


Boharyně - 11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů.
Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek, v České
republice je od roku 2010 v kalendáři
označen jako významný den. V roce
2014 jsme si rovněž připomněli, že již
uplynulo 100 let od vypuknutí 1. světové války. Také z naší obce musela
řada mužů narukovat a bojovat ještě
za Rakousko - Uhersko. Na památku
těch, kteří na frontě padli, byly v obci
odhaleny dva pomníky. Jeden se nachází v obci Budín a je z roku 1928.
Druhý byl slavnostně odhalen v Boharyni v roce 1938.
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Podzimní vycházka

K připomenutí těchto událostí
obecní úřad pozval občany 25. listopadu minulého roku na podzimní
vycházku spojenou s uctěním památky padlých v 1. světové válce. Procházku jsme zahájili u památníku
v Boharyni, kde byl za účasti příslušníků spolku historického C.k.
řadového pěšího pluku č. 18 položen
věnec a zapálena svíčka. Poté šli
účastníci přes „Kopaninu“ a Zvíkovský hájek i spolu s „vojenským“
doprovodem k památníku na Budíně.
Tady opět na počest padlých občanů
byly vypáleny salvy, položen věnec
a zapálena svíčka. Členové spolku

Podzimní vycházka spojená s uctěním památky padlých v 1. světové
válce. Foto: Kamila Farková

historického C.k. pěšího pluku č. 18
přítomným poskytli řadu zajímavých
informací o průběhu světové války,
zejména o účasti občanů našeho regionu v bojích. Pomník na Budíně byl
v minulém roce nově opraven díky
dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.
Na zpáteční cestě se účastníci procházky zastavili v obecním domku ve
Zvíkově, kde pro ně bylo připraveno
malé občerstvení. Zde při teplém čaji
a koláčích pokračovala beseda se členy historického C.k. řadového pěšího
pluku č. 18. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavostí - o průběhu válečných



Náklad 3600ks

bojů, o výstroji vojáků, používaných
zbraních, o zásobování, o fungování
pošty během války, ale i o činnosti
spolku. Již řadu let se podílí na
obnově pomníků vybudovaných na
památku padlých v první světové válce zejména ve Slovinsku.
I když listopadové počasí na vycházku nebylo zrovna ideální, všichni účastníci byli spokojeni a někteří
i mile překvapeni svým sportovním
výkonem.
JUDr. Věra Macháčková
Starostka
Obec Boharyně

Vypálení čestné salvy u pomníku v Budíně. Foto: Kamila Farková

Sportovní akce i letos
v rámci mikroregionu
Vážení a milí čtenáři Zpravodaje mikroregionu Nechanicko, předně mi dovolte, abych Vám v roce 2015 popřál
pevné zdraví a pohodu v osobním i pracovním životě. Jen
v kostce o tom, co je pro letošní rok v plánu v rámci mikroregio-nu Nechanicko. V současné době je prakticky již
u konce projekt protipovodňových opatření, do kterého je
zapojeno 10 obcí.
Opět budeme pořádat Turnaj ve vybíjené základních škol
a Olympiádu mateřských škol, určitě pojedeme mikroregionem na kolech a i nadále budeme podporovat některé kulturní akce.
Pevně věříme, že činnost mikroregionu kladně přispívá
ke zlepšení a zkvalitnění života nás všech, a to jak v našich
jednotlivých obcích, tak v rámci celého mikroregionu Nechanicko.
Petr Švasta
předseda mikroregionu



Mateřské školy mikroregionu na olympiádě. Foto: Jana Pečenková
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Není zvon jako zvon aneb není kostel jako kostel

Suchá - Nad naše očekávání ožil
v loňském roce společenský život
v kostele v Suché. Významnou akcí
byla Noc kostelů, která se konala 23. května. Program vypukl v 16
hodin, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout veškeré prostory kostela
i kampanologickou expozici sádrových odlitků zvonů. V 17 hodin zahájily kulturní program svým vystoupení děti ze ZUŠ Melodie s.r.o. Od
17:30 pak rozezněla budovu kostela
jazzová muzika kapely Little melody
ze ZUŠ Habrmannova. Celý program
nakonec vyvrcholil v 19 hodin mší
svatou, kterou za hudebního doprovodu odsloužil páter Marián Benko. Pro
návštěvníky akce bylo po celou dobu
připravené venkovní občerstvení,
kromě kávy a čaje např. výtečné koláčky z cukrárny Rohovládová Bělá.
O srpnové návštěvě veteránů starých
kol z první republiky jsme psali v minulém čísle zpravodaje.
Velmi zajímavé bylo povídání „Není
zvon jako zvon“ - 4. října 2014. Do

problematiky kampanologie zasvětil
přítomné Mgr. Jiří Zikmund, bývalý
kurátor sbírky kampanologie Muzea
východních Čech v Hradci Králové.
V úvodu přednášky byli posluchači
seznámeni s historií kampanologické
sbírky. Její základ sahá svým vznikem
až do roku 1902. K největšímu rozvoji sbírky však došlo za první světové
války. Velkou zásluhu na vytvoření
sádrových odlitků zvonů měl tehdejší
starosta Hradce Králové dr. František Ulrich, jemuž se podařilo získat
finanční prostředky na jejich výrobu.
V další části povídání se posluchači dozvěděli mnohé o výrobě zvonů.
Všechny zvony byly odlévány ze směsi
mědi a cínu. Zajímavostí je, že se toto
složení od 14. století po současnost
prakticky nezměnilo. Z podobné slitiny mědi a cínu se odlévala taktéž děla,
a proto byla většina zvonů za první
světové války předurčena k roztavení
pro vojenské účely. Můžeme být tedy
vděčni za to, že se nám zachovaly
alespoň sádrové duplikáty zvonů.
Celá sbírka je momentálně umístěna
v depozitu Muzea východních Čech.
Součástí je i sádrový odlitek zvonu ze Suché. O celé sbírce se mohou
návštěvníci více dozvědět z informačních panelů, které jsou spolu

ADVENT v ČERNŮTKÁCH
Horní Černůtky - První adventní
neděle byla plna očekávání. Místní
ochotnická divadelní skupina nastudovala pod vedením Emy Zámečníkové vánoční divadelní koledování
„Pojďte s námi do Betléma“. Jako první
zazněla koleda „Nesem Vám noviny“. Byl sehrán nádherný, dojemný
příběh, za který patří veliký dík všem
účinkujícím a Emě. Ať to byli Marie
a Josef, andělé, či pastuškové, všichni
předvedli skvělé výkony. Závěrečnou
koledu „Narodil se Kristus Pán“ zpívali



již všichni přítomní, a že se nás sešlo!
A stromeček se rozsvítil a nám srdíčka
pohladil….
A protože představení bylo opravdu krásné, bylo následující den znovu
sehráno na adventu v Cerekvici. Tam
mělo zase úplně jinou úžasnou atmosféru, konalo se totiž v kostele.
O adventu si přišly na své i naše děti.
Těšily se na Mikuláše, trochu se možná
obávaly čertů, ale nakonec vše dobře
dopadlo. Mikuláš přišel v doprovodu anděla i čerta. Všem dětem pak

Kašpar, Melichar a Baltazar v Černůtkách. Foto: Eva Hladíková

s malou expozicí zvonů umístěny
v našem kostele v Suché.
Předvánoční čas nám zpříjemnily děti ze ZUŠ Melodie Hořice, které
pro nás společně se svými vyučujícími připravily na 21. prosince 2014
program plný vánočních písní. ZUŠ
Melodie Hořice patří poděkování za
výtěžek koncertu ve výši 4 000 Kč. Byl
věnován kostelu v Suché.
Letošní rok jsme zahájili opravdu netradičně – divadelním představením. 11. ledna 2015 nám herci
Klicperova divadla zahráli hru E. E.
Schmitta Oskar a růžová paní.
Na všech jmenovaných akcí se vždy
vybírá dobrovolné vstupné. Za loňský
rok to byla nemalá částka, za kterou
bude do kostela zakoupena replika sochy Panny Marie. Původní soška, která v kostele stávala, byla odcizena, tak
by bylo velmi pěkné navrátit alespoň
její repliku.
Závěrem patří ještě jedno velké
poděkování manželům Školníkovým
za nezištné organizování kulturního
života v kostele. Čtenáři už nyní vidí,
že to byl pěkný kus práce. Děkujeme
a těšíme se na letošní akce v kostele
v Suché.
Iva Horníková,
Jana Pečenková
přinesl balíček sladkostí, který si určitě
po přednesu básničky zasloužily.
U rozsvíceného vánočního stromu
na návsi jsme se sešli ještě na Štědrý
den odpoledne. Opět zněly vánoční
koledy a poté už „Štědrý večer nastal“.
Když jsme usoudili, že lenošení
i cukroví už bylo až až, vydali jsme se
tak jako každoročně na naše vánoční
putování. Naším cílem bylo tentokrát
Nové Město nad Metují, procházka
Klopotovským údolím. Bylo to velmi
příjemné zpestření, opět za krásného
počasí.
Další setkání Černuťáků proběhlo
u nás v klubovně. Toto tradiční před-





Socha Panenky Marie
Foto: Mgr. Oldřich Vaňura

silvestrovské setkání s občerstvením
se každoročně těší z velké návštěvnosti
a dobré zábavy.
Tři králové - to je znamení, že
je advent u konce. A Kašpar, Melichar a Baltazar opět navštívili naše
domácnosti s úsměvem a koledou na
rtech. Vykoledované sladkosti si rozdělili, ale vykoledované penízky věnovali,
stejně tak jako loni, dětem do Dětského
domova v Nechanicích. Děkujeme našim Třem králům, děkujeme Terezce,
Mařence a další Terezce.
Takový byl advent v Černůtkách.

Živý betlém. Foto: Eva Hladíková

Eva Hladíková, za KPKT
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Obnova zeleně
v Dolním Přímě
Dolní Přím - Život v roce 2015
se u nás již naplno rozběhl. Byly
zahájeny práce spojené s projektem „Obnova vybrané zeleně
v obci Dolní Přím a všech jejích
místních částech“. Rádi bychom
po sobě zanechali něco pěkného
pro další generace, i když je nám
jasné, že se nezavděčíme všem.
Pokračují stavební práce na

objektu č.p. 16 na Dolním Přímě, kde by mělo být zázemí pro
obecní techniku, dále archiv
a společenská místnost.
Pevně věříme, že budeme
jako žadatelé o dotaci na akci
„Vodovod Jehlice“ také úspěšní
a stavbu bude možné v dohledné
době zahájit.
Petr Švasta, starosta obce



Realizace úprav zeleně v obci. Foto: Petr Švasta



Předvánoční tvoření Terezka Fléglová a Bára Červenková.
Foto: Archiv.

Vánočními svátky společenský
život v Lodíně nekončí
Lodín - Rok se s rokem sešel
a v obci se opět vyráběly krásné
vánoční věnce, svícny, prostě vše, co
přinese do domu ducha Vánoc. Tradičně se rozsvítil vánoční strom na
návsi, kde si občané připili horkým
punčem, nechali se unést tóny
vánočních koled a starosta jim popřál ty nejkrásnější svátky. Malé nezbedníky, ale i hodné děti navštívili
Mikuláš, čerti a anděl a zatančili si
s nimi „pekelný tanec“ na mikulášské
zábavě.
Mezi svátky si mužská část Lodína
a okolí zkontrolovala „fyzičku“ při

turnaji ve stolním tenise v obecním
hostinci.
V prosinci jsme pogratulovali naší
nejstarší občance paní Bělohoubkové
ke 102. narozeninám. Ještě jednou
přejeme pevné zdraví.
A po Novém roce se dějí další
akce: přivítali jsme nejmladší občánky obce, Lodín jede na hory, bude
se plesat na 4. hasičském bále…
Doufejme, že se nic nezmění
a život v Lodíně bude dál plynout
v rytmu dobré nálady a společenských akcí.
Monika Dvořáková

Betlém ze sena a slámy v Mokrovousích
Mokrovousy - Stalo se u nás tradicí
sejít se první adventní neděli na návsi a přivítat předvánoční čas. Zrealizovaných „rozsvěcení“ máme za sebou už hodně, a protože chceme, aby
se na každé nějak zavzpomínalo, každoročně se snažíme o nějakou tu originalitu. Z těch předchozích to byly
např. Ladovské Vánoce, Dařbuján
a Pandrhola či třeba Čertovské Vánoce. Ty loňské jsme nazvali prostě
– Vánoce na venkově. Název byl vymyšlený celkem rychle, ale dekorace
nám dala trochu zabrat. Co typicky
venkovského a ještě k tomu vánočního na náves ke zvoničce připravit?
Zalíbil se nám betlém ze sena a slámy.
To jsme ale netušili, kolik práce nám
výroba zabere, ale hlavně jsme vůbec
nepředpokládali, jak se výsledek povede. Samotné výrobě předcházelo
shánění sena a slámy vhodné délky
a barvy a správného provázku, který
bude dobře držet, ale nebude vidět.
Museli jsme vyrobit dřevěnou konstrukci pro figury Josefa a Marie, připravit plno věcí na slaměné vánoční
ozdoby, plaňky na ohrádku, kolíbku
pro Ježíška a promyslet spoustu de-

tailů. 18. listopadu započala samotná
výroba, která deseti lidem zabrala
opravdu celý den. Detaily se pak ladily až do samotného převozu betlému
na náves – do 30. listopadu. Jeden z
dalších nápadů se nejdřív jevil jako
nemožný, ale i ten se podařilo uskutečnit. Tím nápadem bylo osvětlení,
které jsme umístili pod stříšku, nad
betlémskou vánoční hvězdu. Zpětně
musím říct, že nebýt tohoto osvětlení, nebylo by to ono. Dokreslila se
tak krásná vánoční atmosféra celé
dekorace. Betlém vydržel až do Tří
králů, a to bez úhony. Občas se někdo
z nás zastavil a Josefa rozcuchaného
od větru trochu upravil, nebo zvedl
spadlého beránka. Jsem ráda, že se
nenaplnila slova škarohlídů, která
jsem občas zaslechla: „Počkej, až tam
někdo hodí cigaretu a shoří vám to,“
anebo „až to zmokne, tak to zčerná“.
Snad se nám betlém podaří uchovat
do příštího roku. Už teď máme
spoustu nápadů na jeho rozšíření.
Vzhledem k tomu, že bydlím naproti zvoničce a betlém jsem tak
mohla sledovat celé vánoční svátky
z okna, mohu říci, že to na naší malé

návsi chvílemi vypadalo – jak se tak
lidově říká – jako na Václaváku. Procházky místních směřovaly k betlému a výjimkou nebylo ani zastavení
auta, ze kterého vystoupila parta lidí
s foťákem.
V uspěchaném čase, a to nemyslím jen čas předvánoční, mám skvělý pocit ze společně vykonaného
krásného díla, které jsme vyrobili pro
Vás všechny, kdo jste byl o Vánocích



Výroba i konečná podoba
betlému. Foto: Robert Klučka.

v Mokrovousích nebo jen projížděl.
Jestli se povedlo potěšit tímto výtvorem alespoň někoho, tak to stálo za
to. Všem „výtvarníkům“ patří velké
poděkování a připomínám, že je to
závazek i na roky příští. Jaké že nápady na rozšíření betlému to vlastně
padly? Nechte se překvapit.
Jana Pečenková
Starostka obce

4

zpravodajství obce





Milion ze soutěže Vesnice roku má již svůj cíl

Sovětice - Tři měsíce jsme zodpovědně promýšleli a rozhodovali se,
kam efektivně směřovat dotaci ze soutěže Vesnice roku. Jeden milion korun
není konečná částka, je to 80% dotace, a tudíž obec musí dát minimálně
20% z rozpočtu. Konečné rozhodnutí
směřuje k opravám a rekonstrukcím.
Prvním projektem bude výměna svítidel veřejného osvětlení, jelikož v současné době náklady na opravy rapidně
stoupají. Nemluvě o tom, že stávající
svítidla jsou vyráběna na zakázku, což
se finančně nevyplatí. Pozitivem těchto oprav bude rozsvícení všech lamp
směrem k Sadové. Výsledkem bude,
jak doufáme, větší bezpečnost chodců
a cyklistů.
Druhá část projektu bude směřována k úsporám energií při vytápění obecního úřadu. Současné přímotopné vytápění je velmi nákladné

a neefektivní. Řešení se naskytlo ve
výměně oken a kompletní rekonstrukci vytápění s využitím tepelného
čerpadla. Díky dotaci se náklady na
vytápění sníží o 70 až 80 %.
Bylo by velmi dobré uzavřít také
otázku Územního plánu obce Sovětice
a Horní Černůtky, který se zpracovává
již tři roky a oproti původnímu návrhu byl několikrát předěláván. Rádi
bychom vyhověli připomínkám všech
dotčených orgánů. Omezit jsme museli hlavně výstavby RD, a proto byl
zachován v této otázce původní ráz
a rozvoj obce. Pokračují také přípravy
budování biologických rybníků, či
přípravy na žádost o dotaci „Rekonstrukce Petříkova mostu“.
Všem obcím Mikroregionu Nechanicko přeji za obec Sovětice
a Horní Černůtky úspěšný rok 2015.
Aleš Krátký, starosta obce

Stěžery - Občané našeho Mikroregionu, kteří jezdí přes naši obec,
jistě zaznamenali rozsáhlé změny
v ozelenění naší hlavní Lipové ulice.
V listopadu totiž proběhly práce na
projektu „Regenerace vybrané zeleně obce Stěžery“. V první fázi došlo k vykácení lip i sakur ve střední
části obce Stěžery. Byla provedena
nová výsadba po obou stranách.
Vysvětlení, které bylo poskytnuto
našim občanům v občasníku Stěžeráček v říjnu, předkládáme i Vám.
V roce 2006 dal tehdejší starosta pan
Kněžour zpracovat tzv. inventarizaci
dřevin a návrh doplnění zeleně v ulici Lipová. Zahradní architektka Ing.
Lenka Hladíková z Blešna označila
jednotlivé stromy dle stupnice fyziologické vitality, a to známkami 3 až
4 mínus (dle známé stupnice 1 až 5).
To znamenalo, že ve většině případů
šlo již tehdy o dřeviny silně poškozené. Byla tak bezprostředně ohrože-

na bezpečnost lidí a projíždějících
automobilů. Za uplynulých 8 let se
situace samozřejmě ještě zhoršila
a bylo nutné ji bezprostředně řešit.
V těchto letech jsme obdrželi i petice
občanů žijících v Lipové ulici. Upozorňovali na padající větve a špatný
stav starých lip a žádali o urychlenou
nápravu. Vedení obce je zodpovědné
za stav stromů rostoucích na veřejném prostranství i za případné následky pádu větví, či celých stromů.
Pro nápravu stavu obec s úspěchem podala žádost o dotaci ze
Státního fondu životního prostředí.
Dotace nám byla přiznána ve výši
75 % pro zeleň v centru obce (v intravilánu) a 90 % uznatelných nákladů na revitalizaci zeleně mimo obec
(v extravilánu).
Nešlo o to odstranit lípy úplně,
byl pouze zvolen vhodnější kultivar. Nově byla k výsadbě navržena
malokorunná lípa Tilia cordata Ran-





Pohled na hasičskou zbrojnici a obecní úřad. Foto: Aleš Krátký

Nová výsadba v Lipové ulici

Lipová ulice před změnami v ozelenění. Foto: Otto Kučera

cho. Místo sakur občané Stěžer již
v září 2013 vybrali v anketě k nové
výsadbě bíle kvetoucí hlohy.
Celá akce byla zahájena na podzim
2014, ale úplně dokončena bude na
podzim roku 2015. Těšíme se, až se
nám na jaře nové lípy i hlohy zazelenají. Velmi nás potěšilo, že naši občané zvládli celou realizaci bez úhony, s pochopením a nadhledem.
Kronikář obce Otto Kučera připomněl našim občanům, jak vypadala
Lipová ulice před 80 lety. Ještě v roce
1933 středem obce vedla štěrkopísková cesta s výmoly a kalužemi,
lemovaná příkopy. Při celosvětové
krizi byli nezaměstnaní dělníci najati silniční správou na stavbu nové
kostkové cesty. Ve Stěžerách tak
vznikla nádherná cesta, ale kolem ní
až k domkům byla pouze ušlapaná
navážka. Chodníky vlastně neexistovaly. Zvykem bylo chodit po silnici. Dne 15. října 1933 byl založen



„Okrašlovací spolek ve Stěžerách“.
Nadšeně se přihlásilo kolem 40 občanů, kteří začali dělat betonové
obrubníky a rabátka po celé hlavní
ulici. Tam si v dalších letech občané
vysazovali letničky a soutěžili o nejlepší úpravu před svým domem. Lípy
podél cesty na hlavní ulici byly vysázeny 24. března 1934. Vše bylo hotovo do pouti na konci dubna 1934.
Až 30. listopadu 1986 se tehdejší vedení obce odhodlalo vykácet severní
stromořadí, které již silně stínilo
domkům, a lípy byly nahrazeny sakurami. Podle kronikáře budeme
dlouho vzpomínat na starou Lipovou ulici, ale nová výsadba ulici jistě
omladí a zkrásní.
PS: Speciální číslo občasníku Stěžeráček z října 2014, vydané pro občany
Stěžer k této problematice, najdete na
www.stezery.cz
Ing. Dagmar Smetiprachová,
Starostka obce

Lipová ulice - nová výsadba. Foto: Otto Kučera

zpravodajství obce
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Technický labyrint

v květináčích, ozdoby na stromeček Ke zvýšení zájmu o povolání techa další dekorace.
nického směru byly zařazeny exkurze
V nově zrekonstruovaných školních a programy v různých řemeslných
dílnách probíhala výuka praktických dílnách. Žáci měli příležitost vyzkoučinností a Modelářského kroužku. šet si, jak věci fungují a učili se zaV herně Technického labyrintu – cházet s různorodým materiálem i náLegolandu žáci mohli pracovat se řadím. V rámci udržitelnosti projektu
stavebnicemi Lego a Merkur a to naše škola bude ve všech činnostech
Nechanice - Se začátkem nového vyrazili do Jeseníků na přečerpávající nejen v hodinách pracovního vyu- pokračovat i nadále. Budou probíhat
školního roku 2014/2015 se rozběhla elektrárnu Dlouhé Stráně. Exkurze čování. Také své využití ve výuce na- Rukodělné a výtvarné dílny, herna
poslední tříměsíční činnost projektu pokračovali i v říjnu. Žáci 2. A a 2. B šly optické a mechanické stavebnice, Technického labyrintu Legoland bude
Se začátkem
nového
školního
2014/2015
se rozběhla
poslední
činnost
elektrostavebnice, mikroskopy a lupy, nabízet své prostory pro práci s Legem
Technický
labyrint.
Hned
prvníroku
týden
absolvovali
program
„Jak tříměsíční
krteček ke
projektu
labyrint.dva
Hned
první týden byly
„odstartovány“
dlouhodobé
projekty.
které byly zakoupeny z projektu.
a Merkurem všem žákům prvního
byly Technický
„odstartovány“
dlouhodokalhotkům
přišel“ vdva
Textilním
muzeu
V pátém ročníku projekt Zlatá 5 a v devátém ročníku Projekt 9. Finálová odpoledne proběhla
Závěrem bych chtěla říci, že získané stupně a speciální třídy. V dílnách
bé projekty. V pátém ročníku projekt v České Skalice, Korálkárnu a kozí farv posledním týdnu měsíce listopadu. Obou projektů se zúčastnili všichni žáci daných ročníků
prostředky z evropských so- bude pokračovat činnost TechnickéZlatá
a v devátém
Projekt
mupracovali
v Pěnčíně
i žáci
ze 5speciální
třídy. ročníku
Během třech
měsíců
podnavštívili
vedením prvňáčkové,
svých lektorů finanční
na
ciálních
fondů,
jimiž škola realizova- ho a rukodělného kroužku i výuka
9.
Finálová
odpoledne
proběhla
v
poIQLandi
Liberec
čtvrťáci
a
páťáci,
zvoleném tématu. Volili z okruhů: rukodělný, literární, historický, přírodovědný,
la projekt Technický labyrint, byl pracovních činností žáků z druhého
sledním týdnu
měsíce
listopadu.
Obou
v Praze pak
matematický,
hudební,
výtvarný
a cizí
jazyk. Technické
Svoji prácimuzeum
pak prezentovali
předdeváodbornou
komisí
(složenou
učitelů, rodičů,
zástupců
a školské
rady).v Mladé
Vznikly tak
určený všem žákům základní školy stupně. Žáci pátého ročníku se budou
projektů
se zzúčastnili
všichni
žáci města
ťáci aNechanice
Automobilové
muzeum
velice
zajímavé
výrobky
prezentacemi
např. osmáci.
košík z pedigu a návod pro pletení
včetně speciálních tříd. Cílem bylo účastnit projektu Zlatá 5 a žáci devádaných
ročníků
i žácipodpořené
ze speciální
tří- Boleslavi
začátečníkům, 3D model domu, taburetka, hodiny na zeď, letadlo Boening 474, krmné
dy. Během třech měsíců pracovali pod
V měsících říjnu a listopadu byly motivovat žáky ke vzdělávání v pří- tého ročníků Projektu 9. Dle možnoszařízení pro lesní zvěř, elektrický motůrek, pevnost Hanička a další. Všichni zúčastnění
vedením
lektorů
na zvolenémještěrealizovány
Rukodělné
a SRPDŠ.
výtvarné rodovědných a technických oborech, tí a nabídky také budou pokračovat
obdrželi
tričkosvých
s logem
a ti nejúspěšnějších
obdrželi stříbrný
náramek od
podmínky a možnosti pro exkurze a programy v řemeslných
tématu.
Voliliškolním
z okruhů:
rukodělný,
dílny, odjeli
při kterých
si žácia výtvarný
vyzkoušeli
V druhém
týdnu žáci
šestých ročníků
na Rukodělný
kurz zlepšit
do
rozvíjení manuální zručnosti dětí dílnách.
literární,
historický,
přírodovědný,
dalšíTímto
techniky
a práci
s různým maKrkonoš
do penzionu
Zvonička
Dolní Lysečiny.
kurzem
se odstartovala
celá řada
exkurzí.
Během měsíce
září žáci
třetícharočníků
odjeli do IQLandie
Liberec,
sedmé
a
propojení teoretických poznatmatematický,
hudební,
výtvarný
cizí teriálem.
V podzimní
dílně
žáciročníky
na včetně
osmáci
navštívili
v Praze a deváťáci
přečerpávající
Daniela Němcová DiS.
jazyk.
Svoji Letiště
práci V.
pakHavla
prezentovaprvnímvyrazili
stupni adoveJeseníků
speciálnínatřídě
pod ků s činnostmi typu „udělej si sám“.
elektrárnu
Stráně.komisí
Exkurze(složenou
pokračovali vedením
i v říjnu. Žáci
2. A
a 2. B vyráběli
absolvovali
program
li předDlouhé
odbornou
svých
učitelů
různé
„Jak krteček ke kalhotkům přišel“ v Textilním muzeu v České Skalice, Korálkárnu a kozí
z učitelů, rodičů, zástupců města Ne- výrobky. Podzimní příroda inspirovafarmu v Pěnčíně navštívili prvňáčkové, IQLandi Liberec čtvrťáci a páťáci, Technické
chanice
a školské
rady).aVznikly
tak muzeum
la mnoho
žáků, kteří
na bílá
bavlněná
muzeum
v Praze
pak deváťáci
Automobilové
v Mladé
Boleslavi
osmáci.
velice
zajímavé
výrobky
podpořené
trička Rukodělné
tiskli listyavvýtvarné
barváchdílny,
podzimu.
V měsících
říjnu
a listopadu
byly realizovány
při kterých
si žáci
vyzkoušeli další
práci s různým
V podzimní
žáci na
prezentacemi
např. techniky
košík za pedigu
Také semateriálem.
vyráběli šperky
z fimodílně
hmoty,
prvním
stupni pro
a vepletení
speciální
třídě pod vedením
svých
různé drávýrobky.
a návod
začátečníkům,
navlékali
se učitelů
korálkyvyráběli
na paměťové
Podzimní
přírodadomu,
inspirovala
mnoho hodiny
žáků, kteříty,na
bavlněná trička
tiskliselisty
v barvách
3D model
taburetka,
zebílá
samotvrdnoucí
hmoty
vyráběpodzimu. Také se vyráběli šperky z fimo hmoty, navlékali se korálky na paměťové dráty, ze
na zeď, letadlo Boening 474, krmné li ptáčci a z papírových krabiček pejssamotvrdnoucí hmoty se vyráběli ptáčci a z papírových krabiček pejsci. V listopadu proběhla
zařízení
lesní dílna.
zvěř, Žáci
elektrický
mo-stupni
ci. Va ve
listopadu
na naší
škole
na naší
škole pro
adventní
na prvním
speciálníproběhla
třídě vyráběli
různé
výrobky
tůrek,
pevnost Hanička
a další.
Všichadventní
dílna. Žáci
prvním
stupni
např.
ze samotvrdnoucí
hmoty
to byly
zvonečky,
z pedigu
děti na
upletly
ošatky
s mašlí,
z korálků
vyrábělyobdrželi
ozdoby tričko
na stromeček
hvězdy, třídě
z fimo
hmoty různé
to byly
ni zúčastnění
s logemve atvaru
ve speciální
vyráběli
vý-různé
postavičky.
Také malovaly
hedvábná
trička
bavlněné
tašky. Nejmenší
a ti nejúspěšnějších
ještěnaobdrželi
stří-ponga,
robky
např.a ze
samotvrdnoucí
hmoty děti
vyrobily
přáníčka.
Na druhém stupni rukodělná
dílna také proběhla
tvořivém
duchu.
brný krásná
náramek
od SRPDŠ.
to byly zvonečky,
z pediguvděti
upletly
Děti vyrobily různé adventní věnce, věnce z pedigu, svícny v květináčích, ozdoby na
V druhém školním týdnu žáci ošatky s mašlí, z korálků vyráběly ozstromeček a další dekorace.
šestých
ročníků
odjeli na Rukodělný
doby probíhala
na stromeček
tvaru hvězdy,
V nově
zrekonstruovaných
školních dílnách
výuka ve
praktických
činností a
a výtvarnýkroužku.
kurz do Krkonoš
do penzi- labyrintu
z fimo hmoty
to bylyžáci
různé
postavičModelářského
V herně Technického
– Legolandu
mohli
pracovat se
onu Zvonička
ky. Také
malovaly
na hedvábná
ponga,
stavebnicemi
Lego aDolní
MerkurLysečiny.
a to nejenTímto
v hodinách
pracovního
vyučování.
Také své
využití ve
výuce
našly se
optické
a mechanické
stavebnice,
elektrostavebnice,
mikroskopy
a lupy,
kurzem
odstartovala
celá řada
ex- trička
a bavlněné tašky.
Nejmenší
děti které
bylykurzí.
zakoupeny
z projektu.
Během
měsíce září žáci třetích vyrobily krásná přáníčka. Na druhém
ročníků odjeli do IQLandie Liberec, stupni rukodělná dílna také proběhla
sedmé ročníky a osmáci navštívi- v tvořivém duchu. Děti vyrobily různé
 Finále projektu Zlatá 5. Foto: Mgr. Martina Dundová
li Letiště V. Havla v Praze a deváťáci adventní věnce, věnce z pedigu, svícny

projekt Technický labyrint, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.20/01.0003

Technický labyrint

Do Kunčic přišel opět Mikuláš
a poprvé svítil vánoční strom
Kunčice - V neděli 30. listopadu v podvečer navštívil Centrum
volného času Mikuláš se svými
pomocníky andělem a čertem.
Aby dětem čekání na Mikuláše lépe uběhlo, bylo v tělocvičně
připraveno čertovské sportování
a andělské tvoření. S andělem děti
psaly dopis Ježíškovi a s čertíky
plnily sportovní úkoly. Jak už to
tak někdy bývá, Mikuláš potom
děti pochválil a někdy také trošku pokáral. Všechny děti dostaly
od anděla balíček a pak už byl čas

jít v průvodu, s Mikulášem včele,
k hospodě U Havrana. Poprvé zde
byl totiž rozsvícen Vánoční stromeček. Po přivítání panem starostou,
děti zazpívaly koledy, do jesliček
pod stromkem odevzdaly své dopisy Ježíškovi a nebe rozzářil krásný
ohňostroj. Zbyl čas i na sousedské
popovídání, ochutnání dobrot,
které účastníci akce pro ostatní připravili a donesli. Děkujeme všem za
přípravu i za hojnou účast.
Mgr. Ludmila Valešová



Andělské tvoření. Foto: Roman Vyčítal
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Mžany - Vzhledem k tomu, že už
jsme téměř nevěděly, jaké téma zvolit
pro vánoční koncert 2014, tak jsme
na jedné zářijové zkoušce Kaštánku
nadnesly před našimi malými zpěváky, zda nemají nějaký návrh oni.
Myslely jsme si, že jsme připravené
na všechno. Nebyly. Strhla se lavina
perfektních, zajímavých, veselých
a originálních nápadů a za chvíli
jsme měly popsané dva listy papírů,
takže naše pravidelné diváky můžeme uklidnit. Máme témata pro koncerty přibližně na 20 let dopředu.
Po dlouhém dumání jsme nakonec společně s dětmi vybrali téma
Romantické Vánoce, které měly ve
Mžanech navodit klidnou, milou,
zasněženou vánoční atmosféru, která jistě v předvánočním shonu přišla
vhod.

Romantika s Kaštánkem – 20. 12. 2014
Zpěváci a zpěvačky ze sboru
Kaštánek poctivě trénovali již od září,
aby mohli být nejen maminky, tatínkové, diváci, ale především i oni sami
se sebou spokojení, jak se jim koncert
povedl. Určitě mi dá každý za pravdu,
že si děti zasloužily ocenění za svoji obětavou práci, kterou Vám rády
předvedly. Letošním dárkem byla
plyšová zvířátka, ze kterých měli obdarovaní obrovskou radost a zvířátka
si s nimi dokonce zatančila i v přídavku, který si diváci vytleskali.
Ráda bych Vás již teď začátkem
roku pozvala na červnový „Hobby
koncert“ sboru Kaštánek, kde uslyšíte
písně o různých povoláních a zálibách. A bude to pecka! Už teď se na
Vás těšíme a spěcháme trénovat, ať se
koncert líbí.
Za sbor Kaštánek Aneta Khunová



Vánoční vystoupení Kaštánku. Foto: Ing. Jan Vratislav

Každý druhý čtvrtek v měsíci patří ve Stračově Dámskému klubu
Stračov
Program
našich
pravidelných setkání je různý. Někdy
si povídáme a jindy plánujeme další
setkání. V září jsme pořádaly výlet
spolu s OÚ Stračov do Dětenic na zámek a do pivovaru. Následně jsme se
přesunuly do Mladé Boleslavi do muzea Škodovky. Na zpáteční cestě jsme
se zastavily na občerstvení v motorestu
U Rumcajse. Výlet se vydařil a líbil se
nám. V říjnu nás navštívil pan profesor
Dršata s přednáškou o své cestě do Sýrie. Jeho zážitky byly tradičně velmi zajímavé a vyprávění poutavé. V listopadu jsme se jely podívat do zahradního
centra MATTY v Roudnici. Blížily se
Vánoce, a tak jsme si tam prohlédly
adventní a vánoční výstavu. Nakonec
jsme se zastavily v Nechanicích v cuk-

rárně na zákusku a kávě. Prosincové setkání nám jako každý rok zpestřily děti
z mateřské školy písničkami a koledami, které s nimi paní učitelky nacvičily. Rozdaly nám obrázky s nalepeným
vánočním stromečkem a na oplátku
dostaly balíčky s dobrotami. Měly jsme
možnost zakoupit si jmelí, bramboříky
a vánoční hvězdy dodané paní Rychterovou. V lednu jsme vyslechly přehled
výročí občanů naší obce, místostarosta Jiří Souček nám přišel popřát do
nového roku, zavzpomínaly jsme na
Vánoce a popřály lednovým oslavenkyním. Teď už se zase těšíme na únorové setkání, zejména pak na slíbené
pokračování přednášky pana profesora
Dršaty o jeho dalších cestách, tentokrát
do Svaté země. Eva Hájková



Vzpomínka na loňský výlet do Častolovic. Foto: Věra Jirková

Bojovnost malým basketbalistům nechybí a hrají s chutí
Stěžery - Letošní sezónu hrajeme se třemi družstvy - U11, U15 aU17. U11tzn. nejmladší děti 2-5třída.
Tabulka U11- r. 2004 a mladší – smíšená družstva (kluci+holky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TJ Jiskra Heřmanův Městec
Sokol PP Hradec Králové
Sokol Hradec Králové "B“
SŠB Pardubice
BK Pardubice
TJ Sokol Stěžery
SK Týniště nad Orlicí

I.
9
8
6
7
9
8
9

II.
7
6
6
5
3
1
0

III.
2
2
0
2
6
7
9

IV.
645:403
532:339
608:112
578:211
418:442
237:638
133:1006

V.
16
14
12
12
12
9
9

I: počet odehraných utkání, II: výhry, III: prohry, IV: skóre, V: body

„Prckové“ zatím spíše prohrávají, jelikož jich dost začalo teprve letos a hrají
se staršími dětmi. Soutěž je bohužel nastavena až od 5. tříd a páťáků moc nevedeme. Bojovnost dětem nechybí a hrají s chutí.
Tabulka U15 – r. 2000 a mladší (děvčata)
1.

Bižuterie Jablonec n. Nisou

I.
16

II.
10

III.
6

IV.
815:668

V.
28

2.
3.
4.

TJ Sokol Stěžery
TJ Jiskra Litomyšl
Sokol Vysoké Mýto

16
16
16

11
11
4

5
5
12

887:586
714:573
358:947

27
27
20

Toto družstvo mělo nakročeno postoupit do ligy, ale bojuje s nedostatkem
hráček a proto také postupuje Jablonec n/N a holky se musejí spokojit s 2.
místem…
Tabulka U17 – r. 1998 a ml. (děvčata)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sokol Nová Paka
TJ Sokol Stěžery
BK Litomyšl
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Baskeťáci TJ Sokol Josefov
BSK Continental TJ Jičín

I.
10
10
10
10
10
10

II.
8
7
7
5
3
0

III.
2
3
3
5
7
10

IV.
720:443
901:521
607:539
641:707
512:688
430:913

V.
18
17
17
15
13
10

Naše nejstarší děvčata bojují také na vrcholku tabulky a věříme, že v druhé
půlce sezóny zaberou a dotáhnou to na 1.místo a pokusí se postoupit do vyšší
soutěže. Držíme pěsti a uvidíme v novém roce. Simona Pacltová
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 Stěžerští stolní tenisté. Foto: Marcel Tuček.
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Hasičská zbrojnice po rekonstrukci
Mokrovousy – Už v roce 2013 místní hasiči zažádali o dotaci z MAS Hradecký venkov na realizaci projektu
Rekonstrukce hasičského zázemí pro
SDH Mokrovousy. V rámci projektu
došlo k velké rekonstrukci hasičské
zbrojnice a k vybudování manipulační
plochy u hasičské klubovny. K rekonstrukci by nedošlo bez získané dotace
z MAS Hradecký venkov a výrazného
dofinancování z obecního rozpočtu.
Budova hasičské zbrojnice byla
v havarijním stavu. Vlivem špatného odvodu dešťové vody došlo



k navlhnutí zdiva, jeho postupné
erozi a vzniku trhlin po celé výšce
obvodových stěn až po atiku. Z toho
vyplynula nutnost opravy žlabu
a svodného potrubí, sanace zdiva,
oprava venkovních a vnitřních omítek a dále oprava stávající betonové
mazaniny, která byla narušena užíváním stavby. Vlhkost v objektu způsobovala poškozování hasičských
pracovních stejnokrojů a obuvi.
K vlhkosti budovy přispěla také zeleň, která byla na některých místech
doslova prorostlá střechou a omít-

Hasičská zbrojnice před rekonstrukcí. Foto: Jana Pečenková.

kou ze zadní strany objektu. V rámci
rekonstrukce jsme kromě nutných
oprav vyměnili i zrezivělá hasičská
vrata a změnili vstup do prostoru.
Ze dvou malých místností tak vznikla
jedna větší, která slouží nejen místním
hasičům, ale i obci jako menší sklad
drobného materiálu a pomůcek.
Záměr zrealizovat u hasičské
klubovny manipulační plochu byl
dlouhodobý. Budova je situovaná
u mlýnského náhonu, a tudíž je blízko tekoucí vody. Opravením břehu
se zpevnila a odvodnila zemina mezi



náhonem a budovou, vznikl tak bezpečný prostor pro užívání a konání
různých aktivit v klubovně. Z obecního rozpočtu bylo hrazeno také zábradlí kolem budovy.
I když realizace projektu nebyla
jednoduchá a neobešla se bez problémů, jsme rádi, že mají místní hasiči
dobré zázemí, a že jsme zamezili chátrání obecních objektů, které mají hasiči v dlouhodobém pronájmu.
Za SDH Mokrovousy
Milan Holubec

Hasičská zbrojnice po rekonstrukci. Foto: Ivana Lášová.

Druhá lednová sobota patřila v Hněvčevsi volejbalu

Hněvčeves - 10. ledna se v sokolovně konal už sedmý ročník amatérského volejbalového turnaje. Jak
už tu bývá trochu tradicí, v osm
hodin ráno to vypadalo, že se nejspíš nesejde ani jedno družstvo, ale
devátá hodina ukázala, že opravdu
bude s kým hrát. Nakonec se utkalo
šest družstev. Pro urychlení průběhu
turnaje počty bodů každého setu za-



čínaly pětkou a hrálo se klasicky do
25 bodů každý s každým. Rozhodcoval už tradičně Bohuslav Kolovratník, kterému sekundoval a zapisoval
výsledky Václav Novák. Průběh
turnaje měl spád, žádné dlouhé čekací doby. Když přišla nějaká ta delší
časová prodleva mezi zápasy, byla
možnost zajít na dobré občerstvení.
Náš Mokrovolej tým všechny zápa-

Zápas Mokrovousy a Hněvčeves. Foto: Jana Pečenková.

sy vyhrál, pouze jednou remízoval
(s Lodínem, který se tak posunul na
druhé místo). My jsme obhájili první
místo z loňského roku. Třetí skončil
Sky team, čtvrtá Sadová, pátý tým
Hněvčeves a na šestém místě Cerekvice. Sobota se krásně vydařila,
organizátoři měli připravené krásné
poháry pro první tři místa, trefné
ceny v podobě pomerančových džu-



sů, energy drinků a limonád. Výhra
pomerančových džusů nás na chvíli
zaskočila, ale netrvalo dlouho přijít
na vhodný způsob konzumace, která
nám způsobila nemalé vedlejší náklady.
Bylo fajn, že jsme se zase mohli sejít a trochu si „plácnout“. Tak zase za
rok v Hněvčevsi.
Věra Kobrová, Mokrovolej tým

PouťovýMokrovolej
Vítězný
turnaj v Pšánkách.
tým. Foto:
Foto:
Kateřina
Slávek Kobrová.
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