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Svatováclavské dny ve znamení oslav ve Stěžerách
Obec Stěžery prožívala svatováclavské dny ve znamení dvou významných událostí. Tělovýchovná jednota
Sokol Stěžery slavila 100 let od svého
založení a obec získala své obecní
symboly – erb a prapor. Na přípravě
oslav se podílel obecní úřad společně
se Sokolem. Vše začalo již ve středu
25. září slavnostní Valnou hromadou TJ Sokol. Přítomným byl přečten zápis z ustavující schůze z doby
přesně před 100 lety. Symbolicky
obdarovány byly desítky cvičitelů,
kteří se věnují dvěma stům dětí a více
než čtyřem stovkám dospělých. Růži
si odnesly také všechny přítomné
členky Sokola – některým se již blížila devadesátka. A tak byla celá akce
výjimečným a opravdu symbolickým
setkáním několika sportovních generací. Všichni ti malí i ti dříve narození se pak až do neděle setkávali na
akcích Sokola (na tradičním pochodu
Stěžerské šlapačky, na fotbalových zápasech, při poslechu country hudby
i při poslechu rockové kapely, při veselém dětském sobotním odpoledni
se skákacím hradem a diskotékou).
Almanach, který při této příležitosti
vydal TJ Sokol, je stále ještě k dispozici k zakoupení na OÚ.
Oslavy přidělení obecního erbu
a praporu byly velmi důstojné

a v mnoha chvílích dojemně krásné.
V pátek se stovky občanů sešly k odhalení erbovního kamene, vedle něho
byla slavnostně vysazena lípa, jejíž
listy se objevují na obecních symbolech. Zahajovací projev starostky Ing.
Dagmar Smetiprachové byl vystřídán
roztomilým vystoupením dětí z mateřské školy. K dobré náladě všech
přítomných jistě přispěla sokolská
dechová kapela Stěžeranda i výborné
koláče, medovníky a kremrole upečené stěžerskými ženami. Následoval předlouhý lampionový průvod
obcí, v jehož čele nesli skauti prapor
i erb. Cílem průvodu bylo místní
sportovní hřiště. Atrakcí večera byla
možnost proletět se vrtulníkem (napínavé losování) a vše završil úžasný
ohňostroj.
Sobota byla věnována především
sportovním aktivitám na hřišti. V budově základní školy bylo možno
zhlédnout fotografie z kroniky obce.
Vyhlídkové lety, kromě vylosovaných,
využívali až do večera i další občané,
mnohé z nich také povozil kolem
obce kočár koňského spřežení.
Během nedělního dopoledne bylo
možno vystoupat s průvodcem do
věže místního kostela.



pokračování na str. 5

Zahájení oslav přidělení obecního erbu a praporu.
Foto: Petra Kopecká

Třesovice v srpnu slavily dvě významná výročí
Třesovice - Obec slavila hned dvě
významná výročí, a to 120 let od založení tamního hasičského sboru
a 600 let od první písemné zmínky
o obci, v sobotu 24. srpna. Při
slavnostním zahájení měl slovo starosta obce Pavel Mrkvička. Za hasiče promluvil starosta sboru Zdeněk
Hríň a Vojtěch Dolana hovořil o historii místního SDH. Jedním z vrcholů
programu bylo požehnání obecnímu
praporu a znaku. Přijel nechanický
farář Marián Benko a před aktem
samotným promluvil velice zajímavě
o poslání obecních symbolů.
Po celou dobu slavnosti bylo možné
zhlédnout vystavenou hasičskou techniku, zapůjčenou okolními sbory.
Bylo vskutku na co koukat, vystaveno
bylo 16 exponátů. Spatřit jste mohli
například ruční stříkačku z Rosnic či
vůz Mercedes ze Stěžer. Rovněž zde
byla výstava o historii vesnice, kterou
připravil Vojtěch Dolana s pomo-

cí místních a z pozůstalosti Miloslava Bednáře, který se velice zajímal
o historii Třesovic. K vidění byly staré
fotografie, mapy, kroniky nebo staré
hasičské uniformy. Dále nálezy z války
1866, historické zbraně a také menší
prezentace činnosti C. k. 18. královéhradeckého pěšího pluku, vše zapůjčeno Milanem Dubickým a Josefem
Kleplem, kteří o této části výstavy podávali zajímavý výklad.
Dalším bodem byla ukázka zásahů hasičských družstev. Své
dovednosti zde měřily SDH Střezetice, Mokrovousy (družstvo dětí),
Rosnice a Popovice. Další příležitost
ukázat svojí zdatnost a připravenost
k zásahu mělo hasičstvo při fingované
autohavárii. Bylo zde k vidění vyprošťování osob ze zdemolovaného auta
provedené sbory z Lochenic a ČEPRO
Cerekvice. K vidění bylo i poskytnutí
první pomoci záchrankou. Vše za
poutavého komentáře velitele SDH

Třesovice Petra Pavelky.
Po zbytek večera probíhala volná
zábava za doprovodu živé hudby.
K tomu pečený vepřík a pivo pro
navození té správné atmosféry. Vše
bylo zakončeno ohňostrojem, oslavy
však pokračovaly ještě dlouho.



Akce byla velice vydařená, příjemné
počasí, vše klapalo jak ke spokojenosti
lidí, tak organizátorů. Nezbývá než
popřát třesovickým hasičům a vsi
samotné hodně štěstí do budoucna.
Vojtěch Dolana

Ukázka zásahu při fingované autohavárii. Foto: Hana Dolanová
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Slovo předsedy mikroregionu
Vážení a milí spoluobčané mikroregionu Nechanicko,
ať chceme, či nikoli, mílovými
kroky se blíží konec roku 2013, a je
tedy na čase tak trochu rekapitulovat.
V letošním roce se dokonce dvakrát uskutečnila akce Mikroregionem
na kolech, a to vždy za velké účasti
zájemců o poznávání krás našeho
okolí.
Ve stavu vybírání dodavatele je
projekt protipovodňových opatření,
který by měl pomoci zabránit škodám při povodních. Realizace tohoto
projektu by se měla uskutečnit během příštího roku.
Z dotačního titulu POV Královéhradeckého kraje (za což vřele děkujeme) se podařilo získat příspěvek
na mobilní ozvučení, párty stany

včetně pivních setů a na trampolíny
do obcí, které o toto vybavení měly
zájem.
Co se týká sousedních mikroregionů, tak dobře pokračuje spolupráce
s mikroregionem Urbanická brázda.
Konkrétně se jedná o společnou exkurzi na skládce a koupališti v Lodíně, zakončenou besedou, kde se
mimo jiné prezentovaly obce oceněné v rámci soutěže Vesnice roku.
A jelikož jsem se v úvodu zmínil
o blížícím se konci roku 2013, dovolte mi, abych Vám popřál příjemné
prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2014 pevné zdraví,
pohodu a pokud možno spokojené
žití ve všech obcích našeho mikroregionu.
Petr Švasta



20. dubna - Mikroregionem Nechanicko na kole. Foto: Jana Pečenková

Pro turisty 3. tisíciletí je připraven památkový okruh historickým městem
Munzee je jedna z outdoorových her
na hledání pokladů. Dá se přirovnat ke
geocachingu, jen místo krabiček hledáte pomocí GPS technologie známky
s QR kódem. V roce 2011 byla hra
spuštěna poprvé v Kalifornii. Název
hry je odvozen od německého slova
pro minci – die Münze. Původně totiž
měly mít QR kódy kulatý tvar mincí.
Postupem času dostaly tvar čtverce s
„rozsypaným čajem“. Hráči munzee vytvářejí pro ostatní známky, které umístí
na veřejně dostupné místo a souřadnice místa zveřejní v celosvětové databázi
na www.munzee.com. A pokud máte
„chytrý telefon“ s fotoaparátem a GPS,
zdarma staženou aplikaci na www.
munzee.com a datový tarif, tak nic ne-

brání tomu, abyste začali hrát. Zápis
nálezu totiž provádíte pomocí nasnímání QR kódu na nalezené „známce“,
aplikace se připojí k databázi a ověří
GPS souřadnice. Poté je proveden zápis
a vy získáte body, se kterými soutěžíte
o co nejlepší umístění v celosvětovém
žebříčku.
A pokud nechcete jezdit až do
Kalifornie, zkuste si zahrát munzee
i v Hradci Králové a projděte se historickým městem.
Více informací na
• www.munzee.com
• www.ic-hk.cz
• www.hradecko.eu
• www.hradeckralove.org.
Ing. Martina Saláková Šafková



Pojďte hrát munzee v Hradci Králové

Opravený a znovuotevřený kostel dostal požehnání
Suchá u Nechanic - Kostel Nejsvětější trojice v Suché u Nechanic byl
v sobotu 5. října slavnostně požehnán Mns. Josefem Sochou.
V květnu letošního roku byl kostel
slavnostně otevřen pro veřejnost.
Tomu předcházela řada prací a oprav.
Ty na závěr vyvrcholily instalací expozice zvonů v interiéru kostela.
Konkrétně se jedná o sádrové odlitky
zvonů, které byly na popud muzea
a skupiny vlastivědných nadšenců urychleně zhotoveny ještě před
roztavením originálních zvonů pro
válečné účely. Sbírku kostelu na čas
zapůjčilo Muzeum východních Čech
v Hradci Králové.
Od května kostel zaregistroval
řadu dalších prací. Například se
zrestaurovaly všechny dveře. Díky

nápadu Františka Ságnera se u nich
navíc podařilo obnovit historické
zámky, k nimž se vyrobily i vhodné
klíče. Od hlavního schodiště ke vstupu do kostela byl položen chodník
z terasové dlažby, kterou věnovala
obec Roudnice. V interiéru místní
občané očistili další části mobiliáře,
jež budou nainstalovány pro další
akci.
Kostel Nejsvětější trojice v Suché
prošel za poslední dva roky výraznou
změnou, díky čemuž byl znovu zpřístupněn veřejnosti. Proto také páter
Marián Benko požádal Mns. Josefa
Sochu, aby církevní památce udělil
požehnání. Slavnostní mši, která se
konala 5. října, doprovázela skupina
Cantus Feminae z Nechanic. Simona
Gleissnerová zde vystavila autorskou

expozici porcelánových plátů a origamů lampionů.
Návštěvníci této významné kulturní události přispěli dobrovolným
vstupným 6.000,- Kč. Finanční

prostředky budou použity na restaurování historického křesla, jež bude
v kostele k vidění už 30 . listopadu na
adventním koncertě.
Jana Rejlová, manažerka projektu

zpravodajství obce
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Nejlepší video Vesnice roku 2013 je z Mokrovous
Mokrovousy - Určitě jste už slyšeli
o soutěži Vesnice roku. Z Královéhradeckého kraje se letos do soutěže
přihlásilo 31 obcí. Mezi nimi i naše
vesnice - Mokrovousy. Každá obec
měla časový limit dvou hodin, ve kterých se snažila informovat hodnotící
komisi o svých kvalitách. My jsme
se rozhodli navíc zaujmout komisi
krátkým recesistickým video sestřihem. Kromě základních informací
o obci v něm nechyběla ukázka originálního systému předávání informací občanům, představili jsme obecní
měnu – tzv. VOUS, zmínili jsme letní
externí spolupracovníky - ovečky, které
„pomáhají sekat trávu“.
Hlavní (a i finančně ohodnocené)
ceny jsou přidělovány v podobě stuh.
Modrou stuhu za společenský život
získaly Havlovice, bílou stuhu za práci
s mládeží Dobřany, zelenou stuhu za
péči o zeleň a životní prostředí Velichovky a oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělským subjektem Suchý
Důl. Tu vítěznou – zlatou stuhu – získaly Holovousy.
První místo a titul „Vesnice roku
2013“ získala obec Jeseník nad Odrou

z Moravskoslezského kraje. Tady se 11.
října vyhlašovaly i další doplňkové ceny
na celostátní úrovni. Koláčová cena
putovala do obce Vysoké Pole ze Zlínského kraje. Putovní pohár Folklorního sdružení ČR získala obec Šakvice
za podporu Dětského folklorního
souboru Hanýsek. Cena naděje pro
živý venkov byla udělena obci Valšov
z Moravskoslezského kraje (toto ocenění získala v roce 2011 obec našeho
mikroregionu – Stračov). No a právě
tady došlo také na Mokrovousy……
Novinkou letošního ročníku Vesnice roku byla kategorie Video Vesnice
roku. A právě do této soutěže jsme přihlásili naše recesistické video. Vzhledem k počtu přihlášených videí jsem
ani nedoufala v nějaké ocenění. O
to větší překvapení bylo první místo
v rámci Královéhradeckého kraje. Naše
video spolu s dalšími jedenácti vítěznými z ostatních krajů postoupilo do
celostátního kola. Komise složená ze
zástupců Ministerstva pro místní rozvoj vybrala tři videa, která jsme mohli
vidět právě na předávání cen v Jeseníku
nad Odrou. Třetí místo získala obec
Kasejovice z Plzeňského kraje, druhé

Budujeme nejen
v Dolním Přímě
V naší obci se v letošním roce
podařilo dokončit opravu budovy
Obecní knihovny na Probluzi (veškeré finance byly hrazeny
z obecního rozpočtu), bylo dokončeno víceúčelové hřiště u školy
na Probluzi (bohužel na žádost
školy pouze travnaté), v místní
části Jehlice byly vyčištěny dva
rybníčky a pokračujeme v rekonstrukci objektu č.p. 16 na Dolním
Přímě (tady byla již vyměněna
okna a vstupní dveře, zavádí se
voda a kanalizace, montují se nová



vrata). Pro potřeby jak letní, tak
zimní údržby byl zakoupen traktor John Deere včetně zametače na
chodníky. Odbornou firmou byla
pro obec zpracována dokumentace o inventarizaci a zhodnocení
stavu dřevin, na což navazuje podání žádosti o dotaci z OPŽP na
obměnu a údržbu zeleně v obci
a všech jejích místních částech. Ve
stavu žádosti o územní rozhodnutí
a stavební povolení je akce
Vodovod Jehlice.
Petr Švasta, starosta obce

Zrekonstruovaná budova knihovny na Probluzi. Foto: Petr Švasta



Křest obecní měny – „vousu“ 28.11.2010. Foto: Petra Kopecká

Nová Ves nad Nisou z Libereckého
kraje a na prvním místě skončilo to
naše – z Mokrovous. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, kteří se na přípravě
videa podíleli. Především panu Tomáši
Hejtmánkovi, který nám ho po technické stránce zpracoval. Je to ale pro
nás zároveň výzva do příštího roku,

jestli se nám podaří toto video překonat.
Pustit si ho můžete na internetových
stránkách www.mokrovousy.cz nebo
na stránkách www.youtube.cz. A nebo
přijďte 1. prosince na jeho veřejné
promítání do Mokrovous.
Jana Pečenková, starostka obce

V létě se u nás nezahálelo
Hněvčeves - prázdniny jsme zakončili tradičním rozloučením s létem
na místním hřišti. Po splnění různých závodních disciplín byly děti
odměněny drobnými dárečky. O jejich
spokojenosti svědčily rozzářené obličeje. Největší úspěch mezi atrakcemi
měl skákací hrad a jízda na šlapacích
autech. Oceněním pro organizátory
byla velká účast dětí a dospělých.
Následující týden byl slavnostně
otevřen zrekonstruovaný malý sál
sportovní haly. Za pomoci dotací zde
byl vybudován a vybaven kuchyňský
kout s barem a byly pořízeny nové
stoly a židle. Zastupitelstvo doufá, že



toto zázemí bude využito při mnoha
společenských akcích pořádaných
obcí a spolky nebo na různá školení
a semináře.
Dotace umožnily ve velkém sále
výměnu zastaralých oken a vstupních
dveří. Na závěr
byla provedena
renovace parket. Tímto se zvýšil
komfort multifunkční haly hlavně
pro sportovní a společenské vyžití.
Zkrásnělo a vylepšilo se i její okolí za
pomoci mnoha šikovných spoluobčanů a chalupářů. Všem, kteří se
na venkovních i vnitřních úpravách
a úklidu podíleli, děkujeme.
Blanka Domkářová

Zrekonstruovaný malý sál sportovní haly. Foto: Petr Hladík
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Popletený klaun
ve školce v Třesovicích

Sovětice pokřtily
kalendář s krásnými hasičkami
Sovětice - Již tradiční Sovětické posvícení se konalo 24. srpna. V letošním
roce bylo obohacené o dětský den plný
soutěží, výtvarné dílničky, malovaní na
obličej, krásné vystoupení kočovného
loutkového divadla „Kozlík“ a křest
hasičského kalendáře pro rok 2014.
Ten nafotily opět po čtyřech letech
sovětické hasičky.
Kmotrem kalendáře se stal pan Josef
Klíma se svým bandem „Na vlastní
uši“, který měl následně krásné a zábavné vystoupení. Po zbytek večera až
do ranního svítání nám hrála a zpí-



zpravodajství obce





vala k tanci královéhradecká kapela
Notabene. Po celý den nám zajišťovala občerstvení hospůdka U Rechů
a místní i přespolní hospodyňky napekly tak výborné posvícenské koláče,
že nebylo možné určit absolutní vítězku. Celý výtěžek z prodeje koláčků,
stejně jako z prodeje kalendářů, podpoří činnost našich nejmenších hasičů.
Byl to krásný slunečný den plný zábavy, sportovního zápolení, tance, zpěvu, dobrého jídla a pití. Už se těšíme na
další posvícení v roce 2014.
Aleš Krátký, starosta obce

Sovětické hasičky s kmotrem kalendáře. Foto: Pavel Sůva

Třesovice - V mateřské škole v
Třesovicích se 2. září rozběhl nový
školní rok na plné obrátky. Hned
v polovině září děti čekal týden
plný pejsků. Ve školce je navštívilo celkem 12 psů, se kterými si
mohly pohrát a pohladit je. Děti
viděly ukázky psího sportu agility
a canisterapie. V letošním roce jsme
také zahájili novou tradici „Vítání
kuřátek“, což je velká oslava pro
nově přijaté děti. Na oslavu přišel popletený klaun Okurka, užili
jsme si spousty dobrot, tančili jsme

a dováděli celé dopoledne. Počátkem
října pak hasiči z SDH Mokrovousy
dětem v MŠ předvedli zajímavosti
ze svého vybavení. Podzim si ještě
zpestříme dýňovou soutěží Helouvínek nebo výletem do divadla. Pro
rodiče chystáme besedu s lékařkou
na téma První pomoc se zaměřením
na úrazy a nemoci dětí. Fotografie
z našich akcí si můžete prohlédnout
na webových stránkách školky
www.mstresovice.cz.
Mgr. Blanka Moravcová



Oslava „Vítání kuřátek“. Foto: archiv MŠ Třesovice



28. září byl objekt zpřístupněn veřejnosti. Foto: JUDr. Věra Macháčková

Bývalý mlýn
prezentoval minulost v Boharyni
V obci Boharyně se nachází objekt
bývalého mlýna a sušárny čekanky,
který je současné době využíván
hlavně pro potřeby obce jako technické zázemí. Ohledně dalšího využití objektu zatím nebylo rozhodnuto.
Obecní úřad v Boharyni pozval
28. září 2013 širokou veřejnost k návštěvě areálu. Občané si mohli prohlédnout jednotlivé budovy - bývalý
mlýn, objekt sušárny čekanky včetně
části dochovaného zařízení a prostoru bývalých pecí, stodolu. Součástí
akce byla výstavka dobových fotografií, na kterých jsou zachyceny
různé části obce, jak vypadaly v minulosti, ale i dokumentujících např.
činnost ochotnického divadla v Boharyni a život v obci v uplynulých
letech. Občané mohli rovněž odpovědět na anketní otázku ohledně
dalšího využití objektu. Výsledky
byly předány zastupitelstvu obce
jako podklad pro rozhodování o
dalším osudu areálu.
Staré zápisy se zmiňují o mlýně v

Boharyni již v roce 1569. Dochované
části staveb pocházejí zřejmě z 1.
poloviny 18. století, rozsáhlejší rekonstrukce proběhla v 80. letech 19.
století a počátkem 20. století. Více
jak 100 let vlastnil mlýn rod Bergerů.
V roce 1906 převzalo areál do držení
a provozování Rolnické družstvo pro
zpracování a prodej zemědělských
plodin a výrobků v Boharyni, které zde hospodařilo až do pol. 50. let
minulého století. Následně byl objekt využíván ke skladování zemědělských plodin, zejména zeleniny. Obec
Boharyně zakoupila objekt mlýnu
v roce 1998 od podniku VITANA,
a.s. Byšice. V roce 2003 Ministerstvo
kultury České republiky na návrh
obce prohlásilo budovu mlýna, sušárny, stodolu a náhon k mlýnu s jezem
a pozemkem za kulturní památku.
Dlouhá léta objekt nebyl využíván
a chátral. S údržbou a postupnou rekonstrukcí bylo započato až v roce
2004 a 2005, kdy byla opravena střecha na budově sušárny. Práce pokra-

čovaly v roce 2008 opravou spadlé
opěrné zdi mlýnského náhonu, na
budově mlýna byly vyměněny trámy v nároží a instalovány okapové
žlaby a svody. Počátkem letošního
roku byla dokončena oprava střechy a krovů na stodole. Na všechny
prováděné opravy se podařilo získat
finanční příspěvky především od
Ministerstva kultury ČR a od Kraj-

ského úřadu Královéhradeckého
kraje.
V každém případě je třeba zastavit
chátrání budov, hledat jejich smysluplné využití a pro nejbližší období
se snažit tato místa oživit například
konáním jednorázových akcí se zajímavým zaměřením.
JUDr. Věra Macháčková
starostka

zpravodajství obce
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ROK 2013 ve Mžanech
přinesl nové hřiště, 8 malých občánků a spoustu akcí klubu Kaštánek
Mžany - Loňský rok 2012 jsme
ve Mžanech již tradičně ukončili
vánočním koncertem sboru Kaštánek.
Zvolili jsme téma Světové Vánoce ve
Mžanech. Naši diváci mohli slyšet
vánoční písně a koledy nejen z České
republiky, ale i ze zemí celého světa.
Před koncertem umělci z SDH
Mžany a dobrovolníci předvedli divadelní představení – biblický výjev Noemova archa. Jako vždy se hra našim
ochotníkům povedla a my se těšíme,
co nám předvedou letos.
Jaro ve Mžanech začalo pracovně.
Rybáři ve spolupráci se SDH a s
dobrovolníky prořezávali větve, sekali trávu, probíhal úklid nejen kolem
rybníků, ale i po obcích.
V areálu za budovou obecního
úřadu a klubovny SDH vzniklo opět
za spolupráce všech, kteří chtěli pomoci, nové sportovní hřiště, které jistě využijí nejen žáci ZŠ a MŠ Mžany,
ale určitě i pár sportovců ze Mžan a
okolních vesnic. Dále byl tento dvůr
doplněn novou příjezdovou cestou jak
k hřišti, tak k nové garáži pro hasičská
auta, která byla rovněž letos postavena.
Konec školního roku zakončil opět
sbor Kaštánek „westernovým“ koncertem. Jistě se Vám vybavily trampské písničky v podání Kaštánku, ale
i Old Shaterhand (Tomáš Valena)
společně s Nšo-či (Denisa Lindrová),

kteří koncert uváděli. V závěru koncertu přinesl dárky našim kovbojům
a kovbojkám samotný Vinnetou v podání Ing. Jana Vratislava, který sklidil
jako vždy obrovský aplaus.
V půlce srpna se Kaštánek již tradičně vypravil na prázdninové soustředění. Našim útočištěm se na pět
dnů stala už podruhé chata Miloše
Lindra v Horní Malé Úpě. Počasí nám
přálo, a tak jsme si tento výlet užili.
Na soustředění se zpívá, tančí, hrají se
hry, chodí se na výlety, dokonce jsme
si po loňském úspěchu zopakovali
i Letní olympijské hry. Nechyběla ani
stezka odvahy, kterou úspěšně zdolali
jak ti strašení, tak strašidla.
Prázdniny se rychle překulily a byl
tu opět nový školní rok a abychom
si ho trochu více zpříjemnili, naplánovali jsme na sobotu 7. září 2013
posvícenskou zábavu. Počasí bylo
objednané, pivo vychlazené, kýta
se pekla, takže nic nebránilo tomu,
aby po poledni začal dětský den se
spoustou atrakcí, kterému věnujeme
samostatný článek na str. 10. Dětský
den neprobíhal pouze v areálu ZŠ a
MŠ Mžany, ale i u rybníku Stávka,
kde si děti mohly prolézt labyrintem,
zastřílet z airsoftových pušek, svézt se
na lodičce a ulovit i největšího kapra, což se podařilo Kristýně Erbsové
z Hněvčevse, která ulovila kapra 47
cm dlouhého.

Stěžerské oslavy
... pokračování ze str. 1
Vyvrcholením
slavnostních
dnů bylo svěcení obecních symbolů, které provedl kanovník
Mgr. Zdeněk Novák. V úvodu
celé ceremonie připomněla starostka všem přítomným, o jak
výjimečnou chvíli pro občany Stěžer jde. Vždyť nově přijaté symboly budou sloužit další staletí
stěžerské budoucnosti. Ocenila
také, že podobu těchto symbolů
si z mnoha návrhů pana heraldika vybrali sami občané. Popřála všem, aby byli na své symboly
hrdi. Symboliku erbu i praporu
potom osvětlil zastupitel PharmDr.
Luboš Melichar. K emotivní atmosféře svěcení velmi přispěl výkon
tří trubačů. Výběrem národních
a vlasteneckých básní a písní
dokreslilo výjimečnost okamžiku
dokonalé vystoupení žáků místní

základní školy. Výkon těchto čtyř
desítek dětí byl prostě úžasný. Po
vysvěcení symbolů se všichni přítomní odebrali ke slavnostnímu
položení kytice k památníku obětem válek. Vše bylo završeno zpěvem české národní hymny.
Večer byla celebrována mše za
obec a občany Stěžer, následoval
již XIV. Svatováclavský koncert.
Členové Hradeckého pěveckého
sboru tak završili celé stěžerské
oslavy.
Všech akcí, snad i díky nádhernému počasí, se zúčastnily
stovky našich občanů. Všem, kteří se podíleli na náročných přípravách, patří dík, stejně tak jako
těm, kteří se oslav aktivně zúčastnili.
Ing. Dagmar Smetiprachová,
starostka



Vinnetou v podání Ing. Jana Vratislava. Foto: Jiří Pršala

V rámci dětského dne jsme ve
zdejší škole přivítali do obce 8 nových
občánků , 4 chlapce a 4 dívky. Ještě
jednou přejeme dětem mnoho štěstí
a pohody a jejich rodičům hodně radosti ze svých ratolestí.
Dalším bodem v programu bylo
požehnání nové hasičské technice,
o kterém píše Pavel Hýsek na str. 14.
Pan farář po požehnání popřál našim
„máňám“ spoustu najetých kilometrů
bez nehod a ať se vždy vrátí v pořádku
společně s našimi hasiči.
K večeru se chopil mikrofonu opět
sbor Kaštánek, aby zahřál publikum
pro vystoupení skupiny Forsáž, která nám hrála k tanci i poslechu až do
ranních hodin.

Do Mžan už přišel podzim a děti
z Kaštánku (mimo pouštění draků)
už pomalu trénují na letošní vánoční
koncert. A jak se jim to povede?
To můžete sami posoudit v neděli 22.12.2013 od 19.00hod v tělocvičně Základní a mateřské školy ve
Mžanech, kdy společně prožijeme Pohádkové Vánoce s Kaštánkem.
V závěru bych si jménem Obecního
úřadu ve Mžanech dovolila poděkovat
všem, kteří se podíleli a podílejí ať už
na brigádách, zábavách nebo koncertech v našich obcích. Ještě jednou
děkujeme a těšíme se na Vás v příštím
roce 2014.
Za sbor Kaštánek – Aneta Pršalová

Akce zachycené okem kamery
Mnozí s vás možná již zaregistrovali novinku v informování
veřejnosti o akcích, které se v našich členských obcích konají.
Správní rada už v loňském roce
reagovala na nabídku Tomáše Hejtmánka a všem členským
obcím zdarma nabídla možnost
natočení jedné reportáže z některé akce, kterou pořádala buď
obec samotná či některý z jejich
spolků. Tyto krátké reportáže velmi zajímavým a profesionálním
způsobem zachycují podstatu
té či oné aktivity. K mému překvapení této možnosti zdaleka
nevyužily všechny obce. Natočili jsme jich celkem jedenáct.
Namátkou jsou to reportáže
z Branného závodu ze Sovětic,
Oslav 125. výročí založení SDH
Hněvčeves, Velikonoční dílny
českých a polských žáků z Ne-

chanic, Dětského dne z Hrádku,
Koloběžkiády z Mokrovous či
Výstavy voříšků z Probluze. Můžete se podívat i na videoreportáže pořádané přímo mikroregionem. Tradiční cyklovýlet na
kolech, Vybíjená základních škol
a Olympiáda Mateřských škol.
Mnozí nestihli navštívit unikátní akci v roce loňském - Výstavu
obecních symbolů mikroregionů
Nechanicko a Urbanické brázdy.
I z této dvoudenní akce Vám
můžeme
nabídnout
krátkou
poutavou reportáž.
Všechny
reportáže
jsou
dostupné jak na internetových
stránkách mikroregionu (www.
nechanicko.cz), tak i na www.
youtube.cz.
Jana Pečenková, správní rada
mikroregionu Nechanicko
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Střípky z Třesovic - Osudy vesnice ve 20. století
závěr historického cyklu

Dvacáté století bylo velice dynamické období plné technických
a vědeckých objevů, ale také různých
možných i nemožných ideologií.
V jeho historii mají své místo i Třesovice. V předposledním díle našeho
historického cyklu se ohlédneme za
dějinami obce zhruba od počátku 20.
století do konce 2. světové války.
Počátek století začal v Třesovicích,
zvláště pro rolníky, nepříznivě. Roku
1904 postihlo celé Čechy ohromné
sucho, které zničilo veškerou úrodu.
Obec tenkrát obdržela peněžitou náhradu, a to 1 320 korun. Roku 1905
byl stržen starý jeřáb a zvon z něj byl
přenesen do zvoničky na nově vybudované hasičské zbrojnici. Velice
zajímavý byl rok 1907, kdy ve vsi došlo k založení Spořitelního a záložního spolku pro Třesovice, pozdější
Kampeličky.
Tou dobou byla rovněž združstevněna místní sušárna, postavena
1894, která se stala jedním z neoddělitelných symbolů naší vsi. Prvním
rokem do družstva vstoupilo 67
členů s 287 podíly z Třesovic, Popovic, Mokrovous, Sobětuše, Suché
i Střezetic. Zároveň bylo za první rok
do sušárny dodáno 1 287 270 kg surové čekanky a vyrobeno 350 200 kg
suchého zboží.
Během sčítání lidu v roce 1910
bylo v obci 57 domů a 420 obyvatel.
Výstřely v Sarajevu násilně přervaly
40 let trvající mír mezi evropskými
velmocemi a rozpoutaly válku, která se dotkla snad každého. „Neděle
dne 26. července 1914 utkví dlouho
v paměti obyvatelstva. Hned zrána se



na všecky strany rozjely automobily,
které do obcí ještě před polednem
dodaly mobilizační vyhlášky…“ Pro
obec to mělo neblahý dopad. Odchodem mužů na vojnu odešla hlavní
pracovní síla. Nucené rekvizice obilí
a dalších zásob se někdy neobešly bez
konfrontace vesničanů s rekvírující
armádou. Naděje, že válka brzo skončí, se rozplynuly a vřava trvala až do
roku 1918.
Z války se do Třesovic nevrátilo 11
mužů.
Ve výše zmiňovaném roce se vesele bouralo staré Rakousko a radostně
budovala nová Československá
republika. Roku 1919, snad vlivem
vlasteneckých nálad, bylo iniciováno
založení tělovýchovné jednoty Sokol
i v Třesovicích, a to po přednášce náčelníka Sokolu v Dohalicích Rudolfa
Petráňe. Jednota fungovala jako pobočka Sokola v Dohalicích a zprvu
měl spolek 40 členů. Jeho činnost
byla přerušena v době nacistické
okupace. Po válce byl obnoven jen
krátkou dobu, avšak vyvíjel pouze
ochotnickou činnost a i ta brzy skončila.
Když se v roce 1920 rozdělovaly
pozemky velkostatku Sadová, chtěli si místní občané přijít na své
a nějaké získat. Vznikl tedy spolek
„Domovina“, který měl při jejich
získání pomoci, aby pozemky lidé
vlastnili a nemuseli je najímat. Spolek
vypomáhal o rok později, při výkupu
panských cest.
V roce 1921 bylo v obci 423 obyvatel.
Pomník padlým v 1. světové válce

Stavba Jednoty. Foto: archiv Karla Bednáře

je nedílnou součástí obce. Byl odhalen v roce 1922. Návrhy pomníku
pocházely od firem Mertlík v Kuklenách, Mejstřík v Nechanicích a Fr.
Jiránek z Hořic. Po jednání členů
Hospodářsko - čtenářské besedy,
hasičského sboru a zastupitelstva
byl vybrán návrh pana Mejstříka.
Slavnostní odhalení dne 2. července
bylo v režii místních spolků. Pomník
samotný stál 5 000 Kč a celková cena
i s instalací činila 6 514 Kč.
Třesovice byly až do 20. let bez
elektrického napojení. Dne 22.
února 1929 nově vzniklo Elektrárenské družstvo o 52 členech. Místní
Rolnické družstvo jako největší spotřebitel se zavázalo přispět na výstavbu rozvodné části sumou 22 000 Kč
a obec 20 000 Kč. Stavba rozvodné
sítě byla dokončena a připojena na
podnik „Východočeská elektrárna
v Hradci Králové“ dne 18. června
1929.
V roce 1937 ve dnech 21. – 24.
srpna se ve zdejším kraji konaly rozsáhlé vojenské manévry. „… v 8. 30
ráno přijela do Třesovic 5. eskadrona
jezdeckého pluku z Terezína. Občané
vycházeli vojákům vstříc a tito při
odchodu (zdrželi se zde pouze přes
noc) srdečně děkovali.“
Od roku 1937 začala ve vlastní
budově úřadovat Kampelička, postavena nákladem 144 000 Kč. Budova
byla nejenom sídlem peněžního
úřadu, ale zároveň se stala i jakýmsi kulturním domem, kde si dávaly
dostaveníčko třesovické spolky. Zároveň zde od roku 1940 sídlí místní
knihovna, která do té doby byla vždy



umístěna u členů Besedy.
V roce 1938 měla obec 402 obyvatel.
Následovaly mnichovské události,
zabrání Sudet, vlna zklamání z konce první republiky. Druhá republika
neměla dlouhého trvání. Říkalo se:
„Malá, ale naše!“ a bohužel i to málo
bylo zabráno nacistickým Německem.
Rozpoutala se 2. světová válka, ale život
šel dál.
Všechny cedule a nápisy měly být
v německo-českém jazyce, takže třeba na razítku obecního úřadu vedle
„Obecní úřad Třesovice okres Hradec
Králové“ stálo „Gemeindeamt Tresowitz Bezirk KÖniggrätz“. Některé spolky
utlumily svoji činnost, jiné byly zrušeny (Sokol a Hospodářsko - čtenářská beseda). Rok 1941 přinesl do obce
kromě starostí i potřebné telefonní
spojení, aparát byl umístěn v hostinci
Eduarda Ryby. Válka zasáhla do životů
lidí ve vsi různě. Například v roce 1944
byli tři muži odvezeni na nucené práce
do Rakouska do města Bruck, kde měli
kopat zákopy. Dále je nám známo, že
jedna rodina aktivně spolupracovala
s mládežnickou organizací Hitlerjugend. Místní učitelé byli totálně nasazeni v říši.
V noci 8. října 1944 došlo na Nechanicku k rozsáhlému zatýkání.
Bylo zatčeno cca 25 osob za údajné
organizování národních výborů. Po
výslechu v Hradci Králové byli zatčení převezeni do Terezína. Mezi
zatčenými byl Stanislav Závodný,
obvodní tajemník pro Třesovice
a Střezetice, který bydlel v Kampeličce.
... pokračování na následující straně

Budova Kampeličky v Třesovicích na historické fotografii. Foto: archiv
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Střípky z Třesovic - Osudy vesnice ve 20. století
závěr historického cyklu

Po skončení války se opět vrátil. Je to
jediný případ zatčení v Třesovicích, o
němž víme.
V roce 1945 bylo v obci 381 obyvatel.
Po osvobození spojenci a konečném
poražení Nacismu si všichni mysleli, že se vrátí do starých kolejí. Jenže
světové mocnosti na to měli jinačí
názor. V roce 1948 nastupuje éra Komunismu, doba ostrých kontrastů,
utlačování, nesvobody, ale i světlých
chvilek. Svět byl rozdělen „železnou
oponou.“
Důležitou událostí té doby je socializace v zemědělství. V Třesovicích se
nejprve založilo menšinové družstvo,
a to v roce 1951. Družstvo jako takové
vzniklo roku 1957 a prvním předsedou
byl František Pečínka, první velkou
stavební akcí byla stavba kravínu, která proběhla mezi lety 1958 – 1959. Na
stavbě pracovali Maďaři, kteří byli ubytovaní v hájence pod lesem. Družstvo
bylo v roce 1961 sloučeno s Popovicemi v JZD Rozkvět se sídlem v Třesovicích.
Zajímavostí je, že bytovka, postavena u JZD, byla původně postavena

jako kancelářská budova pro potřeby
družstva, ale brzy po dostavbě se rozhodlo, že zde budou byty. Kancelář
zde nikdy nebyla, protože v té době
došlo ke změnám v poměru družstva.
Okresní zemědělská správa měla zájem na tom, aby byla sloučena družstva Střezetice, Dlouhé Dvory, Tůně,
Sobětuš, Suchá, Mokrovousy, Horní
i Dolní Dohalice pod správu v Třesovicích. Samotné družstvo v obci se mělo
rozšířit a prostor mezi JZD a obcí měl
být zastaven bytovkami pro budoucí
zaměstnance. Družstvo mělo ke všemu
velice dobré hospodářské výsledky, ale
OZS ztratilo ambice družstvo rozšířit.
Nakonec došlo se sloučením s JZD
v Mokrouvousích což byla určitá potupa, protože toto družstvo nebylo
finančně ani materiálově zajištěno.
Nakonec se ukázalo, že to nebyl příliš
dobrý nápad, jelikož výsledky v hospodaření už nedosahovali takové výše
jako předtím.
Mimo to došlo např. k zavedení rozhlasu. Některé spolky, které připomínaly 1. republiku se zrušily. Na místo
toho vznikaly organizace poplatné
vládnoucí straně jako: Svaz mládeže,

Návštěva dětí
z MŠ Nechanice v bažantnici

V týdnu, kdy jsme si s dětmi
v MŠ povídali o lese a o všem co
k němu patří, jsme dostali nabídku
od pana Hakena, který je členem
honebního výboru honitby Nechanice, abychom se přišli podívat
do Bažantnice do Komárova. Děti
si mohly prohlédnout nejen celou
bažantnici a díky panu Baliharovi
i pohladit živé bažanty, ale dozvědět se o nich mnoho zajímavostí.
V teple klubovny u čaje a perníku
potom se zaujetím poslouchaly

vyprávění pana Hory o střelných
zbraních, trofejích a o tom, jak se
myslivci starají o zvěř. Po návratu
do MŠ děti dlouze vyprávěly zážitky nejen ostaním p.učitelkám,
ale hlavně doma rodičům, a také
nakreslily krásné obrázky.
Tímto bychom chtěli za děti poděkovat panu Hakenovi a ostatním
myslivcům za to, jak se nám po
celou dobu návštěvy věnovali.
I. Šulcová a B. Lehká, učitelky
MŠ Nechanice.

Svaz žen, Dohlížecí výbor a další, které
se družili v Národní frontě.
V srpnu 1968 byl ve vsi konvoj
Polské lidové armády táhnoucí se od
spodní části obce až k železnému mostu.
Co se týče pro dobu typických akcí
„Z“ v obci je takto občany postavena
prodejna Jednota (1972) a hasičská
zbrojnice se zastávkou (1968) Následující léta přinesla postupnou proměnu
rázu obce, více a více mizely pro náš
kraj příznačné podlouhlé chaloupky.
Rozvoj dopravy na těchto změnách
také přispěl. Kříž doposud stojící
v místech před nynější prodejnou, musel být přemístěn na protější stranu silnice. Sušárnu, jenž doposavad vlastnil
podnik Vitana, roku 1979 získal Státní
okresní archiv v Hradci Králové.
Roku 1965 bylo v obci 300 obyvatel.
Následuje 17. listopad 1989, komunistický režim se pod náporem
demonstrací zhroutil. Konečně po
dlouhé době se můžeme svobodně
nadechnout, posléze se však Československo rozpadá a v roce 1993 vzniká
Česká republika.
Nový vítr do vesnice přivál řadu

novinek. V 90. letech zde proběhla plynofikace, budování vodovodu (1999)
a chodníků (2002), ale zároveň byla
zavřena poslední hospoda, kvůli nevyhovujícím podmínkám a od té doby
slouží k těmto účelům hasičská klubovna.
K novým vykročením do nového
milénia patří, že se obec stala 4. 10
2001 členem nově vzniklého Mikroregionu Nechanicko a připojení
obce Popovice, dosud spadající k Nechanicím. Obce byly sdruženy 1. 1.
2002. Další významným letopočtem
je rok 2008, kdy byl vsi přidělen znak
a prapor, jehož popis zní: V modrém
štítě zlatý obilný snop nahoře podložený kosmo cepem a šikmo kosou
a dole provázený dvěma vztyčenými
dubovými listy, vše stříbrné.
Roku 2012 měla obec 250 obyvatel.
A zde končí naše dlouhé putování
historií. Děkuju všem, kteří se podělili
o různé zajímavosti a fakta, dále Vám
čtenářům a doufám, že jste si z těchto
„střípků“ složili jasný obraz o historii
vsi Třesovice.
Vojtěch Dolana
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Dvouhodinové vyprávění Zdeňka Trošky nezklamalo
Starčov - Členky Dámského klubu ve Stračově se nadále pravidelně
scházejí. Na období prázdnin sice
žádný program organizován nebyl, ale
naše setkání probíhala. V nově opravené klubovně bylo s oslavenkyněmi
svátků a narozenin veselo.
Těšily jsme se na Zlatou posvícenskou hodinku 2. září, zejména na
pozvaného režiséra Zdeňka Trošku.
Čekání na něho nám zpříjemnil
hrou na harmoniku pan Mádlo ze Lhoty pod Libčany.
Přes tři stovky diváků, kteří i v nepříjemném počasí přišli, se dobře bavilo. Dvouhodinové vyprávění Zdeňka
Trošky nezklamalo.
Na zářijový Dámský klub mezi nás
přišel místostarosta Jiří Souček, aby

zjistil naše dojmy ze Zlaté hodinky
a poděkoval ženám, které pomáhaly
při organizování této akce. Pozval nás i
na opékání masa.
Na říjnový Dámský klub k nám
znovu zavítal cestovatel profesor Jaroslav Dršata s poutavým vyprávěním a
promítáním fotografií z jeho putování
na kole po Turecku. Na tuto přednášku mezi nás přišlo i několik mužů a
všem se beseda líbila. Pan profesor má
připravené povídání o cestě do Sýrie a
slíbil, že opět dorazí i k nám a podělí se
s námi o zážitky i z této exotické země.
Program Dámského klubu ze Stračova do konce tohoto roku najdete v
příloze.
Eva Hájková



2. září - Zlatá posvícenská hodinka se Zdeňkem Troškou.
Foto: Jitka Capoušková

Střelbu z airsoftových zbraní, lanovou dráhu a buřtpárty, to vše zažily děti v Mžanech
Mžany - Pestrý program a pěkné
slunečné počasí udělalo radost
nejen příchozím, ale i pořadatelům
mžanské zábavy a vykouzlilo nejeden
úsměv na tváři. Spoustu disciplín a
bohatou tombolu ocenily především
děti, avšak do velkolepé „buřtpárty“
se zapojili všichni.
V sobotu 7. září se otevřely pro
veřejnost vrata do areálu zahrady Základní a mateřské školy ve Mžanech.
Atmosféru ovládl zejména dětský
smích a radostný hlahol, neboť se zde
mohly vyřádit na více než patnácti atrakcích, které pro ně připravil
místní SDH společně s ostatními
dobrovolníky. Kluky bavilo chytání
rybiček, jak opravdových, tak i těch
na pískovišti. Sjížděli po lanové dráze
a stříleli z modelů zbraní, které zapůjčil airsoftový team AS SGC. Dívky
více ocenily kolo štěstí, jízdu s koňským spřežením a malování na obličej. Ve skákání v pytlích se vystřídaly
všechny děti a proběhnutí labyrintu
si s chutí vyzkoušeli i dospělí.
„Já to běžel taky a měl jsem lepší

dobrovolných hasičů Mžany a všem,
čas než děti, a to mě bolí záda,“ pod vedením sester Pršalových.
Celý den i večer se moc vydařil. co se na organizaci podíleli.
pochlubil se pan Němec z Dubu.
Po vynikajících výkonech se ná- Za pestrý program a příjemné
prostředí děkujeme především Sboru
Veronika Kašparová, Mžany
vštěvníci sešli na „buřtpárty“.
„Máme pro vás sto buřtů,“ upřesnil
pan starosta. Ten, komu se nechtělo
stát nad ohněm se špekáčkem na vidlici, si mohl zakoupit grilované maso
či zeleninu, nebo špízy, steaky a další
chuťovky, které připravila vedoucí
kuchyně místní ZŠ paní Munzarová.
Od tří hodin jste mohli společně
s panem starostou Tomášem Valenou
a paní Munzarovou a Podubeckou
přivítat v budově základní školy ty
nejmladší obyvatele Mžan. Slavnostní zapsání do knihy občánků, předání květin maminkám a drobných
dárků dětem nesmělo chybět.
Po vítání občánků se na podiu na
hřišti ujali slova pan Pavel Hýsek
a Petr Matějíček, kteří u této příležitosti představili veřejnosti nové hasičské auto. Večerní zábavu s hudebním
doprovodem
revivalové
kapely
Forsáž odstartovalo vystoupení dět Buřtpárty ve Mžanech. Foto: Petr Munzar
ského hudebního sboru Kaštánek

Dýňohraní 2013
Stěžery - V předvečer stěžerských oslav se konalo v centru obce již třetí „Dýňohraní“,
kterého se pravidelně účastní
děti ze ZŠ spolu se svými rodiči. V letošním roce jsme
mohli mezi námi přivítat dýňového robota, mimozemšťany
i s jejich vesmírným dopravním
prostředkem, obří želvy a další
zástupce z řad živočichů. Nechyběly ani pohádkové postavy,

roztomilá miminka, strašáci
a jiní panďuláci. Mnohokrát děkujeme všem, kteří si našli čas
pro „sochání z dýní“ i ostatním,
kteří se přišli na naše tvoření
a stvoření podívat. A kdyby se
v budoucnu někdo chtěl k našemu hraní si s dýněmi přidat,
budeme jen rádi. Věk tu v tomto
případě nehraje žádnou roli.
Mgr. Martina Kloučková
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Vaňhalovo výročí
Nechanice - Letošní rok je pro Nechanice ve znamení 200. výročí úmrtí
J. K. Vaňhala, významného, ve světě
uznávaného hudebního skladatele
a nechanického rodáka. Vaňhal byl
současníkem hudebních osobností 18. století – A. Mozarta, Ch. W.
Glucka nebo J. Haydna. V Nechanicích má tento skladatel pamětní desku na domě, který stojí na místě jeho
bývalého rodného domku.
K tomuto výročí probíhal během
roku cyklus koncertů skladeb tohoto
hudebního skladatele. První se uskutečnil již v březnu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nechanicích.
V podání pěveckého sboru Cantus
Feminae a Hořického komorního
orchestru zazněla Vaňhalova Stabat
Mater. V květnu, na klavírním koncertě v Kulturním domě v Nechanicích, byly na programu skladby J. K.
Vaňhala v podání mladého umělce
z Hradce Králové Matyáše Nováka.

O měsíc později byl uspořádán další
koncert v nechanickém kostele. Varhanní skladby zazněly v podání prof.
V. Uhlíře. V září následoval koncert
v KD Nechanice, na kterém vystoupili se skladbami Vaňhala pánové
J. Tůma – pianoforte a J. Krejčí –
klasicistní klarinet. V říjnu se mohli
návštěvníci koncertu v KD seznámit
s komorní tvorbou J. K. Vaňhala.
Současně probíhaly koncerty
i v jiných městech. Například v září
v kostele sv. Anny v Hradci KrálovéKuklenách vystupoval chlapecký
sbor Boni Pueri.
Posledním koncertem, kde můžete
vyslechnout skladby J. K. Vaňhala,
bude 22. listopadu 2013 tradiční Svatocecilcký koncert. Začíná v 19 hodin
v KD Nechanice, pořádá ho sdružení
Ars Viva a účinkují Cantus Feminae,
Hořický komorní orchestr a žáci ZUŠ
Habrmanova Hradec Králové.
za KD Nechanice Hana Kramářová



29. září Koncert J. Tůmy a J. Krejčího. Foto: Kateřina Nováková

Velkolepé loučení s létem
Tůně - Škola už je v plném proudu,
ale děti, které se s prázdninami přišly
rozloučit v sobotu posledního srpna
v Tůni, na to budou určitě ještě řadu
dní vzpomínat.
Obvod areálu hřiště byl zcela zaplněn nejrůznějšími atrakcemi a uprostřed se odehrávala prakticky nepřetržitě nejrůznější představení. Začalo
to ukázkou psího tance a dog frisbee,
pokračovala taneční skupina Cheeky
Cheerky, která letos získala 2. a 3. místo
na mistrovství světa v Praze. Pak přišli
další pejskové a předvedli agility, neboli „psí parkur“. Následovalo několik
ukázek RC modelů letadel a vrtulníků
a vystoupení taneční skupiny Attitude
ze Dvora Králové. Poté několik větších
psů ukázalo, jak umějí chytit protivného chlapa a předat ho své paničce. Prostě, bylo pořád na co koukat
a komu tleskat.
Pokud přece jen v programu vznikla
přestávka, nebo pokud to někoho moc
nebavilo, rozhodně nepřišel zkrátka.
Každý si mohl najít zábavu podle svého
věku a chuti. Tak například zastřílet si
z luku, paintbolové či airsoftové pušky,
vzduchovky se zaměřovačem i klasické
vzduchovky, zkusit si chůzi na chůdách nebo na lyžích ve dvou i ve třech,
pomalovat si sádrový odlitek podle
vlastní fantazie, umlít zrnkovou kávu
v opravdovém ručním mlýnku, vyrobit si náramek z korálků nebo si projet
slalom s klasickým dřevěným trakařem
(i s fůrou sena). Nečekaně velký zájem
byl i o praní prádla na valše v opravdových dřevěných neckách. Komu se
některá disciplína obzvlášť povedla,

dostal ještě drobný dárek nebo sladkost
od našich sponzorů. Kdekoli v areálu
bylo možné potkat medvídka Pombear
s přítelkyní, který za básničku rozdával
své oblíbené dobroty.
Tradičně velký zájem byl o malování
na obličej, velice brzy jste v areálu mohli potkat čerty, supermany,
motýlky, víly či princezny, kterých postupně přibývalo. A že to byla opravdu
paráda, o tom svědčí to, že neodolalo
ani několik dospělých.
Kdo si chtěl protáhnout tělo, měl
k dispozici dva skákací hrady, trampolínu, divokou jízdu na lahvi od Coca
Colly, nebo Člověče, nezlob se, kde byl
každý sám figurkou i hráčem. Pro ty
hloubavé pak byly k dispozici nejrůznější hlavolamy a disciplíny zručnosti,
poučit jste se mohli na stánku Červeného kříže, kde bylo možné si zkusit na figuríně nepřímou masáž srdce.
Na stanovišti Policie ČR jste si mohli
navléct neprůstřelnou vestu či pouta.
V teepee skautů vám zase poradili, jak
jednoduše a efektivně pečovat o životní
prostředí a na stánku včelařů si ti větší
mohli povídání o včelách osladit douškem medoviny.
Celému areálu už tradičně dominovala vojenská technika - výstava
nejmodernějších ručních zbraní zásahových jednotek, historické vojenské
motocykly, transportéry a nákladní automobily (včetně největšího sovětského
vojenského nákladního automobilu
KRAZ) a dokonce i opravdový tank
(pro znalce: T55 Kladivo v maďarské
verzi). Všelijakých vojenských vozidel
tady bylo na třicet kousků a všechny si

bylo možné nejen zblízka prohlédnout
a osahat, ale některé i prolézt a na některých se bylo možné dokonce i svézt.
Ti odvážní se dokonce mohli proletět
vrtulníkem. Poněkud starší techniku
jsme mohli vidět u stánku Historického C. k. řadového pěšího pluku č. 18,
kde byly uniformy a zbraně z dob bitvy
na Chlumu z roku 1866 (a kde se občas
i střílelo z ládovačky).
Po tom všem bylo možné se projet
v klidu za lesem na koni či na voze taženém koňmi nebo na autotrenažéru,
ale i na terénní motorce.
Když přišel hlad, bylo k dispozici prasátko na rožni, párky v rohlíku,
uzené klobásy a hranolky, pivo, malinovka i kofola, domácí koláče a další
sladkosti (naše seniorky pekly už od
čtvrtka) a káva, v hospodě pak i leccos
jiného. Zkrátka nikdo nestrádal a bavili se všichni, dospělí, děti i klienti ÚSP
Chotělice.

Fotografie můžete vidět na www.tune-nechanice.cz.
Počasí nám náramně přálo a snad
i proto přijelo bezmála dva tisíce lidí.
Jen zorganizovat parkování všech těch
aut byl obrovský úkol. Protože v Tůni je
nás jen asi 120 stálých obyvatel (včetně
kojenců a seniorů), muselo s organizací
pomáhat i několik přespolních. Všem,
kteří přiložili ruku k dílu, sponzorům,
bez kterých by něco takového nebylo
vůbec možné, i všem, kteří přijeli bez
nároku na jakoukoli odměnu, patří veliký dík za všechny děti.
A víte co? Pokud máte rádi sladkosti,
nebo ještě lépe, pokud je umíte i upéct,
přijďte do Tůně v sobotu 16. listopadu.
Bude se zde konat třetí ročník „Buchtobraní“, soutěže o nejlepší domácí
sladkost. Soutěžit může každý, hodnotit budou všichni.
Jiří Chludil
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Loučení s létem aneb Stezka odvahy v Kunčicích
Kunčice - V pátek 30. srpna se
stejně jako v loňském roce sešlo na
hřišti v Kunčicích bezmála čtyřicet
dětí se svým doprovodem. Počasí
přálo a na děti nejprve čekalo sedm
stanovišť, na nichž si mohly vyzkoušet různé aktivity: od hodu balonkem
na cíl (klaun s velkou pusou), přes
slalom na koloběžce nebo složení velikých puzzlí z tvrdého papíru až po
rozvoj hmatu a obratnosti s brčkem a
lentilkami.
Velikou odezvu mělo stanoviště
s lukostřelbou a „lovení“ dobroty se
zavázanýma očima. Po splnění všech
úkolů se děti s rodiči posilnily párky
a klobásami opečenými na ohni a nedočkavě vyhlížely západ slunce.
Jakmile se setmělo, první odvážliv-

ci se totiž vydali na stezku odvahy
poblíž hřiště. Ohlas vzbudilo hned
první stanoviště u hřbitova, kde se
měli účastníci podepsat a kam se na
podpisovou listinu spouštěl pomalu
velký pavouk s chlupatými končetinami. Zaujala rovněž vysoká postava
opice, která zprvu nenápadně postávala u křoví, po chvíli však velmi
aktivně nabízela kolemjdoucím k podání nechutně lepkavou ruku.
Na konci stezky čekala na každého
odměna a krásný ohňostroj, a tak si
letošní akci užily děti s rodiči i ostatní účinkující.
Děkujeme všem za pomoc a těšíme
se někdy příště.
Mgr. Ludmila Valešová,
vedoucí CVČ



Znalosti přírody
si provětrali v Lodíně
Lodín - Letošní v pořadí již 4.
pochod „Okolo Lodína“ se opravdu vydařil. Především vyšlo počasí,
ale hlavně se ho zúčastnila bezmála
padesátka dětí a téměř dvojnásobný
počet dospělých. Děti si zopakovaly
znalosti o přírodě, názvy hub, rostlin a zvířat, ale i jak se mají v lese



chovat. Nejvíce je zaujala střelba ze
vzduchovky a ukázka paroží, kterou
připravilo Myslivecké sdružení Starý
háj Petrovice. U rybníka Močidlo na
každého čekala odměna. Lodínští rybáři připravili opékané pstruhy. Velké
poděkování patří všem zúčastněným.
Veronika Dvořáková

Děti poznávaly podle větviček stromy. Foto: Jaromír Pelánek

Při loučení s létem děti skládaly velké papírové puzzle. Foto: M. Fialová

Slavný Vaňhal
rozezněl kostel v Hněvčevsi
Hněvčeves - Od úmrtí slavného
skladatele J. K. Vaňhala uplynulo
již 200 let. V Hněvčevsi pobýval
v letech 1759 – 1761 a působil zde
na farní škole.
V rámci festivalu J. K. Vaňhala se 28. září 2013 uskutečnil v
Hněvčevsi koncert. Během veče-



ra zazněly skladby v interpretaci Vaňhalova kvarteta s hostem
kontrabasistou Františkem Machačem. Zaplněný kostel sv. Jiří po
produkci nadšeně aplaudoval.
Po koncertu přijali hudebníky
a členy Vaňhalovské společnosti
na místní faře.
Ivan Tejkl

Koncert v rámci festivalu J. K. Vaňhala. Foto: L. Beran

Obec Těchlovice nabízí
prostory obecní vinárny.

sport
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Těchlovický pohár v nohejbalu vybojovali RIC PIC
Těchlovice - V sobotu 7. září se na
tenisových kurtech v Těchlovicích
uskutečnil 21. ročník turnaje v nohejbalu o Putovní pohár obce Těchlovice. Pořadatelem tohoto turnaje pro
amatérské hráče je TJ Sokol Těchlovice, oddíl nohejbalu.
Do turnaje se přihlásilo celkem
17 týmů z Těchlovic a okolí. Družstva mohla být složena ze 3 hráčů
a 1 náhradníka. Týden před turnajem
proběhlo rozlosování do čtyř skupin.
Dvě skupiny hrály na asfaltu a dvě na
antuce.
Celý turnaj se nesl ve znamení
slunce a zábavy. Všichni zúčastnění,
hráči, pořadatelé i fanoušci se sešli
v osm hodin na místním hřišti. Zde
se uskutečnil nástup družstev a povinné seznámení s pravidly.
V první části bojovaly týmy ve sku-

pině stylem „každý s každým“. Z každé skupiny postupovaly čtyři týmy do
dalších bojů. Po postupném vyřazení
méně šťastných zůstaly ve hře jen
čtyři týmy: RIC PIC, Machoňovi kluci, Zlaťáci a Znalci. Ty se utkaly o nejvyšší pozice v turnaji. O třetí místo
usilovali Zlaťáci a Machoňovi kluci,
ve finále se střetli Znalci a RIC PIC.
Konečný výsledek byl následující:
1. RIC PIC, 2. Znalci, 3. Zlaťáci, 4.
Machoňovi kluci.
Stánek s občerstvením fungoval
výtečně i tentokrát. O hráče i fanoušky bylo zodpovědně postaráno. Za to
patří obsluze stánku velký dík.
Všichni účastníci se velice dobře
bavili a někteří s námi vydrželi při
posezení s hudbou až do večerních
hodin.
Zuzana Klazarová



Vítězný tým RIC PIC - zleva: Vojtěch a Martin Potůčkovi, Jiří Pechar.
Foto: Daniel Schejbal



Předávání peněz Evě Wagenknechtové (vpravo) z Hospicu Anežky
České. Předávají zleva Ivana Žočková a Martina Trávníčková se
synem Adamem. Foto: archiv

CHARITATIVNÍ
ZUMBA v LODÍNĚ
Lodín - Člověk stárne a nepřipouští si to. Ale... Paní a dívky,
pod vedením Martiny Trávničkové, vědí, že nikdo není věčně
mladý.
V Lodíně jsme cvičily 6. září
2013 zumbu, a to pro Hospic
Anežky České – Červený Kostelec.

Vybraly jsme 15 500 Kč. Zúčastnilo se 50 cvičenek.
V roce 2012 jsme cvičily pro
Infekční dětskou kliniku FN HK.
Vybraly jsme 18 000 Kč.
Pomáhat se má a jde to i cvičením. Děkujeme všem dárcům.
MUDr. Lydie Vlášková

Přes 60 kaprů – to je úlovek těchlovických rybářů

Těchlovice - 14. září se uskutečnily
na těchlovickém rybníku „Jordán“ rybářské závody pro místní fotbalisty a
jejich přátele. Pořadatelského postu se
ujal Michal Šprinc a naplánoval přesný
průběh závodu a veškerá pravidla. Za
umožnění konání závodu patří dík majitelům rybníka panu Košťálovi a panu
Lánovi.
Účastníci se sešli v dopoledních
hodinách u rybníka, kde proběhlo
rozlosování stanovišť. Zúčastnili se
zkušení závodníci, tři ženy i absolutní
začátečníci, kterým byla poskytnuta
v případě potřeby pomoc ze strany organizátora.
Závod se dělil do dvou poločasů,
na začátku každého proběhlo losování
loviště. Úlovky se počítaly na body.
Kolik měla ulovená ryba centimetrů,
tolik bodů bylo připsáno na kartu závodníka a na závěr sečteno. Účastník
s nejvyšším počtem bodů (centimetrů)

byl zaslouženým vítězem. O veškerá
měření se staral nestranný rozhodčí.
V připravené přestávce mezi poločasy
bylo zajištěno občerstvení.
Za celé závody se nachytalo 66 kaprů
a 2 líni.
Večer se konalo v místní hospodě „U
Hysků“ vyhlášení výsledků a předávání
cen. Každý účastník si odnesl domů
něco na památku.
Celkové vyhodnocení soutěže bylo
následující: 1. David Vyčítal, 2. Jiří Lán,
3. Zdeněk Havlíček. Cenu za největší
rybu závodu vyhrála zaslouženě paní
Dita Skalická.
Hodnocení závodu bylo od všech
účastníků kladné, neboť si každý přišel
takříkajíc „na své“. Dobrou zábavou
počínaje, přes dobré přátele, jídlo, pití
a stále dobrou zábavou konče.
Za organizaci a přípravu výtečných
cen patří díky pořadateli a jeho týmu.
Zuzana Klazarová



Účastníci rybářských závodů. Foto: Veronika Ungrádová
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Děti ze Stračova soupeřily
o nejlepší rybářský úlovek
Stračov - Dětský rybářský závod,
který pořádá Sdružení rybářů Stračov, má již svůj druhý ročník. V sobotu 7. září se jej účastnilo 12 dětí
s doprovodem rodičů a poradců.
Od rána nás vítalo krásné
podzimní počasí a chybělo jen chytit
nějakou tu rybičku. Závod trval dvě
hodiny. Bylo uloveno 16 ryb v celkové délce 428 cm. Největšími rybami byli dva karasi, oba dlouzí 37 cm.
Kromě karasů uvízli v podběráku i
plotice a lín.
Proti prvnímu ročníku bylo uloveno méně kusů, zato větší míry.
Tabulka závodů Stračov 2013:
Kategorie A (do 7 let):
Jan Luštický, 5 let – úlovek 0 ks, Pavel
Vyčítal, 5 let - úlovek 0 ks
Kategorie B (8-10 let):
1. místo: Aneta Kvasničková, 9 let úlovek 3 ks - 31, 31, 37 = 99cm, 2.
místo: Josef Luštický Josef, 8 let úlovek 3 ks - 13, 32, 31 = 76cm, Te-

reza Havrdová, 8 let – úlovek 0 ks,
Daniel Mádle, 8 let – úlovek 0 ks
Kategorie C (11 – 15 let):
1. místo: Martin Hejduk, 11 let úlovek 5 ks - 33, 28, 21, 25, 37 = 143
cm, 2. místo: Michala Poláková, 12 let
– úlovek 4 ks - 9, 25, 32, 33 = 99 cm,
3. místo: Filip Vyčítal, 13 let - úlovek
1 ks – 11 cm, Michaela Havrdová,
12 let – úlovek 0ks, Patrik Mádle, 11
let - úlovek 0 ks, Simona Hejduková,
12 let - úlovek 0 ks. Vítězům i dalším
soutěžícím byly předány poháry
a diplomy. Veliké poděkování patří
všem účastníkům akce, ale hlavně
dětem za vzorné chování u vody při
rybaření, což není vždy obvyklé.
Některé děti byly hodně zklamány, že nic nechytily, ale i to je součást rybaření. Krásný zážitek u vody
a příjemně prožité sobotní dopoledne
v přírodě a kolektivu ale potěší. Třeba
se na ně usměje štěstí na dalších závodech, které chceme pořádat v roce



Účastníci dětských rybářských závodů. Foto: Petra Luštická

2014, a to dvakrát - v červnu a září.
malé rybáře. Těšíme se již teď na další
Zároveň musím poděkovat obecní- ročník.
mu zastupitelstvu za jejich podpoBřetislav Hnízdil,
ru a Romanu Součkovi ze Školicího
předseda Sdružení rybářů Stračov
střediska Stračov za občerstvení pro

Slavnostní
předání hasičské techniky
Mžany - Dne 7. září 2013 se ve
Mžanech za slunečného odpoledne
konal dětský den s tradiční večerní
zábavou. Letos bylo součástí tohoto hezkého dne i slavnostní předání
nové hasičské techniky mžanským
hasičům. Jednalo se o cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 16 na
podvozku STEYR 690 s nástavbou
rakouské firmy Rosenbauer a velitelský automobil VEA VW T4, které
byly pořízeny z rozpočtu obce Mžany.
Ke slavnostnímu předání nastou-

pily v celé své kráse historické prapory okolních sborů z Mokrovous,
Střezetic, Lochenic a Hoříněvsi. Akci
zahájil krátkým proslovem starosta
sboru Pavel Hýsek ml. O střípky
z historie hasičů sahající až do roku
1886 doplnil proslov Petr Matějíček,
velitel jednotky. Následovalo požehnání hasičské technice, hasičům
jednotky a občanům farářem Mariánem Benkem z farnosti Nechanice.
Závěrem poděkoval starosta Mžan,
Tomáš Valena.
Pavel Hýsek



Zleva: Petr Novotný, Václav Bous, Petr Matějíček, Pavel Hýsek
a Marián Benko, který žehnal hasičské technice. Foto: Petr Munzar

Veselé vánoce
a šťastný nový rok
Vám přeje správní rada
mikroregionu Nechanicko.
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