



Zpravodaj
číslo 2-2012

www.nechanicko.cz

Dohalice slaví 660 let
„Myslíce na dni staré, pamětlivi časů
už dávno minuvších, ve snaze oživiti
starobylé zařízení místních kronik, počínáme psáti tuto knihu.“
První zmínka o obci Dohalice pochází z roku 1352, kdy se prameny
zmiňují o Václavu z Dohalic a jeho
tvrzi u řeky Bystřice. V místě této staré
tvrze, která nejspíše během třicetileté
války zanikla, nechal si postavit pan
Václav Záruba z Hustiřan tvrz novou.
Je známo, že nová tvrz byla vybudována roku 1667 a zanikla roku 1825.
Na tomto místě, snad s použitím zříceniny, byl vystavěn barokní špejchar.
Rytíři Bořkové Dohalští z Dohalic tu
však vládli až do roku 1658. Příjmení
Bořkové Dohalští pochází z častého
užívání křestního jména Bořek členy rodu Dohalských (osobní jméno
Dohala se odvozuje od posměšné
či hanlivé přezdívky). Rod dočasně
vlastnil i okolní statky a tvrze, například Mokrovousy (počátek 16. století
až rok 1628). Od pánů z Hustiřan
roku 1707 tvrz i s okolním panstvím
získává hraběcí rod Schaffgotschů,
kteří k dohalickému panství připojili
i Sadovou. Od zadlužených hrabat odkupuje Dohalice v druhé polovině 18.
století Tobiáš Grätzel z Grätzensteinu.
Posledními majiteli byli od roku 1829
Harrachové, kterým byl v roce 1945
zkonfiskován veškerý majetek v Čechách. Ve 20. a 30. letech náležela

obec do královehradeckého okresu
a nacházela se v severní částí soudního okresu nechanického. Leží mimo
pozemní komunikaci Hradec Králové
– Jičín a rozprostírá se podél železniční tratě Hradec Králové – Ostroměř –
Jičín. Směrem od Hořic k Nechanicím
protéká okrajem obce říčka Bystřice,
která tak tvoří pomyslnou katastrální
hranici mezi Dohalicemi a Sadovou.
Sousedními obcemi jsou Sovětice, Sadová, Mžany, Mokrovousy, Lípa,Čistěves a Dub.
Naše obec se stala nejvíce známou
spolu s okolními vesnicemi během
prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové 3. července 1866. K této události
se v Dohalicích váže několik památek
a pomníků.
Například pomník ve tvaru lva věnovaný brigádě Knebel z roku 1900
z Vídně (původně se nacházel na některém ze severoitalských bojišť) nebo
pomník rakouského setníka Antonína
Wolfa.
Na Dohaličkách stojí pseudogotický kostel Sv. Jana Křtitele, který lze zahlédnout v krajině z veliké dálky. Pochází z let 1894 – 1896. Kostel se nachází na místě staré rotundy, zřícené
v roce 1888. Kostelík připomínající
rotundu nechala postavit hraběnka
Alžběta Schafgotsehová již v roce
1742. Z původního gotického kostela
(z roku 1384) zbyly pouze zvony, náhrobníky a tři klenutí, v nichž odpočí-

vali bývalí šlechtici.
K historickým pokladům obce patří jistě i socha Sv. Jana Nepomuckého z roku 1838, Plačící žena (pomník
obětem první světové války) a hlavně
socha Persea stojící na břehu řeky
Bystřice, která pochází z parku při
zámku v Sadové (zámek vyhořel a byl
zrušen v roce 1744).
Tradice školy na Dohaličkách
pochází už z roku 1788, kdy pro ní
Tobiáš Grätzel z Grätzensteinu zakoupil dřevěnou chalupu, ve které
se vyučovalo až do roku 1856, než
vyhořela. Tehdy se ve škole nacházel
i byt učitele. Dohalice se tak už v této
době staly kulturním a vzdělávacím
centrem pro školní obec tvořenou
osadami Dohalice, Dohaličky, Horní



Náklad 3500ks
Dohalice, Sadová, Mokrovousy, Mžany, Kopaniny, Janov a Třesovice. Současná budova školy byla postavena
v roce 1865. Roku 1866 její zdi zasáhla
dělová koule z chlumské bitvy. Škola
i kostel byly využity jako polní lazaret.
V roce 1925 byla z iniciativy tehdejšího řídícího učitele Václava Deyla
založena při obecní škole lidová škola
hospodářská. Ta svou činnost zahájila 1. listopadu 1925 a do prvního
ročníku bylo zapsáno 41 žáků z Dohalic, Mžan a Třesovic. Svou činnost,
i když s přestávkami, ukončila až
v roce 1948, kdy výnosem ministerstva zemědělství byly malé lidové školy zemědělské zrušeny.
...pokračování na str. 5

Historické foto kostela. Foto: archiv

Pozvánka
ZEMĚDĚLSKÝ DEN
10. května 2012, ve středisku Sovětice
Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s.
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Dění v mikroregionu
Tak, jak je tomu již zvykem, rádi
bychom Vás za celý mikroregion pozdravili a jen ve zkratce seznámili se
současným děním v našem regionu.
Hned v úvodu letošního roku jsme
uspěli se žádostí o dotaci na realizaci
projektu Vzdělání pro venkov, jehož
partnerem je mikroregion Urbanická
brázda. Semináře, které se v tomto
roce budou konat, jsou pod záštitou
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Zahájili jsme je setkáním
zástupců mateřských a základních
škol mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda, kde jsme přítomné
mimo jiné informovali o dotačních
titulech, které jsou pro školy v letoš-

ním roce k dispozici.
Dále se zatím uskutečnily semináře především určené pro starosty a
zastupitele. První z nich se zaobíral
problematikou povolování kácení
dřevin, jejich ošetřování, pěstebních
opatření či výsadby. Tento bude mít
praktické pokračování na podzim a
bude určen především pro zaměstnance obcí pečující o zeleň. Další
seminář se týkal změn zákona o zadávání veřejných zakázek s platností
od 1. 4. 2012.
Oba semináře se konaly v zasedací
místnosti městského úřadu v Nechanicích, za poskytnutí těchto prostor
samozřejmě do Nechanic děkujeme.
13. dubna se konal v hájence v
Komárově u Nechanic seminář nazvaný Udržitelnost projektů v praxi.
Z našeho okolí nám byl představen

projekt zaměřený na využívání zeleného odpadu. Přítomní se seznámili
se soutěží Vesnice roku 2012 a starosta Sovětic Aleš Krátký nás informoval
o jejich loňské organizaci Festivalu
hasičských přípravek. Zároveň nám
představil DVD, které z tohoto festivalu vzniklo. Pokud by někdo z čtenářů měl o zakoupení tohoto DVD
zájem, najde bližší informace na internetových stránkách obce Sovětice.
Další důležitou informací je, že 12.
dubna byla vypsána výzva z Operačního programu ŽP, kam se jako mikroregion přihlašujeme v souvislosti s
modernizací bezdrátových rozhlasů
a realizací protipovodňových opatření. V rámci tohoto projektu je další
plánovanou akcí seminář týkající se
stavební problematiky obcí, který se
koná v Nechanicích 22. května.

V letošním roce nás čekají ještě
vzdělávací aktivity zaměřené na vedení obecních kronik, obecních knihoven, vydávání zpravodajů, seminář
pro účetní obcí a exkurze pro zastupitele za projekty sousedních mikroregionů. Nebudou chybět hojně navštěvované počítačové kurzy.
V jiné části zpravodaje si můžete
přečíst o konané cyklistické akci –
Mikroregionem Nechanicko na kole.
Děti zveme na turnaj ve vybíjené
základních škol a na olympiádu škol
mateřských. První ze soutěží se koná
24.5. a druhá 31.5.
Mikroregion v letošním roce uspěl
i se svým dalším projektem týkajícím
se sportovního vybavení našich obcí.
K realizaci dojde v letních měsících.
Jana Pečenková a Petr Švasta
Mikroregion Nechanicko

Holčenská - tradice z Malé Zubovščiny v Nechanicích
V Nechanicích se v březnu konal
ples „Holčenská“. Kdyby snad někdo
hledal význam „Holčenské“ na internetu před tímto datem, došlo by
k překvapení. Ani ty největší vyhledávače význam tohoto výrazu neznaly. Nyní je tomu již jinak. Co je to
vlastně za akci? Kdo ji pořádal a proč
právě v Nechanicích?
„Holčenská“ byla po dlouhá léta
tradiční vesnickou zábavou konanou
vždy kolem MDŽ v obci Malá Zubovščina - české vesnici na Ukrajině,
kterou založili před více než 140 lety
rodáci z Nechanicka. Lidé si zde po
celou dobu dokázali zachovat rodnou
češtinu i zvyky předků. Po Černobylské havárii dostali možnost, kterou
využili, a vrátili se do vlasti. Životní
osudy je ale rozházely po celé České republice. Jelikož dokázali držet
pohromadě v cizině, drží pohromadě i doma v Čechách. Proto vznikla
i tradiční „Holčenská“ v Nechanicích,
kde se setkalo na rodné půdě svých
předků úctyhodných 230 lidí. Zúčastnili se staří i mladí a přijely i rodiny
s malými dětmi.

Hrála zde kapela z Malé Zubo- rodů.“ - řekl Vladimír Turek.
Podle článku Vladimíra Turka
vščiny pod vedením Josefa Černého.
Záznam z této akce můžete vi- předsedy OS Antona Erpse na záchraProdávaly se ručně vyrobené stuhové dět na adrese http://www.stream.cz/
nu hřbitova v obci Malá Zubovščina
květiny, jedna ze zvyklostí „Holčen- uservideo/669139-ples-holcenska.
zpracovala Ilona Matoušková
ské“, stoly byly plné českých koláčů.
Po celou dobu trvání akce byla dámská volenka. Panovala neuvěřitelně
silná atmosféra. Mnozí z účastníků se
setkali po dlouhých 20 letech. Patřily
k tomu i slzy dojetí.
V rámci plesu proběhla v Kulturním domě v Nechanicích unikátní
výstava dobových fotografií. Jednalo
se o fotografie ze života v Malé Zubovščině z let 1910-1945. Byla zde
k vidění kapela, škola, chmelnice, legionáři, hasiči, svatby a samozřejmě
i fotografie jednotlivých rodin.
Celkový výnos z plesu, který v Nechanicích uspořádal pan Vladimír
Turek, bude použit na záchranu hřbitova v Malé Zubovščině.
„Píšeme společné dějiny našich
rodin, jelikož máme k sobě tak neuvěřitelně blízko. Doufáme, že v Nechanicích se budou dál konat tradiční
akce rodáků a že dokážeme propojit
 Účastníci „Holčenské.“ Foto: Evžen Pajskr
nekonečné pavučiny našich prastarých

MAS Hradecký venkov - podpora významných projektů

V rámci první výzvy letošního roku
byly vypsány dvě Fiche. Vybudování
dopravní a technické infrastruktury
v obcích a záchrana, obnova a rozvoj
kulturního dědictví na území MAS
Hradecký venkov. Výběrová komise
hodnotila 11 žádostí, 7 z první a 4
z druhé Fiche.
Programový výbor schválil v rámci
první Fiche (Vybudování dopravní
a technické infrastruktury) rozdělení
dotace v celkové výši 1 596 899 Kč
mezi tyto projekty:
1. Renovace hřbitovních vrat na
hřbitově v Nechanicích - renovace
vrat a vrátek na hřbitově v Nechanicích a zhotovení nových vrat na čelní

straně hřbitovní zdi. Žadatel: Město
Nechanice
2. Vybudování parku - náves Želkovice - vytvoření příjemného venkovského odpočinkového zázemí se
zvoničkou a lavičkami v centru obce.
Žadatel: Obec Hořiněves
3. Úpravy venkovních prostranství
v obci Velichovky – úprava dvou veřejných prostranství - zahrada u školy
ve Velichovkách a veřejné prostranství v Hustířanech. Žadatel: Obec
Velichovky
4. Hrajeme si a odpočíváme v každém věku – úprava veřejného prostranství obce. Žadatel: Obec Libčany
5. Úprava aleje a návsi v obci Syro-

vátka – vybudování odpočinkového
veřejného prostranství.
Žadatel: Obec Syrovátka
6. Oprava chodníku v Boharyni –
oprava chodníků a snížení nájezdů
v obci Boharyně. Žadatel: Obec Boharyně
Programový výbor schválil v rámci druhé Fiche (Záchrana, obnova
a rozvoj kulturního dědictví) dotace
v celkové výši 954 900 Kč pro tyto žadatele a projekty:
1. Restaurování památek na území
Mikroregionu OPZ 1866 – oprava
Sochy Václava Hanky v Hořiněvsi,
Sochy sedláka v Máslojedech, Pískovcový kříž v Máslojedech. Žadatel: Mi-

kroregion obcí Památkové zóny 1866
2. Obnova kulturních památek
místního významu v obci Urbanice
– oprava sochy Panny Marie, opravy
pomníku padlým v 1. světové válce
a pomníku Mistra Jana Husa. Žadatel: Obec Urbanice
3. Obnova památek místního významu - kaple, křížky, památník obětem padlým v I. světové válce - oprava památek místního významu v obci
Praskačka a místních částech Sedlice
a Krásnice. Žadatel: Obec Praskačka
Iva Horníková
MAS Hradecký venkov

zpravodajství obce
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2. obecní ples v Lodíně

V pátek 9. března 2012 se to
v místním hostinci opět hemžilo
lidmi, kteří sem přišli za hudbou
a tancem. Kapela se činila, parket
svými rozměry často nestačil, všichni se skvěle bavili a někteří si s sebou
domů odnesli kromě „prošoupaných
střevíců“ i drobný dárek. Na pár
minut se pak taneční sál proměnil



ve středověké kolbiště, což některé
upřímně překvapilo, ale věříme, že
příjemně. Poté se již mohli všichni
nerušeně věnovat poslechu a tanci.
Děkujeme všem, kteří přispěli
k hladkému průběhu celého plesu, a již nyní se těšíme na rok 2013
a s ním i na 3. obecní lodínský ples.
Petr Soukal

Středověké kolbiště na 2. obecním plese v Lodíně. Foto: Petr Soukal

Hněvčeves žije!
Podzim…
Na podzim proběhla tradiční drakiáda za netradičně teplého podzimního počasí. Úspěšné a zajímavé
bylo povídání o cestování a životě
v Himalájích „Nepálské toulky 2“
pánů Hladíka a Bartoně. Pro milovníky divadla zahrál divadelní soubor
Erben kus „Dědeček, aneb musíme
tam všichni“ a oblíbené loutkové divadélko POLI přineslo do sportovní
haly další ze svých pohádek dětem.
Když se k nám vkradlo sychravé počasí, sešli jsme se u dýňového odpoledne a strašidelného večera. Byly k
vidění nejen dýně vyřezané, ale i k
jídlu upravené.“ Strašidýně“ nám po
setmění osvětlovaly stezku odvahy,
abychom se nebáli místních strašidel.
A ta stála za to.
Prosinec…
Adventní čas jsme si vychutnali
nejen adventním tvořením pro děti
a dospělé, ale také obecní zabijačkou s ochutnávkou všeho dobrého,
co nám mistři z vepřového dokázali
připravit. Cinkání příborů a prázdné
talíře v „hodovní síni“ byly důkazem
podařeného úsilí místních odborníků. A druhý den naprosto spontánní
úklid haly byl odměněn obědem. Od
radostí světských jsme se přesunuli
k radostem duchovním. V prosinci
nás potěšil vánoční koncert v kostele
sv. Jiří v podání komorního instrumentálního souboru Tutti Instrumenti, kytarového orchestru ZUŠ F.
A. Šporka z Jaroměře a pěveckého
sboru Kaštánek ze Mžan. Příjemným
zakončením adventu byla opravdu
půlnoční vánoční mše místního faráře pana Františka Říhy.

Nový rok…
Začátek roku byl ve znamení pohybu – plesy a dětský karneval střídala
sportovní utkání družstev z okolních
vesnic ve volejbale a nohejbale. Pořadateli byli hasiči a TJ Sokol obce.
Tanečkem jsme si mohli zpříjemnit
poslech nestárnoucí Moravanky. Ve
sportovní hale se konal sněm starostů hasičů okresu Hradec Králové,
který byl připraven a sponzorován
hněvčevskými a sovětickými hasiči.
Při celoroční brigádnické činnosti pro svou vesnici hasiči vyklidili
a vysekali náletové dřeviny pod halou. Brzy bude prostranství nově osázeno stromky.
Jaro…
Jaro už začalo, i když hodně aprílově, i v Hněvčevsi. Kreativci se sešli
u velikonočního tvoření, a kdo měl
čas a chuť, přišel pomoci při úklidu
obce. Pomáhali místní i chalupáři.
Právě teď nás čeká společný výlet do
hvězdárny v Hradci Králové, čarodějnice, pouťová zábava s živou hudbou
a další divadelní představení. Kromě
akcí pořádaných za přispění obecního úřadu, SDH a TJ Sokol Hněvčeves
můžeme navštívit i zajímavé besedy
a koncerty pořádané na místní faře.
Máme se nač těšit, kde se sejít, pobavit se a popovídat si u práce i zábavy. Děkujeme všem, kteří se podílejí
na organizaci.
A proto slogan „Hněvčeves žije….“
Jsme rádi, že naše obec je aktivní.
Informace o akcích můžete sledovat na www.hnevceves.cz a www.fara-hnevceves.cz
Mgr. Blanka Domkářová

Ochotnické divadlo v Sověticích
Myslím, že postavu Jana Česáka
není třeba skoro nikomu připomínat. Pojďme si přečíst z dochovaných
pramenů úryvek o pánovi, který v
Sověticích založil první ochotnické
divadlo na královéhradeckém venkově. Je vidět, že naše obce byly již dříve
velice aktivní, takže jen tak dál, ať se
stále daří.
„…v obci Sovětice na královéhradeckém venkově bylo poprvé česky
českými lidmi hráno divadlo. Ve 40.
letech 19. století žil v obci soused Jan
Česák, kterého je dlužno právem zařadit mezi prvé buditele českého lidu
na vsi. Byl majitelem hostince č.p. 4
a sám živnost provozoval. Odebíral jediný na vsi Havlíčkovy noviny,
Kutnohorské epištoly hostům mistrně předčítal a zvláště četné dopisy
z Moravy jemu zasílané a moravským
dialektem psané rád četl. Tímto způsobem přilákal do svého hostince vybranou společnost nejen ze vsi, nýbrž
i ze širokého okolí. Této společnosti
pak předčítal divadelní české knížky,
čímž v hostech uzrála myšlenka sehráti divadlo.
Byla to v tom čase myšlenka odvážná a smělá. Česák navrhl sehráti
kus Blýskavec a dovedl nadchnouti pro dobrou věc několik mladých
mužů, jimž rozepsal a rozdal úlohy.
Pořídil sám nové jeviště a než bylo
zhotoveno, konaly se zkoušky po
jednotlivých staveních, přičemž se
všechny osoby své úlohy zpaměti
učily. Účinkující muži všichni byli ženatí. Jednu neděli v masopustě roku
1843 sehráno bylo v hostinci Česákově první divadlo, při němž se vstupné



nevybíralo. Návštěvníků bylo tolik, že
jich ani hostinská místnost pojmout
nemohla. Provedení bylo zdařilé, což
povzbudilo herce k pokračování.
Při druhém hraní divadla se již vybíralo, byla početná návštěva a vybralo se 5 zl. a 10 kr. ve stříbře. Dále se
hrálo: Vyhrané panství, Granatýr na
stráži, Loupežníci na Chlumu, Pekař,
Rohovín Čtverrohý, Loketský zvon,
Štěkavec, Pražští sládci. Při provozování kusu Pražští sládci, kde prý bylo
hudby jako v kostele, účinkovaly též
některé osoby ze sousední farní osady Hněvčevsi. Herci ze Sovětic byli:
Václav Birner - kovář, Ant. Růžička
- krejčí, Jan Splítek - kovář, Václav
Růžička - zedník, Fr. Všetečka - bednář, Jan Česák - hostinský, Anna Petříková a Marie Hušková. Z Hněvčevsi
účinkovali: Fr. Bičiště - učitel, Václav
Chládek a Lucie Salavová, z Neděliště
Jan Valášek - kovář.
Brzy po Sověticích se objevuje
divadlo v Nedělištích. Zlákáni úspěchem divadla v Sověticích a na naléhání Jana Valáška, kováře z Neděliště,
rozhodli se ochotníci sovětičtí hráti
divadlo v Nedělištích, k čemuž rodák z této obce Jan Česák propůjčil
své jeviště. Jan Česák ponechal jim
jeviště několik roků. Za velkého ohně
v Nedělištích jeviště Česákovo shořelo, z čehož i sovětickému divadlu
vznikla několikaletá přestávka v činnosti. Vesnice hradeckého venkova
byly značně zasaženy událostmi války
1866. Ale ochotnické divadlo postupně zasahuje mnoho míst…“
Ivana Dušková

Pamětní deska na hostinci „U Rechů.“ Foto: Ivana Dušková

Letní hospoda „Na Plovárně“
zahajuje provoz

Otevřeno denně od 16 hod.
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Je libo karty se skupinou hippies? Na letošním Bábinci to bylo možné
Rok se s rokem sešel a v Kunčicích se
po dlouhém plánování nových masek
všichni setkali v místním hostinci U
Havrana, aby si spolu řádně zakřepčili
na tradičním maškarním reji Bábinec.
Letošnímu Bábinci předcházela
menší příprava v podobě maškarního
bálu pro nejmenší, který se konal 12.
února. Pobavit se a zúčastnit se mnoha
zábavných her a soutěží přišlo zhruba
třicet pět dětí většinou s velmi početným doprovodem ze strany rodičů.
Masky byly nejčastěji pohádkově laděné. O čtrnáct dní později, 25. února, se
do sálu v hostinci maškary opět vrátily,
ale tentokrát byly tematicky mnohem
barvitější a odvážnější.
Na Bábinec dorazilo podle prodaných lístků přesně sto účastníků,
z nichž bylo čtyřicet tři převlečených za
pestrou plejádu postav z filmů i seriálů
a historických období. K vidění mohly
být i dvě láhve od piva, které však místo
toho, aby pivo rozlévaly, tak jej naopak

hojně konzumovaly. Přímo pod pódi- Zájem byl i o ostatní ceny v nabídce, veny velké nádoby s jablky. Tančilo se,
em, na kterém k tanci i poslechu hrá- protože ta obsahovala tolik oblíbené pilo a po tombole i jedlo až do rána …
la kapela Bonus, si založila svůj tábor jídelní sety. Pro vegetariány byly připraLukáš Vaníček
skupina „hipísáků“. Měli kytary i vodní
dýmku a pestrobarevnost jejich batikovaných triček připomínala šedesátá
léta. Skupina organizátorek Bábince,
která každoročně drží tradici společného tématu svých masek, letos zvolila
podobu koček.
Když došlo na vyhodnocení nejlepšího převleku, tak si hodnotnou cenu
odnesly jak květinové děti zpod pódia,
kde vydržely celý večer, tak skupina
hracích karet. Zbývající místo obsadila
Červená Karkulka s babičkou, myslivcem a vlkem.
Při losování tomboly každý začal
přivolávat Štěstěnu, aby se na něj usmála, protože ceny byly opravdu lákavé.
Hlavní výhrou byl kubík palivového
dřeva věnovaný Pilou Kunčice, ale dala
 Mach a Šebestová na tradičním Bábinci v Kunčicích.
se vyhrát i mikrovlnná trouba. Jako
Foto: Radek Vaníček.
cena útěchy posloužilo šunkové sele.

O nejlepší pálenku Stračova a Klenice -2. ročník
Pravidla soutěže: Každý účastník
soutěže odevzdal 0,5 l pálenky s uvedením jména a příjmení a adresy pěstitele, uvedl druh pálenky, ročník pálenky,
procento alkoholu.
31. 3. ve 14 hodin se začali scházet všichni znalci pálenky a ve 14.30
představil starosta Luděk Homoláč
hlavní degustátorku paní ing. Ivu Labaštovou, majitelku soukromé palírny

a ovocného lihovaru z Češova u Kopidlna.
Pan starosta měl jako vždy perfektně připravenou bodovací soutěž.
Sešlo se 12 vzorků, které soutěžily
o 1. cenu druhého koštu. Paní Labaštová seznámila přítomné s historií její
provozovny a zcela novými poznatky
o kvalitním pálení.
Po úvodu jsme konečně zahájili

Informace ze Sovětic

Pro rok 2012 každá obec plánuje
investice, které se ovšem odvíjejí od
dotací. Z rozpočtu obce se toho moc
neopraví, a tak se každý rok pokoušíme nějakou takovou dotaci získat.
Rozdělování peněz ze státního rozpočtu není pro malé obce zrovna takovým
přínosem, jaký bychom očekávali, a tak
musíme spoléhat především na různé
granty.
V roce 2011 jsme čerpali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
obecních kůlen v Sověticích (viz foto)
a Horních Černůtkách, kdy dotace



činila 600.000,- Kč a pokryla 80% nákladů.
Zároveň jsme žádali o dotaci na rekonstrukci komunikace v Sověticích,
ale bohužel nebylo dosaženo tolik
bodů, abychom se umístili mezi obce,
které byly vybrány k financování.
V loňském roce se také rozběhl společný projekt s obcí Hněvčeves. Jde
o projekt čištění odpadních vod formou biologických rybníků. V první
fázi bylo požádáno o dotaci na projekt
pro územní řízení a tato dotace byla
úspěšná. Nyní pokračujeme projekto-

Obecní kůlny před rekonstrukcí. Foto: Monika Dušková

ochutnávku. Nejdříve jsme koštovali
3 vzorky paní Labaštové. U těch jsme
měli rozpoznat, z čeho byly vyrobeny.
Pak již následovala vlastní soutěž.
Chtěl bych poděkovat místostarostce P. Luštické a Haně Mikešové, které se s grácií sobě vlastní ujaly úkolu
tajně přelít donesené vzorky do neoznačených lahví a poté řádně rozlévat
degustátorům do koštovacích pohárů.
Pak už bylo pouze na rozhodčích, aby
vybrali tu nejlepší pálenku. Po sečtení
vou dokumentací na stavební povolení
a taktéž se snažíme o získání dotace.
Poděkování patří Obecnímu úřadu
v Hněvčevsi za perfektní spolupráci na
tomto projektu.
V letošním roce dojde na již zmiňovanou rekonstrukci účelové komunikace u hřiště v Sověticích. Důvod je prostý, podařilo se nasbírat více bodů než
v loňském roce a tak nic nebrání tomu,
abychom připravili vypsání výběrového řízení. Dotace by měla dosáhnout
cca 500.000,- Kč.
Pro zastupitele se rozjíždí další koloběh, jelikož se blíží rok 2015 a ten je
ve znamení konce platnosti územního
plánu v obci Sovětice. Právě proto již



bodů byly vyhlášeny výsledky. Jako
naše upřímné poděkování přijaly paní
Labaštová a naše hodná děvčata květiny.
Závěrem nás paní Labaštová pozvala na exkurzi do její provozovny. Pozvání jsme samozřejmě s díky přijali.
Odpoledne se vydařilo, už se těšíme
na další ročník soutěže.
První tři místa dopadla takto:
1. Šolc, 2. Klepl a 3. Janata.
J. Souček, místostarosta Stračova
nyní usilovně pracujeme na přípravě pořízení nového územního plánu.
Koncem roku 2011 byla podána žádost
o dotaci a v lednu letošního roku žádost
na Magistrát města Hradec Králové. Na
krajském úřadě zastupitelstvo schválilo
dotaci ve výši 75.000,- Kč na pořízení
ÚP, a tak není již na co čekat. Ukončení prací a schválení nového územního
plánu předpokládáme v roce 2014.
Na závěr chci poděkovat spolkům
za spolupráci s obecním úřadem a za
pořádání akcí pro děti a občany. Dále
pak občanům, kterým není lhostejný
vzhled veřejného prostranství a snaží
se, aby naše vesničky rozkvétaly.
Aleš Krátký

Obecní kůlny po rekonstrukci. Foto: Monika Dušková
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Dohalice slaví 660 let
... pokračování ze str. 1
Žáci z Dohalic byli následně převedeni do Kuklen a Stěžer. V druhé
polovině 20. století se ve škole začalo
znovu vyučovat.
Historickými částmi obce jsou
Horní Dohalice (1850 - 1924), Dolní Dohalice, Dohaličky a Kopaniny.
Obec byla vždy spíše zemědělsky
orientovaná. K Dohalicím náležel
i cukrovar, též zvaný sadovský, který
byl až do svého zániku v roce 1925
v držení rodu Harrachů. V meziválečném období zde bylo možné navštívit
hned několik hostinců: „U Henčlů“,
„U Růžičků“, „U Marků“, „U Pešků“
a „U Součků“. Od roku 1922 vykonával v domě číslo popisné 17 (nyní se
zde nachází obecní úřad) lékařskou
praxi dr. Josef Svoboda.
Při sčítání lidu ve 20. letech 20.
století bylo v obci 722 osob a z toho
7 Židů, kterým byla poprvé poskytnuta možnost národního sebeurčení.
V porovnání s rokem 1910, tedy s posledním sčítáním v Rakousku-Uhersku, kde bylo zaevidováno 661 obyvatel, se tedy jedná o patrný nárůst.
V druhé polovině 20. let však došlo k
poklesu obyvatel na 443, to se zrovna
osamostatnily Horní Dohalice. V roce
inzerce

1910 se všech 661 obyvatel v Dohalicích hlásilo k římsko-katolické církvi.
V Dohalicích se v roce 1921 přihlásilo k nové Církvi československé 224
osob, 472 osob bylo katolíky, pouze
2 osoby se hlásily k církvi evangelické
a 24 bylo bez vyznání.
Mezi světovými válkami se v Dohalicích výrazně rozvíjel kulturní
a spolkový život. Fungovaly především tělocvičné, ochotnické a sportovní spolky. Po skončení první světové války roku 1918 byly spolky obnoveny, a to spolek ochotníků, sokolů,
hasičů a v roce 1933 začal vznikat
i místní fotbalový spolek.
Pravidelně se v obci konaly Husovy oslavy, jež měly podobu průvodu,
který procházel jednotlivými osadami
Dohalic a byl obvykle zakončen táborem lidu. Zde u zapálené hranice byla
přečtena slavnostní řeč význačnými
představiteli veřejného života v obci
a vše bylo doplněno recitací a hudbou. Vždy přitom byla vzpomenuta
zcela výjimečná Husova oslava v roce
1915, kdy došlo k zasazení jedné lipky
na tzv. Kantorově plácku. Ten se nachází asi 1 km za obcí v polích směrem na Hradec Králové. K lipce byl
položen pískovcový kvádr, na který

byl vytesán husitský kalich a letopočty
1415 - 1915. Lipka i pomník se v obci
nacházejí dodnes.
Oslavy československé samostatnosti 28. října měly nejčastěji podobu
divadelního představení či sokolské
akademie. V březnu, v den narození T. G. Masaryka se konala veřejná
shromáždění provázená slavnostními
proslovy, sokolské akademie či filmová představení. V této době vzniká
i veřejná knihovna.
V roce 1938 v rámci celorepublikových příprav na válku proběhlo i zde
vojenské cvičení.
Dohalští z Dohalic
První zprávy o tomto českém šlechtickém rodě pocházejí ze stejné doby
jako první zmínky o Dohalicích. V
průběhu staletí větve rodu Bořků
Dohalských vymíraly a ve 20. století
je známá už jen větev jedna, která se
váže k předku Zikmundovi z 16. a 17.
století. Rod byl povýšen v roce 1757
do stavu svobodných pánů a v roce
1764 do stavu hraběcího. Od poloviny
18. století rod sídlil na zámku Přívozci
u Domažlic. Tento zámek byl prodán
hrabětem Františkem Karlem Dohalským z ekonomických důvodů. Hrabě

měl čtyři syny: Ludvíka, Antonína
(1889 – 1942), Zdeňka(1900 – 1945)
a Františka (1887 – 1951). Do životů
Antonína, Zdeňka a Františka se nesmazatelně vryla druhá světová válka,
tak jako do osudů většiny šlechticů.
Ludvík byl tohoto ušetřen, jelikož zemřel ve 14 letech. Františkův syn Jiří
(1914– 1990) se stal radou kanceláře
presidenta E. Beneše. Ani během komunismu nebyla rodina ušetřena nepříjemností. Jiřímu se narodili čtyři
synové. Václav(1941 – 2004), který
byl rytířem řádu sv. Lazara, má rovněž syna Václava(1972). Jiří (1943) se
oženil do Vídně a je bezdětný. Antonín (1944) má syna Antonína (1973)
a dceru Pavlínu (1975). Minulým režimem byl postižen nejvíce. V současné době žije v zahradní vilce v areálu
zámku v Lysé nad Labem, který rodině kdysi patřil. Na starost má zprávu
restituovaných nemovitostí v Jindřichově Hradci. Čtvrtý syn Zdeněk zemřel už roku 1975.
OU Dohalice žádá své občany o poskytnutí historických fotek, pohledů
a jiných dokumentů na připravovanou výstavu v rámci oslav 660 let založení obce (kontakt – obecní úřad).
Michaela Erbenová

Pořádají dne 12. května 2012 na návsi v Horních Černůtkách

1. Horní Černůtky fest
hudebně divadelní festival
Vystoupí rockové skupiny:

By The Way, The Pastels, Upgrade
divadelní soubory:

JEZLE a Mladé pivo
v představení:

Móda, sex a trápení
aneb sonda do světa pubertálních dívek
se zpěvy a tanci
a v muzikálu P jako pivo

Začátek 16.00

Občerstvení a dobrá nálada zajištěny. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka7
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květen - červenec 2012

Květen
10.5.2012

9:00 hod Zemědělský den. Tradiční akce, jejíž program najdete na zadní straně zpravodaje.

Sovětice

12.5.2012

8:00 hod Turnaj v nohejbalu. Přihlášky u p. Středy 777288675.

Sadová

12.5.2012

14:00 hod Šikovné ručičky 2012 - renovace truhlíku. V zasedací místnosti OÚ Stračov.

Stračov

12.5.2012

15:00 hod Opět kolem se Sokolem. Pěší turistika v okolí obce Stračov a Klenice.

Stračov

12.5.2012

16:00 hod 1. Horní Černůtky fest. Hudebně divadelní festival - pozvánka na druhé straně přílohy.

Horní Černůtky

Výstava Rádio a já 2. Otevírací doba: od 8 do 12 h, 13 do 17 h, so od 9:30 h, ne od 14:00 h

17.- 20.5.2012
19.5.2012
19.5.2012
19.5.2012
20.5.2012
20.5.2012

KD Nechanice

7:00 hod Rybářské závody o horské kolo. Pořádá Rybářský spolek Pšánky.

Pšánky

9:00 hod Pohárová soutěž k výročí SDH Tůně 80. let.

Tůně

10:00 hod Veřejný skokový trénink. Pořadatel Jezdecký klub Kunčice. Kunčice - Volšiny (písník).
Soutěž v požárním útoku - zařazená do 1. kola Východočeské hasičské ligy. Více informací a rezervace na www.
9:00 hod
firesport.cz. Konakt Roman Souček 728327137.
14:00 hod Šlápota - pohádky J. Drdy.

Kunčice
Stračov
KD Nechanice

20.5.2012

9:00 hod Drezurní závody stupně Z-S. Pořadatel Jezdecký klub Kunčice. Kunčice - Volšiny (písník).

Kunčice

26.5.2012

8:00 hod Dětské rybářské závody. U splavu.

Nechanice

26.5.2012

8:00 hod Pohár starosty obce Sadová. Na víceúčelovém hřišti. Pořádá SDH Sovětice a OÚ Sadová.

Sadová

26.5.2012

8:00 hod Pohár starosty obce (hasičské závody).

Sadová

26.5.2012

9:00 hod Okrskové kolo soutěže v požárním sportu v rámci okrsku Bystřice.

Trnava

26.5.2012

9:00 hod XXI. C.k. Manévry ve Stračově. Bližší informace na druhé straně přílohy.

Stračov

26.5.2012

14:00 hod Šikovné ručičky 2012 - mozaika a výrobky ze střípků. V zasedací místnosti OÚ Stračov.
XVII. Setkání komorních pěveckých sborů - Festiválek. Sobota 13:00 hod zahájení ve Štrosových sadech.
14:30 koncerty duchovní hudby. 19:00 hod galakoncert.

26.- 27.5.2012

Stračov
Nechanice

27.5.2012

10:00 hod Zámecké sborové matiné. Společné vystoupení sborů v zahradách zámku Hrádek u Nechanic.

zámek Hrádek u N.

29.5.2012

18:00 hod Koncert ZUŠ Melodie.

KD Nechanice

Červen
Dětský den.

2.6.2012
2.6.2012

Sobětuš

10:00 hod Běh naděje. Start na 5 km v 10:00 h, na 1 km v 10:30 h.

ZŠ Nechanice

2.6.2012

8:00 hod O pohár starostky obce. Hasičská soutěž (v areálu koupaliště).

Mokrovousy

2.6.2012

9:00 hod O pohár starosty SDH.

Staré Nechanice

2.6.2012

13:00 hod Dětský den.

Sadová

2.6.2012

15:00 hod Dětský den. Na fotbalovém hřišti ve Stěžerách. Večer živá hudba - skupina Oslík.

Stěžery

3.6.2012

14:00 hod Dětský den.

Nechanice

Romantický Hrádek - XIV. Ročník Festivalu romantické a klasické hudby. Více informací na www.hradekunechanic.cz. zámek Hrádek u N.

7. - 10.6.2012

17. ročník tenisového turnaje dvouher Johnnie Walker Cup. Na tenisových kurtech. Informace a přihlášky Pavel
Stěžery
Balcar 731122727. Nejpozději do 7.6.2012.

9.6.2012

8:00 hod

9.6.2012

8:00 hod Dětské rybářské závody. Přihlášky u p. Havlíka 603491933.

Sadová

9.6.2012

8:00 hod Volejbalový turnaj. Bližší informace na www.sovetice.cz.

Sovětice

9.6.2012

9:00 hod Soutěž v požárním sportu o pohár starostky SDH a obce, v souvislosti s oslavami 120. výroční založení SDH Dolní Přím. Dolní Přím

9.6.2012

10:00 hod Oslavy 130 let založení SDH Stěžery. Sraz u nákupního střediska.

Stěžery

9.6.2012

14:00 hod Šikovné ručičky 2012 - cedule a jmenovky. V zasedací místnosti OÚ Stračov.

Stračov

9.6.2012

15:00 hod Dětský den.

Dolní Přím

10.6.2012

9:00 hod Včelařský den. V hájence Bažantnice.

hájenka Bažantnice

12.6.2012

18:00 hod Jak Kašpárek srdce léčil. Divadelní spolek Klobouk Nechanice.

KD Nechanice

16.6.2012

11:00 hod Den koní. 4. ročník soutěže spřežení.

Horní Černůtky

23.6.2012

8:00 hod 9. ročník Pařez Cup.

Staré Nechanice

23.6.2012

8:00 hod Turnaj smíšených družstev ve volejbale. Na hřišti u sokolovny.

Nechanice

23.6.2012

8:00 hod Lazio Cup. Fotbalový turnaj v malé kopané o pohár starosty obce.

Stračov

23.6.2012

25. ročník volejbalového turnaje rodinných a smíšených družstev. Na volejbalových kurtech. Informace a
8:30 hod
přihlášky Ladislav Balcar 722569864. Přihlášky nejpozději do 21.6.2012.

Stěžery

23.6.2012

9:00 hod Oslavy 660. výročí založení obce Dohalice. Bližší informace na druhé straně přílohy.

Dohalice

23.6.2012

14:00 hod Šikovné ručičky 2012 - rozloučení před prázdninami. V zasedací místnosti OÚ Stračov.

Stračov

30.6.2012

8:00 hod Turnaj „Staré gardy“ – 1. ročník fotbalového turnaje starých gard. Pořádá TJ Sokol Dohalice.

TJ Sokol Dohalice

30.6.2012

8:00 hod 31. turnaje v malém fotbale. V novém sportovním areálu. Pořádá SDH Pšánky.

Pšánky

30.6.2012

14:00 hod Dětský den.

Staré Nechanice

30.6.2012

14:00 hod Uvítání nových občánků u Zvoničky. Od 15:00 hod přivítání prázdnin u hasičské nádrže.

Radíkovice

30. 6. 2012

14:00 hod Šmoulí branný den. Dětský den ve znamení šmoulů v areálu místního "koupaliště".

Mokrovousy

14. 7. 2012

10:00 hod Jezdecké závody k 65. výročí Nechanických událostí. Pořádá Janákův východočeský sbor selských jízd.

Červenec
7. 7. 2012
13.-15.7. 2012
20.- 22. 7. 2012

8:00 hod DOHALICE CUP – 10. ročních turnaje v malé kopané. Pořádá TJ Sokol Dohalice.

Nechanice
TJ Sokol Dohalice

24. ročník Stěžery Saller sport cup v malé kopané. Informace a přihlášky Ing. Martin Šádek 602750441.

Stěžery

Cena naděje pro živý venkov - oslava 1. místa získaného v celorepublikovém hodnocení v soutěži Vesnice roku
2011 spojená se setkáním rodáků a bohatým program. Více informací na www.stracov.cz.

Stračov
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zpravodajství obce

Výsadba pamětní aleje v Dohalicích
Jak již někteří vědí, Dohalice letos
slaví 660. výročí vzniku obce. Kromě
hlavních oslav této události, které
proběhnou 23. 6., se již obecnímu
úřadu podařilo zrealizovat myšlenku vysazení pamětní stromové aleje
v lokalitě mezi Horními Dohalicemi
a Dohaličkami, a to od Husovy lípy
směrem ke kostelu.
Co se týče druhu stromu, volba
padla na regionálně tradiční švestky (pro postupné dozrávání bylo
vysazeno i několik rynglí). Do celé
akce se podařilo zapojit velkou část
dohalických občanů. Ti měli možnost si symbolicky zakoupit jednotlivé stromky a také pomoci s jejich
sázením. To proběhlo v neděli 1. 4.
za chladného, ale slunečného počasí.
Zájem o stromky byl nečekaně velký

a nakonec jich bylo vysazeno celkem
51 oproti 32 původně plánovaným.
Za projevenou podporu si občané
z akce odnášeli upomínkové pamětní listy. Jména zúčastněných budou
také zapsána na plánované pamětní
tabuli u aleje.
Za organizační zajištění patří díky
zastupiteli Petru Košťálovi. Poděkování patří ale hlavně občanům,
kteří se finančně i pracovně podíleli
na zdárném průběhu celé akce, což
v dnešní době není zcela běžné. Nezbývá než si přát, aby stromky prospívaly a aby za pár let byla radost
nejen na ně pohledět, ale i ochutnat
jejich plody.
Lucie Brandová



???. Foto: pamětní aleje. Foto: archiv
Výsadba

inzerce

ROMANTICKÝ HRÁDEK
X I V. r o č n í k F e s t i v a l u r o m a n t i c k é a k l a s i c k é h u d b y
Zámek Hrádek u Nechanic 7.6. – 10.6. 2012
7. 6. 2012 – 19.00 hodin - Zlatý sál

PĚVECKÝ RECITÁL
Lucie Hájková – soprán, Jiří Hájek – baryton
Jitka Nešverová – klavír
8.6. 2012 – 19.00 hodin - Zlatý sál

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a Jiří Šlégl – klarinet
9.6. 2012 – 19.00 hodin - Zlatý sál

Bohuslav Matoušek – housle, Petr Saidl – kytara
10.6. 2012 – 17.30 hodin - Zlatý sál

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Markéta Sinkulová - klavír

Po každém koncertu je pro hosty připravena číše vína!

16.30
8

Předprodej a rezervace vstupenek:
Galerie BARBARA, Střelecká 838, Hradec Králové, tel. 495 536 816; Informační centrum, Gočárova třída 1225,
Hradec Králové, tel. 495 534 485; Zámek Hrádek u Nechanic, tel. 495 441 244, e-mail: zamek.hradek@josefov.npu.cz.
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty jsou 300 Kč, senioři 200 Kč, studenti 150 Kč. Prodej vstupenek také ½ hodiny před
zahájením koncertu v pokladně zámku. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout v pokladně zámku min. ¼ hodiny před
koncertem.

Více informací na www.hradekunechanic.cz.

w w w . h r a d e c k y v e n k o v . c z
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XIV. ročník soutěže O pohár rady města Nechanice
V sobotu 25. března 2012 se v Kulturním domě v Nechanicích sešly kolektivy Mladých hasičů z okresu Hradec Králové na soutěžním klání XIV.
ročníku zimní soutěže „O pohár rady
města Nechanice“.
Porovnat své umění a znalosti přijela čtyři družstva v kategorii mladších žáků z Osic, Chlumu, Sloupna
a domácích Nechanic. V kategorii
starší žáci se dostavilo šest družstev,
a to ze Starých Nechanic, Osic, Lodína, Sloupna, Lubna, a Třebše. Celkem
zde předvedlo své znalosti na 100 dětí
z osmi SDH okresu Hradec Králové.
Soutěžilo se v pěti disciplínách, které
převážně vycházejí z pravidel celostátní soutěže Plamen.
Všechny disciplíny, tj. hadicové
kolo, uzle, grafické značky technických prostředků a hasební prostředky, topografie a zdravověda se prováděly formou štafety.

Soutěž měla dobrý spád a po dvou
hodinách byly vyhlášeny výsledky.
V kategorii mladších se družstva
umístila takto: 1. Sloupno, 2. Nechanice, 3. Chlum, 4. Osice. Pořadí
starších: 1. Sloupno, 2. Osice, 3. Třebeš, 4. Staré Nechanice, 5. Lubno, 6.
Lodín.
Cenu Fair play (za nejmenší nebo
nulový počet trestných bodů) získalo
družstvo starších ze SDH Sloupno.
Podrobný popis soutěžních disciplín a kompletní výsledkovou listinu
najdete na stránkách SDH Nechanice: www.nechanice.cz/hasici na záložce „Aktuality“.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Radě města Nechanice za patronát, který již čtrnáct let drží nad
touto soutěží, a všem členům SDH
Nechanice, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu soutěže.
Jan Galásek, velitel SDH Nechanice



Test z technických prostředků požární ochrany - soutěžící z SDH
Lodín. Foto: Jan Galásek



Zdobení perníčků. Foto: archiv

Šikovné ručičky oslavily příchod jara
30. března od 15 hodin zorganizoval
spolek Šikovné ručičky Jarní dílnu v
mateřské škole ve Stračově. Odpoledne
bylo naplněno mnoha různorodými
činnostmi. Za spolupráci v organizaci
děkujeme personálu MŠ, za finanční
podporu patří poděkování Obecnímu
úřadu Stračov. Na stanovišti s Věrkou
Svobodovou a Hankou Mikešovou si
mohli děti i rodiče vyrobit koupelovou
sůl. Jarní dekorace z vrby pro ně připravila Šárka Homoláčová a z pedigu
Monika Doležalová, v herně pomáhala
dětem s přáníčky Marie Kráčmarová,
dekoraci z keramické hmoty barvily
děti s Ľubicou Gembalovou. Výborné
perníčky nejen ochutnávaly, ale i zdobily s Martinou Hájkovou, s Gábinou
Klikovou vyráběly ptáčky na kolíček a
s paní učitelkou Jiránkovou papírové
stojánky na vajíčko.
Ve dnech 2.-3. dubna uspořádal spolek Šikovné ručičky II. ročník soutěže
„O nejkrásnější kraslici obcí Stračova
a Klenice“. Přihlásilo se 22 soutěžících
s 50 kraslicemi vypracovaných různými technikami. Hodnotné ceny čekaly
na všechny soutěžící. Mobilní telefon,
toustovač, polštářky, pánev, peněženka a kosmetika. I další ceny věnovali
sponzoři, kterým touto cestou děku-

jeme za podporu: Obecní úřad Stračov, Topingas s.r.o., místní spolky - TJ
Sokol, FC Lazio, Šipkaři, SDH Stračov,
firma Zahradnictví Květ, firma Čalounictví Miloš Vyčítal, Farma Bednářovi,
Ľubica Gembalová, Klikovi, Kráčmarovi, Dobešovi, Smíšené zboží Adam
Klicpera.
Výtvory soutěžících hodnotili v
odborné porotě zástupci sponzorů a
místních spolků, a to celkem ve čtyřech
kategoriích. Umístění na prvních třech
místech v každé kategorii:
KATEGORIE DĚTI 3 – 5 let:
1. Danuška Charvátová, 2. Honzík
Luštický, 3. Kačka Kliková
KATEGORIE 6-9 let: 1. Terezka Havrdová, 2. Bára Homoláčová, 3. Pepík
Luštický
KATEGORIE DĚTI 10- 15 let:
1. Míša Havrdová, 2. Kristýnka Dobešová, 3. Míša Poláková
KATEGORIE DOSPĚLÍ: 1. Ľubica
Gembalová, 2. Šárka Homoláčová, 3.
Gábina Kliková
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo na závěr Jarního koncertu, který se konal ve středu 4. dubna od 18
hodin v kostele sv. Jakuba ve Stračově.

Chovatelská přehlídka a hodnocení trofejí 2011
Z pověření státní správy myslivosti ORP Hradec Králové a Nový
Bydžov - odborů životního prostředí pořádal letos v Kulturním domě
Nechanice královéhradecký Okresní
myslivecký spolek chovatelskou přehlídku ulovené spárkaté zvěře za rok
2011.
Ve čtvrtek 12. dubna 2012 se velký
sál kulturního domu celý zaplnil stojany. Na nich byly vystaveny trofeje
dančí a srnčí zvěře. Ráno proběhlo

jejich hodnocení. Za dančí trofeje si odnesl medaili Fr. Madarasz,
L. Kohout, A. Valenta a R. Petráček.
Za srnčí pak J. Louda, Z. Bednář
a ing. K. Rinda.
Od pátku do neděle proběhla
vlastní chovatelská přehlídka, kterou
doplnily i obrázky dětí ZŠ Nechanice. O úspěšnosti celé akce hovoří
počet návštěvníků, kterých přišlo
přes 300.
Ilona Matoušková

Početné publikum potěšily zpěvem
nejdříve děti z MŠ, skladby starých mistrů zahrálo Pilařovo kvarteto z Hradce
Králové a české lidové písně přednesl ženský sbor. Nelze opominout hru
Honzíka Korbela na zobcovou flétnu
nebo kytarovou píseň Pepíka Luštického. Skladbu na příčnou flétnu zahrála
Marta Korbelová. Koncert uváděla
Ľubica Gembalová . V závěru koncertu předala slovo panu místostarostovi

obce Jiřímu Součkovi, který vyhlásil
výsledky II. ročníku soutěže O nejkrásnější kraslici Stračova a Klenice. Celý
večer byl zakončen předáním cen v
tělocvičně MŠ, kde si přítomní mohli
zároveň prohlédnout výstavu kraslic.
Děkujeme všem , kteří našli pár chvil
ve shonu před jarními svátky a zúčastnili se těchto akcí .
Za spolek Šikovné ručičky
Petra Luštická
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Tradiční
myslivecký ples ve Mžanech
Jak už bývá v lednu dávným zvykem a tradicí, pořádají myslivci v
Sokolovně v Dohalicích myslivecký
ples. Tak tomu bylo i letos. Bál se konal 27. 1. 2012 od 20.00 hodin a proběhl se všemi jeho náležitostmi. Sál
byl vyzdoben jako lesní mýtina (zde
se nejlíp odpočívá). Nesměla chybět
ani zvěř a ceny v losování. I přes velké
problémy, které nám poslanci schválením legislativního zmetku o tombolách připravili, jsme losování zvěřiny pro hosty plesu zvládli a myslíme
si, že účastníci byli spokojeni. Každá
krásná lesní mýtina vždy vyzývá k

odpočinku, ale ve Mžanech na plese
se neodpočívalo ani náhodou. Spíše
naopak, hrálo a tančilo se až do rána.
Jsme rádi, že díky práci poslanců
v parlamentu nám nezmizela z našeho života krásná a dlouholetá tradice mysliveckých plesů i se zvěřinou
v tombole pro návštěvníky. Bez zvěřiny by ples byl jakoby zmrzačený
a poloviční. Doufám, že se nám
i všem ostatním podaří tyto nádherné zvyky a tradice udržet a zachovat.
Břetislav Hnízdil



Myslivecké trofeje. Foto: Břetislav Hnízdil



Plný sál hněvčevské haly na vystoupení moravanky.
Foto: Renata Hladíková



Velikonoční dílna pro děti. Foto: archiv

Hudební vystoupení skupiny Moravanka
24. března 2012 se ve sportovní
hale v Hněvčevsi uskutečnilo hudební vystoupení „královny české
dechovky“ skupiny Moravanka.
Ta do naší obce zavítala po dlouhé
odmlce, po neuvěřitelných 35 letech. Poslední vystoupení se konalo
v roce 1977 na přilehlém sportovním hřišti.
Nápad uspořádat vystoupení se
v hlavách zastupitelů zrodil v létě
minulého roku. Zprvu panovaly
obavy ohledně náročnosti organizace celého vystoupení a návštěvnosti. V průběhu příprav se prvotní
obavy rychle rozplývaly. Mikroregion Nechanicko poskytl finanční
příspěvek a s blížícím se termínem
zahájení předprodeje vstupenek
se ukázalo, že i obavy ohledně návštěvnosti byly zbytečné. První den
předprodeje se dveře na úřadech
v Hněvčevsi a Mokrovousích netrh-

ly. Zájem občanů byl tak velký, že
vstupenky byly vyprodány během
několika málo dní.
V den konání akce vše probíhalo
podle pečlivě naplánovaného scénáře. Naklizený a slavnostně vyzdobený sál se zaplnil do posledního
místečka. Během vystoupení se
všichni zúčastnění náramně bavili.
I členové Moravanky byli překvapeni velkou návštěvností a milým
přijetím posluchačů. Pochvalovali
si příjemné prostředí sálu a zrekonstruované zázemí sportovní haly.
Zastupitelé obce byli s výsledkem celé akce spokojeni. Plánování
a průběh celého vystoupení přineslo nové zkušenosti a kladné ohlasy
návštěvníků dodaly odvahu k přípravám dalších podobných akcí, na
kterých se již pilně pracuje.
Ing. Martin Novák
Hněvčeves

Lodínské maminky

Obec Lodín a lodínské maminky
pořádaly v pátek dne 30. 3. 2012 od
19:00 hodin v sále místního hostince
velikonoční aranžování pro všechny,
kdo měli chuť si zkusit vyrobit něco
pěkného , např. březovou misku, věneček z peří, jarní obraz, jarní plůtek pro
petrklíč a další zajímavé aranžmá.
V sobotu dne 31. 3. 2012 od 15:00
hodin proběhla velikonoční dílna
pro děti, kde si mohly děti vyzkoušet uplést pomlázku, zdobit vajíčka
nebo perníčky a vytvořit si velikonoční aranžmá. Od 18:00 hodin bylo
naplánované zdobení velikonočního
stromu před místním hostincem. Velikonočními kraslice si ale musely na
zavěšení počkat. Vzhledem ke skutečnosti, že nás zradilo počasí, přesunulo
se zdobení velikonočního stromu na
jiný termín. Obě akce sklidily úspěch,
dětičky byly velice kreativní. Během
těchto akcí byla v místním hostinci
ke zhlédnutí velikonoční výstava různých dekorací. Závěrem mi dovolte za

lodínské maminky poděkovat všem,
kteří se jakkoli podíleli na těchto akcích. Musím podotknout, že finančně
nás podpořila obec Lodín, za což jí
velice děkujeme.
Obec Lodín a lodínské maminky
pořádaly v sobotu dne 11. února 2012
od 15:00 hodin v místním hostinci divadelní představení v podání Divadla
z Půdy. Od 15:00 hodin se uskutečnilo přestavení pro děti pod názvem
„Když si hrajem, nezlobíme“. Jednalo se
o loutkovou pohádku a poté následoval soutěžně hudební asi dvouhodinový program.
Dále od 17:30 následovalo hudebně
dramatické pásmo písniček pro dříve
narozené pod názvem „ Věčně zelené melodie“. Hrály se hlavně písničky Karla Hašlera. Oba pořady sklidily
veliký úspěch. Tato akce byla finančně
podpořena obcí Lodín, za což jí velice
děkujeme.
Eva Prchlíková

spolky
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Stolní tenisté SK Stěžery
bilance sezóny 2011-2012

Zlatíčko sluníčko o sobě dává
čím dál víc vědět a ke slovu začínají přicházet venkovní sporty. Sezóna
stolních tenistů se pomalu ale jistě
naplňuje. Mládežnická základna se
v uplynulých dnech zúčastnila závěrečných turnajů, tzv. TOP turnajů,
pro nejlepší hráče a hráčky z krajů
Královéhradeckého a Pardubického.
Turnaj pro nejmladší žactvo (hráči
do deseti let) proběhl ve Stěžerách.
Vítězství si odvezli Dokoupil z Lanškrouna a Jirásková z Valdic. Naši
hráči se mezi nominovanými neztratili. Jáchym Tuček se kvalifikoval do
finálové skupiny přes Jílka ze Sokola
HK vítězstvím 3:1. Ve finálové skupině sice pocit vítězství nezažil (celkově
skončil na 6. místě), ale s předvedenou hrou musel být spokojen. Míša
Fišerová do finálové skupiny sice
nepostoupila, ale i ona dokázala, že
je schopna sehrát vyrovnané zápasy
s těmi nejlepšími. Celkově 8. místo je
příslibem do budoucna.
Mladší žáci si dali dostaveníčko
v Lanškrouně. Zde jsme měli mezi
nominovanými dokonce 4 hráče!!!
Nejlépe si vedla Áďa Tučková, medaile sice o jeden set v konečném
účtování utekla, ale 5. místo je velice
příjemné. Zkušenosti sbírala na tomto turnaji Káťa Fillová, pro kterou už
samotná nominace na tento turnaj
je velkou odměnou za tréninkovou
píli. Obsadila nakonec 8. místo. Mezi
chlapci si lépe vedl David Částka se
6. místem, neztratil se ale ani David
Kašpar na 8. místě.

Mezi staršími žáky příjemně překvapil Lukáš Dufek. Zúročil svoji
dobrou tréninkovou morálku této sezóny a dal si krásný dárek v podobě
2. místa, což je zatím jeho největší životní výsledek. Sehrál řadu vyrovnaných a vítězných zápasů s hráči lépe
žebříčkově postavenými a dokázal se
výrazně prosadit!!! Jasným vítězem
se stal Bělohlávek z Chocně, za Lukášem však skončilo mnoho favoritů
(Buben-Sudslava, Rubeš-Linea Chrudim, Hýbl,Kačer,Žižka,Koubek-Sokol
HK,..). Blahopřejeme.
Krásné 3. místo a bronzovou medaili mezi dívkami získala naše odchovankyně Lucie Drábková. Lucka
v červnu 2011 přestoupila ze Sokola
Stěžery a v dresu Sokola Hradec Králové letos zažila sezónu snů. Stala se
totiž s Bárou Kapounovou mistryní
republiky v soutěži dvoučlenných
družstev starších žákyň v Havířově !!!
BLAHOPŘEJEME !!!.
Ke konci dospěly také soutěže
družstev. A muži sice bojovali do posledního zápasu, ale nejvyšší krajskou
soutěž divizi se udržet nepodařilo.
Byla to pro naše borce výborná prověrka a zkušenost a doufám, že v příští sezóně z toho budeme v KP - 1. tř.
čerpat. B-družstvo nakonec skončilo
v KP-2tř. uprostřed tabulky. Družstva
C,D a E dohrála regionální soutěže
v poklidu, taky uprostřed tabulky.
Družstva mladšího žactva byla nominována na krajský přebor družstev,
který se konal 21.4.2012 v Českém
Meziříčí. Chlapci ( Kašpar David,



Úspěšná mládežnická základna stolních tenistů Sokola Stěžery po
sezóně 2011-12. Foto: Adam Prousek.

Částka David a Frézek Dominik) prohráli pouze se střediskovým Sokolem
HK, v dalších duelech již jen vyhrávali ( Dobré 4:1, Jaroměř 4:1, Hostinné 4:0) a byla z toho veliká radost a
stříbrné medaile a pohár !!! Děvčata
( Tučková Adéla, Fillová Kateřina,
Dospělová Michaela) po výhrách 3:0
nad Jaroměří a Hostinným prohrála
s SK Dobré a TTC Lhoty 1:3 a slavila
medaile a bronzový pohár !!!
Na závěr sezóny se nejmladší zúčastnili turnaje ve Voděradech. Bez
prohry vyhrál Jáchym Tuček ( ve finále 3:0 s Tesolinem z Moravské Třebové), Pavel Jeřábek skončil čtvrtý

a Ondra Pancák devátý.
V dlouhodobých soutěžích se opět
výrazně prosadilo naše mládí. V krajském přeboru dorostu jsme získali
bronzové medaile . Družstvo v sestavě Lukáš Dufek, Lukáš Hepner a Petr
Jeřábek je příslibem do budoucna.
A starší žáci dokonce krajský přebor
vyhráli. Sestava P. Jeřábek, D. Částka,
D. Kašpar a J. Tuček nenašla přemožitele po celou soutěž a již třetí rok po
sobě v této kategorii kralujeme Královéhradeckému kraji.
Více na: www.pinecstezery.webnode.cz a www.stis.ping-pong.cz.
Přemysl Šanc

NAŠE TURISTICKÉ PUTOVÁNÍ
Klub turistů z Černůtek podnikl
již několik velmi zajímavých a zdařilých výšlapů. Letošní sezonu jsme
zahájili již koncem ledna, kdy jsme
navštívili zříceninu hradu Zbirohy.
Ze železniční stanice Malá Skála jsme
se vydali po zelené ke zřícenině hradu. Dochovaly se zde zbytky hradu
postaveného ve druhé polovině 14.
století – opěrné zdi, věž a sklepení.
Leží na území obce Koberovy nad řekou Jizerou. Odtud jsme pokračovali
nádhernou přírodou, údolím řeky Jizery až na vlak do Turnova. Strávili
jsme tak krásný zimní den.
A naše další letošní putování? To
jsme podnikli na Velikonoční pondělí. Předpověď počasí nás sice trochu
zrazovala, ale my jsme přesto vyrazili.
A dobře jsme udělali. Byl krásný slu-

nečný den! Cílem našeho velikonočního putování byl hrad Trosky. Ten je
zasazen do malebné krajiny Českého
ráje. Je to ostrůvek klidu a pohody
s nádhernou přírodou, a proto je také
častým cílem našich výšlapů. Zdolali
jsme nejen Babu, která se tyčí do výšky 47 metrů nad úroveň terénu vlastního hradu, ale i Pannu, která věž
Babu ještě o dalších 10 metrů převyšuje. Je odtud nádherný pohled na
další okolní památky, ale také na České středohoří, Lužické a Jizerské hory,
Krkonoše a velkou část Českého ráje.
Domů jsme se vraceli příjemně
naladěni a také s příslibem dalšího
brzkého setkání při výšlapu do naší
krásné přírody!
Eva Hladíková

Rok přátelský k dětem a rodině



Výletníci pod Troskami. Foto: archiv

V této souvislosti bylo již uspořádáno divadelní představení pro děti
Letošní rok byl na Dolním Přímě vytvořit prostor pro využití dětských „Jak Honza přešel na červenou“, ktevyhlášen jako „Rok přátelský k dětem nápadů a zaměřit se na život, potře- ré pro naše děti připravilo Divadélko
a rodině.“ Jeho náplní je především by ale i zábavu dětí a jejich rodičů. Karla Čapka z Hradce Králové. Dále

je v plánu výstava vydlabaných dýní,
společné rozsvěcení vánočního stromu, malování na silnici, dětský den
a mnoho dalších akcí.
Petr Švasta, starosta obce
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Mistrovství Čech
mužů a žen v kulturistice
bodyfitness a bikini 2012
V letošním roce již potřetí hostil
náš kulturní dům Mistrovství Čech
v kulturistice. Oproti letům minulým nepřijeli do Nechanic junioři,
ale dostavili se soutěžící v kulturistice mužů a žen, bodyfitness a bikini.
V neděli 22. dubna ráno nebylo okolo
kulturního domu místečka, kde by se
ještě dalo zaparkovat. Na své favority se přijížděly podívat celé rodiny.
Ve vyprodaném kulturním domě se

v kategorii bodyfitness ženy stala absolutní vítězkou Milena Koudelková
- Fitnesscentrum Dobříš a absolutním vítězem v kulturistice mužů Jan
Soukup - Akademie Ronnie.cz. Třešničkou na dortu bylo vystoupení několikanásobného mistra světa v kulturistice Petra Vaniše. Všem vítězům
gratulujeme.
Ilona Matoušková



Kulturistika muži - absolutní vítěz Petr Soukup.
Foto: Yevheniy Ratushny



Účastníci tradičního cyklovýletu. Foto: Eva Hladíková.

Mikroregionem Nechanicko na kole
tentokrát do Horních Černůtek

21. dubna se konal již tradiční cyklovýlet. Počáteční obavy ze špatného
počasí se kolem deváté hodiny rozplynuly a čekal nás příjemný slunečný den. První nedočkavci se sešli na
startu u kulturního domu v Nechanicích už v půl desáté. Do cíle - do
Horních Černůtek - cyklisté dojížděli postupně podle toho, jakou trasu
zvolili. Nejkratší měřila 13 kilometrů
a ta nejdelší 25 kilometrů. V cíli se sešlo kolem stovky účastníků, většinou
z našeho mikroregionu. Ale dorazili
i přespolní - například z Městce Králové či z Libštátu.
V Horních Černůtkách nás čekalo
příjemné překvapení v podobě nově
zrekonstruovaného kulturního domu
a upravené návsi. Po rozsáhlé rekon-

strukci tu vzniklo příjemné místo
k setkávání místních i přespolních.
Najdete tu herní sestavu pro malé
děti, pingpongový stůl pro ty větší
a ruské kuželky pro všechny věkové
kategorie.
Touto cestou děkuji jménem všech
cyklistů za vřelé přijetí. Velké poděkování patří našim již tradičním
partnerům: Zdravotní pojišťovně
Ministerstva vnitra a České spořitelně. Díky jejich podpoře všichni zúčastnění obdrželi na památku trička.
Těšíme se zase na podzim na pokračování tradice cyklistických výletů
a neméně početnou účast.
Jana Pečenková
Mikroregion Nechanicko

Vážení přátelé,

Sdružení východočeských
chovatelů hospodářských zvířat

srdečně Vás zveme na Zemědělský den,
který se koná ve čtvrtek 10. 5. 2012
v areálu ZAS Mžany, středisko Sovětice.
Program:
9.00 hod Zahájení: Dr. Ing. Jan Pešek a proslov hostů
10.00 hod Předvedení a hodnocení zvířat
12.00 hod Vyhlášení vítězů

Doprovodný program:

• Přehlídka zemědělské techniky • Propagace regionálních
potravin a ochutnávky • Tématické výstavy „Včelařství“,
„My na výstavách“ a „Zemědělství v čase“ • Praktická péče
studentů o zvířata • Tipovací a odborné soutěže
• Výukový program pro děti z MŠ a ZŠ.
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