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Malé ohlédnutí za loňským rokem
O činnosti mikroregionu se
pravidelně dočítáte nejen ve zpravodaji, ale také na internetových stránkách. Za loňský rok se toho hodně
událo. A to i přesto, že jsme neuspěli se všemi žádostmi o dotace, a tím
jsme nemohli zrealizovat připravené
projekty.
Za zmínku stojí originální akce konaná v rámci projektu Vzdělání pro
venkov, který byl podpořen Královéhradeckým krajem. Byla to výstava
obecních symbolů, kronik, vlajek
a dalších zajímavostí z členských
obcí mikroregionů Nechanicka a Urbanické brázdy. Výstava byla pro veřejnost otevřena 10. a 11. listopadu.
Celkem se zde mohlo prezentovat 32
obcí. Bohužel jich tolik nebylo, protože, ač je to k neuvěření, v některých
obcích podle slov jejich zástupců
nemají nic k vidění. Ty obce, které
se mají čím pochlubit (podle mého
názoru je to každá obec), přistoupily k výstavě různě. Některé se chlu-

bily jen vlajkou, znakem, pohlednicí
či leteckým snímkem obce. Další
starostové si dali práci a připravili
mnoho zajímavého materiálu. Spoustu fotografií, kroje, historické hasičské uniformy, historické kroniky,
pamětní listy či medaile, publikace.
Bezesporu originální prezentací byl
znak obce vydlabaný v dýni. Velice
mě těší, že se výstava vydařila a byla
hojně navštěvovaná veřejností ze širokého okolí. Pokud jste si ji nechali ujít, na internetových stránkách
www.nechanicko.cz máte možnost
zhlédnout krátkou videoreportáž.
Další zajímavé videoreportáže
z konaných akcích mikroregionu najdete také na internetových stránkách,
v odrážce videa. Je to nový způsob
prezentace obcí, který jsme zahájili v loňském roce a v letošním roce
v něm budeme pokračovat.
Petr Švasta
Předseda mikroregionu



Výstavní expozice. Foto: Jana Pečenková



9.12.2012 Kulturní dům Nechanice - první představení ochotníků
z Nechanic. Foto: Zuzana Kramářová

Ochotníci v Nechanicích
Vrátit do Nechanic ochotníky
bylo mým letitým přáním a snem.
Byla to cesta dlouhá a nelehká.
A když už byli herci, chyběl režisér, kterého ne a ne najít. A pak se
to najednou povedlo. Slečna Zuzka Kramářová se do toho se mnou
vrhla. Dne 1. března 2012 se po
dlouhých letech bez ochotníků dočkaly svého souboru i Nechanice.
Celkem deset nadšenců se pustilo
do boje s textem, pamětí i trémou.
Následovaly stovky hodin tvrdé
práce, ale i legrace. Kromě zkoušení
bylo zapotřebí vymyslet a vytvořit
scénu, sehnat kostýmy a rekvizity,
vytvořit zvuky. Skvělou posilou byla
jedenáctá členka – naše vizážistka.
To vše jsme podstoupili proto,
abychom 9. 12. 2012, protože „sli-

by se maj plnit o Vánocích“, mohli
předvést vyprodanému kulturnímu domu svoji premiéru komedie
Uděláte mně to znova? z prostředí plastické chirurgie. Potlesk
a smích diváků, záplava květinových darů a hlavně závěrečný
potlesk ve stoje byl pro nás největší
odměnou.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří nám jakkoliv pomohli v našem snažení a hlavně těm deseti
„statečným“, kteří mi dali krásný
předvánoční dárek.
Rádi uvítáme v našem malém
kolektivu další „herce“. Pokud se
rozhodnete, informace poskytneme
na čísle 607 556 621 nebo na adrese
ilonamatouskova@seznam.cz.
Ilona Matoušková

Sháníte dárky jenž mají smysl, ducha i kus českého srdce?
Nabízíme: České výrobky z přírodních materiálů • Tvůrčí hračky pro děti
Otevřeno v Nechanicích Novopackého ulici č.p. 290 (směr Kunčice) • úterý a čtvrtek od 10.00h do 17.30h
sobota od 9:00 do 11:00h • tel.: 608 912 712 • e-mail: nechanickadilna@seznam.cz • Facebook: Hnízdo Nechanice
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Putování za dědictvím našich předků

Obecně prospěšná společnost Hradecký venkov dokončila interaktivní
památkový portál, který najdete na
stránkách www.popamatkach.cz.
Cílem tohoto projektu bylo vytvořit uživatelsky příjemnou mapu
pro nejmenší cestovatele. Děti ze
základních škol zde najdou informace, které mohou využít nejen
k cestování, ale i do hodin dějepisu. Pro studenty je určená Evropská
digitální knihovna rukopisů. Širokou
veřejnost by mohl zajímat Archiv
digitalizovaných fondů východočeských archivů, kde jsou mimo jiné

zveřejněny obecní kroniky.
Tím výčet informací nekončí. Na
stránkách jsou zveřejněny pozvánky
na kulturní akce, vyhlášené dotační
tituly na památky, fotografie a videa
z akcí. Stránky budeme průběžně doplňovat a aktualizovat. Pokud byste
chtěli nějakou zajímavost zveřejnit,
neváhejte a informace zašlete na adresu kancelar.mas@seznam.cz
Jednoduchý návod pro orientaci
v portálu je ke stažení na www.hradeckyvenkov.cz.
Byli bychom rádi, aby se tento
portál dostal i na stránky organizací
v mikroregionu. Pokud budete mít
zájem, napište si o kód a logo pro
vložení na Vaše stránky. Pro nás to
bude i vítaná zpětná vazba, na kolika
místech bude tento portál zveřejněn.
Iva Horníková,
manažerka MAS Hradecký venkov



Interaktivní památkový portál - www.popamatkach.cz.

Zapomenutý kronikář Nechanicka – posmrtné výročí
František Pražák, od jehož úmrtí
uplynulo vloni 19. září 60 let, se celý
život věnoval a zpracoval historii třinácti obcí někdejšího okresu Nechanice. Toto zaměření ovlivnila jeho záliba
v historii a rodná obec Zvíkov, jejíž
osudy zpracoval jako kroniku nejdříve.
Pocházel z generace, kterou silně
poznamenala první světová válka
a vznik samostatného Československa.
Do války narukoval jako dvacetiletý
a po jejím skončení pokračoval dva
roky jako dobrovolník u vojenské
stavební jednotky na Podkarpatské
Rusi v Užhorodě. Po návratu do Zvíkova se začal věnovat politickému dění
v organizaci mládeže Republikánské
strany zemědělského a venkovského
lidu, později již jako řádný člen a funkcionář této strany v okresním měřítku. Díky tomu se mu podařilo získat
zaměstnání v cukrovaru v Syrovátce
ve funkci vážného v době kampaně,
mimo ni pracoval jako skladník a administrativní síla.

V té době se začal věnovat celoživotní zálibě, studiu lokální historie a jejímu zpracování v obsáhlých knihách,
které nazýval kroniky, což ovšem nebyla forma denních kronikářských záznamů po celou dobu roku, ale historie
dané obce od nejstarších pramenů až
po současnost. Po Kronice Zvíkova,
ve které vylíčil kromě historického
přehledu vývoje této vesnice též společenské poměry, starodávné zvyky
a obyčeje spolu s rozborem majetkových poměrů na jednotlivých gruntech. Zajímavé jsou i postřehy s jakou
úctou a pokorou přistupovali hospodáři
k obdělávání polí, nebo jaký boj sváděli harrachovští hajní s pytláky řádícími v sousedním lese Stýskal. To vše
jako strojopis ve třech knihách. Následovala kronika sousední Boharyně,
kam chodila zvíkovská mládež do
malotřídní školy, jejímž byl též absolventem. Poté přistoupil ke zpracovaní
historie Syrovátky, kde žil s rodinou až
do odchodu na odpočinek do Střezetic

Změna
otevírací doby
pobočky Nechanice

s účinností od 1. 2. 2013
bude pobočka
vždy v pátek uzavřena

do usedlosti manželčiných rodičů.
V Syrovátce prožil kritický rok 1938
ohrožení republiky nacistickým Německem. Při vyhlášení všeobecné mobilizace se znovu přihlásil dobrovolně
do armády, ačkoli se na něj tato povinnost nevztahovala, protože přesáhl
kritický rok narození. Přesto byl do armády přijat. Nesnáze nastaly po demobilizaci, když se vrátil do cukrovaru.
Ředitel Týc jej nepřijal s odůvodněním,
že ze zaměstnání odešel dobrovolně. Po
nastalých tahanicích, kdy se do aféry
zapojil i poslanec parlamentu republiky, byl přijat zpět. V této souvislosti
není bez zajímavosti, že ředitel Týc se
po okupaci republiky stal spolu se dvěma velkostatkáři zakládajícím členem
Svazu pro spolupráci s Němci.
F. Pražák mohl tak po vyhraném
sporu pokračovat v sepisování kronik Radíkovic a Těchlovic. Dále zpracoval příspěvek k dějinám panství
Libčany. Vyvrcholením byly čtyři
knihy historie panství Dolní Přím

a třídily popisu panství Stěžery. Kronika Střezetic je shrnuta do třech knih.
Jako historik amatér, se základním
vzděláním, se musel naučit bádat v pramenech. Sloužily mu k tomu farní matriky a archiv okresu Hradec Králové.
Často zajížděl do Prahy do Ústředního státního archivu k dohledání důležitých údajů. Naučil se číst švabach
i kurent a rozumět německým textům
i ovládat základní pojmy z latiny.
Jeho historická pojednání, čítající
17 knih, převzal od rodiny v roce 1993
ředitel Státního okresního archivu
v Hradci Králové. Jsou zde vedena
jako Pamětní knihy jednotlivých obcí
a všechny jsou zde badatelům i širší veřejnosti dostupné.
vpk
Redakce se tímto omlouvá autorovi
článku za pozdní otištění z důvodu
obsahové naplněnosti předešlého čísla.
Redakce




Branný závod v Sověticích, Stěžerské šlapačky,
Koloběžkiáda v Mokrovousích, Voříškiáda na
Probluzi, 120 let SDH Dolní Přím a spoustu
dalších videoreportáží z akcí v obcích regionu.

www. nechanicko .cz
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Dotace z Fondu ASEKOL pomohla místu zpětného odběru v Sadové
Naše obec je zapojena v kolektivním systému ASEKOL pro zpětný
odběr vysloužilých elektrospotřebičů. V rámci tohoto systému funguje
již několik let tzv. „Fond ASEKOL“,
určený pro podporu projektů zlepšujících nakládání s tímto druhem odpadu.
V loňském roce jsme z prostředků
tohoto fondu obdrželi finanční příspěvek ve výši 40.000,- Kč na nové
oplocení dvora - místa zpětného odběru vysloužilých elektrických spotřebičů.
Staré oplocení již přestávalo plnit
svůj účel, a tak bylo v loňském roce
přikročeno k jeho postupné výměně za oplocení funkčně i vzhledově
kvalitnější. V letošním roce proběhla
2. etapa této výměny, tentokrát za
výše uvedené podpory Fondu ASEKOL. V příštím roce by měla být vý-

měna oplocení dokončena.
Loňské práce byly zahájeny v září.
Speciální stroj provedl likvidaci náletových křovin i s kořeny. Následovala
demontáž starého plotu a v říjnu byly
práce dokončeny instalací nového
plotu z pletivových panelů a podezdívkových desek. Na připojených
fotografiích je vidět stav před zahájením prací a stav po instalaci nového
oplocení.
Protože pro malé obce jsou takovéto akce nezanedbatelnou finanční
zátěží, je každý finanční příspěvek
vítanou pomocí. Naše poděkování
proto patří radě Fondu ASEKOL za
rozhodnutí podpořit náš projekt, ale
také děkujeme regionální zástupkyni
systému ASEKOL p. Lence Vorlové
za výbornou spolupráci.
Ing. Drahoslav Falta
starosta obce Sadová



Nové oplocení sběrného dvora v Sadové. Foto: Ing. Drahoslav Falta



Tříkrálová sbírka v Radostově. Foto: Eva Vašáková



Na mravenčí pasece - divadelní představení dětí ze ZŠ pro seniory
v Boharyni. Foto: JUDr. Věra Macháčková

Začátek roku
v Radostově se vydařil
V Radostově proběhly v sobotu
5. ledna 2013 hned dvě záslužné akce.
Oblastní Charita pořádala Tříkrálovou sbírku. Malým koledníkům odpoledne počasí přálo, koledy cestou
obcí nezapomněli, což se projevilo
i na výši vykoledované částky na pomoc potřebným. V naší malé obci
bylo vybráno 3560,- Kč.
Členové hasičského sboru v Radostově již tradičně vybírali v obci
elektroodpad. Během dopoledne se
tak stará zbrojnice zaplnila doslouživšími ledničkami, pračkami, TV

přístroji. Akce proběhla uspokojivě,
v květnu se hasiči chystají na sběr železného šrotu. Částky takto získávané
do rozpočtu sboru nejsou velké, ale
důležitá je i ekologická stránka akce.
K uplynulému období adventu
patří i řada lidových tradic. Jednou
z nich jsou i „barborky“. U nás v Radostově jsem několik větviček třešně
uřízl opravdu 4. prosince, jen ten rozkvět se trochu opozdil, vykvetla až na
Tři krále. A byl to hezký pohled.
Zdeněk Pečenka

Předvánoční
setkání seniorů v Boharyni
Již několik let, vždy před vánočními svátky, zve Obecní úřad v Boharyni seniory na předvánoční setkání.
V minulém roce se jich sešlo ve čtvrtek 13. 12. 2012 v obecní hospodě
„U Jezírka“ více jak padesát.
Na úvod vystoupily děti ze Základní školy v Boharyni a předvedly
divadelní kousek Na mravenčí pasece. V programu pokračovaly děti z
mateřské školky v Bohar ni s pásmem
písniček, tanečků a říkanek. Na závěr
předaly děti všem seniorům vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka.
Poté starostka obce shrnula, co se
v obci událo v uplynulém roce, seznámila přítomné s tím, co obecní
úřad plánuje na další období a zod-

pověděla dotazy. Po malém občerstvení následoval kulturní program,
o který se postarala Kapesní Kapela
Kapka ve složení paní Dana Sokolová
a pan Petr Šimáček, mluvené slovo
zajistil pan Jiří Černý. Hudebníci zahráli řadu známých písní, moderátor
vyprávěl vtipy a veselé historky, imitoval některé známé osobnosti a nakonec vystoupil jako Vlasta Burian.
K výborné atmosféře přispělo i to, že
si všichni mohli s kapelou zazpívat.
Z reakcí přítomných lze soudit, že
pro zúčastněné to bylo velmi příjemné zastavení se v předvánočním čase.
JUDr. Věra Macháčková
starostka obce
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Budova obecního úřadu
v Mokrovousích prošla proměnou
Nejvýznamnějším
investičním
počinem loňského roku byla rekonstrukce budovy obecního úřadu. Důvodem rekonstrukce byl především
špatný stav objektu. Rovnou nevyhovující střechou již zatékalo. Neméně pádným důvodem k úpravám
budovy byla také nutnost energetických úspor. Přípravy na samotnou
realizaci začaly už v roce 2011. Byl
třeba upravit stávající projekt, zažádat o nové stavební povolení
a zahájit přípravu žádostí o dotace.
Ty byly naštěstí úspěšné. Na první
etapu (zastřešení) jsme z Programu
obnovy venkova získali 570 000 Kč.
Na druhou etapu (zateplení, výměna
oken a vstupních dveří, nová fasáda)
jsme prostřednictvím výzvy MAS
Hradecký venkov získali 449 305 Kč.
Bez těchto prostředků by se rekonstrukce nemohla uskutečnit, obecní
rozpočet by na takto rozsáhlou akci
nestačil. Výsledná proměna budovy
se myslím povedla. Za to, že stavba probíhala plynule, termíny byly
dodrženy, a také za to, že nám při
deštivém začátku července voda nevyplavila prostory úřadu, vděčíme
firmě DOMIS, s.r.o. z Hradce Králové, která stavbu realizovala.

V Mokrovousích se za poslední půl
rok událo mnoho zajímavých společenských akcí. Většina již tradičních,
jedna závěrečná akce však byla úplnou
novinkou. Z těch pravidelných to byl
v srpnu Den naruby, kdy děti připravují soutěže pro dospělé, listopadové velmi vydařené Dýňobraní (se stezkou
odvahy v parku). Krásně vyřezané
dýně byly několik týdnů ozdobou
návsi. Dýni s vyřezaným znakem
Mokrovous mohli vidět návštěvníci na
výstavě obecních symbolů v Roudnici. V prosinci jsme s dětmi ozdobili
perníčky, první adventní neděli rozsvítili strom (s ochutnávkou mysliveckých
specialit) a v polovině prosince přivítali
nejmenší občánky obce. Novinkou byla
listopadová přednáška na téma Trestná
činnost ohrožující nejen seniory. Poslední den v roce jsme se těsně před
půlnocí sešli u zvoničky a přivítali nový
rok. Sešlo se nás hodně a nechybělo ani
šampaňské. I ohňostroj, který následoval po přípitku, měl velký úspěch.
Touto cestou bych ráda poděkovala
za celoroční spolupráci všem, kterým
není život v obci lhostejný a rádi přiloží
ruku k dílu.
Jana Pečenková
starostka obce

A pak, že se nic neděje…
V Hněvčevsi se opět nezahálelo.
Prázdniny jsme zakončili rozloučením s létem. Pro děti byly připraveny různé soutěže, stále oblíbený
a atraktivní skákací hrad, odvážní si
mohli za pomoci hasičů z Lochenic
vyzkoušet slaňování. Do některých
soutěží se zapojili i rodiče. Navečer se opékalo sele a celý den nás
provázela příjemná pohoda.
V listopadu jsme šli prohnat
draky, kterým se do oblak moc nechtělo, ale to nám náladu nezkazilo,
protože nás čekalo dlabání dýní
a pro zahřátí dýňová polévka.
Děti za pomoci dospělých vytvořily krásná strašidla a po setmění
se vydaly na stezku odvahy. Celá
obec se zahalila do tmy a na cestu
svítily jen strašidelné dýně. Nutno
dodat, že strašidelná zvuková kulisa
a svítící dýně vytvořily kouzelnou
atmosféru a stezku si prošli i někteří dospělí. V listopadu nás také
navštívil malíř Jan Lušovský se
svým zábavným odpolednem pro
děti.
Další vydařenou podzimní

akcí byla cestopisná přednáška.
1. prosince nás čekalo adventní tvoření. Odpoledne většinou maminky
a babičky s dětmi vytvářely vánoční
výzdobu na nadcházející advent.
V pozdním odpoledni nás od výrobků odlákala vůně zabijačkových
specialit na druhých obecních
vepřových hodech.
V prosinci jsme si společně se
Sověticemi zajeli za vánoční atmosférou na adventní trhy do Drážďan. Potom už nás čekal krásný
vánoční koncert v kostele a 31.
prosince jsme společnou oslavou
Silvestra očekávali příchod nového
roku.
Tímto malým ohlédnutím za
akcemi, které se nám podařilo připravit, bych chtěla připomenout
občanům, kteří si stěžují, že se
u nás nic neděje, že za uspořádáním
všech akcí se skrývá spousta práce lidí, kteří mají dobré nápady
a chuť obětovat kus ze svého volného času. Na těch ostatních je, zda
je svoji účastí podpoří.
Renata Hladíková



Budova obecního úřadu před a po rekonstrukci. Foto: Jana Pečenková

Konec roku 2012 na Dolním Přímě
Tak jako tomu je i v okolních
obcích, tak i u nás na Dolním Přímě jsme poprvé veřejně rozsvěceli vánoční strom. Tato akce byla
spojena s balónkovou poštou.
Děti na balónek naplněný heliem napsaly své přání a společně
tyto balónky vypustily k Ježíškovi.
Zájem dětí i dospělých nás mile
překvapil, protože bylo celkem
naplněno 80 ks balónků. Po vypuštění balónků jsme se přesunuli



k objektu bývalé okresní knihovny, kde děti ze ZŠ a MŠ Probluz
zazpívaly koledy a následně zavolaly na vánoční strom, aby se rozsvítil. Ten je vyslyšel a rozzářil se.
Všichni si pak mohli prohlédnout
budovu, kterou obec koupila
a hodlá ji opravit. Jako občerstvení se podával zámecký punč
pro dospělé, čaj pro děti a koláčky
pro všechny.
Petr Švasta, starosta obce

Děti s balónky pro Ježíška na předvánočním setkání v Dolním Přímě.
Foto: Petr Švasta
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Únor 2013

8. 2.

20:00 hod Myslivecký ples Mysliveckého sdružení Diana.

Bříšťany

8. 2.

20:00 hod Ples města Nechanice.

KD Nechanice

9. 2.
9. 2.

9:00 hod Nohejbalový turnaj amatérských družstev.
14:00 hod Šikovné ruce - Malování na hedvábí (viráž). V bývalé faře čp. 49.

Hněvčeves
Stračov

20:00 hod Hasičský ples.

Dolní Přím

16. 2.

14:00 hod Dětský karneval. Tancování, soutěže a tombola. V hostinci Na Kopečku.

Hrádek

16. 2.

15:00 hod Dětský karneval.

KD Nechanice

9. 2.

16. 2.

20:00 hod Sportovní ples. Obecní hospoda.

Boharyně

16. 2.

20:00 hod Hasičský ples. Pořádají SDH Sovětice a SDH Hněvčeves.

KD Hněvčeves

16. 2.

20:00 hod Sokolský ples. Pořádá TJ Sokol Stračov.

KD Bříšťany

16. 2.

20:00 hod Společenský ples. Pořádají zastupitelé v I. Obecní hospodě.

Stěžery

17. 2.

16:00 hod Hanky Panky - přestavení travesti skupiny. Předprodej v tabáku U Čáslavských.

KD Nechanice

20. 2.

18:30 hod Štýrsko - zelené srdce Radouska. Přednáška Ing. Macla. CIS. Pořádají zahrádkáři.

Stěžery

23. 2.

19:00 hod Kulinářská soutěž - téma řízky. Pořádá Obecní hostinec.

Dolní Přím

23. 2.

14:00 hod Šikovné ruce - Výlet za skleněnou krásou do Harrachova.

Stračov

23. 2.

20:00 hod Ples Selské jízdy.

KD Nechanice

23. 2.

20:00 hod Chalupářský bál.

Pšánky

9:00 hod Putování za zvířátky. Vycházka do lesa po zvířecích stopách. Datum bude upřesněno podle počasí.

Mokrovousy

Březen 2013
2. 3.
2. 3.

8:00 hod Amatérský turnaj ve stolním tenisu. Přihlášky na e-mail:pavel.ruzicka@post.cz.
14:00 hod Šikovné ruce - Kraslice barevně i černobíle. V bývalé faře čp. 49.

Hněvčeves
Stračov

2. 3.

15:00 hod Turnaj pro děti v člověče nezlob se. V Obecním hostinci.

Dolní Přím

8. 3.

18:00 hod Šipkový turnaj. V Obecním hostinci. Pořádají Rebelové.

Dolní Přím

8. 3.

20:00 hod 3. obecní ples. V Obecní hospodě v Lodíně, ples je nekuřácký.

Lodín

9. 3.

14:00 hod Dětský karneval v místní klubovně.

Stračov

9. 3.

15:00 hod Dětský karneval v obecní hospodě U Jezírka.

Boharyně

9. 3.

20:00 hod Obecní ples. Pořádá Obec Dolní Přím.

Dolní Přím

19:00 hod Koncert skupiny Nezmaři.

KD Nechanice

14. 3.
16. 3.

8:00 hod Sběr železa. Pořádá SDH Stračov.

Stračov

17. 3.

14:00 hod Dětský karneval. V sokolovně. Pořádá SoDo, OÚ a TJ Sokol Dohalice.

Dohalice

20. 3.

18:30 hod Za krásami Valašska. Přednáška Ing. Macla. CIS. Pořádají zahrádkáři.

Stěžery

III. ročník soutěže "O nejkrásnější kraslici Stračova a Klenice". V tyto dny příjem soutěžních kraslic.
16-18 hod Vyhodnocení 22.3. Vyhlášení vítězů 24.3. po skončení koncertu v kostele sv. Jakuba. Pro veřejnost k
vidění 25. - 27.3. od 14 do 17 hod.

Stračov

14:00 hod Dětský karneval. Pořádají SDH Sovětice a Hněvčeves.

Hněvčeves

20.- 22.3.
23. 3.
23. 3.

14:00 hod První jarní šlápota. Pořádá TJ Sokol Stračov.

Stračov

23. 3.

13:00 hod Hasičská soutěž O pohár rady města Nechanice.

KD Nechanice

23. 3.

14:00 hod Vynášení Moreny. Sraz u hasičské klubovny, průvod vesnicí v čele s Morenou.

Mokrovousy

23. 3.

15:00 hod Velikonoční dílna pro děti.

Lodín

23. 3.

19:00 hod Velikonoční dílna pro dospělé.

Lodín

23. 3.

19:00 hod Kulinářská soutěž - téma pomazánky. Pořádá Obecní hostinec.

23. 3.-1. 4.
24. 3.
24. 3.
25. - 27. 3.

Velikonoce na zámku. Podrobnosti na plakátu uvnitř čísla.
16:30 hod Jarní koncert v kostele sv. Jakuba.

Dolní Přím
zámek Hrádek
Stračov

20:00 hod Školní ples.

KD Nechanice

14-17 hod Výstava kraslic, velikonočních tradic a zvyků.

Stračov

27. 3.

14:30 hod Jarní dílna v mateřské škole.

Stračov

29. 3.

18:00 hod Šipkový turnaj. V Obecním hostinci. Pořádají Rebelové.

Dolní Přím

30. 3.

15:00 hod Tradiční jarní bitva. Volná rekonstrukce bitvy na Vítkově z roku 1420.

Mokrovousy

Duben 2013
13. 4.
20. 4.
20. 4.

18:00 Dítě, pes a starý herec na jeviště nepatří aneb Cyrano.
Hraje Divadelní spolek Na Tahu z Červeného Kostelce. V hostinci Na Kopečku.
Jarní svod loveckých psů v klubovně.
10:00 Mikroregionem Nechanicko na kole. Tentokrát za hranice našeho regionu. Sraz u KD v Nechanicích.

Hrádek
Mžany
Nechanice

17. 2. 2013 16:00 hod KD Nechanice

historie
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Střípky z Třesovic
Čas letí, roky přibývají a tak se
stalo, že obec Třesovice, v roce 2012,
dovršila 600 let od první písemné zmínky. Ta pochází z roku 1412.
A to už je něco! Ke všemu letos místní hasičský sbor slaví 120 let od svého
založení. V roce následujícím uplyne
stejné datum od zřízení místní školy.
Stálo by za to ohlédnout se za těmito
událostmi. V první části našeho povídání se podíváme do minulosti, od
doby prvního osídlení až k válečným
událostem roku 1866.
Nálezů z okolí Třesovic je poskromnu. Avšak i to málo vypovídá, že okolí obce bylo osídleno už
v mladší době kamenné. Došlo zde
k nálezu kopytovité sekerky, motykovitého mlatu a motyčky. V roce
1912 se při vodovodních pracích na
louce u sušárny nalezlo velké množství jeleních parohů z doby blíže
neurčené (má se za to, že pochází
z pozdní doby kamenné) a svědčí
o tom, že zde bylo sídliště pravěkých
lidí. Starší doba bronzová nám tu
nechala brus se štíhlou tyčinkovitou
čepelí, jde o ojedinělý nález.
Třesovice byli ve středověku samostatným statkem a soudí se, že byly
založeny už v 11. nebo 12. století.
Ve 13. století obec náležela klášteru Minoritek svatého Jiří, který sídlil
na Pražském Předměstí Hradce Králové přibližně v místech mezi Masarykovým náměstím a třídou Karla
IV. Krom Třesovic náležely klášteru
Střezetice, Sobětuš, Probluz, Dlouhé
Dvory a další. Roku 1420 (husitské
války) byl Hradec Králové dobyt Husity a klášter tudíž zbořen a jeptišky
rozehnány. V roce 1437, po zrušení
kláštera, získal „Třesovické zboží“
jako zástavu Diviš Bořek z Miletínka.
V druhé polovině 15. století (cca
1450) seděl na Třesovicích jistý husitský hejtman Jiří Hořínka. Zachovala se nám o něm zajímavá příhoda.
Je o něm totiž známo, že odloudil
Aleši z Rýzmburka, který sídlil na
tvrzi v Mokrovousích, Voršilu, jinak
Ofku z Kunsdorfu. Aleš jednou musel odjet do Prahy, v tu dobu uloudil
Hořínka Ofku k sobě a ve vsi je oddal kněz Jan Chlumecký. Po návratu
Aleš vzkázal Jiřímu, aby mu Voršilu
vrátil, že se mu list na 200 kop ztratil.
Voršila se mu vrátila, ale zanedlouho

byla jím samým zapuzena. Z příhody
vznikl spor, který byl vznesen na administrátora pod obojí do Prahy. Obě
strany byly obeslány a Aleš, protože
se k soudu nedostavil, dostal pokutu.
Celé 16. století vlastnili Třesovice
Dohalští. Václav Bořek zemřel roku
1547 a panství převzal jeho syn Václav Dohalský, který býval hejtmanem
hradeckého kraje. Z jeho sňatku
s Eliškou z Hustířan vzešlo 5 dětí Bořek, Vilém, Jan Melchysedech, Pavel
a Mikuláš. Třesovic a Mokrovous se
ujal právě Bořek. Z Bořkových čtyř
dětí mezi léty 1593 a 1598 obec držel
Zdeněk Dohalský. Ten byl poslední
z rodu Dohalských, kdo měl ves
ve svém majetku. Od té doby obec
v krátkých mezerách připadala různým šlechtickým rodům.
Velmi významnými majiteli Třesovic byli Schaffgotschové, kteří sídlili v zámku Sadová (barokní socha
Panny Marie s Ježíškem, která patřila k zámku, se po vyhoření zámku
dostala do Třesovic). Tento rod držel ves ze všech ostatních nejdéle. Po
Arnoštu Antonínovi převzal panství
jeho nejstarší syn Václav Arnošt narozený r. 1702. Byl tajným radou
a zemřel ve Vídni roku 1752. Následovali jeho synové: Václav Arnošt
Gundakar a Josef Vít. Dle závěti mělo
dominium připadnout Janu Arnoštu

Schaffgotschovi, ale nemohl panství
pro dluhy udržet a musel ho prodat. Třesovice se dostali do majetku
hraběcího rodu Harrachů, kteří se
do paměti tohoto kraje velmi zapsali.
Roku 1829 vše odkoupil za 475.000
zlatých Arnošt František de Pauly
hrabě Harrach, komoří, říšský rada
a rytíř řádu zlatého rouna. Harrachové
postupně skupováním vsí statku vytvořili velké dominium.
Posledním držitelem byl Jan Nepomuk František hrabě Harrach, znám
jako veliký vlastenec. Roku 1865 byl
zvolen starostou politického okresu Nechanice a zúčastňoval se všech
významných obrozeneckých akcí
českého národa. Tím se stal velice populární. Tento rod držel Třesovice až
do roku 1850 kdy se stali samostatnou
obcí.
Ves se dne 3. července 1886 nacházela na rozhraní dvou armádních
sborů rakouského X. (podmaršálek
Gablenz) a saského (korunní princ
Albert). Byla však obsazena pouze
5. Saským praporem. V noci z 2. na
3. července byl na předních strážích
u Třesovic rozmístěn II. Prapor rakouského pluku č. 3, který se ráno
přesunul k Mokrovousům a Dohaličkám. Výšinu mezi Třesovicemi
a Popovicemi měl dle bitevní dispozice obsadit saský armádní sbor.

Korunní princ Albert však považoval
za výhodnější umístit své vojsko na
výšinách u Přímu a Probluze a zde
rozmístit své postavení. Tímto se
saský sbor vzdal strategické výhody
vyvýšeného hřebene, táhnoucím se
podél Bystřice. Umožnil tak Prusům se plně rozvinout po přechodu
řeky do bojové formace. Bitva i válka
skončila pro Rakousko definitivní
prohrou. Po bitvě se po vsi nacházelo
spousty nevybuchlých granátů, což
vedlo k tragédiím. Tak se stalo, že
v čísle popisném 61 tesař Jan Brouček rozšroubovával granát, který vybuchl. Samotný pan Brouček měl jen
pohmožděnou nohu, ostatní v domě
buď zemřeli, byli vážně zraněni, nebo
jim musela být amputována část těla.
V čísle popisném 15 Jan Kučera zapaloval granát ve světnici. Výbuchem
bylo v místnosti vše zničeno a Kučera
otřesem vzduchu ohluchl.
Bitvu dodnes v obci připomíná
typová pyramida se všeobecným věnováním, na návsi a v blízkém lese
Dubina, pomník téhož typu, věnován
třem hulánům pruského vestfálského
pluku č. 5, kteří zde mají hrob.
Tolik tedy historie do druhé poloviny 19. století. Příště se podíváme na
Sbor dobrovolných hasičů.
Vojtěch Dolana

HLEDÁM - pro kompletaci sbírky poukázek na chleba pekařů z Dohalic a okolí např. pekařství Hysek, z Mokrovous pekař Hájek a jiných obcí regionu.
Přivítám i jiné materiály – např. tovaryšské listy. Materiály lze i kopírovat.
Děkuji za spolupráci. Telefon - 773 177 734.
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Loňský rok v Sověticích
Rok 2012 byl v obci Sovětice vnímán
ze dvou pohledů. První polovina roku
byla ve znamení povodní, což ukázalo,
jací dokážou lidé být. Někteří, byť měli
na svém majetku škody, pomáhali
těm, kteří to potřebovali více, čehož
si nesmírně vážíme. Koncem července přišla druhá záplava. Lidé by měli
přemýšlet, že něco podobného může
postihnout kohokoli z nás a že nezištná pomoc, které se jim dobrovolně
dostává od ostatních, je k nezaplacení.
Touto cestou musím znovu poděkovat
hasičským sborům a popřát jim k blížícím se výročím v letošním roce, aby
se práce dařila, ať už při pomáhání
druhým (záplavy, prořezávání stromů,
úklid, požár Milety), tak třeba při přípravě kulturních a sportovních akcí.
Velikým úspěchem v minulém
roce bylo ocenění „Oranžové stuhy“
v soutěži „Vesnice roku“. Po získání
„Oranžové stuhy“ v krajském kole
byla naše obec vyhodnocena jako třetí
nejlepší v dané kategorii v celé České
republice. Je to již druhá Stuha v pořadí. Za tu první, „Bílou stuhu“ za práci
s mládeží, vděčíme především našim
Sovičkám. Jelikož odměna pro obec,
která byla za toto ocenění udělena, se

vyčerpala na opravu kůlen, zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení devítimístného staršího vozidla pro děti, aby
již rodiče nemuseli každý týden vozit
děti na soutěže. Děti svojí pílí získaly
pro obec mnoho finančních prostředků na základě kladného bodového
ohodnocení při žádostech o dotaci.
Teď také trochu z jiného soudku.
Rok 2012 se přehoupl a leden 2013 již
značí spoustu práce pro zastupitelstvo.
Jednou z prvních akcí bude rekonstrukce účelové komunikace v obci
Sovětice. Po třech letech, plných žádostí a povolení, byla obci přidělena
dotace ve výši 475.000,- Kč z Programu
obnovy venkova Královehradeckého
kraje, tudíž nic nebrání zahájení prací v první polovině letošního roku.
Druhou dotací z Královehradeckého
kraje ve výši 250.000,- Kč bude řešena
druhá etapa projektových dokumentací biologického čištění odpadních vod
pro obec Sovětice a Horní Černůtky.
Poslední dotací 600.000,- Kč z Ministerstva zemědělství budou řešeny akce
v průběhu ledna. Variantami jsou výměna střechy na budově obecního úřadu, popřípadě nové řešení veřejného
osvětlení.



Upravené centrum obce. Foto: Aleš Krátký

V letošním roce se připravuje opět
spousta akcí pořádaných samostatně,
nebo společně s obcí Hněvčeves a SDH
Hněvčeves. Jsou to např. hasičský ples,
dětský karneval, ale také připravujeme
závody, které jsou zatím překvapením.
V obci Sovětice to jistě bude oslava 110.

výročí založení hasičského sboru, dále
sportovní akce (volejbal, nohejbal, drakiáda), dětský den a spousta dalších. Ve
svých akcích budou pokračovat jistě
i Horní Černůtky. Čeká nás Den koní,
Hubertova jízda a další kulturní akce.
Aleš Krátký, starosta obce

Vánoční vystoupení v ZŠ a MŠ Boharyně
V předvánočním čase jsme pozvali
do školy rodiče, prarodiče a přátele
školy na společnou besídku základní
a mateřské školy.
Žáci základní školy si připravili
v rámci dramatického kroužku autorské představení Na mravenčí pasece. Chvílemi z nich byli herci, kdy
se učili text, zpěv a pohyb po jevišti,
chvílemi se z nich stali výtvarníci, protože si pro své vystoupení za
vydatné pomoci paní vychovatelky
vyráběli pro své představení kulisy,
a před vystoupením se projevili jako
zkušení kulisáci. Dík patří také rodičům, kteří pomohli s rekvizitami.
Vystoupení se malým divadelníkům

vydařilo a snaha kluků byla oceněna
potleskem diváků.
Po vystoupení žáků základní školy
následovalo vystoupení dětí z mateřské školy. Děti se na vánoční besídku pečlivě připravovaly. Chtěly
ukázat svým maminkám, tatínkům,
babičkám, dědečkům a známým, co
už umí. Děti s velikou radostí předvedly tanečky s vánoční tématikou
a pohádku Stromeček v zimě. Z některých dětí se stala zvířátka, paní
Zima a menší děti si zahrály stromečky. Rodiče velikou snahu dětí odměnili hlasitým potleskem.
Mgr. Yveta Medková
Iva Šoufková

Dámský klub
Dámský klub ve Stračově bude
i v novém roce pokračovat ve své
činnosti. V místní klubovně se budou
setkávat ženy, které si na tuto tradici
již zvykly. Věrně za námi chodí jedna
členka z Klenice, jedna bývalá stračovská občanka z Hořic, přidaly se tři
ženy z Dubu. Všechny jsme s potěšením přivítaly.
Na posledním setkání nás čekaly
jako překvapení vkusné nové ubrusy,
které členky Dámského klubu koupily

a připravily na stoly. Přivítala nás Jitka
Capoušková, popřála šťastný nový rok
a vzpomněla na ty, které mezi námi již
nejsou. Pogratulovala pěti lednovým
oslavenkyním k jejich narozeninám.
Každá z oslavenkyň přinesla něco
dobrého, takže jsme porušily novoroční předsevzetí, že budeme držet dietu, a pilně jsme ochutnávaly.
Podívaly jsme se na DVD záznam
z prosincového posezení. Tehdy nás
u ozdobeného vánočního stromku po-



Představení dětí ze ZŠ - Na mravenčí pasece. Foto: Yveta Medková

bavily děti z mateřské školky. Potěšily
básničkami a rozdaly nám ozdůbky
na stromeček, které samy vytvořily.
Na oplátku dostaly dárkové balíčky s
mlsy, z nichž měly velkou radost jako
my z jejich dárků. Další vystoupení dětí
připravila paní Luštická - děti zazpívaly, zahrály na flétny, kytaru. I ony nás
obdarovaly vlastnoručně vyrobenými
svícínky. Vystoupení se nám moc líbilo, i slzička dojetí ukápla. U vánočního cukroví a kávičky jsme si povídaly
a vzpomínaly na listopadový klub, kdy
nám Jirka Souček vyprávěl o své cestě
do Izraele a promítnul nám z této cesty
pěkné obrázky.

I v říjnu jsme měly besedu na téma
cestování. Byl pozván profesor Dršata z Farmaceutické fakulty v Hradci,
který cestuje na kole. Prostřednictvím
jeho zajímavých snímků jsme se podívaly až do Turecka. Jako perličku nám
vypravoval, že kolo, na kterém projel
světem tolik kilometrů, mu nakonec
ukradli doma ze dvorku. Této besedy
se zúčastnilo i pár mužů, kterým se
program líbil stejně jako ženám.
Těšíme se v novém roce na další
setkávání i zajímavé programy a jsme
rády, že se činnost Dámského klubu
zdárně rozvíjí.
Eva Hájková

spolky

9





Stračovský advent
Dovolte mi malé ohlédnutí za
nejkrásnějšími svátky v roce. Se
spolkem Šikovné ručičky jsme připravili program na celý advent. Děkuji všem, kteří tyto akce podpořili
svým zájmem a účastí, a věřím, že
v předvánočním shonu jim přinesly
alespoň trochu odpočinku a zábavy.
Zároveň děkujeme Obecnímu úřadu ve Stračově za finanční podporu
všech těchto akcí.
První adventní neděli 2. prosince se v kostele sv. Jakuba uskutečnil
Vánoční koncert, na kterém přivítal
všechny přítomné starosta obce Ing.
Luděk Homoláč. Krátce promluvil
i farář Mgr. Marián Benko, správce
římskokatolické farnosti v Dohalicích.
Na koncertě účinkovaly dva sbory
- Dívčí sbor Kantiléna. Naše stálice
a každoroční host potěšil posluchače kolekcí hudby starých mistrů. Pod
vedením sbormistra Martina Profouse
přednesl také koledy z Francie, Anglie
a na závěr uvedl pásmo českých tradičních koled, k jejichž zpěvu pozval
dětský sbor Stračovské hvězdičky.
Tento dětský sbor vznikl v letošním
roce v září a navštěvují ho děti ve
věku 4 až 11 let ze Stračova, Klenice,
Bříšťan a Milovic.
Po skončení koncertu byl na návsi
obce slavnostně rozsvícen vánoční

strom, bylo podáváno svařené víno
a perníčky. Za přípravu pohoštění
děkujeme paní Leoně Kulhánkové,
Míše Součkové, Pétě Klazarové
a dalším.
Druhá adventní neděle 9. prosince patřila Adventní dílně v Mateřské
škole ve Stračově. Spolek Šikovné
ručičky ve spolupráci s MŠ vytvořily
10 stanovišť kreativního tvoření, připravily pohoštění s nealkoholickým
punčem a kávou. Děti v doprovodu
svých rodičů si tak odnesly výrobky
adventních ozdob, dekorací, přáníček, drobných dárků a malovaných
perníčků.
Třetí adventní neděli 16. prosince
se v prostorách mateřské školy hrálo loutkové divadlo a konal adventní
trh. Vystoupilo Kočovné loutkové
divadlo Kozlík a zahrálo veselou pohádku s názvem Kozel. Tato pohádka
je z jejich vlastní tvorby a určitě se
u ní všichni dobře pobavili. V tělocvičně mateřské školy proběhl malý
adventní trh, kde byly nabízeny výrobky z pedigu, náušnice, různé druhy
kosmetiky, keramika, vánoční dekorace, pletené šály a čepice a další. Součástí odpoledne bylo slosování vstupenek. Za pomoc při přípravě prostor
děkuji našim hasičům - Romčovi
Součkovi, Jardovi Mádlemu a dalším.

Čtvrtou adventní neděli 23.
prosince byla uvedena Vánoční hra
s názvem Legenda o zrození Ježíše
v kostele svatého Jakuba ve Stračově
v doprovodu klasických českých
koled. Vypravěč Martin Klika zasvětil posluchače do příběhu odehrávajícího se v městě Betlémě, herci
- děti z MŠ Beruška a děti ze sboru
Stračovské hvězdičky - se ztotožnily
s postavami Josefa, Panny Marie, Tří
králů, pasáčků a chudých a všichni

společně i s přítomnými posluchači
jásali na závěr nad narozením Ježíška
písní Narodil se Kristus pán.
Po skončení koncertu v kostele se
tradičně hrálo u vánočního stromu.
Závěrem mi dovolte popřát Vám
nejen za spolek Šikovné ručičky, ale
také za obec Stračov hodně zdraví,
lásky, vzájemné tolerance a porozumění v novém roce.
Petra Luštická



Zahájení vánoční hry Legenda o narození Ježíše. Foto: Aleš Čihák



Setkání dětí z mateřského centra se spisovatelkou Lucií Seifertovou.
Foto: Mgr. Hana Jarošová

Setkání se spisovatelkou Lucií Seifertovou
V nechanickém kulturním domě
byla v měsíci prosinci 2012 k vidění
ojedinělá výstava Dějiny udatného
národa českého. Jednalo se o zvětšeninu stejnojmenné knihy Lucie Seifertové. Devítimetrové leporelo plné
kreslených příběhů je zvětšeno do
obřích rozměrů. Vysoké je 2 metry
a dlouhé 70 metrů. Pozorný divák
je doslova vtáhnut do děje a stává se
tak jeho součástí. Děti z mateřského centra v Nechanicích měly navíc
možnost setkat se s autorkou této
slavné knihy s Lucií Seifertovou, která naši hernu navštívila 30. 11. 2012
i se svými dětmi. Velice hezky nám
vyprávěla o všech knihách, které

dosud napsala a nakreslila, povídala o tom, jak se stát spisovatelem
a jak taková kniha vůbec spatří světlo světa. Děti si prohlédly rozdíl mezi
stránkou připravenou k tisku a mezi
již vytištěnou kopií. Protože většina jejích knih jsou leporela, naučila
děti v závěru besedy vytvořit trojrozměrnou stránku knihy. Věřím, že na
toto velmi příjemné setkání budou děti
rády vzpomínat, možná i nad některou z knih Lucie Seifertové. Děkujeme
panu Zajfrtovi na natočení DVD, které
ve zkrácené podobě můžete vidět na
našich internetových stránkách: http://
www.nechanicemc.estranky.cz/
Mgr. Hana Jarošová

100 let

 Dne 22.12.2012 oslavila životní jubileum 100 let paní Jaroslava
Bělohoubková z Lodína. Je nejstarší občankou obce. Oslava se uskutečnila v obecní hospodě v početném rodinném kruhu. Mezi gratulanty
nechyběli ani zástupci zastupitelstava obce, starosta Jaromír Pelánek
a paní Marie Vodičková. Oslava tohoto životního jubilea byla prezentována i na programu televize východních čech V1.
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Každý den se něco děje ...
Centrum volného času Kunčice, které zahájilo svůj pravidelný
provoz koncem srpna loňského
roku, navštívil na začátku prosince
Mikuláš. Hned u vchodu přivítali
děti a jejich rodiče dva andělé, kteří je
pak doprovodili do velké tělocvičny
v prvním patře. Sešlo se bezmála osm
desítek účastníků z řad dětí a rodičů.
Čertovské sportování na stanovištích
a andělské tvoření u stolečku ukrátilo dětem čas. A pak „to“ najednou
přišlo. Šlo se za Mikulášem a jeho
pomocníky, kteří již připravení čekali
dole v „pekle“. Mikuláš s ohromnou
černou knihou v ruce předčítal dětem jejich hříšky, ale i chválil za to,
co všechno již zvládnou. Tři černí
čerti přihlíželi s pytlem a hodný anděl rozdával odměny. Někdy došlo
i na slzičky, zaznělo spousta písniček

a básniček a taky jedna koleda. Když
dětský hlásek spustil „Hody, hody
doprovody, dejte vejce malovaný“, jen
těžko všichni zadržovali úsměv.
V sobotu 12. ledna odpoledne přijelo do kunčického Centra volného
času divadlo. A ne ledajaké, rovnou
loutkové. Dva loutkovodiči a jedenáct
velikých, dřevěných loutek, které
ručně vyrábí řezbář pan Josef Kudrna
z Trusnova, přivezlo dětem, i dospělým veselou pohádku Jak šel Kozlík
do světa. Nechyběla princezna, čarodějnice, vodník, písničky a záludné
hádanky. A k tomu všemu si děti
na konci představení mohly loutky
nejen prohlédnout, ale také pochovat
a s čarodějem dokonce potřást rukou
na rozloučenou.
Více na www.loutkovepohadky.cz.
Lída Valešová

Boharyně vánoční výstava
Výstava Čas adventu a Vánoc v Boharyni 2012 dovršila 10. ročník. Letos
se konala na téma Půjdem spolu do
Betléma… Ve dnech 8. - 9. prosince
2012 proběhla tradičně v budově školy v Boharyni, a to ve spolupráci ZŠ
a MŠ Boharyně, Občanského sdružení
„Bohárensko“, o. s., Dámského klubu,
Hradecké agentury mladých a Třebechovického muzea betlémů.
Jádro výstavy tvořilo 15 zapůjčených
betlémů z třebechovického muzea
a další desítka betlémů zapůjčených
jednotlivci. Výstava byla doplněna sobotní dokumentovanou přednáškou
pana Andrese „Kouzlo mechanických
betlémů“.
Kreativní část výstavy zahrnovala
adventní dílnu pod vedením učitelek
místní MŠ. Pracovnice DUV Vánoční
ozdoby Dvůr Králové vytvořily originální vánoční ozdobu každému návštěvníkovi dle jeho přání.



O hudební program výstavy se v sobotu dopoledne postaralo rodinné
kvarteto paní I. Katonové a odpoledne
pak vystoupení žáků ZUŠ Habrmanova z Hradce Králové. Vrcholem
programu byl nedělní koncert Českého
chlapeckého sboru z Hradce Králové
v kostele sv. Bartoloměje.
Dále byly k vidění dřevořezby
a dřevěné dekorace od paní H.
Richterové, výtvory žáků základní
a mateřské školy, keramické výrobky
místních seniorů a různá adventní
aranžmá.
10. ročník této akce se opět setkal
s příznivým ohlasem návštěvníků, kteří
si do boharyňské školy přišli užít příjemnou předvánoční atmosféru.
Těm, kteří se na přípravě a organizaci výstavy podíleli, patří upřímné poděkování.
Za organizátory
MUDr. Věra Jílková

Beltémy na vánoční výstavě. Foto: archiv



Pohádka Jak šel kozlík do světa, CVČ Kunčice, 12. 1. Foto: M. Fialová

20.4.
2013

Mikroregionem
Nechanicko na kole
Tentokrát za hranice našeho regionu.
Sraz u KD v Nechanicích v 10:00 hod.

Pingový turnaj - Lodín
Mezi svátky přivítal místní sál
obecní hospody zcela netradičně
sportovce. Místní nadšenci zde
připravili turnaj v pinpg-pongu.
Této sportovní akce se zúčastnilo
rekordních 29 hráčů. Zastoupeny byly různé věkové kategorie.
Zápasy byly velice napínavé, o
vítězství se bojovalo ve stylu fair
play. Vítězem se ale může stát jen
jeden. I v letošním roce prokázal
své hráčské umění Standa Zanespal, který ve finále zdolal svého tradičního dlouholetého soka
Milana Dleska.



V Lodíně jsme nezaháleli ani
o vánočních svátcích. Nesly se
v duchu tradičních akcí. Adventní
dílna, při které si děti i maminky
zopakovaly výrobu adventních
věnců a dekorací, měla jistě stejný
úspěch jako následné rozsvícení
vánočního stromu na návsi, při
kterém si všichni zanotovali české
koledy, ochutnali svařák a poklábosili se sousedy.
Všem organizátorům děkuje
me.
Mgr. Petr Soukal

Ping-pongový turnaj. Foto: Mgr. Petr Soukal
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Stěžerské oslavy v roce 2012
V uplynulém roce slavilo několik
organizací naší obce výročí založení.
Skauti oslavili v dubnu stoleté
výročí trvání českého skautingu.
V rámci oslav připravili před klubovnou expozici fotografií mapujících vývoj skautingu v naší obci. Ke
stoletému výročí dostali členové střediska památeční šátky.
I naši dobrovolní hasiči oslavovali
jubilejní rok trvání, a to 130 let organizace Svazu dobrovolných hasičů.
Oslavy byly zahájeny průvodem, následovaly různé soutěže v požárních
dovednostech, kterých se zúčastnila
i pozvaná družstva z okolních obcí.
Za dobrovolnou a velmi užitečnou
práci pro obec byli hasiči odměněni novým hasičským autem a novou
moderní výstrojí.
TJ Sokol Stěžery má velmi mnoho
různých oddílů, ve kterých sportují
stovky mládežníků. Členskou základnu v současné době tvoří téměř
600 stěžerských občanů. Nejmladším
oddílem je oddíl karate pod vedením
trenérů Miloše Jedličky a Jana Klimeše. Nejmladší karatisté slavili
teprve 4 roky své činnosti. Zpočátku
se oddíl soustřeďoval hlavně na cvičení celého těla, rozvoje obratnosti



Oddíl mladých karatistů ze Stěžer. Foto: Petra Kopecká

a myšlení. Postupem času trenér
Miloš Jedlička učil žáky prvním
krůčkům technik v karate Stohokan.
Od roku 2010 je oddíl přihlášen
v Českém svazu karate, kde žáci
úspěšně skládají předepsané zkouš-

ky. Někteří dokonce již získali zelený
Všem jubilantům i ostatním orpásek. Pro zkvalitnění zázemí toho- ganizacím a sdružením v obci přeto nejmladšího stěžerského sportu jeme do roku 2013 mnoho radostí
a k letošnímu pátému výročí vzniku
a společných prožitků při všech
oddílu přispěla obec na nákup speci- jejich činnostech.
ální podložky zvané tatami.
Ing. Dagmar Smetiprachová

JEZDECKÉ OBLEČENÍ

N E W S L E T T E R

Ladies´ jacket
softshell
Material: 3 layers, 300 g/m 2
Outer: 100% polyester, TPU membrane
Inside: 100% polyester fleece
Windproof, water repellent 8000 mm
breathable 800 g/m 2/24h
více na na
www.123textil.eu

Břišní tance ve Stěžerách
pro začátečnice a mírně pokročilé
1. obecní hospoda, společenský sál
každé úterý 17.30 – 18.30h od 5. 2. – 23. 4. 2013
Cena: 100,- Kč / lekce (1h)
Při zakoupení permanentky jen 70,- Kč za lekci.
Naučíte se základní prvky a jejich spojování do jednoduchých variací.
S sebou pohodlné oblečení, nejlépe sukni, šátek přes boky, pití.
Přihlášky prosím zasílejte předem, platba na místě.
Lektorka Jana Hamplová, Hradec Králové
tara1@post.cz, 608 909 264 • www.thara.blog.cz
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Zasloužené vítězství domácího
týmu na volejbalovém turnaji
5. ledna 2013 se ve sportovní hale
v Hněvčevsi konal již čtvrtý ročník
volejbalového turnaje amatérských
družstev. Původně bylo přihlášených
sedm týmů, ale nakonec boje o první
místa svedlo pouze šest družstev.
Hněvčeves, Mokrovolej, Sadová A,
Sadová B, Sky Team Sadová a Sovětice.
Rozhodování se ujal Bohuslav
Kolovratník. Spravedlivě řídil zápasy, které se odehrávaly v pohodové
atmosféře a stylu fair play. Některé
z nich se hrály bez výrazného zájmu
přítomných, ale byly i takové, které
provázela skvělá atmosféra, adrenalin
a napětí.
Mezi ně patřil zápas domácího
týmu Hněvčeves a družstva Sadová
B. Do té doby nikdo nepostřehl, že
domácí mají tolik příznivců, kteří
umí velmi hlasitě fandit a každý zís-

kaný bod náležitě odměnit. První
set skončil po opravdu dramatickém
boji neuvěřitelným výsledkem 28:26
pro Hněvčeves a druhý 25:22 pro Sadovou B.
Vyrovnaným výsledkem 19:25
a 26:24 skončil zápas mezi Sadovou
A a Sadovou B (skóre 1:1). Poslední
zápas mezi Sověticemi a Sky Teamem
Sadová nabral nečekaný obrat. Sověticím se po celý den nedařilo vyhrát
ani jediný zápas. Oproti tomu Sky
Team Sadová byl jasným favoritem.
Poslední zápasem se Sovětice málem
postaraly o závěrečné překvapení.
První set skončil 13:25 a druhý neuvěřitelně těsně 24:26. Tento zápas
však závěrečné pořadí neovlivnil.
První místo získal jasný favorit
a velké překvapení tohoto turnaje –
skvěle hrající Hněvčeves. Tým měl
na kontě devět vyhraných zápasů



1. místo Hněvčeves, 2. místo Sky Team Sadová a 3. místo Mokrovolej
z Mokrovous. Foto: Jana Pečenková

a jednu prohru (porazit ho v jednom hry).
setu dokázal pouze Mokrovolej).
Nashledanou zase za rok na pátém
Druhé místo Sky Team Sadová (sedm ročníku v Hněvčevsi.
výher a tři prohry) a třetí Mokrovolej
Michaela Langrová
z Mokrovous (šest výher a čtyři proMokrovolej

Stolní tenisté Sokola Stěžery nezklamali
V neděli 6. ledna 2013 se ve Voděradech konaly krajské přebory
staršího žactva ve stolním tenisu.
Za slušné výsledky v krajské konkurenci v průběhu sezóny si nominaci
vybojovalo i 6 hráčů oddílu stolních
tenistů ze Stěžer. Mezi 36 nejlepšími
hráči z Královéhradeckého kraje se
neztratili a potvrdili kvalitní práci
s mládeží v oddíle.
Mezi chlapci potvrdili svoje ambice David Částka a David Kašpar. Oba
zahráli na své možnosti velmi slušně,
prošli základními skupinami bez
zaváhání a postoupili do závěrečné
osmičky nejlepších. David Kašpar
zdolal postupně Vícha z Vrchlabí,
Doušu z Jičína a celkem hladce 3:0
Viesnera z SK Dobré. Ve finále pak
Raška z SK Dobré po vyrovnaném
boji neuspěl s hradeckým Žižkou 1:3
a obsadil konečné 5-8. místo. David
Částka vyhrál ve skupině nad Viesnerem z SK Dobré, Jiráskem z Valdic
a Čenovským z Josefova, ve finále pak
s Augustinem z Jičína 3:0 a nestačil
až na Hýbla ze Sokola HK a získal
tak bronzovou medaili!! Oba spolu
ve čtyřhře našli přemožitele až ve fi-

nále, takže po výhrách nad Žižkou
a Jílkem ze Sokola HK 3:1 a jičínskými Augustinem a Forgáčem 3:0
mohli slavit stříbrné medaile. Třetímu zástupci, Petrovi Jeřábkovi, se již
tolik nedařilo, ze skupiny těsně nepostoupil. V rozhodujícím zápase podlehl Forgáčovi z Jičína 2:3 (v pátém
setu 11:13). Projevila se nedostatečná
forma způsobená nemocí.
Ani děvčata se neztratila. Káťa
Fillová a Michaela Dospělová sice
ze svých skupin nepostoupily, celkově jim patří 9 a 10. příčka, ale vybojované výhrami nad Boreckou
a Grimmerovou z SK Dobré. Nedařilo se jim ani ve společné čtyřhře,
ale vše vynahradila svoji bojovností
Adéla Tučková. Nezalekla se svých
žebříčkově lepších postavených protihráček, ve skupině získala vítězství
nad Holou z Trutnova 3:0, Boreckou
a Grimmerovou z SK Dobré a postoupila do finálového pavouka. Zde
porazila Hejzlarovou z SK Dobré 3:2
a po porážce 2:3 od Rozinkové Moniky z SK Dobré získala bronzovou
medaili. Ve čtyřhře žákyň s Klárou
Tláskalovou z Jaroměře přemožitele



Úspěšné mládí Sokola Stěžery - zleva Michaela Dospělová, Petr Jeřábek,
David Kašpar, Adéla Tučková, David Částka a Kateřina Fillová.

nenašly. Ve finálovém zápase plném
zvratů porazily pár z SK Dobré Rozinková – Pleskotová 3:2, takže se
staly přebornicemi Královéhradeckého kraje pro rok 2013 ve starších žákyních a získaly zlaté medaile. Naši
hráči a hráčky opět potvrdili, že v oddílové úspěšnosti naši mladí patří
hned za střediska Sokol Hradec Krá-

lové a SK Dobré. Všem reprezentantům Sokola Stěžery blahopřeji, děkuji
za vzornou reprezentaci obce Stěžery
a TJ Sokol Stěžery a držím palce do
dalších bojů s celuloidovým míčkem.
Více na: www.pinecstezery.
webnode.cz a www.stis.ping-pong.cz.
Přemysl Šanc
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