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Co najdete uvnitř čísla
Může se na první pohled zdát, že
se letos od začátku roku v regionu
nic moc neděje. Ale toto číslo je důkazem pravého opaku. Je doslova nabité aktivitami z počátku roku a pozvánkami do letošního pololetí.
Najdete tu plno zajímavých článků a informací z konaných událostí.
Určitě velkým mezníkem v historii
obce Stěžery je udělení obecního
znaku a vlajky. Na své si přijdou
i milovníci historie. Kromě historie
hasičského sboru z Třesovic se dočtete o zajímavých okolnostech prvních
písemných zmínek o obcích Pšánky,
Stračovská Lhota a Petrovičky.
Ale jsou tu i ne příliš veselé zprávy.
Příkopy v některých obcích se stále
plní odpadky. Jak je to možné? Kde se
v některých z nás bere ta neohleduplnost a neúcta k přírodě?
Bezesporu nejvýznamnější akcí,

na kterou si Vás organizátoři dovolují pozvat, je znovuotevření v minulosti tolik diskutovaného kostela
v Suché. 24. května v 16 hodin se
doslova přepisují dějiny a v kostele
v Suché to znovu začíná žít, vznikne
tu muzeum zvonů. V současné době
vrcholí stavební práce, úklid kostela a zároveň i přípravy na slavnostní otevření. O úklid okolí kostela se
vzorně postarali místní občané, je
znát, že je to chlouba Suché a místní
jsou na tuto památku náležitě pyšní.
Kostel bude otevřen i pro návštěvníky
o víkendech a k dispozici bude průvodce. Pro čtenáře je to dobrý tip na
víkendový výlet na kolech.
Pro děti v květnu připravujeme vybíjenou základních škol a olympiádu
škol mateřských.

Náklad 3500ks

Kostel v Suché se opět otevře
První doložená zmínka o gotickém
kostele pochází z roku 1350. Tento
starý kostel byl roku 1885 zbořen,
přičemž ještě téhož roku na jeho
místě započala stavba nového kostela podle plánů V. Šmída. Celá práce byla vložena do rukou stavitele
J. Pošeplého z Jilemnice. Kostel pseu-

dogotického stylu byl dokončen již
po dvou letech. Dne 10. října 1887 ho
posvětil hořický vikář, Bohumil Hakl.
Náklady na stavbu činily celkem
66.486 zlatých. Do roku 1945 byla
církevní stavba patřičně využívána.
.. pokračování na str. 2

Petr Švasta, předseda mikroregionu

Stěžerám byly uděleny obecní znak a vlajka

Vážení čtenáři tohoto periodika,
na následujících řádcích bychom se
s Vámi chtěli podělit o zkušenosti,
které jsme učinili při tvorbě znaku
a vlajky obce Stěžery.
První snahy směřující k realizaci
obecního znaku byly učiněny již před
více než deseti lety. Současné zastupitelstvo se k tomuto tématu znovu vrátilo a po dvou letech (s pracemi se začalo přesně 5. 4. 2011) se podařilo
tuto snahu dotáhnout do konce. Dne
18. 3. 2013 byl obci Stěžery slavnostně
udělen znak a vlajka obce, a to na
půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PsP ČR).
Tím se obec zařadila mezi další obce
Mikroregionu Nechanicko, které již
znak, resp. vlajku obce používají.
Při hledání toho „správného“ znaku obce jsme spolupracovali s registrovaným heraldikem, který ve

spolupráci s kronikářem obce a s využitím historických pramenů a svých
znalostí vytvořil prvotní návrhy. Zastupitelstvo obce na svém jednání
doporučilo dále rozpracovat celkem
tři z těchto návrhů. V rámci obecního hlasování všech občanů od 10 let
byl vybrán jeden návrh. Ukázalo se,
že čistě historické symboly nejsou
jednoznačně preferovány a občané
se naopak ztotožňují se současnými
symboly. Vítězný návrh heraldik dopracoval do konečné podoby. Ta byla
předložena spolu s návrhem vlajky ke
schválení v podvýboru pro heraldiku
a vexilologii PsP ČR. V souvislosti
s udělením obecního znaku a vlajky
vznikla i obecní Vyhláška k používání obecního znaku a vlajky, která
nyní čeká na schválení zastupitelstvem obce.
Co lze ze znaku obce Stěžery vyčíst? Oficiální heraldický popis znaku zní takto: „Ve zlatém štítě červený
kotouč se třemi (2,1) vyrůstajícími
zelenými lipovými listy. V kotouči
stříbrná rozevřená kniha“. Výklad
heraldika je následující: červená
barva je barva Harrachů, kteří téměř
300 let vlastnili zámek ve Stěžerách
a založili zde 1. hospodyňskou školu.
Kniha je znakem patrona obce Stěženy, sv. Marka, kterému je zasvěcen

i místní kostel. Tři lipové listy a kruh
- celkem čtyři obecní části (Stěžery,
Stěžírky, Hřibsko a Charbuzice). Lípy
(památné lípy), Lipová ulice aj. jsou
typickými znaky Stěžer současnosti.
Nyní obec směřuje ke zhotovení
slavnostního znaku a vlajky a připravuje se na slavnostní uvedení těchto symbolů v život. Plánujeme, že se
tak stane dne 29. 9. 2013 při slavnostní
mši svaté a tento slavnostní okamžik



bude doprovázen i dalšími akcemi
obce. Chtěli bychom zároveň vysadit
i památnou lípu, která ostatně nemůže
při této příležitosti chybět.
Máme za to, že mnoho občanů
tento historický konkurz obohatil,
vybídnul je k zamyšlení i diskusi s jinými a to bylo na tomto „hledání“
obecního znaku to nejpřínosnější.
PharmDr. Luboš Melichar

Slavnostní převzetí znaku v Poslanecké sněmovně. Foto: archiv.
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Kostel v Suché se opět otevře
Až změny politických poměrů
v tehdejším Československu zavinily
celkový úpadek návštěvnosti kostela.
Situace se postupně zhoršila natolik,
že musel být kostel od osmdesátých
let dvacátého století kvůli špatnému
technickému stavu uzavřen. Pozitivní
změnu nepřinesl ani revoluční rok
1989. V letech 1996 až 2002 byla snaha získat finanční prostředky na jeho
konzervaci, což se však nepodařilo
vzhledem k tomu, že nebyl veden
jako kulturní památka. Kostel vlastní
římskokatolická církev Nechanice,
která iniciovala jednání s městem
Nechanice o poskytnutí finančních
prostředků k udržení objektu v bezpečném stavu.
Při jednání s ředitelkou Muzea vý-

chodních Čech, Mgr. Naďou Machkovou Prajzovou, Ph.D., jsme se
dozvěděli, že muzeum vlastní sbírku
zvonů, která se bude stěhovat do
depozitáře. S paní ředitelkou jsme
se domluvili, že bychom mohli pro
tento účel využít prostor kostela
v Suché. Místní akční skupina Hradecký venkov podala žádost o dotaci
do Programu rozvoje venkova na vytvoření podmínek pro umístění této
sbírky v kostele. V rámci projektu
s názvem „Dědictví našich předků“
se opravila všechna okna, chybějící
byla nahrazena kopiemi, obnovilo
se odvodnění budovy kostela. Dále
byl demontován poškozený ciferník
věžních hodin, který byl dočasně
nahrazen voděvzdornou dřevotřís-

kou, která zamezí vletu holubů do
kostela. Na závěr bude provedeno
zrestaurování dveří a celkový úklid
vnitřních prostor kostela.
Poté proběhne instalace kampanologické sbírky, pro návštěvníky bude
připravena prezentace o zvonařství
doplněná fotografiemi. Vznik zvonařské sbírky je spojen s rokem 1902,
kdy muzeum zakoupilo 127 kusů
sádrových kopií částí zvonů zhotovených jaroměřským vlastivědným
pracovníkem Josefem Matějkou.
Do současného rozsahu se sbírka
rozrostla především v průběhu let
1916-1918 při válečném rekvírování
zvonů. Tehdy byly na popud muzea
a skupiny vlastivědných nadšenců
urychleně zhotovovány kopie zvo-

nů určených k roztavení na válečné
účely. Tato práce byla prováděna
v nádražních skladech v Josefově,
Pardubicích a Čáslavi, kde již zvony
čekaly na odvoz do hutí. Také zvony
ještě instalované, u nichž se zničení
očekávalo, se dočkaly svých kopií.
Štukatérské práce prováděl již zmíněný Josef Matějka a dále především
štukatérské dílny Františka Čermáka
a Jana Jirotky z Hradce Králové.
Prostředky na tuto akci se tehdy podařilo shromáždit hlavně zásluhou
aktivity starosty Hradce Králové dr.
Františka Ulricha ze subvencí Ministerstva veřejných prací, zemského
výboru, místní spořitelny, okresního
a městského úřadu i muzea.
Iva Horníková

Mikroprojekt „Poznejme se ...“

(česko - polská kulturně vzdělávací setkání)
V rámci tohoto projektu, který
má za cíl kulturně vzdělávací setkávání Čechů a Poláků, proběhlo
před Velikonocemi v Nechanicích
další setkání.
Žáci základní školy se při něm
setkali s dětmi z polského Czarneho Boru. Na programu bylo
zhlédnutí velikonoční výstavy, kde
byly prezentovány české a polské
velikonoční tradice. Dopoledne
se konaly velikonoční dílny v kulturním domě. Každý si mohl vyzkoušet voskování kraslic, zdobení
perníčků, výrobu velikonočních
dekorací. Potom se děti přesunuly
do místní základní školy. Největší
zájem vzbudila prohlídka tělocvičny. V ní si zahrály fotbal proti čes-

kým žákům. Ve školní jídelně měly
k obědu připravenou svíčkovou
s knedlíkem.
Děti z polského Czarneho Boru
si prohlédly také několik učeben.
Své hostitele odměnily zpěvem tradičních polských písní. Jejich plné
hlasy se školou nesly jako zvon.
Na závěr setkání se polští přátelé
přesunuli na zámek Hrádek u Nechanic. Ten si prohlédli jen pár dní
po oficiálním zahájení sezony. Děti
obdivovaly hlavně rytířská brnění
nebo piáno ve zlatém sále. Setkání
se uskutečnilo díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Euroregionu Glacensis.



Velikonoční setkání v Nechanicích. Foto: archiv.

Kateřina Nováková
Základní organizace Českého svazu včelařů v Nechanicích pořádá

TRADIČNÍ VČELAŘSKÝ DEN
a vypisuje soutěž literární a výtvarné tvorby
pro všechny děti bez rozdílu věku
Zadání pro předškolní děti:
Namalovat jakoukoli technikou obrázek na téma „VČELA“.
Zadání pro školní děti:
Napsat jakýkoliv literární útvar na téma „VČELA“
Veškeré práce budou vyhodnoceny a ti nejlepší budou odměněni dne
9. června 2013 na TRADIČNÍM VČELAŘSKÉM DNI, který se bude
konat v bažantnici Komárov. Na akci je zajištěn bohatý doprovodný
program.
Hotové práce doručte do 27. května 2013 do kulturního domu
v Nechanicích paní Novákové, nebo paní Kramářové. Každá práce
musí být označena jménem tvůrce a názvem školy.

zpravodajství obce
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Několik málo vět ze života v obci Dolní Přím a všech jejích místních částech
I když byla zima poměrně dlouhá,
na Dolním Přímě jsme i přesto nezaháleli a s pomocí firem a občanů
byly provedeny některé plánované
akce pro letošní rok. Začaly práce
na opravě budovy obecní knihovny
na Probluzi, a to především výměna
oken (stará nevyhovující dřevěná nahrazena plastovými v ceně 75.000,-

Kč, též výměna vchodových dveří).
V současné době se připravuje výměna střešní krytiny v nabídkové ceně
174.565,-Kč. Všechny tyto práce jsou
hrazeny z rozpočtu obce. Dále probíhá úprava prostranství pro kontejnery na tříděný odpad v ceně 52.151,Kč .
Další již ukončenou akcí je oprava

dvou rybníčků v lokalitě Borský les.
Oprava byla provedena ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Bor
Probluz.
20. dubna se konala již tradiční
akce, a to úklid příkopů v katastru
obce. Posbíralo se opět velké množství odpadků, a to 5 tun. Všem, kteří
se úklidu zúčastnili, bych rád touto

cestou poděkoval.
O dalších úspěšných projektech
z Dolního Přímu se dočtete v příštích
vydáních Vašeho oblíbeného Zpravodaje.
Petr Švasta
starosta obce

Marný boj s prostoduchostí
Již léta bojujeme za čistou krajinu
jak v obcích, tak v celých katastrech.
V jednotlivých obcích jsou sběrná
hnízda a dvakrát ročně se odváží nebezpečný odpad. Bohužel to pravděpodobně nestačí k tomu, aby lidé
do těchto zařízení našli cestu a odpady, které mají třídit, nepálili doma
v kamnech a kotlích, ale opravdu je
odvezli do míst tomu určených.
Nepořádek po příkopech u řeky
Bystřice, která spadá pod Naturu
2000, a okolí lesa Skalka je jedno
velké hnojiště odpadků, které již
SDH Sovětice a lidé, kteří nejsou
k tomuto problému lhostejní, ne-

stíhají odklízet. Do prostoru lesa,
vodních toků a přírody vyváží odpad pouze člověk, který nemá ve své
hlavě vše v pořádku a je mu jedno,
jestli porušuje vyhlášky a zákony .
Jelikož na informační ceduli o zákazu skládky lidé (pokud se jim tak
dá říkat) nereagují, je třeba zakročit
mnohem razantněji. Všechna místa
budou snímána monitorovacím systémem, veškeré důkazy odesílány na
příslušné úřady a od pachatelů budou
vymáhány desetitisícové pokuty. Je již
opravdu nezbytné proti všem, kteří
hyzdí naši přírodu, tvrdě zakročit.
Aleš Krátký, starosta obce

Historie a tradice regionů

Dovoluji si Vás pozvat do Stračova,
kde se 25. května koná zajímavá akce
nazvaná „Historie a tradice regionu“.
Je podpořena z fondu Euroregion
Glacensis pod názvem Partnerství pro
venkov v rámci přeshraniční spolupráce České republiky a Polské republiky.
Do projektu Partnerství pro venkov
pod záštitou MAS Hradecký venkov,
o.p.s. se v roce 2012 – 2013 zapojily
z polské strany lázeňské městečko Jedlina – Zdroj a z české strany obce Velichovky, Hořiněves a Stračov.
V naší obci se uskuteční již zmíněná závěrečná kulturně společenská
akce. Přijďte v sobotu 25. května na
prostranství před zámkem. Od 13

hodin za účasti spřáteleného městečka Jedlina Zdroj (ukončení cca v 19
hodin) proběhne program složený
ze tří stěžejních akcí. Uvidíte ukázky
zpracování lidové a řemeslné tvorby
(ketlování, malování na hedvábí, smaltování, kovářství, výroba keramiky,
ochutnávka výrobků z medu), můžete
absolvovat historický seminář s výstavou artefaktů 18.C.K pěšího pluku
- Hradec Králové a do třetice vás čeká
příprava a ochutnávka krajových specialit. Pro návštěvníky připravujeme také
zajímavé překvapení.
Těšíme se na bohatou účast, občerstvení zajištěno po celou dobu akce.
Ing. Luděk Homoláč

Slavní rodáci
V letošním roce 29. června to bude 120 let, co se v naší
malé obci Stračov narodil český matematik, profesor Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy
univerzity v Praze, akademik ČSAV
- PhDr. Eduard Čech. Ovlivnil
rozvoj československé matematiky
a její výuky. Zabýval se diferenciální
geometrií a topologií. Byl spoluzakladatelem projektivní diferenciální
geometrie. Zemřel 15. března 1960

ve věku 67 let. Před 20 lety jsme
byly pozvané Karlovou univerzitou
do Prahy na vzpomínkovou akcí
u příležitosti jeho 100. narození
jako příbuzné z jeho rodné obce.
Později byla ve Stračově odhalena
pamětní deska na jeho počest.
Stalo se tak za účasti jeho dcery
RNDr. Zdeny Groschaftové, dalších
příbuzných i mnoha obyvatel naší
obce.
Špráchalová J., Kabelková V.



Odpad v lese Skalka. Foto: Aleš Krátký.
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Jak souvisí dávná vražda s výročím tří obcí?
Roku 1393 se stala poblíž Pšánek
a Petroviček vražda a ta měla vztah
i ke Stračovské Lhotě. Tyto vesnice si
zločin budou dobře pamatovat, protože byly poprvé písemně zmíněny
v historických análech. Což znamená,
že právě letos slaví svá 620. výročí od
této události.
V souvislosti s výročími je ale také
třeba uvést, že v době vyšetřování
výše uvedené vraždy se dvě vesnice
jmenovaly jinak. Současná Stračovská
Lhota se nazývala Lhota Nechánská
a dnešní Pšánky se tehdy jmenovaly
Blšany, protože je kdysi údajně založil jakýsi stařešina Blcha. Novotvar
Blšany vyslovovaný rychle postupně
ztrácel „l“, a tak vzniklo Bšany, v němž
se „B“ měnilo na Pšany. A protože to
byla malá ves, „zdrobněla“ časem na
Pšánky. Uvedený jazykový vývoj trval
asi půldruhého století. Roku 1393 se
ale ke vsím Blšany a Petrovičky psalo
v latinské zprávě ještě postaru „ad
villam Blssan et Petrowiczeka.
A právě mezi těmito vesničkami
došlo k tvrdému sporu o jakési obecní
pastviště, jež však po těch staletích
nelze umístit do současného terénu.

Historická zpráva zaznamenává, že 27.
dubna 1393 byl při střetu lidí zavražděn
Jakubec Blšanský, což učinili jednoznačně osadníci z Petroviček nebo přímo jejich páni, zemané Petr a jeho bratr Oneš bydlící na tvrzi v Petrovičkách.
Proto dceři zavražděného Jakubce
Kačce patří za jeho hlavu 3 kopy grošů,
což zemané roku 1393 zaplatí. A dále se
zavazují, pokud by Blšanští to pastviště
ve třech letech a čtyřech nedělích právě
obdrželi a Petrovičtí z něho byli vyvedeni, že Kačce a jejímu muží Bartoňovi
ze Lhoty Nechanské ve třech letech dvě
kopy přidati mají. Toto ustanovení bylo
dáno proto, aby bylo zřejmé, že Jakubec
zemřel pro spravedlivou věc.
Nutno zdůraznit, že dvě popisované
obce jsou vsi znovuzrozené, což všichni
jejich občané nevědí. Během třicetileté války byly vypáleny a zničeny. Když
roku 1639 švédský generál Banner
dobyl Hradec Králové, osm měsíců
posílal své tlupy vykrádat a ničit okolí. Odnesly to Mokrovousy, Dohalice,
ve Mžanech ze 14 domů 7 shořelo,
v městečku Stračov shořel kostel a tři
čtvrtiny domů, Pšánky byly zcela zničeny a opuštěny. Stejně jako Lhotka

(předchůdkyně současné Zavadilky)
a jako zdevastovaná Lhota pod Stračovem, bývalá Lhota Nechanská.
Když roku 1648 třicetiletá válka
skončila, byly některé okolní vsi zcela
liduprázdné. Roku 1651 žil již druhý
rok v poničené opuštěné Lhotě pod
Stračovem Matěj Donát (60 let) s Marinou (40 let) a synem (10 let). Byli to
lhotští navrátilci. Postupně si opravili
poničenu chalupu a začali hospodařit.
Poddaný chalupník Donát obdělával
svých 17 korců polí a v chlévě měl 4
krávy a 2 telata. Roku 1653 se do Lhoty
přistěhoval, už s vědomím vrchnosti,
další lhotský obyvatel Matěj Krčmář.
Obsadil svůj opuštěný grunt, který musel hodně opravovat. Byl sedlák a náleželo mu 40 korců polí. Tito dva poddaní tak obdělávali ve Lhotě pouze 57
korců, ostatní pole ležela stále ladem.
Tito dva navrátilci žili ve Lhotě pod
Strahovem už téměř 10 let, když se
teprve přistěhovali další. Trvalo více
než 65 let než bylo ve Lhotě tolik hospodářů jako před masakrem Švédů
během války: 7 poddaných (2 sedláci a
5 chalupníků). Konečně se obdělávalo
již 137 korců polí. A výnosy? Z dnešní-

ho hlediska velmi ubohé, neboť činily
pouze 2 ½ násobek výsevku. Což bylo
ale tenkrát běžné.
Místo, kde stávala Švédy vypálená
Lhotka, ožilo částečně až za 70 let.
Protože tudy vedly od Sadové, Suché,
Stračova a Petrovic staré historické
pěšiny, vrchnost tam roku 1708 zřídila panskou hospodu, kterou časem
lidová tvořivost i pojmenovala. Říkalo
se: „Ať jdeš odkud jdeš, nemůžeš tu
krčmu minout. Vždycky o ni zavadíš.
A rád se zastavíš.“ Takže během let byla
pokřtěna na Zavadilku. Název se později přenesl i na domy, které se kolem
ní začaly stavět. Náležely ke vsi Stračovská Lhota, neboť od ní byly vzdáleny sotva 200 metrů. Roku 1770 bylo ve
Stračovské Lhotě 16 domů, z nichž už
3 stály na Zavadilce. Panskou hospodu
čp. 25, která stála na křižovatce, po roce
1848 vlastnili již vesničané. Posledním
byl Václav Smolík. Ten ji roku 1924
zrušil. Poté postavil na opačné straně
křižovatky Bohumil Michálek nový
hostinec čp. 28. V roce 1930 bylo už
na Zavadilce 23 popisných čísel z celkových 52 ve Stračovské Lhotě.
Mgr. Karel Dunda

Kurzy tance Puchlovice
Pro zkrácení dlouhých zimních
dnů uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů v Puchlovicích ve spolupráci s taneční školou manželů
Francových kurz tance v kulturním domě.
Kurzu se účastnilo 20 občanů
obce, a to z řad mladších i starších tanečníků. Mladí se naučili
základy několika tanců a ti starší

si oživili své znalosti a naučili se
dalším novým tancům. Závěrem
kurzu obdrželi všichni účastníci
diplomy.
Chci touto cestou poděkovat
všem účastníkům této zdařilé
akce a zejména pak manželům
Francovým, kteří se nám věnovali
ve svém volném čase.
Josef Pavlíček

Noc s Andersenem

V pátek 5. dubna 2013 jsme se
připojili k mezinárodní akci pořádané k Svátku dětské knihy. Odpoledne ožila knihovna ve Stěžerách
třicetiosmy dětskými hlasy plnými
očekávání. Sešli jsme se, abychom
společně strávili noc plnou pohádkových příběhů, četby a tvoření.
Hned na začátku nás navštívil
H. CH. Andersen, dozvěděli jsme
se spoustu zajímavostí z jeho života, přečetli si pohádku Křesadlo. Po
společném hodování, které pro nás
připravily naše starostlivé maminky
(18 druhů dobrot) a paní kuchařky
ze ŠJ, jsme si připomněli výročí Heleny Zmatlíkové. Nejen, že jsme si
četli z knih, které ilustrovala, ale také

se z nás na chvilku stali ilustrátoři.
Zajímavá byla cesta za pokladem,
kterou i s pohádkovými úkoly pro
mladší děti připravili čtvrťáci. Do cíle
se dostali samostatně opravdu jen
ti nejodvážnější. V pokladu jsme
kromě knih Lichožroutů našli také
Kozí příběh se sýrem, u kterého jsme
se hodně nasmáli.
Po návratu do knihovny už nás
čekalo společné nocování a při poslechu příběhů Lichožroutů se nám
podařilo i usnout. Ráno po společné
snídani jsme se rozcházeli plní zážitků, dojmů a přesvědčení, že příští rok
si to v knihovně užijeme zase. Už teď
se na to moc těšíme.
J. Pavlů



Účastníci tanečních kurzů v Puchlovicích. Foto: Josef Pavlíček.
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V Hněvčevsi je vždy co dělat
Dlouhé zimní večery byly odjakživa určeny pro vesnické popovídání. Letošní dlouhá zima nám dala
nejednu příležitost. U nás v Hněvčevsi se takto sešli sousedé poprvé
a doufáme, že ne naposledy. Sdělovali si své dojmy, zážitky, podělili se
o své starosti a radosti s ostatními. Během roku nebývá klid a čas
a někdy je cesta na druhý konec
vesnice nemožná. Setkání oživilo
vzpomínky a určitě se všichni po-

bavili a rádi se viděli.
Před zasněženými Velikonocemi
jsme jako obvykle připravili velikonoční tvoření pro malé i velké. Sešlo se nás hodně, taky k tomu určitě
přispělo počasí. Co bylo opravdu
neobvyklé – setkání s patchworkem.
Paní lektorka nás naučila vyrobit
si díky této technice netradiční závěsnou velikonoční kraslici z látky
a polystyrenu. Moc se nám to líbilo.
Už se těšíme na podzimní dílnu pe-

digu a předvánoční patchwork. A to
není všechno. Příznivkyně hmoty
Fima si pro nás připravily nekonečný
fimokurz. Hmota, která má nepřebernou škálu vzorových a barevných
možností, nás okouzlila. Kurzy už
proběhly dva. V prvním jsme hmotu
poznali, osahali si ji a odcházeli jsme
s krabicí plnou výrobků na upečení.
Mnozí se už pochlubili s dokončenými šperky na sobě. Pak jsme se naučili blendovat a vytvořit další možné

barevné variace. Kdo se těší na třetí
fimování? Uvidíme. Na podzim za
sychravého počasí se můžeme opět
sejít a něco vytvořit.
Teď náš čeká jaro, léto a s nimi
připravovaný výlet na kolech, honba
za pokladem, dětský den, úklid naší
vesničky. Důležité je, že se tu nenudíme a umíme se sejít a společně se
bavit i pracovat.
Mgr. Blanka Domkářová

Soutěž o guláš roku v Tůni
V sobotu 16. března se v hospůdce Pod Lipami v Tůni konal již desátý a tudíž jubilejní ročník soutěže
o nejlepší guláš. Pravidla tohoto velice populárního klání jsou poměrně
jednoduchá: kdo si myslí, že to umí,
uvaří guláš a přinese vzorek (nejméně ¾ litru). Porota složená ze čtyř
odborníků (podmínkou jsou kvalitní
chuťové buňky) každý guláš poctivě
a anonymně ochutná a ohodnotí jeho
chuť, vůni, barvu a měkkost masa.
Součet hodnocení všech čtyř porotců
pak určí vítěze.
Letošní ročník byl opět velice
pěkně obsazený, sešlo se 25 vzorků.
Porota byla z poloviny obměněná (letos ve složení Jitka Košťálová, Martin
Váško, Jaroslav Šolc a Jindřich Prousek), a tak se dalo čekat překvapení.
Účastníci soutěže začali přinášet své
výtvory od jedné hodiny a od půl
třetí zasedla porota ke stolu, jehož ozdobou bylo osm originálních vařeček
udělených vítězům minulých ročníků (jeden z nich svou trofej ukázat
nepřinesl a místní vědí, kdo to byl).
Nelehká práce poroty trvala téměř tři
hodiny a pak začali organizátoři (Jaroslav Šolc ml., Ludvík Pomezný ml.
a Petr Probošt) počítat výsledky, všemi s napětím očekávané.

O objektivnosti poroty svědčí
to, že na třetím místě se sešlo hned
pět účastníků. Na druhém místě se
umístil Jarda Šolc nejmladší, leč očekávané překvapení na prvním místě
se nekonalo. Již potřetí v řadě a celkově počtvrté soutěž vyhrál a držitelem vařečky za rok 2013 se stal pan
Jaromír Halbich. Kdo se umístil na
prvních třech místech, dostal diplom,
a všichni účastníci obdrželi čestné
uznání a poděkování za účast.
Po vyhlášení vítězů se konala
dražba vítězného guláše. Tentokrát
nejvíc nabídla paní Alena Pomezná
a mohla si tak pochutnat v soukromí
na nejlepším guláši v Tůni. Ani ostatní účastníci však nepřišli zkrátka.
Všechny ostatní vzorky skončily
na talířích a kdo měl hlad nebo jen
chuť, mohl si pochutnat. Každý se
tak mohl vlastním jazykem přesvědčit, že všechny guláše byly vynikající.
Následující spontánní zábava se pak
protáhla daleko přes půlnoc.
Nezbývá než konstatovat, že letošní soutěž se opět vydařila. Všichni
se těšíme na příští ročník, který bude
jednoznačně ve znamení hesla: „Kdo
udělá lepší guláš než Halbich?!“

Heslo pro příští ročník: „Kdo udělá lepší guláš než Jaromír Halbich“...

Jiří Chludil

Dámský klub Stračov
Ženy z okolních vesnic nám prý
závidí naše setkávání každý měsíc.
I my se pokaždé těšíme, že se uvidíme
a popovídáme si.
V únoru jsme zhlédly vánoční
hru o zrození Ježíše, ve které zazněly
i české koledy. Představení se konalo
v kostele. DVD promítání se nám
moc líbilo.
V březnu bylo naše setkání
slavnostní, slavily jsme MDŽ, zazpívaly nám děti z mateřské školy. Popřáli nám starosta obce Ing. Luděk
Homoláč, místostarosta Jiří Souček
a paní Luštická z Klenice. Dostaly
jsme růžičku a malý dárek ze spolku
Šikovné ručičky. Manželé Kleplovi
slavili zlatou svatbu, všichni jsme



jim popřáli a paní Kleplová dostala
stejnou kytici jako před 50 lety, dárkový balíček a drobné dárky od kamarádek. Připravila nám všem výborné
pohoštění. Také oslavenkyně z měsíce
března přinesly dobroty, takže setkání
našeho klubu bylo moc pěkné.
Dubnový Dámský klub připadl na
11. dubna. Plánoval se květnový výlet důchodců a také Den s polskými
občany, kteří mají přijet v květnu do
Stračova.
Přímo z našeho posezení odjížděly některé členky na dechovku do
Hradce, kam nás pozval Klub přátel
Mokrovous. Jsme spokojené a těšíme
se na příští měsíc.
Eva Hájková, Stračov

OBECNÍ HOSPODA
K PRONÁJMU
Obec Lodín nabízí k pronájmu obecní hospodu.
Písemné nabídky lze podat do 31. 8. 2013.
Bližší informace na tel. 495 445 107

www.lodin.cz

SPRÁVA ZÁMKU HRÁDEK U NECHANIC POŘÁDÁ

1. ČERVNA 2013
ZÁMECKÝ DĚTSKÝ DEN
PAMÁTKY VŠEMI SMYSLY
SOBOTNÍ PROGRAM NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU:
11.00 DIVADELNÍ LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO VŠECHNY DĚTI

Jan Bílek, absolvent DAMU katedry loutkářství, dlouholetý člen divadla DRAK, uvede pohádku
KAŠPÁRKOVO KRÁLOVSTVÍ

*
12.00 VYSTOUPENÍ ŠERMÍŘŮ A SOKOLNÍKŮ

Skupina historického šermu Corporal a sokolník Milan Erben předvedou své umění

*
13.00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA HISTORICKÝCH KOSTÝMŮ

Spolek panstva na tvrzi Žíželeves předvede historické kostýmy především z období Biedermeier

TJ SOKOL STĚŽERY
Vás zve do sportovního areálu

1) SPORTOVAT
- antukové tenisové kurty 100,-Kč/hod., možnost pernamentky, 		
		 info 731 122 727
- plážový volejbal, antukový kurt na volejbal, nohejbal 100,-Kč/hod
- možnost využít víceúčelovou plochu s umělým kobercem ( 		
		 floorbal, basketbal, tenisová stěna....) - zdarma
- travnatá tréninková plocha
2) BAVIT SE
- občerstvení PLECHOVKA a společenská místnost SPORT BAR,
		 info 603 519 600
- možnost pro firmy a podniky - sportovní dny, školení, prezentace
		i soukromé a rodinné akce.

*
14.00 DIVADELNÍ LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO VŠECHNY DĚTI

Jan Bílek, absolvent DAMU katedry loutkářství, dlouholetý člen divadla DRAK uvede pohádku
STARÉ POHÁDKY ČESKÉ aneb CO SI KAŠPÁREK Z JIRÁSKA ZAPAMATOVAL

*
15.00 JAK SE DĚLÁ A JAK CHUTNÁ ČOKOLÁDA
Prezentace královéhradeckého Salónu čokolády JORDI‘S

*
16.00 VYSTOUPENÍ ŠERMÍŘŮ A SOKOLNÍKŮ

Skupina historického šermu Corporal a sokolník Milan Erben předvedou své umění

*
10.00 – 16.00 PRAVÉ HOŘICKÉ TRUBIČKY – KOUZLO VÝROBY A CHUTI
Celodenní prezentace firmy Pravé hořické trubičky, s.r.o. z Miletína

*
10.00 – 16.00 DĚTSKÁ DÍLNA – MALOVÁNÍ KERAMIKY
Pod vedením Martiny a Marušky mají všechny děti výtvarný talent

*
10.00 – 16.00 PROJÍŽĎKY KOČÁREM V ZÁMECKÉM PARKU

Zkušený pan kočí s nádhernými koníčky vás v pohodlném kočáře sveze zámeckým parkem

*

…A NA ZÁVĚR PROGRAMU VELKÁ PONOŽKOVÁ BITVA !!!
Šermíři a jejich spojenci si vyhlásí navzájem válku!

***
PROHLÍDKY ZÁMKU PO CELÝ DEN 10.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 HOD.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ ZMĚNA PROGRAMU NA NÁDVOŘÍ VYHRAZENA!
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18.5.

Květen 2013
Zájezd do Polska - Kudowy Zdroje. Pořádá SPOZ Stěžery.

18.5.

07:00 hod Rybářské závody. U rybníka Močidlo.

18.5.

16:00 hod Horní Černůtky fest - hudebně divadelní festival na návsi před klubovnou.

18. a 19.5.

55. let fotbalu ve Stěžerách. V sobotu od 19:00 hod hraje skupina Manuál.

23.5.
24.5.
24.5.
24.5.

Stěžery
Lodín

08:00 hod Vybíjená základních škol mikroregionu.
Otevření kostela v Suché, kde bude umístěno kampanologické muzeum. Prohlídka věže. Zajímavý
hudební program v kostele (hra na harfu, vystoupení trombonistů, dětské hudební soubory).
14:00 hod
Ochutnávka regionálních potravin a produktů, koláčů z cukrárny z Rohovládové Bělé, ochutnávka
čokolády JORDI‘S, keramika a čaje. Více informací na www.hradeckyvenkov.cz.
Představení publikací související s aktuálními výstavami - soukromý sběratel a nakladatel Patrik
18:00 hod
Šimon.
20:00 hod Zábava pod lipami. Na parketu u Hospody pod Lipami. Hraje kapela "Bylo nás pět".

Horní Černůtky
Stěžery
Nechanice
Suchá
fara Hněvčeves
Tůně

25.5.

09:00 hod 120. výročí založení SDH Boharyně. Dětský den.

Boharyně

25.5.

13:30 hod Historie a tradice regionů. Bližší informace na pozvánce na str. 3.

Stračov

25.5.

14:00 hod Dopravní odpoledne pro děti (s překvapením). Zahájení na parkovišti u koupaliště.

Lodín

25.5.

14:00 hod Kurz pedigu v sokolovně. Bližší informace na http://sodo.dohalice.cz

Dohalice

25.5.

15:00 hod FESTIVÁLEK 2013

kostel Nechanice

25.5.

19:00 hod FESTIVÁLEK 2013

kostel Nechanice

25.5.

19:30 hod Vaťák s předjezdci Poison Candy až z dalekého Slovenska a Cate. Amfiteátr Chlum.
Rocková zábava. Hrají kapely Forsáž, Ode zdi ke zdi, Pentaver, Dlouhej Tah a Manuál. Vstupné 130 Kč,
20:00 hod
po 19 hodině vstupné 100 Kč. V hostinci Na Kopečku.

Chlum

25.5.
26.5.
27.5.
30.5.

10:00 hod SBOROVÉ ZÁMECKÉ MATINÉ
Zájezd na výstavu Flora Olomouc. Pořádá ČZS Stěžery.
08:00 hod Olympiáda mateřských škol mikroregionu.

Hrádek
zámek Hrádek u
Nechanic
Stěžery
Nechanice

Červen 2013
1.6.

08:00 hod Hasičská soutěž u místního kiosku letního občerstvení.

Mokrovousy

1.6.

11:00 až
Zámecký dětský den.
17:00 hod

zámek Hrádek

1.6.

13:00 hod Dětský den.

Sadová

1.6.

15:00 hod Dětský den. Soutěže, zábava, sport. Večer zábava pro dospělé.

Stěžery

1.6.

16:00 hod Dětský den a stezka odvahy. Na hřišti. Soutěže od 16 h, stezka odvahy od 19 h.

Hrádek

1.6.

19:00 hod Divadelní představení Můžu k Tobě? Afterpárty kapela Yanoir. V amfiteátru Chlum.

Chlum

2.6.

14:00 hod ZUŠ Habrmanova – Dechový orchestr. Amfiteátr Chlum.

6.6.

Turnaj v kopané. Kontakt S. Bezvoda, tel. 721758189.

Chlum
Pšánky

8.6.

08:00 hod Volejbalový turnaj.

Sovětice

8.6.

13:00 hod Dětský den u koní. V areálu jezdeckého oddílu v Tůni.

Tůně

9.6.
15.6.

09:00 hod Tradiční včelařský den v bažantnici v Komárově.

Komárov

08:00 hod Oslavy ke 110. výročí založení SDH Sovětice.

Sovětice

15.6.

11:30 hod 5. ročník soutěže spřežení. Přátelské setkání spolu se soutěží spřežení. V areálu Myslivecké střelnice.

Horní Černůtky

15.6.

14:00 hod Dětský den. Bližší informace na http://sodo.dohalice.cz.

Dohalice

15.6.

17:00 hod II. KONCERT PRO JANA KŘTITELE VAŇHALA

kostel Nechanice

22.6.

08:00 hod 26. ročník turnaje smíšených družstev ve volejbale. Bližší informace L. Balcar, tel. 722569864.
Chlumfest – první ročník festivalu dobré muziky všech žánrů. Bližší informace a upřesnění času na
www.amfiteatrchlum.cz.
17:00 hod Opékání ryb. Večer živá hudba. V areálu u místního „koupaliště“.
Dětský den na téma - Máme rádi zvířata. Loutková pohádka, ukázka výcviku psů, soutěže, zábava.
14:00 hod
Večer posezení s hudbou.
Červenec 2013

Stěžery

22.6.
22.6.
29.6.

Chlum
Mokrovousy
Mokrovousy

6.7.

08:00 hod Raal Trans Cup. 11. ročník turnaje v malé kopané.

Stračovská Lhota,
Mokrovousy,
Třesovice
Dohalice

6.7.

09:00 hod Šlapačky na Chlum. Sraz u hostince Na Kopečku.

Hrádek

5.7.

6.7.

09:00 až Tradiční pochod 1866 v předvečer oslav 147. výročí prusko-rakouské války roku 1866.
16:00 hod Zahájení pochodu ve Stračovské Lhotě. Bitevní ukázky v Mokrovousích a Třesovicích.

15:00 hod Dětský den.

Lodín

20.7.

20:00 hod Maškarní zábava na parketu u Hospody pod Lipami.

Tůně

27.7.

13:00 hod Voříškiáda. Tradiční soutěž o nejhezčího voříšku a šikulu. Dětský den. Večerní posezení s hudbou.

Probluz

VIII. pochod historických
jednotek královéhradeckým
bojištěm z roku 1866
pátek 5. 7. 2013
Program:
9:00 hod
10:15
10:30
11:00 – 11:30
12:30
13:30
13:45
14:15

zahájení pochodu ve Stračovské Lhotě
pietní akt u pomníků z roku 1866
v Mokrovousích
ukázky historických jednotek,
výcvik a střelba, výcvik koní
v Mokrovousích
pochod historických jednotek bojištěm
na trase Mokrovousy-Třesovice
oběd v Třesovicích
pietní akt u pomníku z roku 1866
v Třesovicích
bitevní ukázka v Třesovicích
kulturní program pro děti

Centrum integrovaných služeb Stěžery
MUDr. Ivana Bartošová - zubní ordinace, 723 307 208 • Mgr. Vlasta
Šimková - logopedie, 608 500 042 • MUDr. Vladimíra Karlová - dětská
poradna, 603 256 237, 495 532 055 • MUDr. Miroslav Louda, Ph.D. urologická ambulance, 723 525 372 • MUDr. Pavel Bareš, MBA - všeobecný praktický lékař 725 501 576, e-mail: praktim@seznam.cz, www.
praktim.netstranky.cz

Otevřena výdejna léků
		
		
		

Otvírací doba:
PO
12:00 – 17:00 hod
ÚT, ST, ČT
07:30 – 18:00 hod
PÁ
07:30 – 12:00 hod

Odpovědný zástupce:
PharmDr. Daniela Chaloupková, 775 330 673
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Velikonoční ladění ve Stračově
Již třetím rokem začíná jarní shon
ve Stračově přípravami na soutěž
„O nejkrásnější kraslici Stračova
a Klenice“. V letošním roce se součástí
závěrečné přehlídky soutěžních kraslic
stala i výstavka velikonočních tradic
a obyčejů. Do III. ročníku soutěže se
přihlásilo 30 soutěžících s 59 kraslicemi
vypracovanými různými technikami.
Věcné ceny pro všechny účastníky
soutěže věnovali sponzoři: Topingas
s.r.o., ADK Klima s.r.o., OU Stračov, místní spolky Šikovné ručičky,
TJ Sokol, FC Lazio, Dámský klub,
spolek Šipkaři, SDH Stračov, firma
Zahradnictví Květ, firma Čalounictví Miloš Vyčítal, Farma Bednářovi,
Gábina Kliková, Klicperovi, Monika
Doležalová, Ľubica Gembalová, Dana
Stránská, Líba Havrdová.
Odborná porota složená z 15 zástupců místních spolků, obecního úřadu
a sponzorů se sešla v pátek 22. března
a hodnotila kraslice ve čtyřech kategoriích. Porota neměla lehkou práci, bylo
velmi těžké posoudit, která z kraslic je
opravdu ta nej. Předsedou hodnotící
komise se stal místostarosta obce Jiří
Souček.
V kategorii dospělých se na prvním
místě umístila Gábina Kliková a získala hlavní cenu – mobilní telefon. Na
druhém místě byla Šárka Homoláčová
a na třetím Líba Havrdová. V kategorii dětí od 10 do 14 let zvítězila Natálka Homoláčová, druhá se umístila

Míša Havrdová a třetí Míša Poláková.
V kategorii dětí 6 až 9 let vyhrála Terezka Havrdová, druhé místo obdržela Barunka Homoláčová a třetí Pepík
Luštický. Vítězkou kategorie 3 až 5
let se stala Káťa Kliková, druhé místo
obsadil Honzík Luštický a třetí Daník
Doležal. Mimořádnou cenu pro nejmladšího účastníka soutěže získal 1,5
letý Ondra Doležal.
Na Květnou neděli 24. března se
uskutečnil ve Stračově velikonoční
koncert v kostele Svatého Jakuba
a v jeho závěru byly výsledky soutěže vyhlášeny. Koncertem přítomné
provázela Ľubica Gembalová a po přivítání posluchačů požádala o úvodní
slovo starostu obce Luďka Homoláče.
Ten pozdravil přítomné i účinkující
a krátce promluvil o rekonstrukci varhan v místním kostele, které při tomto
koncertu poprvé po rekonstrukci zazněly.
Následovala první skladba koncertu
Pastorela C dur od Františka Xavera
Dixi, kterou přednesl na varhany pan
Jaroslav Hartl.
Poté vystoupily děti z Mateřské školy
ve Stračově a pod vedením paní učitelky Ivy Rychterové a paní ředitelky
Kamily Jiranové zazpívaly pět písní
o jaru, sluníčku a přírodě.
Děti z MŠ vystřídal hudební kroužek Stračovské hvězdičky. Po lidové
písni Když jsem já sloužil to první léto
přesvědčily zpěváčci písní Strč prst skrz

krk všechny přítomné, jak dobře umí
jazykolamy. Na kytaru je doprovázel
Pepík Luštický.
Po tomto vystoupení zazněla další
varhanní skladba, tentokrát od Johanna Sebastiana Bacha.
V další části koncertu nastoupil
písní Nebeští kavalérové z roku 1653
soubor Nostra Musica, dále v jeho podání zazněly lidové písně i traditionaly.
V písni W. A. Mozarta Touha po jaru
zazpívaly sólově Kája a Štěpánka Kovářovy, Markétka Tomášová. Soubor doprovázel na kytaru Jan Červinka, na
příčnou flétnu hrála Marta Korbelová
a na zobcovou Eva Václavíčková.
Na závěr vystoupení zazněla v doprovodu varhan společná píseň všech
účinkujících - Chválím tě, země má
z dílny Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.
Následovalo již zmíněné vyhodnocení III. ročníku soutěže

„O nejkrásnější kraslici Stračova
a Klenice“, kterého se ujal starosta obce
Luděk Homoláč a předseda hodnotící
komise Jiří Souček..
Závěrem koncertu promluvil farář
dohalické farnosti pan Marián Benko.
Poté starosta obce poděkoval posluchačům za přízeň, upozornil všechny na
výstavu kraslic v tělocvičně MŠ a s pozvánkou na další akce plánované v měsíci květnu se s přítomnými rozloučil.
I já děkuji všem, kteří s námi krásnou
předvelikonoční atmosféru ve Stračově
prožili. Velké poděkování za přípravu
výstavy patří děvčatům ze Šikovných
ručiček a také paní Capouškové za
krásného velikonočního beránka, dále
Romanovi Součkovi a Jardovi Mádlemu za připravené prostory v tělocvičně
MŠ a Petře Klazarové za pomoc při organizaci koncertu a občerstvení.
Všem krásné jaro a hodně sluníčka
Petra Luštická

Bábinec- Karneval pro dospělé
Kunčice udržují tradici masopustních rejů, a to velice specifickým
způsobem. Namísto maškarního
průvodu procházejícího vesnicí se
v hospodě U Havrana už pravidelně
pořádá karneval pro dospělé - Bábinec. Všichni, kteří se chtějí aspoň
jednou za rok převléknout do kostýmu a jít si beztrestně nerušeně zařádit, počítají dny do února, kdy se
Bábinec většinou koná.
Letos karneval připadl na 23. února a s úderem půl osmé se na parketu začali rojit motýli. Maškarní bál
zahájily tradičně pořadatelky z řad
místních žen ve skupinovém kostýmu, který je každý rok nový. Letošní
motýli sklidili bouřlivý ohlas a při
druhé písni kapely Bonus už na parket vyrazily i zbylé masky.
K vidění byla opět plejáda různých
kostýmů. Dorazila rodina řáholeckého loupežníka Rumcajse nebo ovečka
Shaun. Letos však převládaly skupinové převleky. Do sálu dorazila parta
bezdomovců, kteří se vmísili do davu
i s nákupním košíkem. Velký respekt
budil policista, který ostřížím zrakem

hlídal hlouček vězňů v typicky černobílém mundůru.
Proužky byly i součástí kostýmu
třetí maskované skupiny, která dorazila jako obvykle se zpožděním,
aby měl jejich příchod náležitý ohlas.
Jakmile se objevili, rázem se v sále
oteplilo a bylo slyšet šplouchání vody
na plovárně. Odění do plavek z dvacátých let minulého století, vstoupila do sálu skupina plavců z Plovárny
Prostředňák. Pánům se pod nosem
dokonce leskly pro tehdejší dobu
typické navoskované kníry a i ve vlasech bylo možné zahlédnout brilantinu. Ačkoliv již nebylo u stolů místo,
skupina plavců s tímto problémem
počítala a donesla si s sebou nejenom
plážová křesílka, ale dokonce malý
bazének. Do něj krátce po příchodu
nalili i vodu. Gumové dno však lehce
sáklo, a tak se brzy musela vytírat
podlaha.
I když masek dorazilo letos ze sta
účastníků jen šedesát dva, jejich kvalita zůstala neměnná. Kromě již zmíněných plavců, vězňů a bezdomovců
na sebe největší pozornost strhávali



Policista a „jeho“ hlouček vězňů. Foto: Archiv

dva mimové a vysoká dáma v kostýmu králíčka z Playboye. Polovinu
večera si většina účastníků plesu lámala hlavu, zda je to skutečně žena
či převlečený muž. Teprve odmaskování pomohlo záhadu vyřešit.
V tombole bylo opět možné vyhrát především speciální jídelní sety
– sekanou či uzené s chlebem, láhev
utopenců i jablka, a tak byl o lístky
velký zájem. Když byly ceny rozdány,

uskutečnila se dražba pletené čepice
v barvách kunčického fotbalového
týmu. Výtěžek putoval na pomoc
místnímu mateřskému centru. Cena
pletené hučky se nakonec vyšplhala
na rovných devět set korun.
Bábinec končil kolem třetí hodiny ráno a na rozjařených tvářích
tanečníků bylo vidět, že i tento rok se
pořadatelkám povedl.
Lukáš Vaníček

spolky
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Trénování paměti, karneval a Velikonoční rodinná dílna v Kunčicích
Centrum volného času Kunčice
pořádalo v pondělí 11. března osvětovou přednášku v rámci Národního týdne trénování paměti „Proč
trénovat svoji paměť“. Pod vedením
Mgr. Ludmily Valešové (certifikované trenérky paměti) jsme si povídali o typech paměti a o tréninku
jako o užitečné prevenci proti přirozenému zhoršování paměti. Na praktických cvičeních jsme vyzkoušeli, že
mnemotechnické pomůcky opravdu
fungují a byli jsme překvapeni, co
všechno jsme si schopni zapamatovat, když víme jak na to. Na tuto
přednášku plynule navázal jarní Kurz
trénování paměti, kde se řada z nás
opět setkala.
V neděli 17. března se konal, jako
každoročně, maškarní bál pro nejmenší. Již kolem patnácté hodiny
se do hospody U Havrana začaly
scházet děti v přestrojení za pohádkové postavy, za malá zvířátka i za
malé řemeslníky. Za chvíli byl sál zaplněn do posledního místa a zábava
mohla začít. Začátek nám zpestřili
malí zpěváčci z přípravného oddě-

lení Českého chlapeckého sboru
„ZPĚVÁČEK“ z Hradce Králové se
sbormistryní Simonou Hlavatou
(více na www.sborzpevacek.cz). Jako
malí řemeslníci nám zazpívali několik písniček a spolu s paní sbormistryní zapojili do zpěvu ostatní děti
i s jejich rodiči. Následovaly soutěže s balonky, malování na obličej,
nechyběl ani průvod masek, chůze
po laně (lávka přes rybník), tanečky
a sladké odměny. Zábava trvala až
do večera a tak si nedělní odpoledne
užily jak děti, tak i dospělí.
O pár dní později, 27. března, jsme
poprvé pozvali děti a jejich rodiče
na Velikonoční rodinnou dílnu. Přes
dvacet účastníků z řad dospělých
i dětí se sešlo v klubovně CVČ Kunčice spolu s Mgr. Lenkou Pechánkovou
k velikonočnímu pletení z pedigu a
ozdobení hotových výrobků technikou decoupage (ubrousková technika). Děti si odnesly domů vlastnoručně vyrobenou ovečku z květináče
a vaty. Pomocí foukacích fixů vyráběly přáníčka - kuřátko a radost byla
veliká. Pro velký úspěch jsme se roz-

3. obecní ples v Lodíně
V pátek 8. března 2013 se
uskutečnil v naší obci již 3.
obecní ples, který se stal pevným
bodem plesové sezony v Lodíně.
Všechny hosty přivítal starosta
Jaromír Pelánek. Příjemným
zpestřením bylo vystoupení
Spolku panstva na Tvrzi Žíželeves, jehož členové navodili
slavnostní atmosféru svými kostýmy z poloviny 19. století a především krásným předtančením v
rytmu valčíku. Poté se již všichni
oddali tanci a zábavě pod taktovkou skupiny „Svižná těla“.

Před půlnocí se taneční rej na
pár chvil zastavil, ale nikdo se
určitě nenudil. Ceny v tombole
byly opět velice zajímavé a v sále
se snad nenašel nikdo, kdo by při
losování nesledoval svůj barevný
papírek s číslem.
Po této zajímavé pauze se
znovu zaplnil parket, nic nebránilo v další zábavě. Pořadatelé
opět odvedli kus práce a my již
nyní s napětím očekáváme, čím
nás překvapí v příštím roce.
Mgr. Petr Soukal

Velikonoční dílna 2013
Velikonoční dílna je minulostí a opět je o čem povídat. Maminky s dětmi znovu vyráběly
zajímavé dekorace s velikonočními motivy, novinkou byli zajímaví hosté, kteří svými výrobky
či uměním bezesporu letošní
ročník obohatili a oživili.
Velký úspěch na dílničce měla
Iveta Kociánová s kosmetikou
Mary Kay, která líčila přítomné
maminky a ostatní dámy. Své šikovné prsty při pletení z pedigu

předvedla paní učitelka Věra
Šťovíčková z MŠ Petrovice. Monika Vedralová přivezla šperky
a přírodní mýdla s kozím
mlékem. Chuťové buňky příjemně podráždil svojí medovinou
pan Petr z Nechanic, který kromě
tohoto lahodného moku vyrábí
i svíčky z včelího vosku a dřevěné figurky. Své dekorace vystavili
i manželé Šafařikovi.
Mgr. Petr Soukal

hodli každou poslední středu v měsíci v pletení z pedigu pokračovat.
Případní zájemci vítáni.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem, kteří pomáhali s pří-



pravou i s realizací těchto akcí a přispěli na odměny pro děti. A také vám
všem, kteří jste s námi přišli strávit
společné chvíle.
Mgr. Ludmila Valešová

Maškární bál pro nejmenší. Foto: Archiv
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Střípky z Třesovic

O sboru dobrovolných hasičů

Na začátku pamětní knihy obce
se, kromě popisu vsi, nachází výčet
požárů od roku 1840 do 1910. Hořelo
tenkrát každý rok minimálně jednou.
Obec, jak se píše, se stala pro své
požáry pověstnou. Pro zajímavost,
nejvíce oheň řádil 30. dubna 1869,
kdy lehlo popelem 16 domů, a 7.
září 1871 - 15 domů. Požáry tenkrát
výrazně měnily tvář obce. Kronika
píše: „…vymizely skoro úplně dřevěné roubené chaloupky s ozdobnými
lomenicemi a doškovými střechami.
Přestavěné po požárech domky mají
skoro jednotvárný ráz.“
Není tedy divu, že obyvatelé vsi
založili sbor dobrovolných hasičů.
Stalo se tak zjara roku 1893. Zprvu
měl spolek 26 činných členů, 3 zakládající, 2 přispívající a 1 čestného,
tím byl hrabě Jan Harrach. Zásahové
uniformy pořídila obec, parádní
si zaopatřili členové a výzbroj byla
získána za finančního přispění zemských institucí.
Prvním velitelem sboru byl
Čeněk Ryba, tehdy obecní starosta,
prvním starostou sboru Josef Ryba,
pokladníkem Josef Flégr, jednatelem
Josef Ryba, cvičitelem Karel Bednář.
Hasiči tenkrát poprvé vystoupili při
slavnostním svěcení školy (1894)
a jejich první zásah se odehrál
v Popovicích, když hořela chalupa
Františka Bednáře. První stříkačku, dvoukolovou, hasiči obdrželi od
obce, která ji získala od pojišťovny
Slávie. Kůlna, ve které byla stříkačka
uložena, vyhořela a tím byla zničena.
Z náhrady 760 korun, ze spolkové
pokladny a půjčky byla roku 1914

pořízena nová stříkačka čtyřkolová.
Za prvních 20 let zasahovali hasiči dohromady u 60 požárů v Třesovicích, 9x v Mokrovousech, 1x
v Sobětuši, Střezeticích, Janově a při
požáru v lese Dubina. Dne 6. července 1902 se pořádal sjezd Nechanické
hasičské župy. Podruhé to bylo 12.
července 1914 k dvacetiletému výročí sboru. Šlo tehdy o velice důležitou společenskou akci, alespoň tak ji
líčí pamětní kniha. Sjezd měl veliký
úspěch, ale jak líčí kronika: ,,Za této
příjemně povznešené nálady nikdo se
nenadál, že za 14 dní později rozpoutá se hrozný živel války světové…“.
Během války k žádným požárům nedocházelo.
Za první republiky sbor fungoval stejně jako před „Velkou válkou“.
První požár v tomto období vypukl
v roce 1920, kdy shořel dům Václava
Ligra. Od té doby případů žhářství
nebývale přibylo. Lidé tenkrát ohně
zakládali úmyslně, aby si z peněz,
které jim vyplatila pojišťovna, vylepšili stavení nebo nějakým jiným
způsobem přilepšili. Sbor se dále zúčastnil odhalení pomníku padlým za
1. světové války v Třesovicích nebo
hasičského sjezdu v Praze (1923).
V době 30. výročí měl sbor 33 členů.
Hasičstvo se dále podílelo na kulturním životě v obci.
Po roce 1945 došlo k přejmenování
Sboru dobrovolných hasičů na Organizaci požární jednoty. Hasičům
tenkrát přibyla další povinnost, a to
zajišťovat prevenci proti požárům
formou různých besed či přednášek.
V následujících letech požárů valem



Historické foto hasičského sboru. Foto: archiv

ubývalo. Vyplatila se prevence, ale
i stavba domů z kvalitnějších materiálů. Přesto k řadě zásahů došlo
celkem pětkrát. A to v roce 1955
a 1962, kdy stavení vzplála vinou
blesku. V letech 1961 a 1976 chytly
stohy JZD a mezitím roku 1966 sušárna Vitany.
Roku 1968 se začala stavět nynější
hasičárna společně s klubovnou.
Tentýž rok byla dokončena hrubá
stavba, avšak na vybavení, výmalbu
či úpravu okolního terénu si musela ještě dlouho počkat. Vše probíhalo v takzvané Akci „Z“. První auto
hasiči získali roku 1975 a šlo o vůz
Robur. Do té doby se stříkačka musela převážet na vleku za traktorem.
Druhým autem je stále sloužící Avia
zakoupená roku 1994. Třesovičtí
požárníci byli ve 80. a 90. letech ve
velice dobré kondici. Svědčí o tom

fakt, že pětkrát za sebou a třikrát
s krátkými prolukami vyhráli okrskovou soutěž.
Na přelomu století se činnost sboru dostala do útlumu. Až kolem roku
2005 došlo k probuzení. V současné
době hasiči spíše pořádají kulturní
akce v obci. Například pálení čarodějnic, rozloučení s prázdninami či
rozsvěcení vánočního stromečku.
Soutěží se zúčastňují spíše sporadicky. Tolik tedy krátký exkurz do
minulosti sboru hasičů v Třesovicích.
Příště se zaměříme na místní školu,
nyní školku.
Dále Vás tímto, milí čtenáři, zvu za
Sbor dobrovolných hasičů Třesovice
na oslavy 120. výročí založení, které
se konají dne 24. 8. 2013. Zároveň
si zde připomeneme i 600 let od založení vsi. Všichni jste srdečně zváni!
Vojtěch Dolana

Skauti v Nechanicích
Vážení čtenáři,
rádi bychom vám touto cestou
představili skautský oddíl „Nechanická trojka“, který spadá pod
středisko Junáka „Střela“ Stěžery.
Toto středisko má velmi dlouhou historii a my můžeme těžit z jeho zkušeností v oblasti vedení dětí a mládeže.
Zaměřujeme se na výchovu dětí
formou her a různorodých zajímavých činností, které jsou přípravou na různé životní situace.
Děti se při schůzkách i případných
víkendových výpravách učí kladnému vztahu k přírodě, čestnému
jednání, či vytvářejí vlastní výrobky.
Nebráníme se ani užití počítačů
nebo GPS. Během schůzek jsou děti
vedeny k přijetí ostatních bez rozdílu a vytváří se tak pevné a mnohdy
i dlouhodobé přátelské vazby.

Naše činnost se také pravidelně
zaměřuje na akce pro širší veřejnost
- dobročinné sbírky v ulicích města,
spolupráce na Nechanické Šlápotě nebo Loučení s prázdninami
v Tůni,... A konec roku jsme završili
rozdáváním betlémského světla v nechanickém kostele.
Děkujeme městu Nechanice, díky
kterému jsme minulý rok získali
k užívání bývalou školu obce Sobětuš.
Budovu čeká ještě mnoho oprav, ale
odměnou je nám více prostoru pro
tvorbu i s možností her v přírodě.
Podporují nás i další menší sponzoři a zejména obětaví rodiče, kterým
tímto děkujeme.
Oddíl prošel v nedávné době
restrukturalizací a nyní hledáme
dospělé, či mladistvé ke spolupráci při přípravě programu pro děti.
Nejen dětské nadšení je příjemnou

odměnou – více na našem webu.
Více informací o schůzkách oddílu
V průběhu celého roku přijímáme a jeho akcích můžete najít na www.
stále nové kamarády do našich řad – skautnechanice.cz
schůzky jsou časově přizpůsobeny
autobusovým linkám z Nechanic.
Martin Švanda, vedoucí oddílu
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Hasiči Sovětice - Výročí
Rok 2013 je důležitým mezníkem pro Sbor dobrovolných hasičů v Sověticích. Od jeho založení r.
1903 uběhlo již 110 let. To si opravdu
zaslouží uznání. Během těch 110
let procházel sbor postupně různými změnami a rozvojem. Dnes se dá
říci, že sbor, respektive ti nejmladší
(Sovičky), získal pro obec nemalé
finanční prostředky. Díky bodovému ohodnocení v jednotlivých
žádostech o dotaci byly obci přiděleny postupem času dotace na centrum obce, víceúčelové hřiště, dětské
hřiště, obecní úřad, obecní kůlny
a hasičskou zbrojnici. Celkem dotace
přinesly obci cca 3 500 000 korun.
Jedna dotace směřovala právě na
práci s mládeží, a to 600 000 korun,
z nichž se opravily kůlny v Sověticích
a Horních Černůtkách. Velkou slabinou Soviček pro soutěže vesnické,
krajské, celostátní i zahraniční je
doprava, a proto se zastupitelstvo
rozhodlo zakoupit 9-ti místnou starší dodávku, na kterou si děti a jejich

vedoucí svou každotýdenní pílí
prostředky zajistili sami.
JSDH Sovětice, která je od roku
2012 přeřazená do výjezdové skupiny jako JPO III., taktéž pracuje
pravidelně. Dnes mají osvědčení
z Ústřední hasičské školy v Bílých
Poličanech tři velitelé, dva strojníci,
dvě obsluhy motorových pil, devět
nositelů dýchací techniky.
Od počátku roku již mají SDH
Sovětice dohromady odpracováno
1300 hodin, a to při kulturních akcích, školeních, administrativní
činnosti, brigádách a práci s mládeží.
Při různých kulturních akcích
spolupracujeme se SDH Hněvčeves,
na který se můžeme stoprocentně
spolehnout, ať při přípravách těchto
akcí, tak v případě pomoci při jakékoli živelné katastrofě. Za to jim
patří velký dík . Dovolte, abych Vám,
hasičští sousedé a bratři ze SDH
Hněvčeves, poblahopřál za SDH
a obec Sovětice k 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů

v Hněvčevsi.
SDH Sovětice slaví 110 výročí od
založení 15.6.2013 na hřišti v Sověticích. Během dne budou probíhat
jednotlivé soutěže. Předvedou se děti,
požární sport mužů a žen, požární
útok s PS 8. Na diváky čeká také

ukázka vyprošťování a hašení automobilu, nebo hašení poctivou koňskou stříkačkou. Svou účast potvrďte
na telefonním čísle 605849282. Těšíme se na setkání s Vámi.
Aleš Krátký

Volejbal Nechanice

A máme zlato! Tak tuto větu jsme
zvolali v neděli 16. 9. 2012 v 15.00
hod. nejen na sportovní areál v Ostravě, ale snad i na celý svět! Radost
byla obrovská. Vždyť naši mladí volejbalisté, chlapci do 12 let, zvítězili
v celostátním finále České republiky v modrém minivolejbalu!
Je to veliký úspěch hlavně pro
děti samotné a pro jejich rodiče, ale
i pro nás trenéry i pro město Nechanice. Je to poprvé v historii nechanického volejbalu, kdy družstvo
žáků vybojovalo zlaté medaile na
mistrovství České republiky.
A jak to všechno začalo? Nejprve
se naši hráči zúčastnili několika
turnajů v rámci Královéhradeckého
kraje. Hrálo se na Slavii v Hradci,
v Kostelci nad Orlicí a mimo kva-

lifikaci ve Dřevěnici u Jičína. V kategorii modrý minivolejbal nás
reprezentovali T. Lukáš a M. Kubík,
Pavel Růžička a Matěj Rybařík. Stali
se vítězi Královéhradeckého kraje a
postoupili do semifinále republiky
v Brně, kde se 3.6.2012 probojovali do finále ČR v Ostravě. Ve sportovním areálu VŠ báňské bylo připraveno 50 hřišť pro 300 družstev
z celé republiky. První hrací den se
naši mladí volejbalisté kvalifikovali
do finále, kde ze 6 zápasů 5x zvítězili, a to nad soupeři velkých klubů
(SK Ústí nad Labem, VK Ostrava,
 Kapitán družstva Theodor Lukáš, Pavel Růžička,Marek Kubík,Matěj
TJ Lanškroun, VSC Zlín, ŠSK BesRybařík. Vzadu Marcela a Zdeněk Rollovi, trenéři. Finale ČR v Ostravě.
kydy). Gratulujeme k vítězství a
vzorné reprezentaci SOKOLA NE- obětavost a vstřícnost. Dále všem stvo mistrovství České republiky
CHANICE.
sponzorům včetně města Nechanice v Ostravě nemohlo zúčastnit.
Děkujeme rodičům hráčů za za pomoc, bez které by se naše družMarcela a Zdeněk Rollovi, trenéři

Volejbalový trenér roku
2012 je z Nechanic!
Každoročně pořádá Krajský
volejbalový svaz ( KVS ) anketu o
nejlepší hráče a trenéry mládeže.
Nominace byla určena pro kategorie mladších a starších žáků,
kadetů a juniorů. V kategorii
nejlepší trenér chlapců Královéhradeckého kraje pro rok 2012
byl vyhodnocen pan Zdeněk
Roll z TJ Sokol Nechanice. Pohár

převzal dne 13.3.2013 v kavárně
Slávka v areálu Slávie Hradec
Králové. Ocenění předal předseda KVS pan Václav Nidrle, a to za
přítomnosti zástupců Magistrátu
města Hradce Králové a dalších
významných funkcionářů z oblasti mládežnického sportu.
Marcela Rollová



Zleva: Jiří Pekař, Táňa Šormová, oceněný Zdeněk Roll, Václav Nidrle.
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Vítězné družstvo mladší přípravky z Dohalic s trenérem. Foto: archiv.



Stěžerští karatisté. Foto: Miloš Jedlička.



První ročník turnaje ve stolním tenise. Foto: Michal Tomášek.



Stěžerský fotbal
V nafukovací hale patřící TJ Sokol
Stěžery se hrál od prosince 2012 do
poloviny března 2013 již 8. ročník
fotbalové Zimní stěžerské halové
ligy (ZSHL). Zúčastnilo se celkem 29
týmů ve čtyřech kategoriích (mladší
a starší přípravka, mladší žáci
a muži). Hrálo se vždy o víkendech.
Zápasy trvaly 2x 25 minut, systémem každý s každým.
V kategorii mladších přípravek
kralovaly bez ztráty bodu SK Třebechovice, ve starších přípravkách
rovněž děvčata FC Hradec Králové. V mužích se to samé podaři-

lo týmu REDS. Vyvrcholením celého
ročníku bylo poslední utkání , zápas
mladších žáků mezi týmy Dohalic
a Třebše. Třebeští vedli již 5:2
a utkání měli ve své moci. Dohalice
mocným tlakem v závěru vybojovaly
remízu a v závěrečném penaltovém
rozstřelu získali Dohalští prvenství
v turnaji.
TJ Sokol Stěžery se těší a zve na
další ročník, který bude začínat na
přelomu listopadu a prosince roku
2013. Rádi bychom naplnili i kategorii starších žáků a dorostu.
Marcel Tuček

Karatisté Sokola Stěžery
na zimním pětiboji
Naši sportovci se v měsíci březnu zúčastnili každoročních závodů zimního pětiboje. Již tradičně
se v hodnocení v měřítku okresu
umístili na předních místech a vybojovali hodně medailí. V krajském
kole, které se konalo začátkem dubna v Hořicích, už se tolik nedařilo
a zůstali jsme za očekáváním. Nutno
podotknout, že ostatní závodníci
z kraje byli fyzicky zdatnější a ve-

lice šikovní. I tak můžeme našim
závodníkům poděkovat za dobrou
reprezentaci Sokola Stěžery a obce
Stěžery a těšíme se na další ročník
zimního pětiboje.
Touto cestou bychom rádi poděkovali radě obce Stěžery za finanční
dotaci na nákup tatami pro oddíl karate.
trenér Miloš Jedlička

Sportování v Hněvčevsi
Sportovní hala v Hněvčevsi stavěná
svépomocí v minulém století zažívá
již několik let čilé společenské a sportovní dění. V zimě ji využívají elévové
z Dohalic, Hořiněvse a Cerekvice nad
Bystřicí, florbalisté ze Střezetic, volejbalisté z Mokrovous a Sadové (dokonce
i v nočních hodinách), a nadšenci rychlých košíčků hraných přes síť ze Sovětic
tu pořádají turnaj v badmintonu. Pro
začínající jednotlivce se také najde čas.
Například ze Sadové k nám pravidelně
dojíždí tatínek se svou malou dcerkou
pilně trénovat tenisové podání. Hněvčevští samozřejmě nejsou pozadu. Letos hasiči a sokolové pořádali již čtvrtý
ročník turnaje ve volejbale a nohejbale.
Přidala se i obec Sadová a první ročník
v ping-pongu byl na světě. Velkou zásluhu na něm měla organizátorka Iveta Růžičková, která jako my všichni
prožila před očekávanou soutěž bezesnou noc. Společně jsme jako vždy
připravili sál, kontaktovali družstva,
zjistili a upřesnili pravidla soutěže, zatopili, připravili občerstvení, ceny pro

vítěze, nachystali stoly, vyrobili tabulky
s pavoukem startujících, aniž jsme znali jejich počty, a během soutěže sčítali
body a zapisovali výsledky. Odpovědná
práce, ale všechno šlo výborně. Ocenili
to i účastníci turnaje. Těch se sešlo 59.
Nejstarším byl chalupář pan Pečenkasrdcem Hněvčevák, jako zamlada hrál
i starosta místního Sokola pan Novák.
V hale se konají plesy, dětská odpoledne, karneval, cestopisné přednášky. Vystoupila zde královna dechovky
Moravanka a v květnu duo Eva a Vašek.
Školí tu Agrární komora z Hradce Králové a loni zde místní a sovětičtí hasiči
připravili Okresní sněm hasičů Hradecka.
Hala slouží mnoha aktivitám. Investice do zateplení střechy, výměny
oken a nového sociálního zařízení
s pomocí dotací se vyplatila. Letos obec
požádala o další dotace na obroušení
parket, výměnu nových vstupních dveří a dokončení výměny oken.
Nic by nešlo bez vstřícných a
ochotných lidí. Chci proto poděkovat

všem, kdo jste přiložili ruku k dílu,
mimo jiné sovětickým hasičům a jejich
obecnímu úřadu, kteří s námi spolupracují na mnoha programech, a nově
obci Sadová.
Rád bych nám všem popřál,
abychom zde vychovali třeba nového
Rosického nebo Jágra, možná i Ber-

dycha nebo Navrátilovou. Třeba si
potom někdo z nás řekne: byl jsem u
toho, radil jsem, jak hrát a co dělat. Ten
maličký, co tu trénoval, je dnes mistr
světa. V tu chvíli by to byl i úspěch
těch, o kterých jsem zde psal. To bych
si ze srdce přál.
Josef Bis
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