžete dohledat na našich s láskou opečovávaných webových stránkách http://sodo.
dohalice.cz.
Věříme, že i v tomto roce se nám
podaří připravit spoustu zábavy pro

děti a současně dostatek příležitostí ke
vzájemnému setkávání nás dospělých.
Nejbližší akcí je tradiční březnový dětský karneval v sokolovně. Předem děkujeme všem, kteří sponzorskými dary
přispějí do dětské tomboly.
Za SoDo Dohalice Lucie Brandová

Obec Mokrovousy vypíše v průběhu měsíce února výběrové řízení na pronájem kiosku letního
občerstvení. Předpokládané zahájení provozu koncem dubna, ukončení v září. Podrobnosti a celý text
záměru najdete po jeho schválení zastupitelstvem na www.mokrovousy.cz.
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Sdružení rybářů Stračov
10. června 2011 se konala první
ustanovující schůze Sdružení rybářů
Stračov. Zakládající členové jsou B.
Hnízdil, V.Šolc, A.Čihák, F. Homoláč,
M.Červený.
Zastupitelstvo obce Stračov schválilo v únoru 2011 žádost Sdružení rybářů Stračov o správcovství rybníka
„V parku„ (2520m2) a podporu činnosti sdružení.
Na schůzi rybářů konané 21. 11.
2010 byla dohodnuta náplň činnosti
sdružení na další dva roky – vytvoření domácího řádu, údržba okolí rybníka, vypuštění a vyčištění rybníka,
oprava výpusti, zpevnění břehů, nákup rybí násady a akce pro děti (rybářské závody).
První akce se konala v březnu
2011. Prořezali jsme stromy nad vodní hladinou. Tyčovinu z prořezávky
jsme použili na zpevnění hráze, která
byla ve špatném stavu. Je potěšující,
že všechna tyčovina zakořenila a vyrašila. I nadále probíhá údržba okolo
rybníka. Máme připravené dřevo na
lavičky.
V sobotu 22. 10. 2011 proběhlo
vypuštění a výlov rybníka. Největší
problém představoval sklon dna rybníku. Při posledním odbahnění bylo

dno uděláno rovně a nikoli se sklonem ke stavidlu, což zavinilo problémy s výškou vody. Museli jsme
to řešit loďkou a vysbíráním velkých
ryb podběrákem z bahna, síť nebylo
možno použít. Myslíme si, že jsme
předvedli všem našim fandům i kritikům, že spolek rybářů má snahu plnit svá předsevzetí a vzorně pečovat
o rybník. Vyloveno bylo pět kaprů
(největší 72cm, 8kg), tři štiky (kolem 45 cm), dvanáct línů, jeden velký
okoun a 180 asi půlkulových karasů.
Návštěvníkům bylo zdarma rozdáno 25 ks velkých karasů a zbytek
i s kulturní rybou byl dán do hasičské
nádrže na přezimování. O poskytnutí hasičské nádrže na přezimování
vylovených ryb rozhodlo zastupitelstvo obce. Po celý sobotní den bylo
pro nemálo návštěvníků připraveno
občerstvení. Chtěl bych za pomoc
poděkovat p. Kamile Bednářové a p.
Pelčarskému st., dále R. Součkovi, M.
Munzarovi ml., J. Jírovi a Z.Havrdovi.
Zastupitelům obce děkuji za podporu.
Zjara, po napuštění rybníka „V
parku“, se do něj kapři, štiky a líni
vrátí k zarybnění a navíc bude zakoupena i nová rybí násada.

Sedmé setkání sokolníků ve Mžanech
V sobotu 8. října 2011 i přes relativně nepříznivé počasí přijela do Mžan
skupina sokolníků s orly. Vedoucí
sokolnické skupiny p. Straka všem
představil jednotlivé sokolníky a jejich
dravce. Na slavnostním nástupu bylo
přítomno asi 90 lidí, včetně dětí, které
jsou na těchto akcích obzvláště vítány.
Právě pro děti má obrovský význam
pořádat takováto setkání, abychom
měli možnost přiblížit jim přírodu.
Naučit je přírodu obdivovat, chránit
ji a vnímat krajinu a zvířata v ní jako
celek.
Po slavnostním nástupu se celá skupina i s diváky přesunula na pole za
Mžany. Lovu se zúčastnilo šest orlů
a lovit se měl zajíc a slabší kusy srnčí
zvěře. Hned na začátku lovu v brambořišti foukal silnější protivítr, a tak
úspěšnost „jeden zajíc“ byla malá. Z
toho je zřejmé, jak těžký mají dravci
v přírodě život a jak nelehké je přežit.
Na obranu orlů musíme podotknout,
že mezi nimi byli věkem mladší, a tím
i nezkušenější. Během odpoledne se
nakonec podařilo ulovit čtyři zajíce
.Ke konci loveckého dne bylo uloveno také srnče, a to za perfektní práce
staršího a zkušenějšího orla. U každého úlovku byla troubena slavnostní
fanfára, což podtrhlo krásný zážitek
při lovu s dravci. Dokonce i sv. Hubert
nám s počasím přál a nezačalo pršet.

Na konci lovu jsme se v pořádku sešli ve Mžanech před mysliveckou
klubovnou na slavnostním zakončení, které doprovodily opět trubačské
fanfáry. Po ukončení lovecké části pokračoval další program. V klubovně
při dobrém jídle a pití probíhaly ještě
dlouho debaty a rozbory lovu, řeči o
trofejích ulovených během minulých
let i s trochou té myslivecké latiny,
přetřásána byla bývalá a současná
česká myslivost, jakožto i problémy
běžného života.
Myslivecká kuchyně v čele s Alešem
Valentou a p. Novákem připravila pro
účastníky setkání zvěřinové speciality.
V této celodenní fázi programu jsme
zaznamenali asi největší účast. Hody
pořádají mžanští myslivci pro širší
veřejnost každoročně jako poděkování lidem v regionu za toleranci při
výkonu myslivecké správy v honitbě
Mžany.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem účastníkům, sokolníkům, přátelům myslivosti a hlavně členům
Mysliveckého sdružení Mžany za práci vykonanou při přípravě a průběhu
této úspěšné akce. Všechny bych chtěl
zároveň pozvat na další akce pořádané
MS Mžany v roce 2012.
Myslivosti zdar
Břetislav Hnízdil



Vypuštění a výlov rybníka dne 22. 10. 2011.

S obcí je dále dohodnuto, že se na
hasičské nádrži do jara nesmí chytat.
Proto bych chtěl občany Stračova požádat o pochopení a spolupráci při
dodržování tohoto zákazu. Po vylovení rybí násady z hasičské nádrže
bude znovu umožněno všem stračovským zájemcům na této nádrži
chytat. Myslím, že pro děti to bude
vítaná možnost k rybaření a zábavě.
K přijímání nových členů přistou-

píme, až bude rybník zarybněn a budeme mít stanovený domácí řád. Kdo
má o členství zájem, může našemu
sdružení pomáhat i během roku.
S obecním úřadem se snažíme vytvořit projekt na revitalizaci parku
a s ním ostatních souvisejících ploch.
Uvidíme, zda se nám podaří získat
přes operační fondy Ministerstva životního prostředí finanční podporu.
Břetislav Hnízdil

Ženy v SDH Boharyně
Sbor dobrovolných hasičů v Boharyni má dlouholetou tradici, byl
založen již roce 1893. Zpočátku to
byla ryze mužská záležitost. Prvními členkami se staly až v roce 1941
paní M. Nosková a M. Srdínková.
Ty byly jedinými členkami až do
roku 1981. V tomto roce do sboru
vstoupily další ženy. Do roku 1993
se pravidelně účastnily okrskových
soutěží. Po třináctileté přestávce se
zvýšil počet aktivních členek, které se rozhodly znovu se do soutěží
zapojit. Pod dohledem svých mužských kolegů začaly trénovat a již
v roce 2007 se opět objevily na
okrskových soutěžích. V současné době má sbor celkem 20 žen,
z toho 18 nad 26 let.
Ženy se pravidelně účastní hasičských soutěží v okolních obcích,
a to jak okrskových, tak těch o pohár starosty. Zpočátku šlo pouze
o to „zúčastnit se“, v posledních
letech však již dosahují velmi dobrých výsledků a dosaženými časy
konkurují družstvům mužů.
Aktivně se zapojily i do kulturních a sportovních aktivit v obci.
Některé jimi pořádané akce se staly již tradicí. Jedná se například

o dílny před velikonočními a vánočními svátky, kdy společně s dětmi
vytvářejí dekorační výzdobu, připravují drobné dárečky, pečou cukroví apod. Podílejí se na organizaci
hasičského plesu a na tradičních
akcích pro děti - maškarní karneval, Dětský den, akce na ukončení prázdnin, Mikulášská nadílka.
V minulém roce na setkání občanů
při příležitosti rozsvícení vánočního stromu spolu s dětmi připravily
ženy ze SDH cukroví a nacvičily
vánoční koledy.
Pro členy SDH, ale i ostatní občany obce uspořádaly již několik
zájezdů za památkami a jinými zajímavostmi nejen v České republice.
Výčet aktivit žen v SDH Boharyně je ještě mnohem širší, a to
nejen pouze v rámci činnosti SDH.
Spolupracují i s ostatními spolky
v obci. Rády přivítají ve svých řadách další ženy, a to ať už jako aktivní členky nebo „pouze“ fanynky.
Ženám – hasičkám za jejich činnost patří velké poděkování s přáním dalších úspěchů v novém roce.
Z podkladů členek SDH zpracovala JUDr. Věra Macháčková,
starostka obce Boharyně
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Stolní tenisté Sokola Stěžery uprostřed sezóny
Letní sporty odpočívají a chystají se na jarní část sezóny, ale stolní
tenisté TJ Sokola Stěžery nezahálí,
jejich soutěžní období je právě uprostřed.
V sobotu 14.01.2012 se v Hořicích
uskutečnil krajský přebor mladšího
žactva. A hráčky Sokola Stěžery přivezly několik medailí. Nejcennější je
bronz ze dvouhry děvčat pro Adélu
Tučkovou a Kateřinu Fillovou. Áďa v
boji o postup do semifinále porazila
též stěžerskou Michaelu Dospělovou
3:2 a o postup do finále nestačila na
Kateřinu Pleskotovou z SK Dobré 2:3,
když ještě v pátém setu vedla 9:7!!
Káťa do semifinále postoupila přes
Holou z Loko Trutnov a zde nestačila
na Terezu Kozákovou, momentálně
2. hráčku žebříčku ČR mladších žákyň. Děvčata se neztratila ani ve čtyřhře. Páry Tučková-Dospělová a Káťa
s Koubkem ze Sokola Hradec a Míša
s Jakubským, též ze Sokola Hradec,ve
smíšené čtyřhře vybojovaly bronzové
umístění. V kategorii chlapců pro nemoc bohužel nestartoval 4. nasazený
David Částka. David Kašpar o postup
mezi posledních osm přehrál nasazeného Jílka ze Sokola Hradec, ale
potom podlehl v boji bývalému spoluhráči ze Stěžer Jakubovi Žižkovi,
který v současnosti obléká dres střediska mládeže Sokola Hradec a který
vybojoval nakonec stříbro. David obsadil tedy slušné 5-8. místo.

Sokol Hradec Králové pořádal
Krajský přebor starších žáků. A zde
se našim borcům maximálně zadařilo. Na stolech střediska se podařil
husarský kousek dvojici Lukáš Dufek a David Částka. Prošli soutěží
čtyřhry chlapců bez jediné porážky,
ve finále dokonce zdolali 3:0 na žebříčku mnohem lépe postavené hráče
SK Dobré Rašek-Rozinek (15. hráč
žebříčku ČR). Stali se tak historicky prvními krajskými přeborníky ve
stolním tenisu z našeho oddílu. Další
hráči již na medaile nedosáhli, ale v
konečném pořadí se neztratili a dokázali potrápit řadu favoritů ( např.
Áďa Tučková porazila Hlávkovou i
Douckovou z SK Dobré, Lukáš Du Krajští přeborníci ve čtyřhře starších žáků - Lukáš Dufek
fek Raška z SK Dobré 3:1, Žižku ze
a David Částka. Foto: Marcel Tuček.
Sokola HK 3:1, ale i ostatní zaslouží
pochvalu za vzornou reprezentaci
oddílu, TJ i obce – Míša Dospělová, Družstvo ve složení Hepner, Dufek, Tuček a Míša Fišerová mezi děvčaty.
Družstva dospělých dosahují též
Jeřábek musí očekávat v nadcházeDavid Kašpar, Péťa Jeřábek).
jících kolech ofenzívu družstev DTJ slušných výsledků. O záchranu v diUprostřed sezóny jsou i dlouho- Hradec Králové a Sokola Chlumce. vizi bojuje A-tým, v tabulce se rozdobé soutěže družstev. A mládež So- Ale i bronzové umístění bude výraz- hodne o sestupu mezi Novou Pakou,
kola Stěžery se opravdu činí. Žáci ve- ným povzbuzením do dalšího trénin- Vrchlabím B, DTJ Hradec Králové
dou krajský přebor bez ztráty bodu. ku, vždyť teprve až na dalších pozi- C a našimi borci. B-tým hrající krajDružstvo Dufek Lukáš, Jeřábek Petr, cích se nachází Dvůr Králové, Česká ský přebor 2. třídy v posledním kole
zvítězil ve Staré Pace 10:3 a okupuje
Částka David, Kašpar David a Tuček Skalice, Vrchlabí, Hostinné….
I mezi nejmladšími adepty stolní- střed tabulky. V regionálních přeboJáchym zatím soutěži jasně kraluje,
na dalších místech se umísťuje Jičín, ho tenisu má oddíl svoje zastoupení, rech jsou všechna stěžerská družstva
Kostelec n. O., Jaroměř, Hostinné… V pořadí bodovacích turnajů hráčů uprostřed tabulek. Více na: www.
I dorostenci přebývají po odehraných do 10 let Královéhradeckého a Par- pinecstěžery.webnode.cz a www.stis.
zápasech v čele tabulky, ale vzhle- dubického kraje se v první desítce ping-pong.cz.
Ing. Přemysl Šanc, TJ Sokol Stěžery
dem k losu bude těžké pozici udržet. prozatím drží mezi chlapci Jáchym

Z MATEŘSKÉHO CENTRA NECHANICE O.S.
Vážení čtenáři, zdravíme vás
všechny v novém roce 2012, který je
pro mateřská centra velmi významný.
Jak jsme vás již několikrát informovali, naše MC je od samého vzniku
členem Sítě mateřských center, ta
vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život
komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů,
mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí
pro všechny, usiluje o zdravý život ve
zdravém prostředí.
Síť MC poskytuje svým členům
podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se
státními i nestátními organizacemi
i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 330 mateřských
center. Bystří čtenáři si tedy jistě
všimli, že je tento rok rokem desátým, co síť podává nápomocnou ruku

jednotlivým mateřským centrům,
tudíž i nám. Další velké výročí, které
připadá na rok 2012, je to, že první
mateřské centrum u nás v republice
vzniklo před dvaceti lety.
Ráda bych se tedy vrátila k našemu mateřskému centru a také trochu
zavzpomínala. V minulém roce jsme
oslavili páté výročí od vzniku našeho centra v Nechanicích. Zamysleli
jsme se proto nad otázkou „Co by
u nás nebylo, kdyby centrum nebylo?“
A odpověděli jsme si takto: „Konkrétně v našem městě by nebyla
krásně zrekonstruovaná místnost
v suterénu kulturního domu, která
dnes slouží jako plně vybavená herna
pro děti a zázemí pro mnohé kroužky. Neměli bychom ani nové dětské
hřiště s pergolou, které také přiléhá
ke kulturnímu domu. Opravy by se
asi nedočkala ani chodba vedoucí do
herny. Materiální vybavení, hračky,
terapeutický bazének, hry a stavebnice by chyběly dětem při společném
hraní v mateřském centru.
Děti by byly ochuzeny o další mož-



Děti v herně mateřského centra. Foto: Hana Kafková.

nost vzájemného setkávání se a rodi- kord v prolézání látkovým tunelem.
če by jistě neznali tolik lidí se stejně
Přejeme do nového roku 2012
starými dětmi, byli bychom ochuzeni všem aktivním spolkům a organizao krásné chvíle, které spolu trávíme.
cím mnoho radosti z jejich práce.
Neprožili bychom Drakiády, Cesty
Hana Jarošová
se světýlky, ani bychom nezískali re-
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Sadovská tenisová liga
Na podzim roku 2010 bylo v Sadové vybudováno víceúčelové sportovní hřiště. Přes zimu se zrodil nápad
uspořádat v obci na novém hřišti celoroční tenisovou soutěž, která dostala název Sadovská tenisová liga. Na
počátku to měla být soutěž jen pro
pár nadšenců, aby o něco šlo a utkání tím pádem měla náboj. Na konci
zimy proběhla v místním bistru Lila
informační schůzka, a přestože nápad pořádat tuto soutěž neměl vůbec žádnou propagaci, přihlásilo se
16 hráčů.
Hrát se začalo hned na jaře, jakmile nám to umožnilo počasí a byl
vybudován chodník, který umožnil
bezpečný a „suchý“ přístup k hřišti. Systém soutěže se podobal fotbalovým ligám a byl stanoven tak,
že v každé lize hráli 3 hráči, kteří se
v daném kole utkali tzv. „ každý s každým“. Vítěz ligy postoupil pro příští
kolo o ligu výš, hráč na druhém místě zůstal pro další kolo ve stejné lize
a hráč na třetím místě sestoupil o ligu
níž. Tento systém soutěže umožňoval, aby si v žebříčku „našli místo“

hráči všech výkonnostních skupin
a zároveň, aby proti sobě hráli hráči
se srovnatelnou výkonností. K tomuto systému jsme se museli propracovat kvalifikací, která se hrála ve třech
skupinách a prošlo jí již zmiňovaných
16 hráčů. Jakmile se soutěž rozjela,
začali se hlásit další hráči.
Za celou sezónu byla odehrána již
zmiňovaná kvalifikace a 6 soutěžních
kol. Odehráno bylo více než 200 zápasů, do kterých zasáhlo celkem 37
hráčů z dvanácti obcí. Do soutěže zasáhly i dvě ženy. Nejmladšímu hráči
bylo 11 let a nejstaršímu 65 let.
12. listopadu 2011 proběhlo
v místním bistru Lila slavnostní vyhlášení Sadovské tenisové ligy, na
kterém byli oceněni nejlepší hráči.
Každý obdržel diplom a 3 nejlepší hráči ceny, ne náhodou podobné
těm, které dostávají vítězové na turnaji ve Wimbledonu. Oceněna byla
i nejlepší žena a nejlepší veterán
v kategorii nad 60 let. První místo vybojoval Milan Jedlička, který za celou
sezónu nepoznal hořkost porážky,
druhé místo vybojoval Dušan Jedlič-

Volejbal Hněvčeves
V sobotu 7. ledna se už potřetí
utkaly v Hněvčevsi volejbalové týmy.
Turnaje amatérských volejbalistů se
zúčastnila družstva Hněvčeves, Mokrovolej, Sadová, Sadová Sky Team a
Sovětice. Jan Novák z Hněvčevse se
chopil soudcování. Celým dnem se
nesla sportovní fair play atmosféra.
Mezi nejdramatičtější zápasy patřilo utkání Sadová versus Sadová Sky
Team (14:25, 25:22), o jehož vítězství
rozhodl třetí zkrácený set s výsledkem 16:14 ve prospěch Sadová Sky
Teamu. Nejdelší zápas se odehrál
mezi družstvy Sovětic a Hněvčevse



s výsledkem 29:27. Největším překvapením turnaje byly zápasy mezi
Hněvčevsí a Sadová Sky Teamem,
kdy favorizovaný Sadová Sky Team
podlehl Hněvčevsi v prvním setu
20:25. Druhý zápas dopadl téměř
opačně 25:21 ve prospěch Sadové Sky
Teamu, který nakonec ve třetím zkráceném zápase zvítězil 15:5.
Výsledky: 1. místo Sadová Sky
Team, 2. místo Mokrovolej, 3. místo
Sadová, 4. místo Sovětice, 5. místo
Hněvčeves.
Jana Klempárová
Mokrovolej team

Mokrovolej team proti družstvu Sadové. Foto: Jana Pečenková.




Nejlepší hráči Sadovské tenisové ligy. Zleva: Dušan Jedlička,
Otík s babkou Škopkovou na návsi v Popovicích. Foto: archiv autora
Milan Jedlička, René Braun. Foto: Jiří Středa.

ka a třetí René Braun.
Nyní se již připravuje druhý ročník
Sadovské tenisové ligy, který naváže
na ročník první. Soutěž s drobnými
změnami začne hned, jak to počasí umožní, předpokládáme někdy
v březnu.
V loňském roce bylo dobudováno zázemí okolo hřiště (upraveno

okolí, vybudována pergola, sociální zařízení atd.), což nám umožní
v letošním roce zorganizování větších
akcí. Počítáme s hasičskými závody, turnajem v nohejbalu a volejbalu
a samozřejmostí je již tradiční Dětský
den.
Jiří Středa
Sadová

Stěžerský BASKET v krajské soutěži

Letos stěžerští basketbalisté hrají
opět dvě soutěže. Jednou je smíšený
oblastní přebor (děti věkové kategorie
rok narození 2000 a níže – tzv. U12).
Tato soutěž je smíšená. Soupeři jsou
převážně chlapecké týmy. Soupeříme
s BSK Pardubice, Studánka Pardubice,
TJ Svitavy a Jiskrou Havlíčkův Brod.
Druhou kategorií je dívčí oblastní
přebor (děti věkové kategorie rok narození 1999 a níže – tzv. U13). Tady
hrajeme s děvčaty z Kary Trutnov, BK
Studánka A, Studánka B, BSK Jičín
a Sokola Nová Paka.
Stěžery soupeří s kvalitními týmy.



Děvčata si vedou dobře, mají na kontě
již 3 výhry za U12 a 3 výhry za U13.
Konečné pořadí určí závěrečné turnaje
konané v březnu, kde budeme bojovat
o 5-10. místo v kraji. Tím sezóna 20112012 skončí a některá děvčata přestoupí do Hradce Králové. Proto také
hledáme nové hráče a hráčky (ročníky
2001 a níže). Neváhejte a přijďte mezi
nás protáhnout těla. Trénujeme v tělocvičně každý čtvrtek 16:00-18:00 hod a
pátek 15.00 - 16.30 hod. Hlásit se můžete u trenérky Evy Zelinkové na tel:
603 379 857.
Ing. Přemysl Šanc, TJ Sokol Stěžery

Vítězné družstvo Sokol Stěžery po zápase s TJ Svitavy 2x výhra
93:24 a 66:27. Foto: František Povejšil.
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