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S básničkou do Stěžer
Stěžery - ve čtvrtek 14. dubna se sešli šikovní recitátoři
v mateřské škole na třetím
ročníku Stěžerské básničky.
V konkurenci dětí z MŠ Libčany, Nechanice, Probluz, Třesovice, Stračov, Mžany a Stěžery měla porota velmi těžký
úkol vybrat ty nejlepší. Proto se
rozhodla v každé kategorii udělit dvě první místa. V kategorii
mladších dětí do 5 let ocenila
Barborku Klempířovou z Třesovic a Lucinku Adámkovou
z Libčan. V kategorii starších

dětí od 5 let se nejvíce líbil
přednes Laury Kolovratníkové
ze Mžan a Dorotky Chaloupkové ze Stěžer. Děti nás potěšily
krásnými básničkami i pěkným
přednesem, a tak si všechny
odvážely medaile v podobě keramického sluníčka a diplom.
Poděkování patří všem porotcům i paním učitelkám, které
pomohly dětem s přípravou.
Akci podpořily Mikroregion
Nechanicko a OÚ Stěžery.
Vedoucí MŠ Stěžery
Iva Špráchalová


Vítězky starší kategorie Dorotka Chaloupková z MŠ Stěžery a Laura
Kolovratníková z MŠ Mžany. Foto: Lenka Havlíčková

Nová střecha a kabát sokolovny v Dohalicích
Dohalice – Vše započalo na konci roku 2013, kdy mimořádná valná
hromada TJ Sokol Dohalice schválila návrh na podání žádosti o dotaci
na,Zateplení a výměnu otvorových
výplní budovy TJ Sokol Dohalice“.
V průběhu roku 2014 jsme zajišťovali potřebné dokumenty pro získání
dotace. V úplném závěru roku 2014
proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Vítězem se stala stavební
firma DELFIN-HK, spol s.r.o.
s částkou 2.259.427 Kč bez DPH.
V únoru 2015 jsme získali stavební
povolení. V dubnu roku 2015 byla
podepsána Smlouva o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí v celkové



výši cca 2.420.987 Kč. V březnu započala celá akce. Měsíc po zahájení
akce však nastala kritická situace,
neboť se po sundání střešní krytiny
zjistilo, že jak budova, tak konstrukce
hlavního zastřešení sokolovny jsou
v havarijním stavu. Byla dvě řešení
– buď nechat sokolovnu zavřít, čímž
by došlo zřejmě k ukončení činnosti
TJ, nebo se pokusit sehnat finanční
prostředky a staticky zajistit budovu
vybouráním a dozděním dřevěných
trámů po obvodu sokolovny a položit
kompletně novou střechu. Celkové
náklady na tuto realizaci byly vyčísleny na cca 2.800.000 Kč. S žádostí
o pomoc jsme oslovili FAČR, pana
Babiše z Ministerstva financí, Ministerstvo školství a tělovýchovy,

Budova sokolovny před rekonstrukcí. Foto: Vladimír Novák

Českou unii sportu, hejtmana Královéhradeckého kraje pana France,
Krajský a okresní fotbalový svaz
a další instituce a samozřejmě také
okolní obecní úřady. A protože se
v této naší těžké chvíli našli jednotlivci, obecní úřady a spolky ochotni
nám pomoct, je výsledkem společného úsilí nejenom zateplení a výměna
otvorových výplní budovy TJ Sokol
Dohalice, ale také staticky zajištěná
budova a kompletně nová střecha.
V těžké chvíli nám pomohl, ve spolupráci se starostkou obce Dohalice
Mgr. Mášou Enderlovou, Královéhradecký kraj v čele s hejtmanem
panem Francem, který nám přispěl
částkou 1.000.000 Kč, a samozřejmě zastupitelstvo obce Dohalice,



které odsouhlasilo finanční pomoc
TJ ve výši 2.117.000 Kč. Finančními
prostředky nám také pomohly např.
OÚ Mokrovousy, Sovětice, Třesovice a SDH Sovětice. Rekonstrukce
byla ukončena 30. listopadu 2015
a v prosinci 2015 proběhla kolaudace
objektu. Od tohoto termínu proběhly
v sokolovně různé akce: Myslivecký
nebo Sportovní ples, ples obce
Mokrovousy, Dětský karneval aneb
Indiánské jaro či Pomlázková zábava.
Bylo tak možné si výsledek přestavby
prohlédnout.
Na úplný závěr mně dovolte poděkovat všem, kteří se na této akci
podíleli.
Vladimír Novák

Budova sokolovny po rekonstrukci. Foto: Zdeněk Jaroš
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Stračovská Lhota - ochotnické divadlo v minulém století (druhá část)
Třicátá léta
Ochotnickému divadelnictví se
ve Stračovské Lhotě očividně nevěnuje jen spolek Štolba, ale v neděli
21. června 1931 uspořádá ochotnické
divadelní představení v přírodě
i lhotecký sbor dobrovolných hasičů. Divadelní kus od Evžena K.
Rosendorfa s názvem „Na frontě
klid: Odzbrojte!“, 6 obrazů z Velké
války 1914-1918, sehráli hasiči na
zahradě paní Bezvodové č. 44 a na
sousední zahradě pana Rudolfa Žižky
č. 43 (dnes obojí manželé Šubrtovi).
Kronikář se podivuje, že přišel hojný
počet diváků i přesto, že večer předtím zuřila velká bouře s krupobitím,
které nadělalo na polích i zahradách
velké škody. Režii měl p. František Bous a hráli dospělí i mladiství členové hasičského sboru: Josef
Bednář, Jan Šafránek, Václav Kapras,
Antonín Kapras, Josef Koníček, Josef
Bezvoda, František Macl, Václav
Macl, Alois Nesvačil, Jan Nesvačil,
Josef Žilka, Oldřich Nágl, Josef Matějíček a Jaroslav Pour.
V roce 1935 je ve Stračovské Lhotě celkem 7 spolků, družstev a organizací, Štolba trvá již 16 let a má
50 členů. Dcera majitelky hostince
v č. 28 Anna Šulcová se mezitím
vdává za aktivního ochotníka Jana
Šafránka z č. 3, a když její matka začátkem roku 1936 zemře, dědí hostinec odkazem její dcera Marie Šafránková, které byly v té době 3 roky.
Na konci r. 1937 pořádá zábavní spolek Štolba velice zdařilou
silvestrovskou zábavu. Režíruje ji p.
František Čížek mladší z č. 52 (hájenka), kterého si členové vzápětí
v lednu r. 1938 na své valné hromadě volí novým předsedou po p. Josefu Bezvodovi. Místopředsedou je
Josef Koníček, který je zároveň knihovníkem, jednatelem Josef Šafránek,
pokladníkem Josef Matějíček. Tuto
valnou hromadu ukončují členové
zazpíváním národní hymny Kde
domov můj. Na obyvatele Československa totiž už plně doléhá velká
nejistota a strach z politického vývoje
v Evropě, velké obavy z fašistického
Německa a z hrozby nové války.
O pár týdnů později, v neděli
6. března 1938, na 88. výročí narozenin prezidenta T.G. Masaryka,
který několik měsíců před tím
(14. září 1937) zemřel, uspořádala obec Stračovská Lhota společně
s obcí Stračov vzpomínkovou oslavu.
Průvod vyšel od hasičské zbrojnice
ve Stračovské Lhotě (stávala na návsi,
naproti křížku), a v něm šla za hudební kapelou ze Stračova, řízenou p.
Jaroslavem Zámečníkem, školní mládež obou obcí, pak starostové p. Vác-

lav Šafránek a p. Václav Deml a zastupitelstva obou obcí, za nimi oba
hasičské sbory s veliteli p. Františkem
Hankou ze Stračova a Josefem Žilkou
ze Zavadilky, a nakonec v trojstupech občané. Za zvuků hudby prošel
průvod Lhotou a Zavadilkou dolů
přes mostek, kde na louce, která
patří katastrálně k obci Mžany, zapálili připravenou hranici a hasičský vzdělavatel p. František Bous ze
Stračovské Lhoty přečetl vzpomínkový projev. Po zahrání a zazpívání
hymny Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýska se všichni odebrali
do hostince Šafránkových, kde bylo
slavnostně vyzdobené jeviště. Bylo
doslova narváno, těsnalo se tam asi
500 lidí. Po projevech nejprve lhoteckého starosty a pak učitele ze Stračova p. Jiřího Vaníčka zahrál zábavní
spolek Štolba slavnostní hru o 1 dějství „V duchu legií“ od Vlastimila
Dorazila, ve které účinkovali Josef
Šafránek, Miroslav Bednář, Jaroslav
Munzar, Jaroslav Herbst a Božena
Zemanová. Potom František Čížek
ml., Marie Šafránková a Jiřina Bezvodová přednesli básně a Františka
Faltová a Milada Munzarová zazpívaly písně. Sál nešetřil potleskem. Na
závěr zazpívali všichni přítomní sborem hymnu.
Snad to bylo dobou, ale už za
další 2 měsíce stejného roku, dne
1. května 1938, má Štolba další vystoupení a tentokrát hraje poprvé
ve Stračovské Lhotě operetu. Nejen
to! Spolek nastudoval operetu ve 3
jednáních „Když večerka zní: (Pěšáci, pěšáci…)“ od J. L. Doudlebského,
který ji napsal po smrti prezidenta Osvoboditele, a vyšla začátkem
roku, takže to byla opravdu horká
novinka. Možná to nebylo veledílo
české literatury, ale rychlost, s jakou
se dostala na jeviště v naší vesnici,
můžeme dnes jen tiše obdivovat. Hudební orchestr dirigoval p. Jaroslav
Zámečník ze Stračova. Sál hostince u Šafránkových na Zavadilce byl
zcela vyprodaný. Děj je ze života
vojenského a odehrává se „na horké
půdě naší republiky ve zněmčeném
území“ (citát z kroniky), na dvoře německého velkostatkáře. Velkostatkáře
Maxe Hartwiga hrál Josef Šafránek
z č. 3, jeho choť Emu Vlasta Maclová,
jeho neteř hrála Anna Matějíčková,
správce Fritze Brauna hrál Miroslav
Bednář, Romana Veselého hrál Jan
Šafránek z č. 28, podplukovníka
Rudolfa Hladíka hrál Josef Matějíček, vojáky hráli Jaroslav Herbst,
Miloslav Nágl, Josef Bednář, Václav
Macl, Jindřich Pozler, Antonín Kapras, obecního posluhu Jaroslav Munzar z č. 19, služky Františka Faltová

a Milada Munzarová a sluhu Václav
Pražák. Režíroval opět František Čížek mladší. Opereta měla úspěch
a účinkující měli několikrát potlesk
i na otevřené scéně.
Okupace německými vojsky
Rok 1938 zakončil zábavní spolek
Štolba opět zdařilou silvestrovskou
zábavou.
Koncem ledna 1939 se ještě konala valná hromada zábavního spolku
Štolba, kde byl za předsedu zvolen
pan Josef Koníček, místopředsedu Jaroslav Munzar, jednatele Josef
Šafránek a za pokladníka Jindřich
Pozler. Ale nedlouho potom, dne
15. března 1939, obsadila české země
německá vojska. Na konci srpna bylo
vydané upozornění, že každý musí
zachovávat naprostý klid a hledět si
svého zaměstnání, a dne 11. září 1939
vydal Okresní úřad v Hradci Králové
zákaz všech tanečních a divadelních
zábav. Na konci roku ale byla povolená silvestrovská zábava, takže Štolba zorganizoval v hostinci u Šafránkových prakticky celodenní program.
Začal už ve 14 hodin hojně navštívenou taneční zábavou a pokračoval
od 19 hodin večer silvestrovským
programem, kde se hrály 2 jednoaktovky a pak následovaly sólové
výstupy a kuplety. Lidí přišlo hodně,
a i když je tížila doba, nebo snad
právě proto, nálada byla dost veselá.
Program ukončil režisér již o půl jedenácté novoročním přáním a krátce
nato přijel z Hradce Králové automobil s 8 četníky, kteří dohlíželi, aby
se nepřekročila policejní uzavírací
doba ve 2 hodiny ráno a aby se dodržovalo zatemňování světel. Docela by mě zajímalo, jestli do každé
hospody v okrese přijelo poslední
den v roce tolik četníků, anebo měla
silvestrovská zábava na Zavadilce už
takový věhlas?
Divadlo se tedy hrát nesmělo
a v srpnu dalšího roku (1940) se na
štít hostince u Šafránků musel pověsit nápis „Gasthaus“ a jak píše kronikář pan Koníček: „…tento nápis
strašil na něm až do převratových
dnů 1945.“
Čtyřicátá léta a pozvolný konec
spolku
Roku 1940 bylo ještě možné
alespoň na Silvestra uspořádat
silvestrovskou zábavu, což zábavní
spolek Štolba s nadšením udělal.
A byla to prý zábava velmi krásná
a zdařilá, tak zdařilá, jak nikdy doposud. Nálada byla vznešená - ale
jen do prvního dne nového roku, kdy
museli Lhoťáci povinně po celý den
prohazovat na silnicích naváté závěje…
Na konci roku 1941 byly pak za-



Josef Matějíček a Miroslav
Bednář na historické
fotografii

kázané i silvestrovské zábavy.
Po válce se ve Stračovské Lhotě
už ochotnická divadelní představení
nepořádají, alespoň v kronice se
o nich nepíše a ani pamětníci si na
nic takového nevzpomínají. Ale na
tradici pověstných silvestrovských
zábav v hostinci u Šafránků se u nás
navázalo. A kabaretní scénky a kuplety jsou vlastně také ochotnickým
divadlem! Tahle zábava se nekonala
jen na konci roku 1948, což kronikář
komentuje slovy, že to bylo špatně.
Naopak další roky nemohl sál
místní a přespolní ani pobrat, dveře musely zůstat otevřené a lidé stáli
pod okny i na silnici až do ranních
hodin.
Ve zdejším hostinci se pak besídky
mládeže a taneční zábavy pořádaly
ještě až do šedesátých let, ale v roce
1964 přestala být Stračovská Lhota
samostatnou obcí, hostinec postupně
převzala Jednota, paní majitelka byla
s celou rodinou vystěhovaná, hostinec se zrušil a společenský život
utichl.
Závěrem můžeme shrnout, že zábavní spolek Štolba ve dvacátých
a třicátých letech minulého století
zajišťoval v naší vesnici prakticky
veškerý společenský a kulturní život a ten byl z našeho dnešního pohledu
sousedsky opravdu bohatý. V těchto
letech se věnoval ochotnickému divadlu, pořádal taneční zábavy a provozoval knihovnu a měl průběžně 50 až
58 členů. Zůstával populární i mezi
mladou generací. Ve čtyřicátých letech pak pozvolně přešel přes operetu k velmi úspěšnému kabaretu
silvestrovských zábav a k besídkám.
Mgr. Irena van Vuurenová, roz.
Matějíčková
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Několik lidských osudů
Období pozdního jara je každoročně spojováno s oslavami konce druhé světové války. V dnešní
uspěchané době nezbývá mnoho
času vzpomínat na události, které
se k tomuto historickému mezníku
vztahují, ani na ty, kteří svým počínáním zanechali v našich dějinách
nesmazatelnou stopu.
Války mají své hrdiny a oběti. A ve
zdejší oblasti tomu nebylo jinak.
Každá obec by měla být pyšná na
všechny své obyvatele, kteří za své
přesvědčení, činy nebo otevřený boj
proti německé nadvládě poznali zdi
koncentračních táborů, v horším případě přišli během okupace o život,
když chránili své rodiny a vlast.
Jejich jména nalézáme v pamětních
knihách nebo ve vybrané odborné
a regionální literatuře, v neposlední
řadě jsou vytesána na náhrobcích
nebo pomníčcích. Dovolte mi, milí
čtenáři, abych vám přiblížila několik
životních osudů, které z povědomí
mladších generací našeho koutu
země pomalu a jistě mizí.
Oblast dnešního Mikroregionu
Nechanicko není malá a nerada bych
upadla v podezření, že jsem některé
osoby snad nechtěla záměrně zmínit.
V kostce jsem napsala o těch, kteří se
objevují nejen v pramenech i literatuře, ale i v dnešní době nacházíme
o existenci některých z nich hmatatelné důkazy (hrob, pomník, pamětní deska apod.)
Při procházce Boharyní se nám
naskytne pohled na budovu čp. 2
s pamětní deskou uctívající RNDr.
Františka Ulricha (obr. č. 1), vědce
v oboru mineralogie, geologie apod.
V prvních letech války byl zatčen
a 20. října 1941 Němci umučen. Na
hřbitově nedalekých Kunčic je pochován dělník ze zdejší pily Václav
Vlášek, který byl na konci války, a to
při odzbrojování Němců, smrtelně
zraněn.
František Petráček z Hrádku byl
v roce 1944 zatčen a vězněn v Terezíně. Další místní rodák, Václav Řehák, se ve válce ztratil, a nikdo nevěděl, co se s ním vlastně stalo. Později
vyšla najevo jeho činnost v ilegální
organizaci Obrana národa. Pravděpodobně zemřel v roce 1942 v Praze.
Josefa Jiráska, syna zámeckého
revidenta, popravili 8. ledna 1945
v Brandenburgu nedaleko Berlína.
Nejen občané Radíkovic pomáhali válečným zajatcům, kteří se
v této oblasti nacházeli a pro které
byl dokonce v Libčanech vybudován
tábor. Lidé jim vařili a opatrně nosili
polévku se strachem, aby nebyli prozrazeni. Riskovali i lidé z Radostova,
když v okolních lesích podporova-

li uprchlé. Stačilo málo a možná by
celou obec potkal stejný osud jako
Lidice nebo Ležáky. V Těchlovicích
se proti okupantům postavili František Čapek a Marie Pěníková. V březnu 1945 byl jeden z místních obyvatel
Alois Ulrich vylákán do královéhradeckého hotelu Paříž, kde jej gestapo
neprodleně zatklo. Nedlouho poté se
ve zdejší oblasti rozjela velká pátrací
akce po partyzánech.
Z Dolnopřímska bych chtěla připomenout Františka Nepilého, popraveného v roce 1943 v Plötzensee,
nebo Františku Silbersternovou, která přišla o život v Terezíně. Prakticky
po celou dobu války byl v Německu
vězněn i místní učitel Josef Višňák.
Město Nechanice je spojeno s osudy ředitele školy Josefa Kolářského,
vězněného po celou dobu války v Buchenwaldu, a Josefa Schafferhanse,
jenž byl napojen na odbojovou organizaci Obrana národa. Pan Kolářský zemřel v roce 1969 a je pohřben
na nechanickém hřbitově. V roce
1944 byli zatčeni nechanický starosta
František Vaněk, Antonín Šanovec
a tajemník berního úřadu Bohumil
Brož. Pana Brože stálo terezínské
vězení život – dne 28. března 1945
zemřel na zápal mozkových blan a je
pochován na Národním hřbitově
v Terezíně. Školníku Karlu Semirádovi se podařilo uprchnout před
nacisty do oblasti Kozákova, kde se
přidal k tamním partyzánům. Za
zmínku stojí osoba Josefa Berného,
který sám v Nechanickém zpravodaji
č. 4/2005 popsal svoji činnost u odbojové organizace Jitřenka.
Bohumil Dvořák ze Sobětuše se
za ilegální činnost dostal také do Terezína. Z Lubna pocházel František
Chvojka, který byl 9. května 1945 zastřelen prchajícími Němci. Místo dodnes připomíná pomníček ve směru
z Lubna na Dolní Přím (obrázek č.
2). Chvojkovy ostatky jsou uloženy na lubenském hřbitově. Tůně je
bezesporu spojena se zahraničním
odbojem a pilotem RAF Karlem
Knaiflem. Do domácího odboje se
přidali hajný Josef Šír a Václav Pomezný. V posledních květnových
dnech byl Němci zákeřně zastřelen
Josef Picek.
Někteří muži z oblasti Lodína
a Janatova, např. František Trubač, se také zapojili do odboje. Ze
Suché se přidali František Bartoň,
Václav Buben, Antonín Vilímský,
Josef Václavíček, Karel Jeníkovský
a Tomáš Vávra. Všichni zakusili terezínské peklo. Nechtěla bych opomenout Josefa Zvoníčka, který padl
v květnových dnech hrdinnou smrtí
a je pohřben v Petrovicích.

Z obce Mokrovousy je na místě
vzpomenout na tehdejšího obecního
tajemníka Josefa Lhotáka, a z oblasti
Mžan, Dubu a Stračovské Lhoty na
Josefa Oplta, Karla Henčla a Josefa
Taichmana. Všichni jmenovaní poznali zdi terezínské věznice, tajemník
Lhoták se bohužel domů nevrátil
a podle pramenů zemřel právě v Terezíně na tyfus.
Konec války je spojen s příchodem
sovětských vojáků. Někteří z nich ale
přišli ve zdejší oblasti o život. A tak
na nechanickém hřbitově našli místo
posledního odpočinku P. S. Truchačev, I. Plevako, S. A. Zolotěnko a N.
P. Tretijak, v nedalekých Kunčicích
má hrob F. Samosenko. Samozřejmě
nejsou jedinými, kteří při osvobozování našli v této oblasti smrt.
Při bádání jsem ale narazila na
daleko zajímavější skutečnosti, které se týkají vojáků z řad okupantů.
Nepíši o nich proto, abych snad obhajovala jejich počínání, které stálo
životy mnoha lidí. Ale za zmínku to
určitě stojí. Už dlouhou dobu se zajímám o hrob německého vojáka Rudolfa Krause, který na nechanickém
hřbitově není možné přehlédnout.
Pokud pomineme skutečnost, že je
na hrobě čas od času zapálená svíce,
a povzneseme se nad otázkou, kdo
byl tedy vítězem a kdo poraženým,
pátrala jsem po ostatcích v něm
uložených.
V evidenci válečných hrobů, kterou spravuje Ministerstvo obrany
České republiky, jsem totiž dohledala, že ostatky R. Krause a Dr. Joachima Raue (velitel německé armády



Obrázek č. 1
pamětní deska v Boharyni

na Nechanicku, který byl na konci
války smrtelně zraněn při přestřelce v Kunčicích), jsou v současné
době uloženy na Ústředním hřbitově
v Brně. Nechanická kronika ale mluví o exhumaci dvou těl německých
vojáků v roce 2002, a to J. Raue a J.
Pollaka, a jejich následném převozu
do Brna.
Je tedy hrob R. Krause v Nechanicích zachován? Pravděpodobnější se
ale jeví ta skutečnost, že je tento hrob
již prázdný, a že byl do Brna převezen Raue i Krause společně, což potvrzuje i jejich společný náhrobek na
brněnském hřbitově v hrobové skupině 79D.
Doufám, milí čtenáři, že mi moje
pojednání nemáte za zlé. Snažím
se pouze o to, aby některé historické události a lidské osudy s nimi
spojené neupadly v zapomnění,
abychom si tyto informace uchovali
v paměti a předávali je dalším pokolením. Z historie bychom se měli poučit, a pokud porozumíme minulosti
naší země, můžeme pochopit současnost.
Mgr. Eva Větrovská
Prameny, literatura a internetové
zdroje: * Pamětní knihy jednotlivých
obcí – uloženy ve Státním okresním
archivu v Hradci Králové * Horyna,
Václav. Vlastivěda Královéhradecka;
Kulturní a hospodářský snímek okresu. Okresní pedagogické středisko
v Hradci Králové, 1968. * Nechanické
Zpravodaje * http://www.evidencevh.
army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr



Obrázek č. 2 - Pomník
Františku Chvojkovi z Lubna
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Letošní rok ve znamení dotací
Dolní Přím – co se od počátku
roku u nás událo? Podařilo se nám
získat dotaci od Královéhradeckého
kraje (děkujeme) ve výši 2 500 000 Kč
na akci „Vodovod Jehlice“, která bude
pravděpodobně zahájena v měsíci
červnu. Jedná se o hlavní vodovodní
řad, včetně přípojek. Dále jsme byli
úspěšní s žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (děkujeme)
na zpracování nového Územního
plánu obce, kde jsme získali 329 120
Kč. A poslední byla úspěšná žádost
o dotaci na ošetření památných stromů, které jsou na pozemcích obce.
Tady jsme získali 100% dotaci v rámci Programu péče o krajinu v roce
2016 (děkujeme) ve výši 7 560 Kč. Dá
se tedy říci, že začátek roku se docela povedl. Nesmíme ale „usnout na
vavřínech“ a snažit se o získání případných dalších podpor.
Dále jen krátce. V současné době

probíhají restaurátorské práce v kapli na Dolním Přímě, dokončuje se
výměna oplocení zahrady u zámku,
byly dokončeny terénní úpravy
a stavba plotu u volební místnosti na
Horním Přímě (kde se počítá s výstavbou nové místnosti pro volnočasové aktivity). V budově ZŠ a MŠ
Probluz byly kompletně opraveny
sklepní prostory, včetně místnosti na
škrábání brambor.
V průběhu roku bychom rádi
opravili plot u školy a dokončili odvod dešťové vody z budovy zámku.
Pokud vše dopadne tak, jak si představujeme, měl by se také v tomto
roce odbahnit a upravit rybník na
Dolním Přímě, včetně ostrůvku, na
který se již těší vyřezaný vodník.
Přeji Vám slunečné a pohodové
jarní dny.
Petr Švasta
starosta obce



Restaurátorské práce v kapli jsou v plném proudu. Foto: Petr Švasta

Obecní zabíjačkové hody
Sadová - Po roční pauze, v jejímž
průběhu byla vybudována přípravna
jídla tak, aby byly splněny všechny hygienické požadavky, mohly
se začít pořádat bohulibé akce. Pozvali jsme občany na 13. února na
„Obecní zabíjačkové hody“. Splnili
jsme i podmínku veterinární správy
a zakoupili zvíře z porážky s certifikátem, a tak se již od brzkého
rána mohl tým kuchtíků a jejich
pomocníků plně věnovat porcování
a zpracování masa, vaření guláše,
pečení krup, výrobě prejtu, praní
střev a tak dále.
Před desátou se začali scházet
hosté, a to nejen místní, ale i řada
přespolních, kteří si již mohli pochutnat na zabíjačkovém guláši. Postupně následovaly další zabíjačkové

výrobky – ovar, kroupy, prejt, jitrnice. Tato jídla se musí dostatečně zapíjet, a tak i ve výčepu měli napilno.
Specialitou zde bylo „Masopustní pivo“. Je dobrým zvykem, že se
při masopustní hostině konzumují
sladkosti a o to, aby tomu nebylo ani
tentokrát jinak, se postaraly místní
hospodyňky. Na stolech se tak objevila přehlídka chutných domácích
pekařských a cukrářských výrobků.
V zakrytých vyhřívaných pergolách zůstalo mnoho návštěvníků až
do pozdního odpoledne.
Těšíme se, že Vás za rok,
v podobném termínu, budeme opět
moci pozvat na tuto kulinářskou
akci.
Ing. Drahoslav Falta
starosta obce

Redakce zpravodaje mikroregionu se rozhodla otisknout
reakci na článek Vladimíra
Koblížka ze Mžan – Výzva pro
budoucnost – z č. 1/2016. Tyto
dva články jsou posledními texty
týkajícími se politických záležitostí (ať světových či republikových), které zpravodaj otiskl.
Úvahami na tato témata se zabývají celostátní média, nikoliv
náš regionální tisk, ve kterém
bychom čtenáře především rádi
seznamovali s děním v regionu.



Kuchtíci v plné práci. Foto: Jiří Středa

„Výzva pro budoucnost“, autor rostné suroviny této země, zvláště
Vladimír Koblížek, Mžany
ropu. Od tohoto stavu se odráží
nástup ISIL, bestiální vraždění
všech, kteří se postaví proti zlu
Národe, probuď se!
Genocidní imperialistická po- šířenému těmito radikálními a falitika USA a jejich spojenců z Ev- natickými vyznavači Islámu.
ropy způsobila v průběhu někoPříchod imigrantů je řízenou
lika posledních let neskutečné katastrofou pro evropské národy.
utrpení obyvatel v mnoha zemích Většina přivandrovalých imigran(bývalé Jugoslávii, Iráku, Lybii tů jsou jedinci, kteří přicházejí do
a dalších). Zavražděním Husajna Evropy z důvodů ekonomických.
a Kaddáfího došlo k naprostému Mezi nimi je infiltrován značný
rozvratu zvláště v Iráku a Lybii. počet bojovníků ISIL připraV současné době panuje v těchto vených organizovat teroristické
zemích nepředstavitelný chaos akce, destabilizovat a postupně
Zpravodaj mikroregion Ne- a nekontrolovatelné násilí. Další ovládnout Evropu. Tato fakta jsou
chanicko č.1-2016
takovou zemí je Sýrie. Jedním jednoznačně dokázána a zdokuPříspěvek - reakce na článek z důvodů je snaha ovládnout ne- mentována.

V žádném případě nesmí evropské národy (pokud neztratily
pud sebezáchovy) toto dopustit.
Vyznavači vlastizrádné a zkázonosné politiky vítající imigranty
nesmí obsadit naše zastupitelstva
v našich obcích! Naše děti a naše
mládež musí být seznamována
s příčinami a hrozivými dopady
řízené imigrace na evropské národy. Naše budoucí pokolení musí
být vedeno a vychováváno v duchu vlastenectví. Jinak nepřežijeme!
Ing. Václav Slabý
Mžany



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

KVĚTEN 2016


7. 5.

06:00 hod Rybářské závody na rybníku Močidlo.

Lodín

7. 5.

09:00 hod Mistrovství Čech v kulturistice dorostenců a juniorů (10:00 Semifinále, 15:00 Finále).

KD Nechanice

7. 5.

09:00 hod Hasičské závody - soutěž okrsku č. 9 Kanonýr Jabůrek. U kiosku letního občerstvení.

Mokrovousy

12. 5.

17:00 hod Taneční vystoupení ZUŠ Melodie (velký sál).

KD Nechanice

14. 5.

15:00 hod Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Bližší informace http://sodo.dohalice.cz.

Dohalice

14. 5.

16:30 hod Hudebně divadelní festival Horní Černůtky - areál před kulturním domem.

H. Černůtky

14. 5.

17:00 hod Grilované makrely. V kiosku letního občerstvení.

Mokrovousy

14. 5.

20:00 hod Československé hity.

KD Nechanice

19. 5.

17:00 hod Koncert ZUŠ Melodie.

KD Nechanice

26. 5.

08:00 hod Turnaj ve vybíjené základních škol mikroregionu. Na hřišti za školou.

Nechanice

28. 5.

08:00 hod Turnaj v nohejbale - bližší informace Dušan Jedlička - tel. 734 407 001.

Sadová

28. 5.

14:00 hod Dětský den. Ve sportovním areálu.

Boharyně

28. 5.

20:00 hod Rocková zábava. Hraje kapela J. V. Flowers. Vstupné 80 Kč. V hospodě Na Kopečku.

Hrádek

Setkání pěveckých komorních sborů „Festiválek 2016“.

28. a 29. 5.
2. 6.

08:00 hod Olympiáda mateřských škol mikroregionu. Na hřišti za školou.

Nechanice

4. 6.

07:00 hod Dětské rybářské závody - bližší informace Miroslav Havlík - 603 491 933.

Sadová

4. 6.

08:30 hod Nohejbalový turnaj „Memoriál Jardy Votavy“ na hřišti u Sokola. Přihlášky: 602 657 018, 737 811 727.

Nechanice

4. 6.

09:00 hod Soutěž o pohár starosty ve Starých Nechanicích na hřišti Maracána.

Staré Nechanice

4. 6.

12:30 hod Soutěž ve střelbě ze vzduchovky o pohár starosty Lodína. Pořádá myslivecké sdružení.

Lodín

4. 6.

14:00 hod Dětský den. Od 18:00 hraje k poslechu a tanci skupina Andante.

Sadová

4. 6.

15:30 hod Den obce Lodín spojený s oslavou mezinárodního dne dětí a zahájení sezóny 2016 na koupališti v Lodíně.

Lodín

Dětský den. Na prostranství u zámku.

5. 6.
ČERVEN 2016

6. 6.

17:00 hod Veřejné projednání Dlouhodobého plánu rozvoje (na OÚ). Bližší informace na www.mokrovousy.cz.
XVIII. Ročník festivalu romantické a klasické hudby - Romantický Hrádek.
Bližší informace na www.hradekunechanic.cz.

9.–12. 6.

Mokrovousy
zámek Hrádek

08:00 hod Pohár starosty - hasičské závody.

Sadová

11. 6.

11:00 hod Den koní - soutěže spřežení (8. ročník). V areálu myslivecké střelnice.

Horní
Černůtky

11. 6.

13:30 hod Nechanická šlápota a dětský den. Start u kulturního domu.

Nechanice

11. 6.

17:00 hod Grilované makrely. V kiosku letního občerstvení.

Mokrovousy

12. 6.

10:00 hod Cyklovýlet pro děti i dospělé.

Boharyně

18. 6.

08:00 hod X. ročník volejbalového turnaje smíšených týmů o pohár starosty obce.

Lodín

18. 6.

08:00 hod Nohejbalový turnaj Sovětice.

Sovětice

20. 6.

19:00 hod Posvícenská zábava. Pořádá SDH Sovětice.

Sovětice

24. 6.

17:00 hod Letní posezení klubu seniorů.

Lodín

Svatojánská noc na zámku. Noční prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech.

25. 6.

14:00 hod Bombastický dětský den.
Výstava Hrádek u Nechanic a 150. výročí bitvy u Sadové v roce 1866.

2. 7.–21. 8.
2. 7.
ČERVENEC 2016

Stračov

11. 6.

25. 6.

16. 7.

Mokrovousy
zámek Hrádek
Dohalice

17:00 hod Grilované makrely. V kiosku letního občerstvení.

Mokrovousy

23. 7.

Přijelo panstvo…! „Možná přijede císařpán, aneb vzpomínka na rok 1866“. Prohlídky v kostýmech,
květinová výzdoba, prohlídky hodinové věže. Sobotní večerní program na nádvoří zámku - divadelní
představení.

zámek Hrádek

Setkání rodáků na prostranství u zámku. Od 20:00 pouťová zábava.

Stračov

27. 7.

06:00 hod Rybářské závody pro děti na rybníku Močidlo.

30. 7.

19:00 hod

13. –14. 8.

zámek Hrádek

08:00 hod RAALTRANS CUP - 14. ročník turnaje v malé kopané.

16. –17. 7.

6. 8.
SRPEN 2016

Nechanice

Silvestr v červenci. K tanci i poslechu hraje D.J. V 22:00 ohňostroj. Vstupné zdarma.
Rezervace 728 067 639, hospodalodin@seznam.cz.

09:00 hod Nohejbalový turnaj losovaných dvojic. Bližší informace Dušan Jedlička - 734 407 001.
Přijelo panstvo…! „Možná přijede císařpán, aneb vzpomínka na rok 1866“. Prohlídky v kostýmech,
květinová výzdoba, prohlídky hodinové věže. Sobotní odpolední a večerní program na nádvoří zámku Setkání s folklorem a divadelní představení.

Lodín
Lodín
Sadová
zámek Hrádek

20. 8.

10:00 hod Včelařský den. Oslavy 85. výročí založení včelařského spolku. Ukázky včelařských pomůcek a zařízení
s výkladem, prodej medu, medoviny, svíček, ukázky lidových řemesel, atrakce pro děti. V areálu u
sokolovny.

Dohalice

27. 8.

14:00 hod Dětský sportovní den. Od 18 hodin hraje k poslechu a tanci skupina Andante.

Sadová
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Bábinec navštívily postavy ze známých filmů
Kunčice - Poslední únorovou sobotou zářil taneční parket v kunčickém hostinci U Havrana všemi
barvami. Uskutečnil se zde tradiční
Bábinec, který se i letos těšil veliké
účasti. V sále pod taktovkou kapely Bonus křepčilo na 70 tanečníků
v rozmanitých kostýmech a jen necelá třicítka hostí dorazila „v civilu“.
Ani letos neměla porota vybírající tu nejoriginálnější masku zrovna
lehkou práci. Vskutku povedené
převleky se počítaly na desítky. Nakrájené kousky melounu, kompletní
sestava kapely ABBA, čarodějnice,
řádně tlusťoučký kuchař nebo parta
cikánských kočovníků byly jen špičkou ledovce. Mezi tanečníky šmejdil
dokonce i malý ježek. A to vše doplňovala skupina pořadatelek, které si
pro letošní rok připravily opět skupinovou masku, do níž zapojily i některé rodinné příslušníky. Tentokrát
v jejich podání do hostince dorazil

Cirkus Kunčice. Ansábl obsahoval
krotitele tygrů včetně početné
smečky dravých šelem, siláka s obří
činkou na rameni, nechyběl ani kouzelník a vše řídil přísný principál.
Právem si však cenu pro nejlepší
masku odnesla dvojice vysokých,
modrých mimozemšťanů z filmu
Avatar, neboť propracovanost jejich
kostýmu vzbudila zaslouženou pozornost. Barevné spektrum oceněných kreslených postaviček doplnil
zelený Shrek a Fiona a k nim se na
pomyslném stupni vítězů připojila
parta čarodějnic a dvojice hranatých robotů, kteří laškovně blikali na
všechny strany.
Dobrá zábava vydržela až dlouho
do noci. Taneční parket nezůstal
ani pak dlouho prázdný. V neděli
zde totiž kunčické centrum volného času pořádalo další karneval,
tentokrát pro děti. Těch dorazilo
na padesát. Spolu s rodičovským

 Propracovaný kostým robotů měl jednu chybu - nedalo se v něm prakticky sednout na židli. Foto: Lukáš Vaníček

doprovodem byl sál opět více než
slušně zaplněn. Dlužno podotknout,
že tu zábava vysloveně bublala. Malé
tanečníky navštívil klaun Bublíno a,
jak už jeho umělecké jméno napoví-

dá, divákům převedl celou řadu rozmanitých triků s bublinami. Ti nejodvážnější se dokonce ocitli uvnitř
mýdlové koule.
Lukáš Vaníček

Březen měsícem knih a čtenářů
Nechanice - V březnu navštívily knihovnu děti z mateřinek a tzv.
přípravky. Ty menší děti poznávaly
knížky - pohádky, příběhy o zvířátkách nebo večerníčky. Starší předškoláci a přípravka řešili, jak se
knížka dostane do knihovny, aby si
ji mohli čtenáři půjčovat. Ale pro
všechny byl největší zážitek, když
si po hezkém povídání mohli pro-

hlížet knihy, které jsou v knihovně
právě pro ně. Letos se této akce
poprvé zúčastnily i děti z MŠ Třesovice a Boharyně. Možná, že za
rok přivítám i děti z ostatních MŠ
v okolí.
Hana Kramářová
knihovnice


Malí čtenáři v nechanické knihovně. Foto: Bohuslava Lehká

Roztančená Hněvčeves

Hněvčeves - Podzimní Star dance v České televizi a samozřejmě
nezapomenutelný bavič „tanečník“
Pavlásek nás určitě naladil na brzkou
plesovou sezonu v Hněvčevsi. Reprezentativní ples v hale uspořádali už
v lednu myslivci. Opět nezklamali
– krásná výzdoba, bohatá zvěřinová
tombola a příjemná atmosféra. Lidé
se dobře bavili nejen u stolu, ale i na
parketu. Následovali sovětičtí a hněvčevští hasiči se svým 25. jubilejním
ročníkem. V Sověticích připravili
pracnou plamínkovou žlutooranžovou
výzdobu, k dekoraci sálu využili nápaditě například i požární hadice. I zde se
předvedla předtančením taneční škola TAK Dance Krok Hradec Králové
a Taneční klub Takt Náchod. K poslechu a tanci hrál LYRA CLUB Jaroslava
Perného. A jaká byla velká tombola?
Třeba travní sekačka, chlazení Lindr,
živé sele, zahradní gril, rotoped, nebo
kávovar. Premiéru měl u nás Sousedský ples pod záštitou Autocentra

Kadeřávek ze Sovětic. Všichni se těšili. Ples byl vyprodán dlouho dopředu. Moderoval jej Jakub Malý, hudbu
obstarala skupina Magnet, sólo na
trubku měl cerekvický pan učitel Vojtěch Hynek. Hala zaplesala úspěšně
potřetí. Všechny plesy byly vyprodány
a všechny měly velký úspěch. Tančíme
zde rádi, což dokládá i zájem o taneční
kurzy pro manželské i nemanželské
páry vedené panem Exnarem a paní
Podubeckou z tanečního klubu Takt
Náchod. U nás v Hněvčevsi věnečkem
zakončili již třetí kurz a na podzim se
chystá další – pro začátečníky i pokročilé. Rádi vás zde uvítáme. Poslední
roztančenou akcí byla Oldies párty.
Hity 70., 80. a 90. let rozezněl halou
DJ Zdeněk Vranovský. Zpestřením
byla úžasná barmanská show Tomáše
Trejbala, dobové kostýmy účastníků
a fotostánek. Své taneční kreace jsme
mohli předvést i k ránu. Většina zúčastněných zaplatila a odešla v klidu
domů, když vtom se nepříjemně ozval

 Propracovaný
Oldies párty přilákala
kostým robotů
i tématicky
měl jednu
oblečené
chybu
tanečníky.
- nedalo se v něm prakticky sednout
Foto: Vladimír
na židli.Beran
Foto: Lukáš Vaníček

Sověticemi a Hněvčevsí svolávací systém hasičů. „Hoří“. Nikdo tomu nechtěl věřit, ale bylo tomu tak. Jako ve
filmu „Hoří má panenko“. Naštěstí bez
obrovských škod. díky zásahu profesionálních jednotek a dobrovolných
hasičů ze Sovětic a Hněvčevse. Taneční

sezóna končí. Děkujeme všem, kteří se
na zdárném průběhu všech akcí podíleli, a těšíme se zase za rok nebo už na
podzim na další příjemně roztančené
večery s vámi.
Zastupitelstvo obce Hněvčeves
Mgr. Blanka Domkářová
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Barevný týden u nás v mateřské škole

Třesovice - V jednom z chmurných
únorových týdnu jsme se rozhodli naši školku rozveselit. Každý den
se nejen naše školka, ale i naše děti
rozzářily jinou barvičkou. Začali jsme modrou barvou v pondělí,
červeným úterkem, ve středu jsme
si užili celoškolkovský karneval, ve
čtvrtek jsme se oblékli do zelené
a v pátek do bílé barvy. Zodpovědní
rodiče dětem připravovali nejen
oblečení předepsané barvy, ale některým se dokonce krásně spinkalo
například v modrém šmoulím pyžamu, nebo jejich vlásky zdobila gumička ladící s aktuální barvičkou.
Paní kuchařka nám připravovala
po celý týden „barevné dobrůtky“.
Při modrém dnu byla například borůvková marmeláda a při zeleném

špenátová pomazánka…! Karneval
byl zpestřením již tak nabitého týdne.
Užili jsme si spousty zábavy, tance
a soutěží. Na posilnění byl pro děti
ve školní jídelně připravený raut ze
samých zdravých, barevných dobrůtek. Krásnou tečkou za barevným
týdnem byl bílý pátek – sněhuláček.
S dětmi jsme si vyrobili sněhulácké
hrnce a se samými sněhuláčky jsme
se vydali hledat barevný poklad. Fáborky nás zavedly na okraj naší vsi,
kde na nás v houští čekal onen vytoužený poklad.
Barevný týden v naší mateřské škole se moc vydařil a už teď se těšíme
na pokračování v příštím roce.
Bc. Zuzana Dvořáková
Mgr. Blanka Moravcová
MŠ Třesovice



Barevné snění v MŠ Třesovice. Foto: Bc. Zuzana Dvořáková

Dohaličtí včelaři letos slaví své výročí
Dohalice - V letošním roce
čeká náš spolek významné jubileum.
15. listopadu to bude přesně 85 let od
svolání ustavující schůze v hostinci
U Pešků. To se psal rok 1931. Svolavatelem schůze byl tehdy štábní strážmistr přítel František Čeřovský, který
byl později zvolen za předsedu spolku.
Za členy se tehdy přihlásilo 33 včelařů
z blízkého okolí (o pět let později roku
1936 měl spolek již 48 členů).
Dnes je nás 24 řádných členů. Jsme
současně zřizovatelem včelařského
kroužku a garantem jeho odborného
vedení. Malých včelaříků převážně
z okolních obcí dochází do kroužku
celkem 29.
Význam včelaření je všeobecně
znám, přesto je potřeba tento jeho
význam opakovaně zdůrazňovat především z pohledu opylování rostlin.
V opylovací činnosti není schopen
včelu plnohodnotně nahradit žádný
jiný druh hmyzu. To oceňují nejen
zemědělci a drobní zahrádkáři. Včelám bychom měli být vděční naprosto
všichni. Vždyť každé třetí sousto z našeho talíře je bezprostředně závislé
právě na opylování. Kromě toho mají
včely nesmírný význam pro životní
prostředí při utváření krajiny a zajištění druhové diverzity. Náš region
není z pohledu výnosu včelích produktů až tak významný. Chybí nám
louky, lesy, různorodost porostu. Intenzivní zemědělská výroba s rozlehlými plochami monokultur není pro
včely příliš ideální prostředí. A právě
z tohoto důvodu je činnost našich včelařů ještě důležitější. Opylovací činnost
včel je totiž naprosto nenahraditelná.
Včelí produkty (med, vosk, propolis
atd.) představují jen asi 10 - 20 procent
užitečnosti.

Lidstvo odpradávna používalo dva
hlavní produkty. Med, který byl po
dlouhou dobu jediným sladidlem,
a vosk, který sloužil na výrobu svíček.
Jediný zdroj světla, než přišla elektrifikace. Dnes je významným produktem propolis, pryskyřičná látka,
kterou včely sbírají na pupenech listnatých stromů (v posledních letech
se zjistilo, že má vynikající antivirové
a antibakteriální působení). Mateří kašička (další produkt), vytvářená
včelami pro krmení potomstva, se
využívá především v kosmetice. Dále
jsou to např. pyl nebo včelí jed. Co se
týče medu, všechny druhy jsou zdravé.
Světlé nektarové medy jsou lehce
stravitelné, mají velké množství pylu
a jsou vhodnější pro děti a starší lidi.
Tmavé lesní medy jsou medovicového
původu a obsahují velké množství silic
a stopových prvků.
Věnovat se včelařině není vůbec
lehké a jednoduché a mnohý začínající okusí první roky i velká zklamání
ze ztráty včelstva nebo i více včelstev
vinou špatného zásahu při ošetřování.
Trvá několik let, než se naučí včely sledovat ruku v ruce s přírodou. Přízpůsobí svoje kroky a činnosti zákonitým
pochodům v přírodě a ne naopak.
Pak se ze včelaření teprve stává krásný
koníček. Ta radost z hukotu včel před
česny úlů, jak pilně přinášejí pyl a nektar. A pak třeba večer na včelnici, když
zapadá slunce a včely už jsou všechny
doma v úlu. Je cítit omamnou vůni doneseného nektaru, smíchanou s vůní
včelího vosku a propolisu. Sklenice
medu je pak tou třešinkou na pomyslném dortu jako odměna za celoroční
vydařenou práci.
Včelařství je tedy hlavně o nepřetržitém studiu nejen včel, o kterých toho

víme pořád málo, ale hlavně přírody.
Každý rok je průběhem počasí jiný.
Každé včelstvo se chová trochu jinak
a žádné včelstvo není příští rok stejné.
Je to neustálá proměna, se kterou musí
včelař umět držet krok a musí být na
ni připraven. Jen tak má šanci udržet
s divokou přírodou alespoň zdánlivě
krok. Včely ještě nikdo za tu spoustu let neochočil. Nejde to. Vždy se
snaží udělat vše po svém a my včelaři
se snažíme jen korigovat jejich geneticky daný styl chování, který jediný
jim zajišťuje schopnost rozmnožování
a přežití. To vše už po dlouhá tisíciletí,
protože včela obývá naši planetu podle
posledních nálezů zhruba 100 až 130
mil. let. Važme si tedy práce včelařů,
protože pro nás pro všechny vykonávají činnost, kterou nelze ničím nahradit ani ničím zaplatit.
Při příležitosti letošních oslav 85.



výročí založení našeho spolku Dohalických včelařů srdečně zveme všechny
příznivce včelařství, pravidelné konzumenty medu, samozřejmě ostatní přátele včelaře, milovníky starých řemesel
a lidového umění, všechny táty a maminky, dědečky a babičky, kluky i holčičky, aby společně s námi strávili hezký den v příjemném prostředí areálu
TJ Sokol Dohalice. Přijďte pobýt dne
20. srpna 2016.
Celý den bude na co koukat, co
jíst a pít, o čem si povídat. Můžete se
hodně dozvědět, leccos si zkusit. A kdo
bude chtít, může si i něco hodnotného
nebo sladkého odnést domů. Bližší
informace naleznete v příštím zpravodaji.
O činnosti našeho spolku se můžete
dočíst i na webových stránkách www.
vcelaridohalice.cz.
Radek Bauer

Základní organizace ČSV Dohalice na svém zasedání
v Hospůdce U Jonešů. Foto: Radek Bauer
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Okolí Mžan, Dubu a Stračovské Lhoty čistější, a tedy oku milejší
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je
dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé České republiky.
Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a především drobný
nepořádek po krajině, jako jsou různé
kelímky po kávě, lahve, igelitové sáčky
a podobně. Do akce se mohou zapojit
všichni, komu není zrovna příjemné
při procházce či projížďce přírodou sledovat povalující se smetí. V předchozím ročníku se v České republice uskutečnilo 1473 úklidů, zapojilo se 52 359
dobrovolníků (z toho 63% dětí) a sesbíralo se 1403 tun odpadu. Smyslem
akce není „pouze“ uklidit, ale ukázat
dětem a vlastně všem ostatním, že odpadky se z okna osobního vozu zkrátka
nevyhazují a že z přírody jen tak samy
nezmizí.
Obyvatelé Mžan, Dubu a Stračovské Lhoty se po úspěšném minulém
ročníku opětovně zapojili do uvedené
celonárodní uklízecí akce. V sobotu
9. dubna se vydali na vycházku podél
silnic zdejšími příkopy a sbírali, co
tam jiní úmyslně či neúmyslně zanechali. Někteří uklízeli v okolí Mžan,

jiní v místní části Dubu a obyvatelé
Stračovské Lhoty se rozdělili. Část se
jich vydala po silnici na Mžany, část na
Suchou a část na Pšánky. Mezi běžnými nálezy (lahve, kelímky a pneumatiky) byla nalezena dvě jednorázová
inzulínová pera, taška plná úhledně do
alobalu zabalených svačin a také nečekaně jedna keška, která byla na místě
samozřejmě ponechána. „Účast byla
kvůli ne úplně příznivému počasí celkově lehce nižší než v minulém roce,
ale i tak skvělá, a ráda bych tak všem,
kteří dorazili, poděkovala,“ říká Irena
Van Vuurenová, organizátorka z místní
části Zavadilka, kde se sešlo účastníků
nejvíce.
„Z celkových 38 dobrovolníků tvořily
třetinu děti, což může být příslibem do
budoucna. Lze říci, že místa, která byla
vyčištěna již minulý rok, nám zabrala
méně práce. Nicméně díky tomu, že
ochotní dobrovolníci v dešti prošli více
jak 20 kilometrů příkopů, byla hromada odpadků jen o málo menší než vloni“, rekapituluje za osmičlennou úklidovou skupinu ve Mžanech Vladimír
Koblížek.



Dobrovolníci při úklidu na cestě ze Zavadilky do Suché.
Foto: Anna van Vuurenová

„Díky loňskému úklidu už víme, že
doopravdy stačí chuť a nadšení, protože pytli a v omezeném množství i rukavicemi pořádkumilovné účastníky
vyzbrojíme my. A to, co si posbírali,
si domů odnést nemuseli, protože odpad, který jsme svezli za pomoci hasičů

obce Mžany, následně na skládku odvezla Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, za což vedení obou
organizací děkujeme,“ dodává jeden
z organizátorů Tomáš Štayr ze spolku
ECI (Ecoinstitut).
Max Politzer

Myslivecké sdružení se zapojilo do akce „Ukliďme Česko“
Boharyně - Protože většina lidí si
myslí, že myslivec je pouze myslivec,
který neustále popíjí zelenou a střílí
zajíce, rozhodl jsem se Vás seznámit
s jednou z mnoha aktivit, kterou náš
spolek MS Bystřice Boharyně zaštiťuje. Členové našeho sdružení netráví
čas pouze vysedáváním na posedu,
ale čím dál víc se začínají zajímat
o své okolí, ekologii a fungování přírody v naší honitbě.
Proto jsme se při jedné z našich
pravidelných sobotních brigád rozhodli, že se letos připojíme k oslavě
Dne Země a začneme čistit náš revír
od věcí, které do něj opravdu nepatří.
A věřte nevěřte, bylo toho opravdu
hodně.

A tak jsme jednu dubnovou sobotu
vyrazili do Zvíkovského lesa a Boroviček. Do práce se zapojila i naše
myslivecká drobotina a za tři hodiny se nám podařilo nasbírat několik
velkých pytlů odpadu.
Jménem našeho spolku děkujeme
všem, kteří věnovali volný čas dobré
věci. Díky i těm, kteří vědí, k čemu
slouží sběrné dvory v obcích.
Ještě bych Vás rád všechny pozval
na blížící se Den dětí v Boharyni,
kde budeme i letos pořádat pro malé
příznivce myslivosti drobné soutěže
a hry. Přijďte si zasoutěžit, budeme se
na Vás těšit.
Za MS,Bystřice‘‘ Boharyně
Vráťa Klapka



Boharynští myslivci se připojili k oslavě Dne Země úklidem.
Foto: Vráťa Klapka



Loutková pohádka přilákala děti do Centra volného času
v Kunčicích. Foto: Mgr. Lucie Tomášková

Veselá pohádka
O perníkové chaloupce
V neděli 24. ledna odpoledne
přijelo do Kunčického Centra
volného času loutkové divadlo Kozlík. Přivezlo dětem
i dospělým veselou pohádku
O perníkové chaloupce. Děti
s napětím sledovaly, jak pohádka s Jeníčkem a s Mařenkou

dopadne, zazpívaly si s nimi
písničky a k tomu všemu si na
konci představení mohly loutky
pochovat. A kdo měl odvahu,
mohl čarodějnici dokonce potřást rukou na rozloučenou.
Mgr. Ludmila Valešová
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Rekordní běh Okolo Stračova
Potřetí se sešli běžci ve Stračově,
aby se utkali o rekordy, které místní
trať nabízí, a letos se to povedlo po
všech stránkách. Již týden před závodem bylo ve startovní listině zapsáno 117 jmen, což je o osm více,
než byl dosavadní účastnický rekord, pokud bereme v úvahu pouze hlavní běh. Dětský závod měl už
loni 133 běžců. V sobotu 19. března
v 10:30 hodin bylo vše jasné, právě
v tu chvíli odstartovalo 138 účastníků do silničního závodu s obrátkou v Bříšťanech, aby zdolali přesně
10 000 m. Závod od začátku sliboval dobrou podívanou pro všechny, kteří dorazili běžce povzbudit.
A fanoušků nebylo zrovna málo.
Atmosféra na prvním kilometru
a v cílové rovince byla unikátní
a mnoho běžců to po závodě potvrdilo.
Na čele se rychle zformovala
skupinka favoritů, které dominoval
obhájce vítězství z minulého roku
Marcin Zagorny z Polska. Soupeři mu chtěli být zejména Čivrný,
Krunka, Janata, Bavor, Bartoš
a Vagenknecht. V tomto složení doběhli až na čtvrtý kilometr, kde se
začalo závodit. Zagorny s Krunkou
udávali vysoké tempo a postupně
s nimi vydržel pouze Stračovák
Janata. Pátý kilometr v mezičase okolo 16:20 min dával možnost
na překonání dalšího rekordu, a to
traťového, který měl hodnotu 32:52
min. Na šestém kilometru Zagorny
zaútočil a i přes snahu spolupracující dvojice Krunka - Janata už svůj
náskok do cíle jen navyšoval a na-

konec si do Polska odvezl soudek
plzeňského za nový rekord trati
v čase 32:41 min. Zajímavé byly
souboje v posledním kopci, který
je specifikem závodu. Zde se ukáže, kdo jak na tom opravdu je. Boj
o druhé místo se rozhodoval zde.
Milan Janata nastoupil odvážně už
ve stoupání „k Jakubu“, tedy cca
1500 m před cílem. Na druhém
místě se osamostatnil a vypadalo
to nadějně. Ještě 100 metrů před
cílem bylo pořadí Zagorny, Janata,
Krunka. Kamil Krunka je však výborný atlet s vynikajícími osobními
rekordy na dráze a svou rychlost
předvedl právě v cílové rovince.
Jak tento finiš viděl závodník a zároveň hlavní organizátor běhu Milan Janata? „Věděl jsem, že Kamil
bude v absolutní rychlosti ve finiši
lepší, a proto jsem se pokusil rozhodnout dříve, ale bohužel to nevyšlo. To se ve sportu stává. Rychlostní předpoklady jsou dané a Kamil
je výborný mílař. Kdyby takto dopadl souboj o vítězství, tak bych
byl zklamaný více. Před své osobní
cíle v tomto případě stavím ty organizační a zde jsem rád, že akce
má už nyní opět pozitivní ohlasy
a vše se povedlo,“ komentoval Janata. Další v pořadí doběhl Jiří Čivrný
a František Vágenknecht. Všichni
tito borci se dostali pod 34 min, což
svědčí o vzrůstající kvalitě závodu.
Dobré časy byly podloženy
téměř ideálním počasím. Sice bylo
chladno, ale nefoukalo, což je pro
běžce vždy zásadní. Po doběhu se
tak všichni zahřáli u čaje v místní



Rekordní běh Okolo Stračova - na stupínku vítěz Marcin
Zagorny, druhé místo Kamil Krunka, třetí místo Milan Janata.
Foto: Kateřina Trnovská

hospodě, kde už čekalo občerstvení
v podobně tradiční pomazánky
od Nivy Dolní Přím. Letos poprvé
v kombinaci s pivem z Pivovaru
Lindr Mžany. Nejen tito partneři
nám pomohli, abychom mohli na
vyhlášení předat krásné ceny. Díky
patří také RUN4FUN Hradec Králové, Salming, CEP, Farma Bednář,
Autodoprava a čerpací stanice
Bednář, Ekoagromont Studeňany,
Pent a.s., účetnictví Bořek Jančík,
Ecoinstitut Hořice, Zahradnic-

tví Květ, rekonstrukce Drobek,
Zemědělská akciová společnost
Mžany a.s., obec Stračov, TJ Sokol
Stračov, porcelán Adam Klicpera, čalounictví Vyčítal, autoservis
Kulhánek, autoservis Charvát.
Spolupráce všech stran tak vedla ke spokojenosti běžců, což byl
hlavní cíl a těšíme se tak, že za rok
opět zlomíme účastnický rekord,
který nyní s dětským závodem čítá
rovných 150 atletů.
Kateřina Trnovská

Beseda s Jsefem Váňou
JOSEF
VÁŇA
český
dostihový jezdec a trenér.
S osmi vítězstvími ve Velké pardubické a s mnoha dalšími jezdeckými a trenérskými úspěchy
je největší postavou českého
dostihového sportu.
A právě on přijal naše pozvání
a do Mžanského pivovaru přilákal bezmála dvě stovky svých
příznivců. Přišli nejen milovníci
koní, ale i mnoho dalších občanů
z blízkého i vzdáleného okolí,
kteří si nechtěli nechat povídání
Pepíka Váni ujít. Besedu vedl
Ing. František Petřík ze Sovětic,
který panu Váňovi kladl otázky opravdu přímo na tělo. Tak
jsme se všichni dozvěděli hodně
zajímavostí z jeho života sportovního i soukromého. Nakonec

Josef Váňa zodpověděl i několik
dotazů našich zvídavých návštěvníků. Čas, který nám Josef
Váňa mohl věnovat, velmi rychle uběhl. Všichni si tuto besedu
moc pochvalovali, samozřejmě nechybělo společné focení
a také podepisování fotografií,
které nám budou toto příjemné
setkání ještě dlouho připomínat.
Děkujeme moc panu Váňovi,
že si na nás udělal čas a přejeme hodně štěstí v jeho již
třicátém startu Velké pardubické v říjnu letošního roku.
Na závěr patří veliký dík Františku Petříkovi, bez kterého by
se toto setkání nikdy neuskutečnilo.
Eva Hladíková
KPKT Horní Černůtky



Josef Váňa s Milošem Lindrem před zaplněným sálem Mžanského
pivovaru. Foto: Eva Hladíková
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Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?
Stěžery - Vše začalo na podzim
roku 2014 dobrým nápadem ve
školní družině ZŠ a MŠ Stěžery.
Za morální i finanční podpory
obce jsme nechali zhotovit jednotlivé komponenty ptačích budek
a netopýrníků. Pak už to měly ve
svých rukou nejen děti, ale celé
rodiny. Z jednotlivých dílů, donesených ze školy, bylo třeba sešroubovat a náležitě vyzdobit budku.
Žáci přinesli čtyřicet originálních
výrobků - budek pro sýkorky a netopýry. Po vyhodnocení a odměnění těch „nejlepších“ byly všechny budky zavěšeny na veřejných
prostranstvích našich obcí – ve
Stěžerách, Stěžírkách i Hřibsku.

Některé si děti odnesly zpět domů
a našly jim místo na zahradě.
V
průběhu
roku
2015
budky osídlily sýkorky, vyvedly mladé a možná je použily
i jako zimní úkryt. Během jara 2016
je zaměstnanec OÚ Stěžery pan P.
Tomášek ve spolupráci se ŠD vyčistil. Domečky jsou opět připravené na další hnízdění. K naší velké
radosti mají téměř všechny své
obyvatele.
Při poslechu ptačího štěbetání
a pozorování pilných „zobáčků“
děti vidí, že jejich práce nebyla nadarmo.
za ŠD Vlasta Žampová
a Jaroslava Švarcová



Hotové budky pro sýkorky, které jsou nyní umístěny ve Stěžerách,
Stěžírkách a Hřibsku. Foto: Jaroslava Pavlů

Lívance s rakytníkovou marmeládou překvapily cyklisty ve Lhotě
Konec dubna patří v našem mikroregionu už několik let cyklistům.
V sobotu 23. dubna se uskutečnila
tradiční sportovní akce Mikroregionem Nechanicko na kole. Před kulturním domem v Nechanicích se
kolem desáté hodiny sešla více jak
stovka cyklistů všech věkových kategorií. Nejmladším účastníkem byl
teprve devítiměsíční cyklista. Dvě
různě dlouhé trasy nás dovedly do
sousedního Mikroregionu urbanická
brázda, do Lhoty pod Libčany. Firma Rakyt manželů Cvrčkových
přivítala cyklisty výbornými lívanci a ochutnávkou dobrot z rakytníku. Spousta cyklistů odsud odjížděla s baťůžky plnými marmelád,
ovocných šťáv či lízátek. Konečnou
zastávkou bylo posezení na hřišti, kde

na každého čekala odměna v podobě
trička. Obzvláště dětské sportovce
potěšily drobné praktické dárky (například reflexní pásky) od dlouholetého partnera sportovních akcí
mikroregionu - Zdravotní pojišťovny
Ministerstva vnitra. K dobré pohodě
přispělo pěkné počasí i skvělý občerstvovací servis na lhoteckém hřišti.
V nejbližších měsících nás čeká
turnaj ve vybíjené základních škol
mikroregionu a olympiáda mateřských škol. Obě sportovní klání se budou konat v Nechanicích na hřišti za
základní školou.
Pokud máte chuť, přijďte podpořit
naše nejmladší sportovce – 26. 5. vybíjená, 2. 6. olympiáda.
Jana Pečenková
mikroregion Nechanicko

POJIŠŤOVNY MINISTERSTVA
VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY



Cyklisté uvítali ochutnávku výrobků z rakytníku. Foto: Jana Pečenková

Ping-pong se těší velkému zájmu
Hněvčeves - Poslední březnovou
sobotu se ve sportovní hale konal
již 4. ročník turnaje ve stolním tenise. Letošní účast byla opět vysoká
a kvalitní. Do soutěže zasáhlo celkem
49 hráčů. Řada sportovců se turnaje
neúčastnila poprvé a je na místě vyzvednout jejich stále lepší výkony
založené na poctivém celoročním
tréninku.
Účastníci svedli napínavé boje
o vítězství a poháry, ale především
o cenné sportovní zážitky ve dvou
kategoriích. V kategorii „dospělí“
soutěžilo 36 hráčů, v kategorii „mládež“ hrálo 13 hráčů. Tradičně nikdo
neodcházel z turnaje s prázdnou
a každý stolní tenista si odnesl svou
medaili.

Celé soutěžení se konalo za výrazné podpory obcí Sadová a Hněvčeves, kterým patří velké díky. Dále
bych ráda poděkovala všem, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci
turnaje a zajištění občerstvení, a v neposlední řadě všem ping-pongovým
nadšencům, kteří si přišli změřit své
síly. Věřím, že všichni zúčastnění
i diváci si tento sportovní den příjemně užili, a těším se na setkání napřesrok na 5. ročníku.
Iveta Růžičková
organizátorka turnaje
Výsledky
Kategorie „dospělí“: 1. Jiří Scháněl, 2.
Václav Hampl, 3. Miloš Petr
Kategorie „mládež“: 1. Tomáš Kouba,
2. Lucie Nosková, 3. Jakub Halama



Zápolení v kategorii mládeže. Foto: Iveta Růžičková
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