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VÁNOČNÍ OZVĚNY
Stěžery - Tak to byla bomba!!!
Gratuluji k úžasnému výkonu celého sboru při adventním vystoupení v kostele ve Stěžerách. Pozvala jsem své přátele a všichni jsme
byli nadšeni. Úžasná atmosféra! To
zklidnění, uvolnění, zastavení se a zamyšlení! Prostě nádhera, jsme moc
a moc spokojeni. Ať se Vám daří.
Děkujeme. ‘‘ Těmito slovy ohodnotila
jedna posluchačka adventní koncert,
který pořádal Kruh přátel umění
evangelisty svatého Marka (se sídlem ve Stěžerách) spolu se zastupitelstvem obce Stěžery 6. prosince 2015
ve stěžerském kostele. V podobném
duchu se vyjádřili i mnozí další návštěvníci koncertu. Též účinkující nešetřili chválou. Chválili přijetí, jakého
se jim ve Stěžerách dostalo, za což si
zaslouží poděkování zejména paní
starostka Dagmar Smetiprachová

a paní Vohralíková. Současně byli
nadšeni z akustiky a ze zcela zaplněného kostela. Dobře se jim zpívalo.
Zpěváci chválili úžasné a početné
publikum. Na koncertu zpíval velký
smíšený sbor, v němž účinkovaly
Sbor Smetana z Hradce Králové,
Cantus Feminae z Nechanic a Cantus
Amici z Pardubic. Sólové party zpívali: Jitka Geregová – soprán, Zuzana
Hátlová – alt, Karel Růžička – tenor
a Broněk Vávra - bas. Na varhany
hrála Radka Piskačová.
Za to, že měl adventní koncert takovou krásnou odezvu, patří poděkování panu Petru Semerákovi, který
se zpěváky Českou mši vánoční nastudoval a její provedení osobně řídil.
Uvedením nejpopulárnějšího díla
Jana Jakuba Ryby byl vzdán hold
tomuto autorovi, neboť v roce 2015
jsme si připomínali 250. výročí jeho

Mokrovouský betlém
Mokrovousy - Náves a okolí zvoničky už předloni v adventním čase
obývali nezvyklí návštěvníci ze sena
a slámy. Nebyl to nikdo jiný, než
Marie s Josefem, malým Ježíškem
a několika zvířátky. Tento betlém
se už v předloňském roce těšil velké
oblibě. Podařilo se nám ho dobře
uchovat i pro vánoční výzdobu roku
2015. Betlém se podařilo doplnit
o tři krále a velblouda. To už jsme
věděli, jak na to. Díky dobře připravené dřevěné konstrukci figur už
nebyla výroba tak náročná jako po-



prvé. Celé Vánoce byl betlém v obležení návštěvníků a fotografů. Byl
cílem procházek nejen místních, ale
i přespolních.
Pokud jedete autem a najednou vidíte na návsi stát velblouda v životní
velikosti, tak vás to přinutí zastavit
a přesvědčit se, jestli se vám to náhodou nezdálo…
Do dalších Vánoc je ještě daleko.
Ale kdoví? Třeba zase přibude do betlému nějaká další postavička.
Jana Pečenková
starostka obce

Vánoční výzdoba na návsi v Mokrovousích. Foto: Pavel Pečenka



Vánoční atmosféra adventního vystoupení ve stěžerském kostele.
Foto: Otto Kučera

narození a 200. výročí jeho smrti.
městnání a vzájemnou úctu a přátelKruh přátel umění přeje všem ství.
čtenářům tohoto zpravodaje do naJménem KPU
stávajícího roku 2016 stálé zdraví,
O. Miška, předseda spolku
spokojenost v rodinách i v za-

Nechanice - Hastings – Nechanice
15. listopadu 2015, pouhý den po
oslavách 120 let naší školy, jsme vyrazili na Britské ostrovy. Cesta se
nám poněkud zkomplikovala událostmi v Paříži v pátek před odjezdem, ale díky statečnosti a solidaritě
rodičů se zájezd s výukou anglického
jazyka mohl uskutečnit. Děti poctivě
posílaly domů zprávy o pokračování
cesty a hned se dělily o první zážitky
na trajektu z Calais do Doveru. Pro
mnohé z nich to byl první pohled na
moře, první slaná voda a první loď.
Cestou do Hastings jsme se na



skok zastavili v malém městečku Rye,
které bylo kdysi rájem pašeráků a pirátů a do dnešních dnů si zachovává
nevšední atmosféru a architekturu.
Teprve navečer jsme dorazili do našeho městečka Hastings, kde jsme
si udělali krátkou vycházku k moři
a pak zamířili na místo srazu s rodinami. Tam také dětem poprvé konečně došlo, že nikdo z učitelů nebude kolem a ony jsou ponechány
v rodinách vlastnímu osudu.
... pokračování na str. 8

Výlet k útesům Seven Sisters. Foto: Mgr. Petr Soukal
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ZHODNOCENÍ PROJEKTU 9
V letošním školním roce proběhl
již 5. ročník projektu DEVĚT, který je
určený pro žáky 9. ročníku. Žáci byli
s projektem seznámeni v druhém zářijovém týdnu. Ze začátku většina žáků
k projektu přistupovala bez zájmu. Ale
postupem času se zapojili všichni. Vybírali si témata různorodého charakteru. Mnozí se inspirovali svými zájmy
a koníčky, přípravou na budoucí povolání, některým inspirací byla práce
jejich rodičů. Vznikly projekty, které
obsahovaly výrobek, prezentaci nebo
čítaly obě složky zároveň. V anotačním
archu sami zhodnotili svoji práci, co se
jim podařilo či nikoliv, co jim práce na
projektu přinesla. Prostor ke stručnému vyjádření dostali i konzultanti.

Porotu letos tvořili paní ředitelka
Mgr. Hana Špatenková, pan starosta
města Nechanice Jiří Pechar, za Školskou radu přišla paní ing. Hana Pražáková, za SRPDŠ paní Michaela Truchlíková, za pedagogický sbor pan učitel
Mgr. Zdeněk Hušek. Z rukodělných
výrobků v letošním ročníku byly k vidění model Eiffelovy věže, úl, keramický betlém, kniha o architektuře,
kniha o Londýnu, kniha o volejbalu.
Ostatní prezentace seznamovaly přítomné např. s historií obce Kunčice, se
7 divy světa, s kadeřnickými službami
a karikaturami. Na závěr každý zúčastněný dostal tričko s logem projektu
DEVĚT.
Mgr. Jana Jedličková



Žáci devátého ročníku dostali za účast v projektu dárek v podobě
trička. Foto: Mgr. Jana Jedličková

Výzva pro budoucnost
Nejen podle názoru stárnoucích
prognostiků nás v budoucnu nečekají
stabilní roky. Klimatické změny jistě
zasáhnou i náš dosud klidný venkov.
Přívalové deště, sucha, rychlé změny
teplot, nezvykle silné bouřky a pomalu
rostoucí globální znečištění budou
představovat bohužel velké problémy
předané našim potomkům. V optimistických variantách bude postupně

rostoucí hladina oceánů a výrazné
oteplení rovníkových oblastí zodpovědné za nezadržitelnou migrační
vlnu, jejíž pouhopouhý počátek nyní
prožíváme. A tak se i k nám postupně
dostanou lidé z jiných kultur. Jak budeme vycházet s našimi novými sousedy,
Afričany a Araby, v našem mikroregionu? Jak budeme reagovat na naléhavou
nutnost výrazně šetřit vodou, opatrovat

mizející zeleň či ekologicky se chovat
k půdě? Jak zkrotíme naše, do jisté
míry přirozené, negativní reakce na
vše cizí a nové? Jak budeme pomáhat
ostatním ve chvíli, kdy sami budeme
potřebovat pomoc?
To a mnohem více bude v budoucnosti vyžadovat chytré, obětavé,
nezištné, kreativní a veřejně aktivní
občany. Pokud právě takoví budou tvo-

řit naše obecní zastupitelstva, snad vše
zvládneme.
Po krátké zkušenosti s komunální
politikou upřímně doufám, že se
mezi našimi dětmi najdou schopní
lidé upřednostňující veřejný zájem
a transparentnost. S takovými budeme
moci lépe čelit těžkým výzvám a úkolům.
Vladimír Koblížek, Mžany

Spolupráce obcí se Zemědělskou akciovou společností Mžany, a.s. přináší užitek všem
Jsem velmi rád, vážení občané,
že mám opět možnost přispět svým
článkem do Zpravodaje Mikroregionu Nechanicko. Využívám této příležitosti, abych jménem vedení Zemědělské akciové společnosti Mžany,
a.s. poděkoval zastupitelům a starostům obcí za velmi dobrou spolupráci.
Příkladem naší spolupráce je společné
řešení úkolů vyplývajících ze zákona,
který ukládá obcím řešit nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem.
Na pravidelných setkáních se starosty
byla tato problematika diskutována
a byly dohodnuty podmínky spolupráce. Na základě uzavřených smluv jsme
zpracovali projekt a požádali o dotaci
z operačního programu Ministerstva
životního prostředí dle prioritní osy
4 „Zkvalitnění a nakládání s odpady“.
Vstupem obcí Třesovice, Mokrovousy,
Dohalice, Mžany, Sovětice a Hněvčeves
do projektu se Zemědělskou akciovou
společností Mžany, a.s. došlo k zapojení cca 1890 obyvatel žijících v daném

regionu. Po schválení projektu naše
společnost nakoupila svozové auto TATRA s nosičem kontejnerů a příslušný
počet kontejnerů. Tento nadčasový
projekt se zaměřuje na zkvalitnění
systému odděleného sběru a svozu biologicky rozložitelných komunálních
odpadů z domácností a údržby veřejné
zeleně na územích obcí Třesovice,
Mokrovousy, Dohalice, Mžany, Sovětice a Hněvčeves. Obce svým aktivním
vstupem vytvářejí systém nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem,
(např.tráva, listí, atd.) dle potřeb občanů. Rozmístěním kontejnerů na
bioodpad do příslušných obcí dojde
ke kvantitativnímu i kvalitativnímu
zlepšení ve shromažďování a zejména
manipulaci se separovanými biologicky rozložitelnými odpady na svozovém území obcí. Kontejnery budou
dle přání obcí sváženy na kompostárnu
Zemědělská akciová společnost Mžany,
a.s., a to od dubna do října příslušného roku. Zde bych velice apeloval na

obsah vkládaný do kontejnerů, který je
vyhrazen pouze na odpady rostlinných
pletiv a biologicky rozložitelného odpadu. Dřevo, větve, atd. budou odváženy odděleně, a to rovněž na přání příslušných obecních úřadů. Výsledkem
společného projektu by měl být zaběhnutý systém svozu biologického odpadu a odděleného sběru. Pevně věřím,
že tuto službu občané přivítají a ocení.
Ještě připomenu, že hlavním
předmětem činnost naší společnosti je
zemědělská výroba. Máme rozsáhlou
živočišnou výrobu, která produkuje
dostatečné množství chlévské mrvy.
Ta je významným zdrojem humusu
a předpokladem udržení úrodnosti
půdy. V rostlinné výrobě pěstujeme
především pšenici, jarní ječmen, řepku
ozimou, cukrovku a krmné plodiny
pro potřeby živočišné výroby – silážní
kukuřici, vojtěšku a jetel. Ve spolupráci se společností Agrohelp, s.r.o.
poskytujeme služby v oblasti sklizně,
uskladnění a konzervace olejných

krmiv a kukuřice, lisované do vaků.
V posledním roce rovněž poskytujeme
i jiné služby: opravu pneumatik u traktorů, nákladních automobilů a také
sekání, mulčování travních porostů.
Společnost si cíleně a strategicky vytváří podmínky pro dlouhodobou, ekonomicky rentabilní výrobu. Zaměstnává
70 zaměstnanců. Hlavním předpokladem je stabilizovaná obhospodařovaná
výměra půdy, která je pronajímána
od vlastníků v daném regionu. Tímto
bych chtěl všem vlastníkům poděkovat
za důvěru, spolupráci a nabídnout
jim pomoc při řešení probíhajících
komplexních pozemkových úprav
v jednotlivých dotčených katastrech.
Závěrem mi dovolte, abych všem
občanům popřál do nového roku 2016
hodně zdraví a pohody. Těšíme se na
další spolupráci a vřele Vás zveme na
Zemědělský den, který se bude konat
v Sověticích dne 12. 5. 2016.
Dr. Ing. Jan Pešek
předseda představenstva společnosti

Novoroční ohňostroj přilákal i letos spoustu diváků
Nechanice - Koncem roku 2015,
přesně 29. listopadu, proběhlo na náměstí rozsvícení vánočního stromu,
které bylo zakončeno krásným koncertem dětí z dětského domova a ze základní školy Nechanice v kostele.

1. ledna v odpoledních hodinách
mohli návštěvníci nechanického náměstí spatřit na obloze velkolepý
ohňostroj. Tato tradiční akce přilákala
spoustu diváků, a to jak místních, tak
i přespolních. Děkujeme za podporu

a budeme se na Vás na této akci těšit
i za rok. 10. ledna do Nechanic zavítalo kočovné divadlo Ad Hoc. Mladí
herci nám zahráli svou svérázně pojatou operu Il Congelatore – Zmrazovač.
Představení bylo zasazeno do časů pro-

hibice v USA. Hra získala celou řadu
ocenění v rámci všemožných festivalů
amatérského divadla v Čechách, ale
i v zahraničí. Kdo na představení přišel,
dá mi jistě za pravdu, že neprohloupil.
Mgr. Jitka Škvrnová

historie

3





Stračovská Lhota - ochotnické divadlo v minulém století
Čerstvě otevřený pivovar Lindr ve
Mžanech obnovil ve své budově jeviště
a dal zrenovovat i krásnou původní
oponu ochotnického divadla. Tak
vznikl nápad využít této příležitosti,
zkusit navázat na tradici a opět založit
v obci ochotnický soubor. A když vás
něco takového napadne, tak se samozřejmě hned nato vynoří otázka. Jak
to vlastně s ochotnickým divadelnictvím v naší obci bylo? Pustila jsem se
proto do čtení lhoteckých kronik, ptala
se pamětníků a snažila se získat informace i z rodinných archivů Lhoťáků.
Poskládala jsem ze všeho tento článek
a doufám, že alespoň některé zaujme.
Pro ty, kdo s místními reáliemi nejsou
moc obeznámeni, pro pořádek uvádím, že Stračovská Lhota má dvě části:
Zavadilku a Lhotu.
Zábavní spolek a první představení
Po útrapách Velké války (1914-1918)
začal společenský život opět ožívat. Ve
Stračovské Lhotě se domluvilo několik
mladých nadšenců a 21. července 1919
založili tzv. zábavní spolek. Rozhodli
se pořádat hlavně divadelní představení. Hned při založení se přihlásilo 20
členů a za prvního předsedu si zvolili
p. Josefa Koníčka z čísla 27 (dnes ulička za transformátorem), kterému bylo
v té době 18 let. Místopředsedou se stal
p. Jindřich Bárta z č. 46, jednatelem sl.
Božena Bezvodová, pokladníkem p.
František Bous (17 let), členy výboru
p. Josef Ruml, sl. Aloisie Krejcarová, p.
Václav Pražák a p. Jan Šafránek (18 let).
Spolek si otevřel vlastní účet v Kampeličce ve Stračově a jeho tzv. přehlížiteli
(dnes bychom to nazvali asi dozorčí
komisí), se stali p. Václav Kapras a sl.
Marie Čepková. Náhradníky byli p.
František Kracík a sl. Marie Zámečníková. V té době byl ve Stračovské Lhotě
hostinec „U Rumlů“ v čísle 36 - to je
dům v části Lhota, naproti dnešním
bytovkám, který je ale již několik desítek let neobydlený. Hned v r. 1919
v něm nově založený zábavní spolek
sehrál svoje první divadelní představení. Jeviště si za tím účelem vypůjčili od ochotníků v Klenici a zahráli
kus „Staré hříchy“ od Josefa Štolby.
V hostinci u Rumlů bylo málo místa,
takže se účinkující líčili a strojili ve vedlejším stavení č. 35 u Faltů (donedávna
Bednářovi). V tomto prvním představení účinkovali Josef Koníček, Václav
Kapras, František Bous, Jindřich Bárta,
Josef Ruml, Božena Bezvodová, Marie
Čepková, Marie Herbstová a Marie
Zámečníková. Představení se vydařilo
a úspěchem potěšení ochotníci se proto
rozhodli pořídit si vlastní jeviště. Každý člen poskytl podle svých možností
členskou půjčku, která vynesla dohromady 535 korun, a ještě ten samý rok

1919 zadal spolek vyhotovení jeviště.
První dekorace a oponu maloval malíř
p. Švarc ze Sadové. Na oponě vyobrazil
akt z české historie: únos Jitky knížetem Břetislavem. Přesto, že toho času
byla velká nouze o potraviny, spláceli lhotečtí ochotníci honorář malíři
Švarcovi z větší části v naturáliích. Jak
píše kronikář, daleko raději přijal mouku, máslo, vejce, brambory, obilí než
peníze, za které „by si stejně nemohl
nic takového koupiti“.
Štolba
Lhotecký zábavní spolek hraje divadlo nadšeně dál a v r. 1922 si volí název
„Zábavní spolek Štolba“, protože jako
své první představení hrál veselohru
od tohoto dramatika. Dr. Josef Štolba
(1846-1930) pocházel z Hradce Králové, v Praze vystudoval práva. Svého času byl notářem v Nechanicích.
Ostatně knihovna v Nechanicích nese
dnes opět jeho jméno: Štolbova městská knihovna. Procestoval celou Evropu, byl i za polárním kruhem. Napsal
řadu cestopisů a divadelních her. Psal
hry pro Prozatímní divadlo v Praze,
později pro Národní divadlo. Dokonce
napsal libreto k opeře Antonína Dvořáka „Tvrdé palice“. Jeho veselohra o 3
jednáních „Staré hříchy“ se hrála na
jevištích pražských i venkovských divadel a našla jsem její uvedení i ve Slovinsku. Lhotečtí ochotníci to zkrátka vzali
hned ze začátku z gruntu vážně.
Ten samý rok 1922 ale umírá hostinský p. Václav Ruml ve věku 60 let a jeho
syn Josef o rok později hostinec i s pozemky prodává manželům Václavu
a Aloisii Braunovým ze Sadové, kteří ale hostinec ruší. Tak následovala
malá nucená přestávka od r. 1923 do
roku 1925. Na Zavadilce pak postavil

p. Bohumil Michálek u svého stavení
č. 28 (dnes Lindrovi) nový prostorný
sál a hostinec i spolek Štolba se tam
hned přemístily. Sál byl ale moc velký,
takže zánovní jeviště ochotníků bylo
najednou příliš malé. Prodali ho proto za 920 korun ochotníkům do Tůně
a pořídili si jeviště nové. Malířské práce tentokrát provedl malíř p. Středa
z Miletína a dřevěnou kostru a rámy
na kulisy vyhotovil p. Gustav Hátle ze
Stěžer. Na oponě nového jeviště byl
výjev představující „Poselství Libušino
u Přemysla Oráče“. Celkový náklad činil 5981 korun a 40 haléřů a ochotníci
ho uhradili částečně z peněz spolku,
které měli na účtu v Kampeličce, a pak
sbírkou uspořádanou obecním úřadem
Stračovské Lhoty (Stračovská Lhota
byla v letech 1924-1964 samostatnou
obcí). Zbývajících 2000 korun zapůjčil
spolku jeho tehdejší předseda p. Jan
Šafránek z č. 3.
Na novém jevišti
První představení v novém sále
a na novém jevišti se hrálo na Boží
hod vánoční r. 1925. Hrála se hra
z venkovského života „Na selském
gruntě“, hlavní autor Otokar Pospíšil.
Účinkovali Jan Braun, Václav Kapras,
Antonín Kapras, Jan Šafránek, Václav
Nesvačil, František Macl, Marie Bousová, Marie Herbstová, Marie Kaprasová a Anna Nesvačilová. A od té doby
hrál zábavní spolek Štolba u Michálků
pravidelně. Od svého založení do roku
1930 sehrál 27 divadelních představení, nejméně 3 představení ročně. Ale
nehrál jen v hostinci, zkusil si i divadlo v přírodě. Dne 1. července 1928
tak uvedl divadelní představení „Pod
stromem zapovězeným, aneb idyla
jarní noci“, tzv. veselá nemorálnost

ve 3 jednáních od Viléma Wernera.
Produkce se uskutečnila na velké zahradě p. Josefa Bednáře. Kromě divadla spolek pořádal taneční zábavy:
68 tanečních zábav za prvních 11 let
své existence, tedy nejméně 6 každý
rok. Spolek také zřejmě převzal od
jiného lhoteckého spolku, Hospodářsko-čtenářské besedy, provoz knihovny, kterou dlouhá léta vedl jako knihovník p. Josef Koníček z č. 27.
Roku 1930 je předsedou Štolby Jan
Šafránek (od r. 1925), který je zároveň
i režisérem, místopředsedou Josef Bezvoda z č. 44, jednatelem Jindřich Pozler,
pokladníkem František Přibyl a knihovníkem Josef Koníček. Členy výboru jsou Josef Bednář, Oldřich Nágl,
Marie Bezvodová, Marie Kaprasová,
Anna Pozlerová a Marie Matějíčková.
Náhradníky Antonín Kapras a Růžena
Krejcarová. Nad spolkovým jměním
dohlížejí Josef Koníček a Rudolf Žižka,
nápovědu zajišťuje Josef Jedlička.
A stejně jako v sokolských jednotách
a ve sborech hasičů se členové spolku
oslovují „bratře“ a „sestro“.
Tohoto roku (1930) umírá ve věku
49 let pan Bohumil Michálek, majitel
hostince v č. 28, a novou majitelkou se
r. 1931 stává 66-ti letá paní Marie Šulcová, která hostinec nadále provozuje
se svou dcerou Annou. V hostinci mají
sídlo všechny lhotecké spolky.
Mgr. Irena van Vuurenová, roz.
Matějíčková
(Konec 1. části, 2. část v příštím
Zpravodaji)
Pokud někdo poznáte svého předka
na staré fotografii anebo máte jakékoli
materiály k tématu tohoto článku, ráda
uvítám veškeré informace na své e-mailové adrese vuuren@iol.cz nebo tel. č.
605 947 208.

 Zábavní spolek Štolba: Stojící zleva: Václav Kapras, Josef Herbst, -, -, -, -, -, -, František Bous, -, Jan Šafránek.
Sedící uprostřed: Marie Zámečníková (provdaná Bednářová), Josef koníček, před ním Antonín Kapras.
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Konec roku v Hněvčevsi
Hněvčeves - Od poloviny října se
u nás s kulturními a sportovními akcemi roztrhl doslova pytel. Po více
než dvou letech jsme u nás opět rádi
uvítali známou dvojici Evu a Vaška.
Příjemným překvapením byl pro
Hněvčeves nestor české dechovky
Josef Zíma. Za krásné dechovkové
odpoledne poděkovali pořadatelé
květinami a diváci dlouhotrvajícím
potleskem. Po každoročních drakodýních pro děti si na své mohli
přijít také dospělí příznivci cimbálu a dobrého vína. Kousek Moravy
přijelo až k nám, přímo do kulturního sálu. Pro posluchače z širokého okolí vyhrávala dlouho do
noci cimbálová muzika Jožky Severina a hosté mohli ochutnávat vína
z vinařství Drnholec, Machovec
a Valtice. Díky sponzorskému daru
Rodinné ovocnářské farmy Miroslav Frydrych jsme tančili a zpívali o hodinu déle. Lidé odcházeli spokojeni a příjemně naladěni
na moravskou notu skoro jako ze
sklípku. Blížil se advent a s ním
i naše vánoční tvoření. Hala opět
ožila. Malí i velcí si mohli vytvořit
spoustu vánočních dekorací - andílka, sněhuláčka, svícínek, věneček
atd. Nad halou se rozsvítil obrovský
adventní věnec a před ní vánoční
strom, tentokrát vybraný přímo
v Hněvčevsi. Z haly se ovšem nelinula jen vánoční vůně jehličí, pomerančů a hřebíčku, ale i gulášů. Soutěže o nejlepší guláš se zúčastnilo šest
odvážných družstev. Guláše musely
být jen z masa. Kdo ochutnával,
určitě potvrdil, že byl každý guláš
dobrý a úplně jiný. Těžko bylo vybrat

nejlepší. Vyhrála paní Beranová,
ale ohodnoceni byli všichni, kteří
se zúčastnili, a patří jim velký dík.
K tradici patří také vánoční koncert
v kostele sv. Jiří v Hněvčevsi. Tentokrát se nám přijeli představit žáci
a učitelé Základní umělecké školy
Hořice, kterou navštěvují i místní
děti. Před krásným betlémem nám
zazpívali a zahráli koledy na housle,
kytary, harmoniku a klavír. Mše svatá se v kostele uskutečnila o týden
později. Kdo přišel, odnesl si v lucerničce pravé posvěcené betlémské
světlo. Také dárek a přání do nového roku od obecního úřadu z rukou
paní starostky. Se starým rokem
jsme se mohli rozloučit v sousedském kruhu v malém sále. O zábavu
a veselí na silvestra nebyla nouze
a nový rok byl přivítán krásným
ohňostrojem. Ve starém roce se udělala spousta práce. Nejvíce byla vidět
úprava hřiště, parkoviště před halou,
opravil se další úsek chodníků, byly
vysázeny nové stromky. Sportovní
hala je stále více využívána ke sportu. Děti navštěvují aerobic, ženy pilates, muži se utkali hned v novém
roce v halovém trojboji a proběhl
volejbalový turnaj. V lednu začíná
také plesová sezona. Trénovat jsme
mohli v tanečních, které se otevřou
pro velký úspěch opět na jaře. Těšíme se i na další jarní akce – například karneval pro děti, turnaje ve
sportu, tvoření a očekávaný sjezd rodáků. Vše by nešlo bez dobrovolné
práce a ochoty mnoha lidí, občanů
naší vesničky. Moc jim za to všem
děkujeme.
Mgr. Blanka Domkářová



Cimbálová muzika Jožky Severina závěrem loňského roku potěšila
posluchače v Hněvčevsi. Foto: Vladimír Beran

Významné jubileum

 V loňském roce oslavila nejstarší občanka Hněvčevse Františka Jenčovská
krásných 95 let. Díky péči své rodiny se může doma těšit i z nejmladší občanky
Hněvčevse, pravnučky Nelinky Jenčovské. Celé rodině přejeme všichni hlavně
pevné zdraví, hodně štěstí a lásky. Foto: Vladimír Beran

Nový kabát Obecního úřadu ve Mžanech
Mžany - Vše započalo na konci roku 2011, kdy zastupitelstvo
obce rozhodlo o odkoupení budovy
Obecního úřadu ve Mžanech č. p. 19
za částku 3 500 000 Kč. Už v té chvíli
bylo jasné, že obecní úřad bude potřebovat rekonstrukci.
Bylo zřejmé, že na tuto rekonstrukci bude potřeba zajistit značný
finanční obnos. V průběhu roku 2014
jsme zajišťovali potřebné dokumenty
pro získání dotace. V úplném závěru
roku 2014 proběhlo výběrové řízení
na dodavatele stavby pod názvem
„Stavební úpravy obecního úřadu č. p. 19 Mžany“. Vítězem se stala
stavební firma Mikostav s.r.o., Klešice s částkou 4 836 859 Kč bez DPH.
V lednu 2015 jsme získali stavební
povolení. V dubnu zastupitelé přijali
dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ČR ve výši 2 272 380 Kč.

V květnu započala rekonstrukce objektu. Hlavním úkolem bylo nejenom
zateplení objektu a výměna oken
a dveří, ale především nová vazba se
střešní krytinou. Přístavbou nového
schodiště vznikla možnost využití celého půdního prostoru. Během
stavebních prací měli spoluobčané
možnost si vybrat ze 4 variant barevného provedení fasády a střechy. Vítězným návrhem byla béžová
omítka a červená střecha. Během
stavby probíhaly „vícepráce“ a práce
nad rámec projektové dokumentace,
které nákladově činily 500 000 Kč
bez DPH. Při těchto pracích došlo
i k modernizaci prostor, které využívá MUDr. Miroslava Kloudová.
Rekonstrukce byla ukončena 30. listopadu 2015.
Kolaudace
objektu
proběhla
8. prosince 2015. 19. prosince 2015



Zrekonstruovaná budova obecního úřadu slouží také místním hasičům a
lékařce. Foto: Jiří Pršala

jsme uspořádali v objektu obecní- ní hasiči a již zmiňovaná lékařka.
ho úřadu „Den otevřených dveří“.
Na úplný závěr mi dovolte poděSpoluobčané tak měli možnost si kovat všem, kteří se na této akci poprohlédnout výsledek přestavby.
díleli.
Nově zrekonstruovaný objekt vyTomáš Valena, starosta obce
užívají kromě obecního úřadu i míst-



Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
únor - květen 2016


20:00 hod 25. městský ples.

KD Nechanice

12. 2.

09:00 hod Masopustní rej - průvod obcí.

Stěžery

13. 2.

11:00 hod Sousedské posezení s masopustem.

Stračov

13. 2.

14:00 hod

13. 2.

20:00 hod Rockový bál. Obecní hospoda U Jezírka.

Boharyně

13. 2.

20:00 hod Sportovní ples TJ Sokol Dohalice

Dohalice

13. 2.

20:00 hod Ples Selské jízdy.

KD Nechanice

14. 2.

14:00 hod Masopustní průvod. Sraz před kulturním domem.

Nechanice

20. 2.

14:00 hod Dětský karneval. V hospodě Na Kopečku.

Hrádek

20. 2.

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

Hněvčeves

20. 2.

20:00 hod Sokolský ples v opraveném a rozšířeném sále v pohostinství U Růženky. Pořádá TJ Sokol Stračov.

Pšánky

20. 2.

20:00 hod XIX. Společenský ples. Hraje James Band. Tělocvična OÚ a I. Obecní hospoda Stěžery.

Stěžery

21. 2.

17:00 hod Přehlídka divadelních spolků - Divadelní soubor Lovčičtí OCHotníci (LOOCH). Hra Revizor.

KD Nechanice

26. 2.

17:00 hod Posezení k MDŽ v obecní hospodě - klub seniorů.

Lodín

27. 2.

20:00 hod Obecní ples ve spolupráci s hasiči. V hostinci Na Kopečku. Zahrají Svižná těla. Vstupné 100 Kč.

Hrádek

28. 2.

15:00 hod Karneval pro děti.

KD Nechanice

5. 3.

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

Boharyně

5. 3.

20:00 hod 6. obecní ples (nekuřácký). Obecní hostinec.

Lodín

5. 3.

20:00 hod

5. 3.

20:00 hod Chalupářský bál s bohatou tombolou. Pořádá SDH Pšánky v hostinci U Růženky.

Pšánky

17:00 hod Přehlídka divadelních spolků - Nechanický ochotnický spolek NOS. Hra Drcla loktem vo kredenc.

KD Nechanice

17. 3.

19:00 hod Petr Kolář - koncert.

KD Nechanice

19. 3.

10:30 hod Okolo Stračova - 3. ročník silničního běžeckého závodu. Přihlášky do 13. 3. na http://sport-reg.cz/.

19. 3.

14:00 hod Indiánské jaro - dětský karneval v Dohalicích.

Dohalice

19. 3.

19:30 hod Sousedský ples a přivítání motoristické sezóny. Pořádá Autocentrum Kadeřávek.

Hněvčeves

19. 3.

20:00 hod Společenský ples ZŠ a MŠ Nechanice. Hraje skupina Levou rukou.

KD Nechanice

ÚNOR 2016

5. 2.

BŘEZEN 2016

5. 3. a 6. 3.

19. 3. až
28. 3.
20. 3.

Ples obce Mokrovousy. Předprodej vstupenek od 8. 2. na obecním úřadě. Ples je nekuřácký. Hraje
skupina Svižná těla.

Velikonoce na zámku Hrádek u Nechanic.
14:00 hod Dětský karneval. Pořádají SDH Sovětice a SDH Hněvčeves.
Výstava kraslic a velikonoční výzdoby aneb Jaro ve Stračově.

21. - 23. 3.

Mokrovousy

Mokrovousy

Zámek Hrádek
Hněvčeves
Stračov

25. 3.

19:00 hod Velikonoční posezení v obecní hospodě - klub seniorů.

Lodín

26. 3.

08:00 hod Turnaj ve stolním tenise. Přihlášky do 20.3. na telefonu 775411321.

Hněvčeves

2. 4.

DUBEN - KVĚTEN 2016

Vynášení Moreny. Sraz u obecního úřadu, průvod vesnicí, program pro děti. Pořádá SDH
Mokrovousy.

14:00 hod

Velikonoční turnaj v prší. Hraje se o hodnotné ceny. Startovné 150 Kč, v ceně guláš a pivo.
Info: hospodalodin@seznam.cz, 728067639.

Lodín

16. 4.

20:00 hod Oldies Party - uvádní DJ Zdeněk Vranovský.

Hněvčeves

22. 4.

Nechanický countrybál. Hraje country kapela S.U.D. Country předtančení a ukázky. Pořádá Country
20:00 hod
klub Měnik. Vstupné 90 Kč.

KD Nechanice

23. 4.

10:00 hod Mikroregionem Nechanicko na kole. Tradiční cyklistická akce, sraz u kulturního domu.

Nechanice

24. 4.

16:00 hod Travesti show Screamers a Techtle Mechtle. Vstupné 260 Kč v předprodeji, 280 Kč na místě.

KD Nechanice

30. 4.

17:00 hod Slet čarodějnic, bubáků a strašidýlek. Sraz u hospůdky u Jonešů.

Dohalice

30. 4.

Čarodějnický rej.

Nechanice

30. 4.

18:00 hod Čarodějnice. Soutěže pro děti, opékání buřtů, večer hudba. Zahájení sezóny v místním kiosku.

Mokrovousy

28. 5.

08:00 hod Nohejbalový turnaj trojic.

Sadová

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV – ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA NA SYCHROVĚ

SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU HRÁDEK U NECHANIC
VÁS ZVOU NA

VELIKONOCE
NA HRÁDKU U NECHANIC
PŘI PROHLÍDCE ZÁMECKÝCH INTERIÉRŮ
VÁS SEZNÁMÍME S HISTORIÍ VELIKONOC,
S VELIKONOČNÍMI ZVYKY A TRADICEMI
U NÁS I V ZAHRANIČÍ
A S MNOHA DALŠÍMI ZAJÍMAVOSTMI Z OBDOBÍ
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ V ROCE
*

O VELIKONOCÍCH BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA
ZÁMECKÁ KUCHYNĚ, KDE MŮŽETE OCHUTNAT
SVÁTEČNÍ ZÁMECKÝ LIKÉR
KÁVA, ČAJ A NĚCO DOBRÉHO K TOMU BUDE TÉŽ PŘIPRAVENO
DROBNÝ PRODEJ PERNÍČKŮ A SUVENÝRŮ S VELIKONOČNÍMI MOTIVY
PROHLÍDKY ZÁMKU PRO VEŘEJNOST BUDOU:
OD SOBOTY 19. BŘEZNA DO NEDĚLE 20. BŘEZNA,
NA VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY OD ČTVRTKA 24. BŘEZNA DO PÁTKU 25. BŘEZNA
A DÁLE OD SOBOTY 26. BŘEZNA AŽ DO PONDĚLÍ 28. BŘEZNA
OD 9.00 HODIN DO 16.00 HODIN
*

PRO PŘEDEM OHLÁŠENÉ SKUPINY (MIN. 5 OSOB) BUDE OTEVŘENO:
OD PONDĚLÍ 21. BŘEZNA DO STŘEDY 23. BŘEZNA 2016
OD 8.00 DO 16.00 HODIN
*

V DUBNU JE OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST O VÍKENDECH, V OSTATNÍ DNY POUZE PRO PŘEDEM OHLÁŠENÉ SKUPINY

REZERVACE VSTUPENEK A DALŠÍ INFORMACE:
TELEFON: 495 441 244, GSM BRÁNA 602 185 554
E-MAIL: samkova.jaroslava@npu.cz, hradekunechanic@npu.cz

www.hradekunechanic.cz

zpravodajství obce
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Adventní trhy jsou u nás už tradicí
Sadová - V sobotu 28. listopadu 2015 od 14.00 hodin byly,
po loňských kladných ohlasech,
uspořádány již podruhé adventní
trhy před Obecním úřadem v Sadové. Stejně jako v minulém roce,
tak i letos v atmosféře vánočních
písní a koled, které nás po celé
odpoledne doprovázely, navštívilo
trhy veliké množství návštěvníků
ze Sadové a okolních obcí.
K zakoupení byly ručně vyrobené náramky, náhrdelníky,
prstýnky, svícny a malované
obrázky. Dále vánoční věnce,

proutěné košíky, jablečný mošt,
řepný sirob, cukrovinky, jogurty a mléčné výrobky, uzeniny,
pečené klobásy, pečený bůček,
polévka a teplá medovina. Po celé
odpoledne se podával teplý čaj
a svařené víno.
Za hlasitého odpočítávání
mnoha návštěvníků byl v 17.00
hodin rozsvícen vánoční strom.
Děkujeme všem zúčastněným
návštěvníkům a samozřejmě také
všem prodejcům a organizátorům.
Dušan Jedlička



Druhý ročník adventních trhů lákal návštěvníky do Sadové.
Foto: Jiří Středa



Zahájení oslav před budovou základní školy. Foto: Mgr. Zdeněk Hušek

Oslavy 120. výročí založení
budovy 2. stupně základní školy
Nechanice - První pololetí je za
námi a my si až teď uvědomujeme,
kolik jsme toho během několika
týdnů stihli.
Nejvýznamnější
akcí
tohoto
školního roku byly oslavy 120. výročí založení budovy 2. stupně základní školy. Během víkendu 14. –
15. listopadu 2015 byl pro příchozí
připraven pestrý program, na jehož
přípravách se podíleli nejen učitelé
společně s žáky, ale zapojila se i řada
rodičů a prarodičů, kteří nám posílali staré snímky, učebnice i vysvědčení. Kromě fotografií byl největší
zájem o staré třídní výkazy, ročenky
a také krátký film z dílny pana Ing.

Jiřího Turka a Mgr. Zdeňka Zajfrta,
bývalého ředitele školy, kterému patří
zároveň dík za pomoc s přípravami.
Velice nás potěšila vzácná návštěva.
Přišla dcera pana Josefa Kolářského,
bývalého ředitele Měšťanských škol
v Nechanicích, paní Mgr. Zdeňka
Fraňková. Zavzpomínala na časy
strávené ve škole, která byla zároveň
jejím domovem. Tečku za programem udělala svojí přednáškou o historii školství paní Eva Větrovská.
Všem organizátorům i návštěvníkům
z řad veřejnosti, zástupců města Nechanice a bývalých pedagogů děkujeme za jejich účast.
Mgr. Petr Soukal

Sovičky pilně trénují po celý rok
Sovětice – naše hasičská sezóna
byla opět náročná, a to pro všechny kategorie Soviček. Začínáme již
tradičně v Nechanicích, a to únorem plným soutěží. Během zimy
děti z přípravky usilovně nacvičují
a trénují, a to nejen na nadcházející sezónu. V lednu mají za sebou
své vystoupení na plese v Dubenci.
Pro „Plamen a Dorost“ začíná příprava v dubnu a není vůbec jednoduchá. Jde vlastně o pokračování
podzimního kola branného závodu,
jen s tím rozdílem, že si musí všichni
připomenout více disciplín. Mezi ně
patří například požární útok, štafeta
dvojic, štafeta 4x60m, štafeta CTIF,
požární útok CTIF, vědomostní
otázky atd. Dlouhodobě kvitujeme
stoupající výkony a zdokonalování
v těchto technikách a tak trochu
doufáme v postup některých kategorií do krajských kol. Tyto závody se
mají v květnu vrátit na nově zrekonstruovaný okruh do Hradce Králové,
kam Vás co nejsrdečněji zveme. Ter-

míny jsou 14. května pro Plamen chu. Sezónu uzavírá prosincová dět- rok následující. Přejeme Vám v roce
a 21. května pro Dorost. Tím ovšem ská výroční valná hromada, kde se 2016 hodně sportovních úspěchů.
činnost nekončí. Ještě do prázdnin ohlédneme za končícím rokem a náAleš Krátký
stihneme několik pohárových soutě- sledně naplánujeme spolu s dětmi
ží. V létě se všichni baví
na každoročním „sovím
stanování“. Poté necháme dětem kousek letních
prázdnin, než se sejdeme
na dětském dni v Sověticích, který je startem
pro nový ročník. Tím je
podzimní kolo branného
závodu. Tomuto závodu
předchází
soustředění
na Šerlišském mlýnu.
Topografie, zdravověda
střelba, lano, azimut, rozpoznávání
prostředků,
to vše musí zvládnout na
tříkilometrovém úseku,
na kterém sbírají body
pro konečné umístění.
Po podzimu 2015 mají
hlavně dorostenci a starší
 Soustředění Soviček na Šerlišském mlýnu. Foto: archiv
žáci našlápnuto k úspě-

8

zpravodajství obce





Nechanice - Hastings – Nechanice

... pokračování ze str. 1
Rodiny se o naše dítka staraly skvěle. Všechny jsou prověřené agenturami
a v péči o studenty se osvědčily, takže se
rodiče nemuseli strachovat. Děti každý den navštěvovaly jazykovou školu,
kde probíhala řádná výuka. Rozděleny
do tří skupin podle znalostí pak zažily
jazykovou výuku poněkud jinak.
V úterý hned po škole jsme kvůli velmi deštivému počasí zamířili do
Brightonu, kde jsme se schovali v obřím akváriu Sealife Centre a nakonec
splnili sen děvčatům o anglických nákupech. Pravé anglické deštivé počasí
nás pronásledovalo i následující dny,
ale my jsme se s ním statečně poprali. Několikrát jsme neodolali a strávili
chvíli u podzimního rozbouřeného
moře. Když jsme se procházeli po křídových útesech nad běsnícím mořem,
překvapil nás tak silný vítr, že některé
z nás stálo mnoho úsilí pokračovat dál.
Ani na výletě na vodní hrad Bodiam se počasí příliš nezměnilo, občas fičelo a občas pršelo, ale dobývání
středověkého hradu nechanickými
žáky stálo za to. Nakonec v onom pověstném deštivém Londýně na nás
čekalo dokonce slunce a bezvětří, zato
se ochladilo. Díky tomu jsme na vyhlídce z Londýnského oka mohli spatřit Londýn v celé své kráse včetně Big

Benu, Parliementu, Střepu, Temže,
Buckinghamského paláce a dalších.
Na přání dětí jsme navštívili světoznámé muzeum voskových figurín, kde
si každý z nás přišel na své. Nakonec
jsme prošli známými místy zpět k Big
Benu. Čekal tu už autobus, aby nás
dovezl zpět domů. Jelikož jsme se lehce
zdrželi, na trajektu jsme se vraceli na
pevninu až kolem 5. hodiny ráno. Díky
tomu však naše dítka popadala únavou
a sladce spala téměř až do Čech.
Na tomto místě bych velice ráda
poděkovala všem, kteří se tak velkého
projektu účastnili. Řidičům, že nás bezpečně povozili a dovezli zpět, učitelům,
kteří pomohli vše uskutečnit a zorganizovat, a hlavně rodičům, že nás
podrželi a v nelehké době projevili obrovskou statečnost a svá dítka vypustili
do světa. Vrátili jsme se všichni zdraví,
nadšení a spokojení.
Jarmila Čechová

zavřel pusu, si nic nepamatuji. Další
bylo Sealife Centre, nádherný vodní
svět v Brightonu, ale víc než to nás zajímala bouřící pláž… Náš zájezd zakončil úžasný výlet do Londýna. Celý výlet
se mi moc líbil a doufám, že se do Anglie ještě podívám.
Kristýna Bednářová

Anglie. Byli jsme rozděleni do rodin
a ani chvilku jsme se nenudili, protože
jsme každý den chodili po krásných
místech, městech, plážích, památkách
a nákupácích. Taky jsme každé ráno
chodili do malé hastingské školy. Nakonec jsme jeli do Londýna, kde jsme
se svezli na London Eye, prošli jsme
ulice a svezli jsme se metrem. Všem se
Po dlouhé cestě a strachu, že na nám to moc líbilo.
nás zaútočí teroristi, jsme se autobusem a trajektem konečně dostali do
Nikola Okrouhlická

Jak jsme zamířili daleko od Nechanic (očima žáků 9.A)
Náš výlet do Anglie byl jeden z nejúžasnějších zážitků v mém životě. Byli
jsme ve skvělé rodině mladých lidí,
kteří se o nás výborně starali. První
den jsme navštívili městečko Rye. Díky
tomu, že náš „úžasný“ průvodce ne-




Výlet na vodní hrad Bodiam provázelo pro Anglii typické deštivé počasí.
???
Foto: Mgr. Petr Soukal

Devadesát nových stromků v Lodíně a okolí
Lodín – Naši občané ve sváteční
den 17. listopadu nelenili a věnovali
ho druhé části projektu s podtitulem
„Budeme to tady mít hezké“, který byl
podpořen Nadací ČEZ. Jde o výsadbu
liniové zeleně.
Zastupitelé se s dětmi i dospělými z Lodína sešli v 9 hodin ráno, aby



dokončili výsadbu stromů, kterou
společně zahájili poslední říjnový den.
Celý sváteční den poctivě pracovali a na jeho konci se těšili ze zhruba
devadesáti nových stromků, tvořících
aleje v Lodíně, Janatově a jeho blízkém
okolí. Nové stromy velebí a dotváří
malebnost krajiny a zároveň lemu-

Dokončení výsadby zeleně v Lodíně a okolí. Foto: Petr Lajbner

jí koryta vodních toků, kolem kterých často vedou procházky místních
i návštěvníků obce. Těm stromy poskytnou v teplých měsících příjemný
stín i rozmanitou ovocnou úrodu.
„Vysadili jsme původní druhy listnáčů a staré druhy ovocných stromů,
abychom ctili a zároveň obnovovali

původní ráz naší krajiny. Nově tak
naši obec a její blízké okolí zdobí
mladé javory, olše, hlohy, duby, kaliny a jasany. Všichni se taky těšíme na
úrodu z vysazených ořešáků, třešní,
jabloní i hrušní, které jsme dnes
rovněž společně vysadili,“ uvedl starosta Lodína, Petr Lajbner.

 Dne 20.12.2015 jsme na obecním úřadě v Lodíně oslavili zlatou
svatbu manželů Boženy a Antonína Prchlíkových společně s jejich nejbližší rodinou. Patří jim uznání a obdiv a ještě jednou gratulujeme.
Monika Dvořáková

spolky
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Mikuláš a rozsvícený vánoční strom

Kunčice - V sobotu 28. listopadu v podvečer přilákali do Centra
volného času Mikuláš se svými
pomocníky nebývalé množství
malých i velkých návštěvníků.
Čertovské sportování a andělské tvoření v tělocvičně dětem
zkrátilo dlouhou chvíli čekání,
než byl čas vydat se za Mikulášem, čertem a andělem. Děti
byly plné překvapení, co všechno na ně Mikuláš věděl. Všech-

ny děti dostaly od anděla balíček
a pak se šlo v průvodu k hospodě
U Havrana. Tak jako vloni zde
byl rozsvícen vánoční stromeček.
Po přivítání panem starostou děti
pod stromeček odevzdaly dopisy Ježíškovi, spolu s ostatními
zazpívaly koledy a nebe rozzářil
krásný ohňostroj. Děkujeme všem
za pomoc při přípravě i za hojnou
účast.
Mgr. Ludmila Valešová



Rozsvícení vánočního stromu v Kunčicích. Foto: Roman Vyčítal

Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Kaštánek
Mžany - Předvánoční čas si přímo říká o nějaké dobré skutky, takže se děti z Kaštánku ku příležitosti
patnáctého výročí vzniku sboru rozhodly věnovat výtěžek ze svého každoročního vánočního koncertu dětem z Dětského domova rodinného
typu v Nechanicích.
Koncert se tentokrát nekonal jako
již tradičně v předchozích letech
v tělocvičně ZŠ a MŠ Mžany, ale
(a doufáme, že se to stane novou tradicí) v krásném sále Pivovaru Lindr
Mžany.
V konání dobrých skutků se k dětem z Kaštánku připojili i žáci ZŠ
a MŠ Mžany pod vedením paní ředitelky Věry Veckové a pana učitele
Tomáše Zahradníčka a připravili si
pásmo písní a básní, které co do obsahu tak i do interpretace rozhodně
nešetřilo vtipem.
Po jejich velmi úspěšném představení nastoupil na jeviště se svým

programem dětský pěvecký sbor
Kaštánek. Předvedl divákům své
osvědčené hity, ale zároveň i nové
písně, samozřejmě nechyběly ani tradiční vánoční koledy. Sboristé i sólisté ze sebe vydali to nejlepší, takže
v závěru večera bylo možné předat
paní Janě Staňkové z DD v Nechanicích výtěžek ze vstupného, který se za
celý večer vyšplhal na krásnou částku
6 502 Kč.
Jelikož závěrečné ovace nebraly
konce, přidal sbor ještě jednu píseň,
která bývala na koncertech hitem,
a to sice Svařák. Takto naladění diváci si pak mohli na svařeném vínu
v pivovaru skutečně pochutnat a ještě
chvíli si po koncertě užít předvánoční
náladu.
Jménem dětského pěveckého sboru Kaštánek chceme touto cestou poděkovat divákům, kteří naše koncerty
již téměř patnáct let věrně navštěvují
a dodávají nám tak energii a chuť



Vánoční koncert Kaštánku se poprvé konal v prostorách mžanského
pivovaru. Foto: Jiří Pršala

k (někdy náročné) práci s dětmi, tento vánoční koncert. Děkujeme
vymýšlení nových témat a mnoha a těšíme se zase příště.
dalším činnostem, které se v závěru
Ilona Bulíčková
spojí v tak příjemný večer, jako byl
Aneta Khunová

Říjen patřil ve Stěžírkách i medvědům
Stěžírky - První týden v říjnu je
v naší zemi věnován knihovnám.
Naše knihovna uspořádala v době od
3. do 10. října výstavu různých sběratelských předmětů. Například „medvědů se sešlo“ přes 200 kusů. Všichni
patřili 13-ti leté sběratelce Barunce
Jabůrkové z Turnova (na fotografii).

Z výstavy bylo patrné, že naši čtenáři
sbírají mušle, kameny, výrobky z pediku, kroje, zajímavé knihy, panenky,
auta, vějíře, svatební oznámení, pohledy a spoustu jiných zajímavých
věcí. V sobotu výstavu zahájila spisovatelka paní Hana Tali Hlubučková z Turnova, která naší knihovně

věnovala svoji knihu, a sběratelka
slečna Barunka Jabůrková. Vernisáže výstavy v sále kulturního domu
se zúčastnili zástupci obce, knihovny v Hradci Králové i z okolí, hosté
a místní čtenáři. Výstava se všem líbila, navštívilo ji přes 300 návštěvníků, převážně dětí. Ale i dospělí si se

zájmem prohlíželi sbírky a fotografie
z historie obce a různých akcí. Děkuji všem, kteří tuto úspěšnou výstavu
připravovali a zajišťovali průvodcovskou službu.
Eva Kloučková
knihovna Stěžírky
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3. ročník závodu Okolo Stračov
Stračov - Je zima, čas hodnocení
a plánování. Bilancovat uplynulou sezónu je radost. Vše co se podařit mělo,
se podařilo, a to i přes zranění, která
bohužel ke sportu patří. „Odnesly“ to
první jarní závody a bohužel i domácí podnik Okolo Stračova, který jsem
tak v druhém ročníku mohl celý sledovat jen z opačné strany startovní
čáry. Nebyl to ovšem pohled špatný,
neboť téměř každý z celkových sto
třiceti účastníků měl úsměv na tváři
a mohli jsme se tím pádem radovat
i v organizačním týmu a vymýšlet,
jak zdokonalíme ročník nadcházející.
Ten je v těchto okamžicích už téměř
připraven a sobota 19. března je tak
důležitým datem pro všechny, kdo se
rozhodnou proběhnout vesnicí Královehradeckého kraje pro rok 2015.
Největší novinkou bude rozšíření věkových kategorií, profesionální foto
z cílového doběhu a také navážeme na
úspěšný první start dětského závodu.
Registrovat se můžete už nyní na www.
sport-reg.cz. Těšíme se na Vás a věříme,
že letos prolomíme účastnický rekord.
První ostrý závodní start jsem si
tak nechal na téměř domácí Zvičinu
(pozn. Český pohár v běhu do vrchu,
2. místo). Dále se osvědčilo vsadit na
kvalitu místo kvantity a vybíral jsem
většinou pouze jeden hlavní start v měsíci. Ve výsledku sedmnáct běžeckých
a tři lyžařské závody. Bylo tak možné

daleko lépe se připravit na konkrétní
závod a vyladit formu. Další velkou
změnou byla absolutní specializace
na těžké vrchařské závody v Alpách.
I na silničních závodech se ale dařilo, vždyť zjara v Peřimově (24. května 2015) jsem absolvoval desítku jen
o 13 sekund hůře (1. místo, 32:13min)
než v loňském roce, což bylo vzhledem
k vrchařské specializaci velmi povzbuzující. Natrénovat na závody s cílem
převážně nad 2000 m není v místních
podmínkách snadné, a proto výjimkou
nebyly například opakované výběhy
sjezdovky na již zmíněné Zvičině. To
vše kvůli jednotlivým vrcholům sezóny.
Vlastně každý start od června do října
byl malým vrcholem a je potěšující, že
se všechny podařily. Nejhodnotnějším
výsledkem byl jednoznačně Dolomitenmann, MS v extrémních závodě
štafet, kde náš tým obsadil 2. místo
v amatérské kategorii. Byl to ohromný
zážitek a velká motivace do nadcházející přípravy. Vyzdvihnout je třeba i starty v Rakousku na Outdoortrophy (4.
místo) a Grossglockneru (9. celkově,
2. kat) a také ve Švýcarsku (Lodrino, 2.
místo). Smůlu jsem si vybral u sousedů
na Slovensku, kde jsem seběhl z trati
a v běhu na Slavkovský štít dokončil na
pátém místě.
Nyní už probíhá naplno příprava
na další rok, kde bych chtěl znovu obhajovat pozice dosažené na závodech

zejména v Rakousku, Švýcarsku, Slo- Stračově fandí. Velký dík za přízeň!
vensku a nově i v Chorvatsku. To vše Všem přeji úspěšný rok 2016.
by se nemohlo podařit bez podpory
partnerů a lidí, kteří mně a sportu ve
Mgr. Milan Janata

Prostor za fotbalovým hřištěm našel své využití
Boharyně - Již před několika lety
nechala obec zpracovat projekt na
využití prostoru za fotbalovým hřištěm. Měl zde vzniknout sportovní
areál s dětským hřištěm, plochou
s umělým povrchem pro míčové hry
a k tomu společenské zázemí, kde
by bylo možné se po sportovním
výkonu občerstvit. Jednalo se o akci
za několik milionů korunu. Bohužel
se nepodařilo na tento záměr získat žádnou dotaci, a proto bylo rozhodnuto výstavbu rozdělit do několika etap. Nejdříve bylo v roce 2011
zbudováno dětské hřiště. V následujícím roce byla s finanční pomocí od
Královéhradeckého kraje postavena
společenská budova. V dalších letech
obec několikrát žádala o dotaci na
výstavbu víceúčelového hřiště, avšak
neúspěšně. Zastupitelstvo obce tedy
v létě minulého roku rozhodlo o jeho
vybudování s tím, že akce bude financována z peněz obce. Ve výběrovém řízení byla vybrána stavební

firma a za necelé tři měsíce bylo
hřiště hotovo. Jedná se o víceúčelové
hřiště s umělým povrchem a osvětlením. Po dokončení úpravy okolního terénu bude možné si zde zahrát



různé míčové hry, např. tenis, volej- obce budou toto sportoviště využívat
bal, nohejbal, házenou nebo basket- v hojné míře. Je to další příležitost,
bal, ale třeba i malou kopanou. Hři- jak zlepšit svou fyzickou kondici.
ště by mělo sloužit široké veřejnosti
JUDr. Věra Macháčková
a především dětem. Věřím, že občané
starostka obec Boharyně

Víceúčelové hřiště v Boharyni. Foto: JUDr. Věra Macháčková
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