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Cena naděje pro živý venkov
Rád bych Vás ve svém příspěvku
do zpravodaje mikroregionu seznámil s aktivitami Stračova a Klenice.
Stračov v roce 2012 zažádal o dotace
na projekty: 1. Výstavba stavebních
parcel směr Bříšťany. 2. Revitalizace
zeleně v obci Stračov a Klenice. 3. Digitalizace územního plánu obce Stračov. 4. Výstavba víceúčelového hřiště
v obci Stračov.
Největší investiční akcí je zasíťování
nově vzniklých stavebních parcel směrem od Stračova na Bříštany – lokalita
U Křížku. Realizací projektů vznikne
8 stavebních parcel, kde 6 stavebních
parcel bude ve vlastnictví obce Stračov
a 2 stavební parcely budou ve vlastnictví paní Fejfarové. Obec předpokládá
náklady na zasíťování 6 stavebních
parcel ve výši 2.500.000 Kč bez DPH.
Dotace získaná z Programu obnovy
venkova z Královéhradeckého kraje
činí 760.000 Kč, což je nejvyšší možná částka určená pro realizaci daného
grantu v Královéhradeckém kraji. Plánovaná realizace je září – říjen 2012.
Druhou neméně významnou investiční akcí je revitalizace zeleně ve Stračově a Klenicích. Dané lokality jsou
z hlediska revitalizace zeleně navrhnuty ve venkovském rázu. Druhová
skladba je vybrána s velkým přihlédnutím k současnému stavu. Nejrozsáhlejší úpravy jsou navrženy na návsi
Stračova a na hřbitově v Klenicích.
V rámci projektu byla uznána lípa velkolistá nacházející se na prostranství

před zámkem jako první památný
strom v katastru obce Stračov. Celkové
předpokládané náklady jsou vyčísleny na 2.100.000 Kč bez DPH, dotace
získaná z Ministerstva životního prostředí ČR je 1.695.000 Kč. Plánovaná realizace projektu se předpokládá
v roce 2013.
Z hlediska dalšího rozvoje obce je
důležitý platný Územní plán pro Stračov a Klenici. Platnost současného
územního plánu (z roku 2001) bude
ukončena v roce 2015. Letos byly zahájeny práce na tvorbě územního plánu, které skončí v roce 2014. Z toho
vyplývá, že nás čeká dlouhodobý a velmi důležitý proces tvorby významného dokumentu obce. Celkové náklady
dosáhnou 200.000 Kč, dotace z krajského úřadu činí 52.000 Kč.
Poslední získanou dotací je projekt
na víceúčelové hřiště ve Stračově. Víceúčelové sportoviště je koncipováno
pro malou kopanou, tenis, nohejbal,
volejbal, basketbal a prostor pro další
dětské hry – vybíjenou a další sportovní aktivity. Celkové náklady činí
1.400.000 Kč, proplacená dotace ze
Státního zemědělského intervenčního
fondu 448.200 Kč. Plánovaná realizace
projektu je rok 2013.
Všechny dotace byly obci Stračov
schváleny, s výjimkou dotace na digitalizaci Územního plánu. Obec stále
čeká na podpis smluv o přidělení dotace.
Obec Stračov svými kulturně-

Něco málo od stolu
předsedy mikroregionu Nechanicko
Dá se říci, že od doby, kdy jste
měli k dispozici předešlé číslo našeho oblíbeného čtvrtletníku, udělaly
členské obce, a tím pádem i celý
mikroregion pořádný kus práce.
Jako příklad lze uvést již tradiční sportovní klání dětí základních
a mateřských škol v olympiádě a ve
vybíjené.
Uskutečnilo se několik přínosných seminářů (témata Péče o zeleň, Stavební zákon a Veřejné zakázky).
Na základě výběrového řízení
byla podepsána servisní smlouva
s firmou Mopos, a.s. Pardubice na

veřejný rozhlas, který je v majetku
mikroregionu, ale slouží jednotlivým obcím. Tato smlouva je podepsána na dobu určitou (12 měsíců)
s možností jejího prodloužení.
14. června 2012 se konala valná hromada mikroregionu, kde se
mimo jiné schvaloval Závěrečný
účet mikroregionu za rok 2011.
Jelikož již nastaly letní měsíce,
dovoluji si Vám popřát příjemné
prožití zasloužených dovolených
s načerpáním tolik potřebné energie do dalšího průběhu letošního
roku.
Petr Švasta



Spolky, které se prezentovaly na víkendových oslavách.
Foto: Jiří Souček

-společenskými akcemi, získanými
dotacemi a připravovanými projekty
získala ocenění v rámci České republiky „Cena naděje pro živý venkov“.
Oslava tohoto ocenění se uskutečnila s našimi rodáky ve dnech 20. – 21.
července 2012. Program byl opravdu
bohatý. Začal již v pátek vystoupením
tří rockových kapel (Atlantis, U2 revival, Metallica revival) na místním
hřišti. I přesto, že v průběhu vystoupení pršelo, návštěvníci byli spokojeni. Sobotní program začal pro rodáky Stračova a Klenice prezentací
osmi aktivních spolků v obci Stračov
– Dámského klubu, hasičů, Sokola,
šipkařů, Šikovných ručiček, mysli-

veckého sdružení, fotbalového klubu,
rybářského sdružení. Spolky se velkou
měrou podílely na získaní ocenění.
Po prezentaci spolků jsme si poslechli zpívání dětí ze Stračova a okolních
obcí, nakonec se předvedl pěveckým
vystoupením sbor Kaštánek ze Mžan.
Potom následovalo hudební číslo dechové hudby Podkověnka, které bylo
korunováno vystoupením našeho kamaráda Pepy Šorma. Večerní zábava
byla zajištěna skupinou No Problem.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
občanům Stračova a Klenice, kteří se
podíleli na přípravě této kulturní akce.
Ing. Luděk Homoláč, starosta obce

Oranžová stuha
„Vesnice roku - Královehradecký kraj“
Obec Sovětice v letošním roce
získala v krajském kole soutěže
Vesnice roku ocenění Oranžová
stuha za spolupráci se zemědělským subjektem. Do této kategorie
spadá spolupráce obce se zemědělskými subjekty hospodařícími
v katastru obce,a to jak na pracovní, tak i na kulturní úrovni. Jde také
o spolupráci obce se spolky mys-

livců, koňáků, rybářů.
Všem, kteří se podílejí ve své
činnosti na různých akcích pro občany a také na udržování pořádku
a rozvoje našich dvou obcí, touto
formou upřímně děkujeme.
Toto ocenění je i Vaše zásluha
a patří právě Vám.
Aleš Krátký
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MAS Hradecký venkov rozdělila ve druhé Výzvě roku 2012 téměř 2 miliony korun
Nejlépe bodovaným projektem byl
projekt z Třesovic - Hezká školka pro
děti. Žadatelem je obec Třesovice. Výše
dotace je 351.050 Kč celkové náklady
činí 495.600 Kč. Obec za tyto finanční
prostředky vymění stará nevyhovující okna za nová izolační a nerozbitná,
dále budou vyměněny vchodové dveře,
vnitřní a venkovní parapety a instalovány sítě proti hmyzu. Děti se mohou
těšit z nových židliček a stolečků, skříněk na hračky, dostanou koberce a počítače na výukové programy. Realizace
projektu již probíhá, aby do otevření
školky po prázdninách bylo vše hotovo.
V pořadí druhý se umístil projekt
- Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu čp. 18 - výměna oken, zateplení. Žadatelem je obec
Mokrovousy. Výše dotace je 449.305
Kč, celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 798.764 Kč. Projekt
řeší havarijní stav budovy obecního
úřadu. Konkrétně se jedná o výměnu
oken a vstupních dveří, o zateplení objektu a novou fasádu. Budova obecního
úřadu se využívá nejen jako obecní
úřad, ale je zde také obřadní místnost,
kde se konají různé přednášky, ruko-

dělná tvoření, vánoční akce, zasedání
zastupitelstev. Své prostory v budově
má také knihovna. Dvě místnosti v přízemí jsou pronajaté ordinaci dětského
lékaře.
Podle počtu dosažených bodů se
dále umístil projekt - Multigenerační
oddechová zóna. Žadatelem je obec
Dubenec. Výše dotace je 336.000Kč
celkové náklady
projektu jsou
504.000,-. V obci vznikne nová multigenerační oddechová zóna, kterou
bude tvořit sestava herních prvků,
venkovní fitness zařízení pro dospělé,
stoly a lavičky. Místo pro sport, relaxaci
a odpočinek budou moci využívat děti,
rodiče i senioři.
Dalším projektem vybraným výběrovou komisí je
Modernizace
sportovního a volnočasového zázemí. Žadatelem je obec Roudnice.
Přidělená dotace je 397 600,-, celkové náklady projektu činí 596 400,-.
V rámci projektu budou vyměněny
herní prvky na dvou dětských hřištích, opraveny stávající sportovní kabiny a vyměněno osvětlení sportovní
plochy. Sportovní plocha na starém
hřišti je osvětlena nevyhovujícími

Česko - polská spolupráce

Dne 19. června 2012 se konalo
9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika
- Polsko pro období 2007 - 2013.
Na tomto výboru byl schválen
i projekt, který podala obecně prospěšná společnost Hradecký venkov pod názvem Partnerství pro
venkov.
Projekt je zaměřen na rozvoj
spolupráce s centrem kultury lázeňského městečka Jedlina-Zdrój.
V rámci projektu budeme pořádat vzdělávací a informační aktivity, propagovat cestovní ruch
0a rozvíjet vzájemnou spolupráci,
předávat si zkušenosti a příklady
dobré praxe mezi regiony.
Partnery projektu jsou obce
Hořiněves, Stračov a Velichovky.
Všechny připravované akce budou určeny pro širokou veřejnost
a pozvánky budou zveřejňovány na
www.hradeckyvenkov.cz, ve zpravodajích mikroregionů a v obcích.
V srpnu vás zveme na sportovní den mikroregionu Hustířanka

a spřátelených obcí z Polska - Hustířanka cup - turnaj v malé kopané,
vybíjená pro děti, střelba ze vzduchovky, nohejbal. V srpnu ještě
uspořádáme exkurzi do Polska na
polsko-české kulinářské manévry
ve Slezku „Festival polévek”. Tohoto festivalu se aktivně zúčastní také naše amatérské kuchařky
z Hořiněvse. Budou zde propagovat
tradiční výrobky české kuchyně.
V září zveme na vinobraní na
Kuksu - Svátek vína. Mimo vinobraní je připravena prohlídka hospitalu Kuks včetně muzea farmacie
a Braunova betlému a dále prohlídka Křížové cesty.
Na podzim bude následovat
koncert Tří kultur - vystoupení
a představení amatérských souborů.
V příštím roce je připraven velikonoční jarmark v Hořiněvsi, akce
ve Stračově Historie a tradice regionů, Mezinárodní festival pouličních
divadel v Polsku a Mezinárodní festival Petanque v Polsku.
Iva Horníková
Hradecký venkov o.p.s.

a již neopravitelnými světly, která budou nahrazena novými moderními
úspornými. V kabinách budou opraveny kanalizační a vodovodní rozvody. Pro potřeby dětských fotbalových
oddílů budou zakoupeny dvě bezpečné
hliníkové fotbalové branky.
Posledním podpořeným projektem



je Víceúčelové sportoviště Stračov.
Žadatelem je obec Stračov. Přidělená
dotace je 448 200,- a celkové náklady
1 542 600,-. Víceúčelové sportoviště se
bude využívat pro malou kopanou,
tenis, nohejbal, volejbal, basketbal, vybíjenou apod.
Iva Horníková, manažerka MAS

Budova OÚ Mokrovousy před rekonstrukcí. Foto: Jana Pečenková

Před vodou neutečeš….
Říká se, že voda je horší živel než
oheň, o čemž jsme se přesvědčili na
vlastní kůži. Psal se 3. květen letošního
roku, čtvrtá hodina odpolední, když se
z nenápadně vypadajícího deště spustila obrovská průtrž mračen. Během 30
minut spadlo tolik vody, že ji nepobrala
ani vodní nádrž na návsi, ale posléze
ani kanalizace.
V obci bylo evakuováno několik
domů, ve kterých zůstaly uvězněny
děti a v některých případech i senioři,
kteří zůstali napospas osudu. Díky obětavosti HZS a JSDH zůstal tento den
bez jakýchkoli obětí. Velké štěstí bylo,
že déšť, který způsobil takové škody,
během půl hodiny začal ustávat a díky
tomu nebyly následky daleko horší.
Základní pomoc občanům probíhala i během první noci a vše se připravovalo na druhý den, kdy začaly práce
s odklízením naplaveného bahna.
Poděkování v tomto případě patří
těmto JSDH: Sovětice, Hněvčeves, Račice, Mokrovousy, Stračov, Locheni-

ce, Hoříněves, Třebovětice, Třesovice,
humanitární společnosti Adra Hradec
Králové a také spoustě občanů z obce
Sovětice a Sadové, kteří nejsou členy
SDH, a přesto jenom nepřihlíželi a přiložili ruku k dílu.
Poděkování také patří firmám, bez
jejich pomoci bychom těžko tyto dny
zvládali. Děkujeme ZAS Mžany a.s.,
Vitaltech Rozběřice, Sadut s.r.o. Sovětice, Zamečnictví Hlavatý Sovětice za
bezplatné zapůjčení mechanizace, která nám pomohla likvidovat škody.
Na žádost některých firem bylo založeno humanitární konto, které bude
použito výhradně na pomoc lidem,
kteří měli vytopenou obytnou část svého domu. Aktuální stav povodňového
konta, včetně jmen všech, kdo přispěli,
je k nahlédnutí na stránkách www.sovetice.cz. Za všechny občany, kteří měli
povodní postiženou domácnost , obecní úřad děkuje.
Aleš Krátký
starosta obce

zpravodajství obce
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Šmoulí branný den
Sobotní odpoledne 30. června patřilo celé dětem. Probíhalo ve znamení
Šmoulů, a že jich bylo dost a dost. Typická šmoulí modrá barva byla vidět
široko daleko. Touto cestou děkuji
firmě Domis, s.r.o. z Hradce Králové,
která výrazně finančně přispěla na konání akce. Odpolední program zahájily
svým vystoupením děti ze ZŠ Dohalice. Zahrály hudební pohádkou O Šípkové Růžence. Poté na děti čekaly soutěže a hry, za které si odnášely drobné
ceny. Nechyběl ani skákací hrad, střelnice, kolotoč, pro ty nejmenší vláček.
Počasí nám přálo, a tak se děti vyřádily
v tzv. „turboloďkách“. Během celého
odpoledne pan Volf se svým koněm
vozil děti i dospělé po louce. Na úplný závěr dobrovolní hasiči nastříkali
na louku oblíbenou pěnu na hašení
požárů, ve které se děti ještě vydováděly. A nechybělo vyhlášení soutěže

o pouťový ovocný moučník, do které
se přihlásilo 13 pekařek. Zvítězil jahodový koláč paní Dagmar Čížkové.
Touto cestou bych ráda poděkovala
všem organizátorům a pomocníkům,
kterých se sešlo hodně, za přípravu
a následně také za úklid.
Obec nežije pouze kulturními akcemi. Prvním zrealizovaným projektem
letošního roku byla výsadba stromů na
cestě od hasičské klubovny, která byla
podpořena z grantu Královéhradeckého kraje. V červnu byla zahájena dlouho připravovaná a očekávaná rekonstrukce budovy Obecního úřadu. První
etapa spočívá ve výstavbě nové střechy
a druhá, která bude následovat ještě
v letošním roce ve výměně oken, zateplení a nové fasádě. Obci se podařilo získat významnou finanční podporu. Na
první etapu rekonstrukce jsou finance
z dotačního programu Krajského úřa-



Hudební pohádka O šípkové Růžence v podání dětí ze ZŠ Dohalice.
Foto: Jan Vrabec

du Královéhradeckého kraje a na dru- určitě těší na nový pěkný vzhled budohou etapu jsme získali prostředky pro- vy. Nejviditelnější změnou bude sedlostřednictvím MAS Hradecký venkov vá střecha místo původní rovné.
z Programu rozvoje venkova. Nejen
Jana Pečenková
občané Mokrovous, ale i ti přespolní se
starostka obce

Oslavy 660 let Dohalice
Byla sobota 23. června 2012 a panovalo příjemné letní počasí. Hezké
počasí bylo určitě jedním z faktorů,
jež přilákaly tolik obyvatel a návštěvníků na oslavy 660 let od první písemné zmínky o obci Dohalice.
Program oslav byl zahájen v devět hodin ráno budíčkem a snídaní
v Hospůdce U Jonešů, poté následovala v kostele na Dohaličkách mše
svatá. V základní škole byla připravena výstava fotografií z historie
i ze současného života v obci. Nejvíce občanů začalo přicházet s úderem
desáté hodiny. V tento čas začala nejslavnostnější část programu, kterou
byl proslov starostky obce, odhalení
a posvěcení pamětního kamene,
zasazení lípy a předání pamětních
listin. Pamětní list dostala nejstarší
občanka Marie Karásková, nejmladší
občánek Ladislav Reichrt a v neposlední řadě také potomek rodu Dohalských, pan Antonín Bořek Dohalský, který nás poctil svou návštěvou.

Dále vystoupily s pásmem básniček
a písniček děti z místní školy. Spolu
s hudebním doprovodem dechového orchestru města Hradce Králové
a Gardy města Hradce Králové se
účastníci oslav přesunuli k Památníku padlých na dohalické návsi, který
byl vybudován během první republiky obětem první světové války. Členové Gardy města Hradce Králové
slavnostně položili věnec a poté promluvil rodák pan Jaroslav Műllner.
Další akce už pokračovaly na místním fotbalovém hřišti, kde bylo zajištěno občerstvení. Největší úspěch
mělo pečené sele. Odpoledne i večer
byly provázeny příjemnou hudbou,
na podiu se vystřídalo několik hostů
– hudební kapely, loutkové divadlo,pěvecký sbor Kaštánek nebo děti ze
základní školy. V podvečerních hodinách byly vyhlášeny vítězky soutěže
o nejlepší pouťový koláč. Své dovednosti během odpoledne předvedli
i hasiči, malí fotbalisté, šermíři, mo-

Dětský den na Přímě
Obec Dolní Přím pořádala v sobotu 9. června od 15.00 hod na louce
pod Dolním Přímem ve spolupráci
s SDH Dolní Přím, ZKO Dolní
Přím-Probluz, Jezdeckým oddílem
Dolní Přím, TJ Sokol Probluz, ZŠ
a MŠ Probluz a dalšími organizacemi
a sponzory Dětský den. Pro děti
i jejich doprovod byl připraven zábavný program včetně různých soutěží
a atrakcí. Účastníci si mohli vyzkoušet například střelbu z kuše, skákací

hrad, svezení ve vojenské technice,
anebo let vrtulníkem. Celým programem provázel s pohodou jemu
vlastní moderátor pořadu 112 Mirek
Vaňura. A protože nám počasí přálo
a občerstvení bylo také dost, dá se
říci, že jsme všichni strávili příjemné
odpoledne s přáním setkat se zase za
rok. Ještě jednou poděkování všem,
kteří se podíleli na této akci.
Petr Švasta



Odhalení a posvěcení pamětního kamene při příležitosti oslav.
Foto: Lubomír Douděra.

deláři letadel nebo pejskové. Velmi
očekávaná byla také chvíle, kdy se
setmí, protože na desátou hodinu večerní byl naplánovaný ohňostroj. Po
něm vystoupila poslední kapela k poslechu a především k tanci.

Oslavy se všem zúčastněným velmi
líbily. Akce se uskutečnila za finanční
podpory Královéhradeckého kraje,
Agropodniku Hradec Králové, ZAS
Mžany a dalších sponzorů.
Michaela Erbenová

Výměna oken
v budově školy na Probluzi
rá a již nevyhovující špaletová
okna za nová. Výměna velkou
měrou přispěje k úspoře energií a oživí vzhled budovy. Na
tuto akci obec obdržela dotaci
z POV Královéhradeckého kraje
V měsíci červenci byla fir- ve výši 333 000,-Kč. Děkujeme.
mou Samat s.r.o. vyměněna staPetr Švasta
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PŘIŠLI JSTE K NÁM, DO NECHANIC
Na sedmnáctém setkání pěveckých
sborů Festiválek 2012 se v Nechanicích sešla téměř dvoustovka zpěváků.
Zahájení proběhlo ve Štrosových sadech. Odpoledne sbory koncertovaly
na mnoha místech regionu a večer se
představily na galakoncertě v našem
kulturním domě. Závěrem Festiválku
se uskutečnilo nedělní zámecké sborové matiné.
V malém sálku kulturního domu
od 17. května probíhala druhá nechanická výstava pana Karla Rolla
„Rádio a já“. Svoji sbírku rozšířil, exponáty zrestauroval a opravil. Zkrátka není to jen koníček, ale pořádný
valach, náročný jak na prostor, tak
i na péči, které se mu dostává od
pana Rolla vrchovatě.
Výstava byla zakončena již 31.
ročníkem tradiční Šlápoty „Za pohádkami Jana Drdy“. Po trase jsme
mohli najít třeba Zapomenutého čerta, princeznu Rozmarýnku a pasáčka
Ondru, vodníka Mátala nebo princeznu Dišperandu a další. Děti v cíli
čekal pohádkový diplom, něco sladkého na zub a oblíbená trampolína.
Bylo nám ctí být první akcí na nové
vyhlídce na Jehlickém kopci. V místech, kde stávala původní turistická
chata, tuto vyhlídku s altánem vybudovali nechaničtí nadšenci. Můžeme

odtud vidět Nechanice a okolí jako
na dlani. Při troše štěstí a pěkném
počasí uvidíte až na Sněžku.
Červen patřil dětem. První neděli
vyrostl u kulturního domu skákací
hrad, devět stanovišť s úkoly a bitevní
pole pro rytíře z rodu Tesáků. Dětský
den s názvem Dále, od hradu dále by
se mohl pyšnit mottem: „Děti dětem“,
protože 6 z 9 stanovišť připravily děti
z oddílu Junáku Nechanická Trojka.
Počasí nás trošku zlobilo, ale bojovnost dobyvatelů úkolů déšť.zastrašila.
Oddíl dětského historického šermu
Tesák předvedl své dobývání hradu.
Děti si za splněné úkoly mohly vybrat
malou odměnu a vyřádit se na skákacím hradu.
Ve Štolbově městské knihovně byli
již tradičně pasováni prvňáčci na
„Malé čtenáře“.
Červen byl také ve znamení závěrečných koncertů a vystoupení škol.
Hudební obor ZUŠ Melodie připravil koncert a nové barevné taneční
vystoupení s názvem „Cirkus“. Děti
DS Klobouk nastudovaly pohádku
Jak Kašpárek srdce léčil. Na závěr
žáci a učitelé ZŠ Nechanice připravili
akademii – Mejdan roku deváťáků,
která uchvátila úžasnou výzdobou,
napečenými dobrotami i samotným
vystoupením.



Vyhlídka na Jehlickém kopci. Foto: Milan Kramář.

Poslední akcí před prázdninami
byl benefiční koncert Hořického
komorního orchestru a jeho hostů.
Zahájil náš sbor Cantus feminae,
krásným zpěvem nás potěšila paní
Edita Adlerová a na klarinet exceloval Libor Suchý. Koncert k výročí 145
let od povýšení Nechanic na město
a 20 let od navrácení statutu přispěl

dobrovolným vstupným na opravu
varhan nechanického kostela.
Chtěla bych moc poděkovat všem,
kteří na akcích vystupovali, pomáhali s přípravou a s realizací, přispěli
odměnami a zapůjčili skákací atrakce. A také vám všem, kteří jste se přišli k nám pobavit.
Ilona Matoušková

POUŤOVÁ ZÁBAVA VE MŽANECH
Po loňských ohlasech na mžanskou Pouťovou zábavu se i letos rozhodli její organizátoři (obec Mžany
spolu se svými spolky) tuto akci zopakovat. Termín padl na nejteplejší
den v roce – sobotu 30.června 2012.
Program tohoto odpoledne vypukl
Dětským dnem, který probíhal jak
v areálu Základní školy ve Mžanech,
tak v lokalitě rybníka Stávka, kde si
malí soutěžící mohli společně s našimi rybáři zalovit třeba nějakého kapříka, bělici, hrnec či botu. Ti odvážnější za pomoci mžanských hasičů
překonali po laně potůček k rybníku
a ti nejodvážnější si mohli i zastřílet
s airsoftovou jednotkou.
Poté, co všechny děti měly splněné
atrakce a dostaly za ně slíbený párek,
ledovou tříšť a limonádu, přišli na
řadu šermíři, kteří nám předvedli,
jak kdysi dávno vypadal příjezd krále
s družinou. Samozřejmě, že nejen pro
královo potěšení, ale především pro
diváky jsme mohli vidět několik šermířských soubojů, při kterých nám
předvedli, jak skvěle ovládají různé
typy dobových zbraní.
Odpoledne také dostaly prostor
děti ze Základní školy ve Mžanech
se svojí hudební pohádkou o Šípkové

Růžence, kterou secvičily pod vedením Mgr. Věry Zahradníčkové, s níž
vyrobily úžasné kulisy, které krásně
pohádku doplnily.
Po dětech z místní školy přišli na
řadu poněkud odrostlejší účinkující
a to mužoreti z taneční skupiny Artrosa z Hořic. Pánové opět nezklamali
a předvedli krásná taneční vystoupení pod taktovkou paní Gabriely Festové.
Jako poslední bod programu byl
uveden rockový koncert dětského
pěveckého sboru Kaštánek, na který se těšily především kaštánkovské
děti. Atmosféra rockového večera
byla podbarvena nejen černými linkami na očích našich zpěváků, ale
i oblečením a v neposlední řadě samozřejmě rockovými písničkami.
Tento koncert zakončil již tradičně
Štěpán Koblížek se svým hitem Svařák, který si zazpíval i večer se skupinou Lyra Club. Ta nás po našem
koncertě vystřídala na pódiu a hrála
skvěle jako vždy. A jak už to ve Mžanech bývá, hrála až do rána .
Závěrem tohoto příspěvku bych
chtěla za všechny poděkovat organizátorům, účinkujícím a především
všem, kteří několik dní předem a ně-



Vystoupení dětí ze ZŠ Mžany na dětském dni. Foto: Ing. Jan Vratislav.

kolik dní poté pomáhali s přípravami
pouťového odpoledne a následným
úklidem. Ještě jednou děkuji také
všem sponzorům: Obecnímu úřadu
ve Mžanech, Obecnímu úřadu v Sadové, firmě Elit, firmě LINDR chladicí a výčepní technika, truhlářství Jiří
Šubrt, autodopravě Roman Věchet,

SDH Lochenice a Mžany, Rybářskému spolku Mžany a všem, kteří byli
ochotni pomáhat. Budeme se na Vás
těšit zase někdy příště ve Mžanech
na takovém fajn odpoledni, jako bylo
tohle.
Aneta Pršalová
Za pěvecký sbor Kaštánek

spolky
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Slavnostní setkání myslivců a přátel myslivosti ve Mžanech
Jako každý rok v klubovně ve Mžanech proběhlo dne 9.6.2012 od 14:00
hod. slavnostní setkání myslivců
a přátel myslivosti. Za účasti zástupců okolních mysliveckých sdružení,
členů místního MS, spřátelených honiteb a dalších hostů se v klubovně
sešlo asi 60 osob včetně rodinných
příslušníků.
Při slavnostním zahájení všechny přítomné přivítal předseda MS
Mžany p. Jiří Valena a přečetl svůj
příspěvek na téma Dnešní myslivost.
Příspěvek se týkal dalšího směrování
mysliveckého sdružení Mžany i celé
české myslivosti. Při té příležitosti
poděkoval p. Valena všem přítomným za dobrou mysliveckou činnost
a podporu naší české myslivosti.
Dalším bodem slavnostního setkání bylo přijímání do řad lovců daňků
i s pasováním p. Aleše Valenty, které

prováděl myslivecký hospodář Břetislav Hnízdil. Ulovení daňka se podařilo ke konci roku 2011, ale vzhledem
k tomu, že to byl lovcův první daněk,
a hned „bronzový“,nechali jsme přijímání a obřad pasování na slavnostnější akci, jako je tato. Chtěli jsme to
provést trochu vznešeněji než jen třemi formulkami na nejbližším honě,
jak tomu bývá zvykem.
Pro ty, kteří neznáte, píšu celý
akt…….
V upomínku na staré tradice, je
tady rozžehnuta svíce,
Diana a Artemis již tančí, je
tady trofej dančí, ten radost měj
z dobré myslivosti, kdo ji koná ve cti
a bez zištnosti, komu příroda je srdce
tužbou a myslivost čisté krásy družbou,na lovce daňků pasuji dnes, ať je
jich u nás plný les, ať jsou dobří, silní
a myslivci v péči o ně pilní.

Zeptám se tě lovče, zda je to první
daněk tebou ulovený….
poklekni myslivče na znamení, že
zvěř budeš ctít, hájit, šetřit, ve strádání
zabezpečovat a lovit mysliveckým způsobem.
…Prvním úderem tě u příležitosti ulovení tvého prvního daňka
přijímám do řad lovců daňků,
…Druhým úderem ti blahopřeji
k ulovení prvního daňka jménem
svým i jménem všech myslivců našeho
sdružení,
…Třetím úderem ti připomínám,
abys za každých okolností zůstal čestným myslivcem a pracoval k dalšímu
povznesení naší krásné české myslivosti.
Přijímám tě do řad dančích druhů,
buď vítán v našem kruhu, přípitkem
bude zpečetěno, co zde bylo vykonáno. Tímto datem se dává všem lovcům

ve známost, že pan Aleš Valenta byl
dnes po náležitém pasování přijat do
řad lovců daňků a je na místě, aby mu
byly prokazovány pocty, které lovcům
daňků právem náleží. Lovci daňků,
přijměte mezi sebe nového druha
a připijte k jeho poctě… „Lovu zdar“
Je dobré zachovávat tyto krásné
tradice našich předků, hlavně je používat i s fanfárami , protože i akt
přijímání je tak slavnostnější a důstojnější …..
Po oficiální části následovalo pohoštění /prase na rožni/, volná diskuze a zábava, na které nám hrál náš
dlouholetý kamarád – harmonikář
Pepa Šorm. Akce se vydařila, počasí
bylo přívětivé a samozřejmě návrat
do domovů se uskutečnil v pozdních
odpoledních hodinách.
Břetislav Hnízdil

Dámský klub Stračov
I my z Dámského klubu Stračov
opět chceme čtenářům zpravodaje
sdělit něco o naší činnosti.
Při prvním letošním Dámskému
klubu v lednu 2012 jsme měly přednášku o kriminalitě. Přednášel nám
plukovník České policie Jan Švejdar,
seniorky nabádal k opatrnosti před
cizími lidmi.
V únoru nám přijel vyprávět zážitky z cirkusu pan Tříska s manželkou,
kteří přes zimu bydlí v Lodíně.
Březnový Dámský klub vyšel na
8. března, oslavily jsme MDŽ. Děti z
mateřské školy nám opět přišly zazpívat a daly nám papírové kytičky vlastní výroby. Sedmiletý Pepa Luštický
z Klenice zahrál na kytaru a děvčata
Šavrdova zpívala a recitovala. Starosta ing. Luděk Homoláč s místostarostou Jiřím Součkem nám popřáli
k MDŽ a každá jsme dostala růžičku
a občerstvení.
V dubnu nám pan Víchů z vinotéky ve Hvozdnici povídal o víně, záro-

veň s ochutnávkou, a i když nejsme
znalkyně vín, přišlo nám vínečko
k chuti. Je nutno dodat, že tyto programy nám zajišťuje místostarosta
Jiří Souček a jsme mu za to vděčné.
A protože je Dámský klub stále v oblibě, dohodly jsme se, že se budeme
scházet i přes léto. Těšíme se na setkání s ostatními ženami každý druhý čtvrtek v měsíci.
Květnový Dámský klub jsme si užily za krásného počasí v nově vybudované pergole u klubovny. Byla příjemná atmosféra, mnohá z nás byla
v pergole poprvé. Vyprávěly jsme si
o výletě důchodců, který se plánoval
na 24. květen. Výlet se vydařil, líbil
se nám, počasí také přálo. Jelo se do
Jabkenické myslivny, kde Bedřich
Smetana strávil posledních 8 let života u své dcery. Odtamtud jsme se přesunuly na velice hezký zámek Loučeň
s pěkně upraveným parkem. Třetí zastávka byla v Botanicusu v Ostré, kde
jsou udržované bylinné zahrady. Vý-

Stěžerské děti v Krkonoších
I letos na konci školního roku
2011-12 vyjely děti ze Základní
školy ve Stěžerách do hor na pětidenní pobyt. Školy v přírodě se zúčastnilo 45 žáků ze 2., 3. a 4. třídy,
a to v termínu od 28.5. do 1.6. 2012.
Přivítala je krásná scenerie Krkonoš. Na chatě „ Svornost“, která patří do areálu „ Zahrady“ v Peci pod
Sněžkou, měly děti připravené příjemné prostředí i velmi pěkné uby-

tování. Není divu, že při hezkém
počasí si děti na čerstvém vzduchu
pohrály, zasoutěžily a zdolaly několik zajímavých výšlapů. Chvályhodné je, že na cestovné, což je položka
dosti vysoká, si děti vydělaly samy,
a to sběrem starého papíru. Za rok
se možná znovu vrátíme, nebo si
vybereme nějaké další zajímavé
místo České republiky.
Mgr. Eva Němečková, učitelka

let jsme zakončili večeří v hospůdce od červnových oslavenkyň a spokojev Lískovicích.
ně jsme se rozešly domů, těšíce se na
I v červnu jsme se opět sešly další setkání.
v místní klubovně, popovídaly jsme
Eva Hájková
si, ochutnaly jsme přinesené zákusky
Dámský klub



Setkání spolužáků v základní škole po šedesáti letech. Foto: p. Veisová
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Úspěšný projekt Základní školy a mateřské školy Boharyně
handicapovaní). Měla by obsahovat prostřednictvím mimoškolní aktizařízení a materiál, které umožní vy- vity (práce s keramikou) a zvýšení
tvářet menší keramické předměty konkurenceschopnosti v porovnání
(do 35 cm na výšku i šířku), dekoro- s okolními školami. Dalším cílem bylo
V rámci projektu, na který jsme vat základními odstíny glazur, barev nabídnout setkání v keramické dílně
Úspěšný projekt Základní školy a mateřské školy Boharyně
získali finance z dotačního programu i engob a vypálit je na běžnou teplo- i místním seniorům, kteří tuto nabídV
rámci
projektu,
na který
jsme získali
finance
z dotačního
Krajského
úřadu kapacita dílny byla
Krajského úřadu Královéhradeckétu.
Připouští
použití
techniky
mo-programu
ku plně
využili,
Královéhradeckého kraje a od Obce Boharyně, byla zřízena v budově ZŠ nová keramická dílna. Záměrem
ho kraje a od Obce Boharyně,
byla keramické
delování
stavění
z 20
plátů
nepočítá
naplněna.
bylo zřízení školní
dílnyapro
méně než
žáků,–která
bude určenazcela
pro drobnou
výrobu aSetkání v keramické
mimoškolní vzdělávání, popřípadě léčbu keramikou (senioři, handicapovaní). Měla by obsahovat zařízení a
zřízena v budově ZŠ nová
keramická s točením na kruhu a litím do forem. dílně by mělo být pro seniory vzděmateriál, které umožní vytvářet menší keramické předměty (do 35 cm na výšku i šířku), dekorovat
barev i projektu
engob a vypálit
je na
běžnou
teplotu. Připouští
techniky
dílna. Záměrem bylo základními
zřízení odstíny
škol- glazur,Cílem
bylo,
aby
primárlávací,použití
terapeutickou
i společenskou
modelování a stavění z plátů – nepočítá s točením na kruhu a litím do forem.
ní keramické dílny pro méně
než 20bylo,ně
sloužilasloužila
k zájmové
práci
se a žáky
akcí – příjemným
Cílem projektu
aby primárně
k zájmové práci
se žáky
dětmi v mimoškolním
čase. Dalším setkáním lidí pozvýšení atraktivity
Základní
školy a mateřské školy
Boharyni prostřednictvím
žáků, která bude určenacílem
pro bylo
drobnou
a dětmi
v mimoškolním
čase.v Dalším
dobného mimoškolní
věku, kteří se v běžném žiaktivity (práce s keramikou) a zvýšení konkurenceschopnosti v porovnání s okolními školami. Dalším cílem
výrobu a mimoškolní vzdělávání,
bylo
zvýšení
votě
nemají
časdílny
zastavit a popovídat si.
bylo nabídnoutposetkání vcílem
keramické
dílně
i místním atraktivity
seniorům, kteří Základtuto nabídku plně
využili,
kapacita
byla zcela
naplněna. Setkání
v keramické
dílně byškoly
mělo být
pro seniory vzdělávací,
terapeutickou
i
případě léčbu keramikou
(senioři,
ní
školy
a
mateřské
v
Boharyni
Pro
žáky
ZŠ,
děti
z MŠ a místní sespolečenskou akcí – příjemným setkáním lidí podobného věku, kteří se v běžném životě nemají čas zastavit

niory bylo tvoření v keramické dílně
zcela zdarma.
Za zrealizování projektu chceme
poděkovat dotačnímu programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Obci Boharyně a rodičům, panu
Liškovi za obklad a dlažbu okolo keramické pece a panu Peškovi za kovový
regál na sušení výrobků z keramiky.
Díky také ostatním rodičům za poskytnutí dalšího nezbytného materiálu a pomoc.
Mgr. Medková Yveta
Hellerová Kamila

a popovídat si.
Pro žáky ZŠ, děti z MŠ a místní seniory bylo tvoření v keramické dílně zcela zdarma.

Za zrealizování projektu chceme poděkovat dotačnímu programu Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, Obci Boharyně a rodičům, panu Liškovi za obklad a dlažbu okolo keramické pece a panu Peškovi za
kovový regál na sušení výrobků z keramiky. Díky také ostatním rodičům za poskytnutí dalšího nezbytného
materiálu a pomoc.

Nápadité zpestření tomboly
30. 3. 2012 se v Hrádku ve spolupráci s hasiči konal obecní ples .
Přemýšleli jsme, jak udělat zajímavější tombolu. V předchozím roce
měli naši občané možnost darovat do
tomboly rozličné věci. Tento nápad
podstatně obohatil rozmanitost i počet cen (sešly se věcné dary, ale i vejce
apod.). Proto jsme letos dumali nad
dalším zpestřením. Myšlenka darovat
do tomboly službu (například služby
kadeřnické, kosmetické, výkopové,
ale třeba i sekání zahrady nebo mytí
oken), se vyvinula až v poukaz na
2 HODINY PRÁCE SEDMIČLENNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE
HRÁDEK. Poukaz byl určen na jednorázovou pracovní akci. Tato cena
zvedla zájem o lístky do tomboly na

Mgr. Medková Yveta, Hellerová Kamila

dvojnásobek. Nakonec se stal šťastným výhercem p. František Mráz
z Hrádku. Domluvili jsme se na štípání dřeva pro mužské zástupce
a mytí oken pro dámy. A tak jsme se
jednu sobotu sešli a pracovali. Zastupitelé vozili klády, řezali, štípali a vyrovnávali do dřevníku a zastupitelky
myly okna a stihly navíc i pár drobných domácích prací, což starému
mládenci určitě nevadilo. Po práci
nás čekal snad zasloužený bonus v
podobě točeného piva a pečeného
vepřového, které pro nás p. Mráz připravil. Atmosféra byla výtečná a my
se už těšíme na příštího výherce.
Autor textu: Hana Fejglová
Autor foto: Jakub Korbel



Zastupitelstvo při plnění poukazu na 2 hodiny práce u jeho
výherce p. Františka Mráze. Foto: Jakub Korbel.

V září opět začíná
keramická dílna ve Stračově

historie
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300 let harrachovské sklárny – oslava výročí na zámku Hrádek u Nechanic
Na místě dnešního Harrachova
byla v 17. století založena ves Dörfl,
později Nový Svět, která byla v 18.
století přejmenována podle majitelů místního panství na Harrachov.
Obživou místních obyvatel byla tehdy tradiční sklářská výroba, která
v okolí Harrachova existuje již od
14. století. Sklárna byla po většinu
své historie spojena s rodem Harrachů. O sklárně ve spojení s Harrachy
existuje první zmínka již roku 1712.
Roku 1764 koupil Arnošt Quido hrabě z Harrachu sklárnu od tehdejšího
majitele Josefa Müllera, který ji měl
potom dočasně v nájmu. Roku 1796
převzal Jan Arnošt hrabě z Harrachu
sklárnu natrvalo do své režie. Za Harrachů dosáhla sklárna vynikajících
úspěchů v zavádění nových technologií. Ve zprávách okolo poloviny 18.
století byla vysoce oceňovaná kvalita zde vyráběného broušeného skla
a z té doby pochází i první dochovaný vzorník. Z novosvětské tradice
vychází i nejvýznamnější český řezáč skla Dominik Biemann. V letech
1827 a 1862 sklárna vyhořela, vždy

však byla rychle obnovena. Horší následky měl požár roku 1946, kdy se
dokonce uvažovalo o likvidaci sklárny. V té době již Harrachové sklárny
nevlastnili – roku 1942 ji byli donuceni prodat.
Sklárna tvořila významný zdroj
harrachovských příjmů. V 19. století byla většina produkce určena na
vývoz, pobočné sklady byly v USA,
Rusku, Německu, Francii i jinde.
Zámecká sbírka skla se dochovala
pouze z malé části. Po roce 1945 byla
částečně převezena do pražského
UMPRUM muzea, částečně na předsednictvo vlády.
Dnešní sklárna Novosad & syn navazuje na slávu bývalé sklárny harrachovské a je zřejmě nejstarší činnou
sklárnou v České republice.
V letošním roce si významné výročí připomínáme hned několika
akcemi. V Uměleckoprůmyslovém
muzeu v Praze probíhá až do 16.
září výstava „Z Nového Světa do celého světa“ (výstava má vynikající
katalog!), v Krkonošském muzeu na
harrachovském zámku v Jilemnici je

velmi pěkná výstava „Sklářská sláva“,
která potrvá až do 23. září 2012. Ani
na zdejším zámku Hrádek u Nechanic nezůstáváme pozadu: v zámecké expozici a na stálé výstavě si také
připomínáme harrachovské sklárny
a sklo z její produkce. Oslava výročí
na zámku vyvrcholí přednáškou s názvem „300 let harrachovských skláren“, kterou v rámci Dnů evropského

dědictví přednese v pátek dne 14. září
2012 v 18 hodin ve Zlatém sále pan
Phdr. Jan Mergl, odborný pracovník
Západočeského muzea v Plzni, spoluautor výstavy v UMPRUM v Praze
a jejího výjimečného katalogu. Na
vaši návštěvu se těší i bývalá harrachovská sklárna Novosad a syn v Harrachově.
Ivan Šenk, Petr Nosek

První dohalští učitelé
Zmínky o nich jsem zjistil jen zcela
náhodou, když jsem sepisoval historii
Stračova, který kdysi vladykové Dohalští vlastnili několik desítiletí. Jejich
tvrz u řeky Bystřice byla mezi desítkami ostatních opevněných sídel koncem
16. století zvláštní tím, že tehdejší Jan
Dohalský povolal do Dohalice učitele,
aby učil členy rodiny číst a psát. Bohužel se o tom dochoval jen tento stručný
záznam: „V Dohalicích roku 1596 za
času žní vesničané utloukli učitele Mikuláše Sartora.“
To za deset let se o druhém dohalském učiteli dochovala celá řada
podrobností, které jsou i písemně doloženy! Roku 1606 rytíř Hynek Bořek
Dohalský zaměstnával soukromého
učitele, jímž byl diplomovaný absolvent pražské univerzity Gabriel Doubek. Úředně se v zápisu uvádí jako
„praeceptor“ (=správce školy), počeštěně preceptor. Pocházel z Německého, dnes Havlíčkova Brodu a měl již
určitou praxi, neboť působil například
v Miličně a Netolicích.
Tehdejší vzdělanci, a těmi absolventi univerzity – bakaláři byli, se od
nevzdělanců chtěli již tenkrát nějak
odlišovat, a proto si svá jména polatinšťovali! Preceptor Doubek měl problém!
Jeho polatinštěné jméno vypadalo
opravdu divně! Dub je latinsky „quercus“ a protože on byl jen menší dub
a menší je latinsky „minor“, musel by
se psát „Minorqurcus“! Takže si své

jméno i příjmení polatinštil jen částečně, latinskou příponou: Gabrielus
Doubecius!
Vladyka Hynek Boře Dohalský rozhodně nebyl dobrý hospodář. Velmi
často se potýkal s dluhy, které navíc
dlouho nesplácel. A to skoro pořád.
Takže jeho historičtí hodnotitelé, kteří
brali v úvahu také jeho násilnické sklony a projevy, uvádějí, že vlastně jeho
jediným kladem v životě bylo právě
zřízení školy na tvrzi, a to s řádným
učitelem. Ale učiteli také pořádně neplatil, a když, tak málo. Není divu, že si
Gabriel Doubek alias Gabrielus Doubecius stěžoval. A to do Prahy rektoru
univerzity Mistru Bacháčkovi, že si nemůže koupit boty, šaty, že dostává málo
peněz a jen málokdy.
Jenomže rektor Mistr Bacháček byl
zaneprázdněn důležitějšími věcmi univerzitními než tím, že by měl vévoda
Hynek Bořek Dohalský přilepšit učiteli na platě. Dopis od rektora vévodovi
sice přišel, ale až 5. března 1607! (viz
příloha). To už byl Gabriel Doubek přes
půl roku z Dohalice pryč a dělal správce školy v Rychnově nad Kněžnou. Že
by dostal od dohalického vyhlášeného
dlužníka doplatek? Určitě ne.
Ale druhý dohalický učitel nedopadl také dobře. Jsa stále „dobrého vínka
pitel“, jehož konzumaci postupně zvyšoval, se také zadlužil, takže zděděnou
nemovitost prohospodařil.
Roku 1612 přišel na dohalskou tvrz

přimlouvá se k Hynkovi Bořkovi Dohalskému z Dohalice, aby preceptoru
strýců jeho na platu přilepšeno bylo.
1607, 5. března.
Službu oc. Psaní, které jste mi téměř
přes rokem, jehož datum na Dohalicích v neděli provodním léta 1606,
učiniti ráčili, v dobré paměti snáším,
kdež toho při mně vyhledávati ráčíte,
abych z našich kollejí některého mládence za preceptora strýcům V.M. na
Dohalice vypravil, že se s ním o službu
k zalíbení dobrých lidí smluviti ráčíte,
jakž též psaní to v sobě šíř obsahujíc
zavírá. Ale že pan bratr jeho s jinými
pány přátely přednáší, že mu taková
služba an šaty a obuv vystačiti nemůže a on že musí jemu ku pomoci býti a
dáleji dokládati, což žeby jemu ztížné
bylo, museje také sám sebe na službu
vychovávati, při tom mne žádaje, pokudž by zlepšení býti nemohlo, abych
jeho jiným místem opatřil: já pak porozumívaje, že ta proměna při discipulích velmi škodliva jest a na veliké
zkrácení mádeže, a jestliby se snad
mohl k tomu povolání dobře trefiti,
nebylbych tomu nic vděčen, aby se tak
v brzce od strýcův V.M. touž službu
jemu nadlepšiti anebo jináč se s ním,
aby šaty míti mohl, smluviti ráčeli. Té
jsem k V.M. důvěrné naděje, že ta má
Příloha: In. Winter Zikmund: Ži- přímluva Ezechielovi k Platnosti slouvot a učení na partikulárních školách žiti bude. S tím oc. Dán v kolleji krále
v 15. a 16. století.
Václava v pondělí po neděli postní inPraha 1901, str. 434 M Bacháček, voavit léta 1607.

třetí učitel, preceptor. Tentokrát se
vejvoda Hynek Bořek Dohalský obrátil přímo do Prahy. Na Novém Městě
Pražském získal správce školy svatého
Petra, jímž byl Jiří Taciturnus. I on měl
polatinštěné příjmení, které ale nemusel dotvářet latinskou koncovkou jako
Doubek. Měl totiž větší štěstí, neboť taciturnus znamená „tichý“, a on se česky
Tichý skutečně jmenoval - Jiří Tichý!
Kontroverzní Hynek Bořek Dohalský nebyl oblíben ani u svých nejbližších příbuzných. Když roku 1617 zemřel, dohalskou tvrz odkázal své dceři
Anně Lidmile. Veškeré příbuzenstvo
poslední vůli zemřelého zvrátilo a pak
se o tento majetek přelo až do roku
1651. To už ale byla dohalská tvrz vypálena. V červnu 1639 dobyla švédská
armáda generála Johanna Bannera
Hradec Králové a osm měsíců pořádala
po okolí pustošivé a loupeživé výpravy.
Je doloženo, že pás Mokrovousy, Mžany, Stračovská Lhota, Pšánky, Stračov
byl popleněn právě ve výše uvedeném
roku. Není vyloučeno, že k obcím patřila také Dohalice. Ostatně, co nezničil Banner, to roku 1645 pobořili další
švédští generálové Konigsmark a Torstensen.
Mgr. Karel Dunda
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JUDr. Jan Podlipný a 150. výročí založení Sokola
Toto ojedinělé výročí naší nejstarší
tělovýchovné organizace, s přesahem
do dalších zemí i zámoří, je příležitostí
vzpomenout na významného sokolského funkcionáře JUDr. Jana Podlipného.
Narodil se v Hněvčevsi v čp. 11 bouřlivého roku 1848. Jeho život se završil
symbolicky v dalším historickén letopočtu r. 1914. Kromě funkce primátora hlavního města Prahy byl zvolen
prvním starostou České obce sokolské
– ČOS. Závažnost a důležitost této vrcholné sokolské funkce lze nejlépe posoudit po krátkém exkursu do začátků
tohto hnutí.
Sokolská myšlenka se brzy ujala
i mimo Prahu. Na venkově začaly vznikat první jednoty. Tak například nechnická byla založena o pouhých pět
roků později – 1867. Sokolské spolky
začaly vznikat i v dalších slovanských
zemích Rakousko-Uherska. Od počátku byla pociťována potřeba sdružovat
roztroušené jednoty do vyššího orga-

nizačního celku, čemuž administrativa
mocnářství nebyla nakloněna a toto
úsilí všemožně brzdila. Přesto se zpočátku podařilo založit jednotlivé krajové organizace – sokolské župy. Východočeská se sídlem v Hradci Králové,
předchůdkyně dnešní župy Orlické,
vznikla jako druhá koncem roku 1884.
Snaha vybudovat centrální orgán,
který by zastřešoval veškeré Sokolstvo
byla úřady negována. Byly schváleny
pouze stanovy České obce sokolské,
platné jen pro zemi Českou. Vzniklo
tak ústředí, které mělo za úkol starat se
nejen o otázky technického charakteru,
tj. o zásady jednotné tělocvičné soustavy, názvosloví, sokolského kroje, včetně
jednotného cvičebního úboru, veřejných vystoupení, ale i o formy vzdělávání prostřenictvím přednášek, rozvoj
organizace zakládáním nových jednot,
pořádání cvičitelských kursů, či také
o zvelebování školního tělocviku.
Ustavující sjezd ČOS se konal za

účasti 207 delegátů z 12 sokolských
žup, sdružujících 165 jednot asi
s 19.000 členy dne 24. března 1889
v Praze. Do čela, jako první starosta,
byl zvolen JUDr. Jan Podlipný. Jeho
prvním počinem v nové funkci byl
návrh na uspořádání II. Všesokolského sletu. Inicioval zřízení slavnostního
(rozuměj organizačního) výboru, v jehož čele stanul. Po nemalém osobním
úsilí jeho a dalších nadšených funkcionářů, se ve dnech 27.-30. června 1891
slet konal, a to na pracně zbudovaném
cvičišti a výstavišti v Královské oboře.
Přidružené akce proběhly na Žofíně.
Není bez zajímavosti, že se sletu také
zúčastnilo 32 krojovaných a 21 cvičících členů a jedno závodní družstvo TJ

Sokol Nechanice. Když Polipný organizoval v příštím roce návštěvu sokolské
delegace do Francie, jako reciprocitu za
účast francouzských gymnastů na sletě,
přibral jako člena tehdejšího nechanického starostu a čelného funkcionáře
místní jednoty Františka Rašína.
Jana Podlipného lze právem považovat za třetí hlavní osobnost spojenou
se vznikem Sokola po zakladatelích M.
Tyršovi a J. Fügnerovi. V jeho rodné
obci byla založena sokolská jednota
v březnu roku 1921 a působí dosud.
Zásluhou členstva byla v roce 1985
uvedena do provozu víceúčelová hala,
sloužící tělovýchovným, kulturním
a společenským potřebám obce dodnes.
V. Pražák

inzerce
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PADESÁT LET KOPANÉ V BOHARYNI
9
V létě letošního roku uplyne 50
let od založení TJ Bystřice Boharyně.
Dne 7. 7. 2012 proto proběhly
v boharyňském sportovním areálu
oslavy. A slavilo se, jak jinak, především fotbalem. Úvod obstarali
ti nejmenší, když se střetli mladší
elévové se sousední Roudnicí. Domácí sice v tomto utkání prohráli,
ale výsledek tentokrát nebyl vůbec
důležitý.
Po tomto utkání proběhlo slavnostní zahájení oslav, jehož sou-

částí byly projevy předsedy TJ, starostky obce a ocenění zasloužilých
členů TJ.
A potom už přišel na řadu opět
fotbal. V miniturnaji mužstev složených ze současných i dřivějších
hráčů a hostů nakonec zvítězilo
mužstvo Homyle.
Protože přálo počasí, pokračovaly oslavy u rožněného prasátka
a při hudbě skupiny Forsáž až do
pozdních hodin.
Josef Michálek
TJ Bystřice Boharyně



Vyhodnocení zasloužilí fukcionáři TJ. Foto: Kamila Farková.

Karatisté v roce 2012
Oddíl karate TJ Sokol Stěžery nás
během roku 2012 velmi úspěšně reprezentoval na krajském kole Zimního pětiboje v Hořicích, který pořádala Královéhradecká krajská asociace
Sport pro všechny. Klání se uskutečnilo dne 24. března 2012 v Hořicích.
Za účasti stovky dětí z celého kraje
jsme dosáhli vynikajícího úspěchu,
když David Archleb nenašel přemožitele a obsadil 1. místo. K tomuto

úspěchu ještě přidal 3. místo Jakub
Jedlička v té samé kategorii. I další
naši závodníci obstáli se ctí a budou
se pilně připravovat i na další ročník.
V červnu v oddíle proběhly zkoušky technické vyspělosti (páskování),
kde zkušební komisař J. Golas děti důkladně prověřil hlavně u zkoušek na
6. kyu - zelený pásek. Většina dětí obstála úspěšně, i když u několika z nich
se projevila značná nervozita, a tedy

první neúspěch u zkoušky. Věříme,
že tento nezdar adepty jen popožene
k tomu, aby se na cvičení více zaměřili
a zvýšili svoji snahu. Další opravnou
zkoušku můžou absolvovat v prosinci,
kde se všichni opět určitě sejdeme.
Na Smejkalově boudě také proběhl 2. ročník soustředění pro starší
děti. Letos nám vyšlo krásně počasí, a
tak byla možnost zacvičit si v krásné
přírodě, zkusit další sportovní disci-

plíny a soutěže i koupání v bazénu.
Soustředění opět sklidilo u dětí velký
úspěch a všichni se těšíme na další
ročník.
Na dotazy rodičů ale bohužel musíme také odpovědět, že kvůli vytíženosti trenérů nemůžeme zatím
přibrat více členů do našeho oddílu,
i když je nám to velmi líto.
M.Jedlička a J. Klimeš
KARATE TJ Sokol Stěžery

Stěžerští hasiči slavili 130 let trvání sboru
Psal se 15. duben 1882, kdy se
v naší, tehdy malé vesničce Stěžerách sešli upřímní sousedé k ustavující poradě, prodchnuti krásnou
myšlenkou hasičskou – Pomáhat
bližnímu.
Založili Sbor dobrovolných hasičů ve Stěžerách. Předsedou byl
zvolen přítel František Pilnáček,
velitelem František Červinka. Tito
první harcovníci se nebáli nezdarů,
naopak sdružili 38 občanů, a hned
v neděli po mši svaté uspořádali u
pana Malého na dvoře první cvičení. Hned od počátku začali s přísnou
kázní plnit své povinnosti. Kdo se
nedostavil včas na cvičení, zaplatil
10 krejcarů pokuty. Jako první věc
zařídili do každého domu plátěný košík na nošení vody. Začalo se
jednat o zakoupení ruční stříkačky
a ihned se řešila otázka, kdo půjčí koně pro odvoz stříkačky. Poprvé
u požáru byl náš sbor ve Stěžírkách
13. října 1882 v hospodě u Pázlerů. Rajón, kam až se bude jezdit do okolí, si první naši hasiči
určili do Kuklen, Vlčkovic, Hřibska, Těchlovic, Stěžírek, Charbusic
a Svobodných Dvorů. Založili si též
tradici oslav společenských událostí.
První výlet se uskutečnil do lesů nad

Stěžírky, kde se zpívalo, recitovalo
a hodovalo.
V roce 1898 byla první valná hromada Královéhradecké župy, k níž
náš sbor přestoupil.
Členové hasičského sboru byli většinou z chudších vrstev. Při požárech
často docházelo k úrazům, a proto se
v roce 1901 hasiči přihlásili k Zemské
hasičské pohřební pokladně.
130. výročí hasičů bylo oslaveno v sobotu 9. června 2012. Ve 13
hodin se před hasičskou zbrojnicí
seřadila družstva nejen našich hasičů, ale všech sousedních obcí. Naši
hlavní organizátoři Petr Kovanda, Josef Ptáček a František Hajpišl
v čele s velitelem okrsku z Hrádku
vydali povel a průvod odpochodoval
na stěžerské náměstí, kde se kolem
klubovny skautů rozložil velký tábor. Kolem cest stála auta a traktory,
které přivezly soutěžní čerpadla, za
klubovnou stál obrovský stan s občerstvením, hrála dechovka Sokola
Stěžeranda. Slavnostní nástup byl završen poděkováním starším členům
a starostka obce paní Ing. Smetiprachová předala klíče od zásahového
vozidla, které doplnilo stěžerskou,
historickou „Máňu“. Pak následovaly



Oslavy 130 let trvání sboru ve Stěžerách. Foto: OK

soutěže v požárním útoku. Úspěch
sklidilo mládí z Hrádku, když soutěžící předvedli v historických krojích
zásahy ručním čerpadlem, džbery
a pak i historickou stříkačkou. Vyvrcholením bylo hašení hořícího auta,

předvedení výcviku psů a hlavně velká hromada pěny, kde se proháněly
nejen děti. Po slavnostním vyhodnocení soutěží se hudba ozývala dlouho
do noci.
OK
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Dětské sportování v květnu
24. května t.r. se od 8 hodin na
hřišti u Základní školy Nechanice
konal již sedmý ročník turnaje ve
vybíjené pro základní školy mikroregionu Nechanicko. Družstva byla
tradičně rozdělena do dvou kategorií - mladší a starší žáci. Z některých škol se zúčastnila obě družstva, z těch menších pouze jedno.
Počasí přálo, vládla skvělá nálada
a hrálo se fair play. V kategorii starších žáků obhájily prvenství Nechanice, na druhém místě skončily
Libčany, na třetím Probluz. Čtvrtou příčku obsadily Mžany a páté
bylo družstvo ze Stěžer. V kategorii
mladších žáků se první umístilo
družstvo z Dohalic, které bylo již
po prvních dvou vyhraných zápasech jasným favoritem. Druhou
příčku obsadily Stěžery, třetí Nechanice a bramborové čtvrté místo
si odvážely Libčany. Nadšení všech
přítomných při závěrečném nástupu dalo jasný impulz k pokračování
i v příštím roce.

31. května se už pošesté sešly
děti z mateřských škol mikroregionu na olympiádě. Za krásného počasí panovala výtečná atmosféra
a všechny olympijské disciplíny se
podařilo splnit bez úrazů a slziček.
Vyhrát mohli jen někteří, ale každý
z účastníků si s sebou odvezl domů
drobnou cenu. Děkujeme Základní škole Nechanice za poskytnuté
prostory a bezchybný servis a samozřejmě také všem, kteří pomohli
akci zorganizovat.
Těšíme se s dětmi z mikroregionu nashledanou na dalších ročnících sportovních akcí.
Závěrem připojuji poděkování
našemu dlouholetému sponzorovi
- Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra, která podporuje právě sportovní aktivity. V letošním
roce děkujeme nejen za poskytnutí
drobných cen pro děti, ale také za
finanční příspěvek.
Jana Pečenková
mikroregion Nechanicko



Vítězné družstvo kategorie mladších žáků - ZŠ Dohalice.
Foto: Jana Pečenková.

inzerce

Nejvyšší čas na seřízení a vyčištění plynového spotřebiče před
nastávající sezonou
UŠETŘÍTE NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ
-roční prohlídky kotlů- záruční i pozáruční servis kotlů
-uvedení do provozu: Vaillant, Thermona, Baxi, Chaffoteaux
-seřízení kotle (správné seřízení je úspora pro vás)
-měření netěsnosti úniku plynu (okamžité odstranění netěsnosti)
-výměna kotlů

Jaroslav Šolc
Tůně 25
Nechanice 503 15

Tel.:773 747 734
e-mail: servis.solc@seznam.cz
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