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Krátké bilancování
Vážení čtenáři zpravodaje, nezadržitelně se blíží závěr roku a je čas na
krátké zhodnocení a bilancování. Co
Vám náš mikroregion v letošním roce
nabídl?
Již tradiční a velmi kladně hodnocena byla dubnová projížďka mikroregionem na kole. Pro ty nejmenší to mimo
jiné byla vybíjení základních škol,
olympiáda mateřských škol či druhý
ročník recitační soutěže pro mateřinky.
Nově začala pro všechny členské obce
fungovat kancelář poradenské činnosti
– Centrum společných služeb se sídlem v Mokrovousích. V poslední fázi
administrování je projekt „Varovný
protipovodňový systém“. I letošní rok
nám velmi pomohla dotace z Královéhradeckého kraje na profesionalizaci, díky které byla zajištěna odborná
účetní, ekonomická a správní agenda

mikroregionu. Byl zrealizován projekt
Na kole i pěšky, ve kterém jsou zaznamenány všechny cyklotrasy v regionu
a povídání (včetně fotodokumentace)
o členských obcích. Jak vlastně tato
aplikace, která je určena především pro
cyklisty a pro používání v mobilních
telefonech vypadá, se můžete podívat
na www.nakoleipesky.cz. Do konce
tohoto roku dostanou novou podobu
také internetové stránky mikroregionu
– www.nechanicko.cz.
A jelikož, jak jsem se zmínil na začátku mého drobného příspěvku, se
blíží konec roku, dovolte mě, abych
vám z celého srdce popřál pevné
zdraví, klidné a pohodové svátky
vánoční a veselý vstup do roku 2017.
Petr Švasta
předseda mikroregionu



Cyklotrasa č. 4200 vedoucí na Hrádek. Foto: Tomáš Kubec

Ohlédnutí za srpnovými oslavami
85. výročí založení spolku včelařů

Dohalice - Oslava každého výročí je
vždy důležitá nejen pro oslavence, ale
i jeho okolí. Nejinak tomu bylo i v případě oslav našeho spřáteleného včelařského spolku. A právě v sobotu 20. srpna 2016 zorganizoval spolek včelařů
v Dohalicích oslavu kulatých 85 let od
svého založení. Přípravy byly náročné,
ale díky nápadům a pečlivé práci členů
spolku se vše vydařilo.
Akce probíhala na hřišti místního fotbalového klubu Sokol Dohalice
ve spolupráci s dalšími spolky a především s mnoha ochotnými obyvateli Dohalic a blízkého okolí. V úvodu
přivítal všechny účastníky nejen před-

seda včelařského spolku Radek Bauer,
ale také starostka obce Dohalice Mgr.
Máša Enderlová. Pak již byl prostor
na prohlídku především včelařského stánku, kde si zájemci mohli prohlédnout nejen živé včelky v pozorovacím proskleném úlu, ale také mnoho
důležitých včelařských pomůcek
a nástrojů, od těch historických až po
moderní. K vidění bylo několik druhů
medometů, různých typů úlů a také
nezbytné nářadí. Zájemci si mohli
na odborných výukových posterech
přečíst spousty zajímavých informací
o včelách a včelaření.
… pokračování na str. 2

V jednom z předchozích vydání našeho zpravodaje jsme Vás informovali
o záměru opravy a vyčištění rybníka na Dolním Přímě. V tuto chvíli je akce
ukončena, rybník je opraven, vyčištěn a avizovaný vodník již střeží svůj
rajón. Foto: Švasta Petr
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Ohlédnutí za srpnovými oslavami 85. výročí založení spolku včelařů
.… pokračování ze str. 1
Nad tímto stánkem měl „patronát“
i velký klát vyřezaný p. Josefem Kučerou. Ve vedlejším stánku měli zase
návštěvníci možnost ochutnat kromě
jiného např. velmi exotické medy dovezené z různých koutů světa a samozřejmostí byla i ochutnávka několika
druhů medovin.
Další stánky zaplnily zručné ženy ze
Spolku lidové tvorby Hradec Králové
a k vidění i ke koupi bylo obrovské
množství nádherných věcí, které pod
jejich šikovnými prsty vznikaly téměř
samy. Přes paličkování, háčkování, pletení až po drátenické umění a tvorbu
ozdob a doplňků z různých materiálů.
Většinu řemesel si mohly vyzkoušet

nejen děti, ale i dospělí. Děti mohly zkusit ozdobit medové perníčky,
uplést si včeličku z bavlnek a mnoho
dalšího. Ke zpestření přispěl také místní sokolník se svým dravcem a nádhernou ukázkou letových dovedností
sokola.
Komu při této prohlídce lidových
řemesel vyhládlo, přišlo mu vhod zcela
jistě občerstvení s vynikajícími klobáskami a steaky. V parném a velmi teplém dni bylo ale důležité především pití.
Dvěma stánky se o pitný režim všech
tradičně postarala „Hospůdka U Jonešů“ s hostinským Zdeňkem Jarošem
v čele. Vše doprovázelo během dne
vystoupení hudební skupiny Jen Tak
Band, swingového orchestru Brysband

a místního dětského pěveckého sboru
Kaštánek. A jako bonbónek pro děti
- hraná pohádka s živými zvířaty „Jak
pejsek a kočička pekli dort“.
Počasí celý den opravdu přálo a na
své si přišli všichni, kdo nezůstali
doma. Jménem našeho spolku se tedy
na závěr sluší poděkovat všem, kteří
se nejen podíleli na přípravách těchto oslav, ale zajišťovali i jejich hladký
průběh. Děkujeme tedy za podporu
ve všech směrech obci Dohalice, Sokolu Dohalice za poskytnuté prostory,
technické zázemí a pomocné ruce,
firmě Autodoprava Věchet za improvizované pódium, Hospůdce U Jonešů
a Chov Servisu za skvělé občerstvení,
děvčatům u výroby trdelníků za sladké

pamlsky různých příchutí a Spolku lidové tvorby Hradec Králové za ukázku
úžasných ručních výrobků. Dík patří
sokolníkům za ukázku s dravci a děvčatům s pejsky a kočkou za živou pohádku pro děti, děvčatům ze SoDo za
zdobení perníčků pro děti. Kapelám
Jen Tak Band a Brysband tleskáme za
příjemnou hudbu, dětskému pěveckému sboru Kaštánek ze Mžan za úžasné
pěvecké vystoupení. Věře Kobrové děkujeme za fotografické zachycení všech
krásných momentů z celého dne (foto:
http://www.vcelaridohalice.cz/fotogalerie-spolku/) a v neposlední řadě děkujeme i všem ostatním, kteří přiložili
nezištně ruku k dílu.
Radek Bauer

Pochod smrti prošel i naším krajem
Ve Vlastivědě Královéhradecka1 se
píše: „…V posledních chvílích nacistické zvůle klesl při transportu smrti do
příkopu u Sadové zajatý sovětský voják
a bez pocty byl zakopán v pravém rohu
hřbitova…“ Vše nasvědčuje tomu, že
šlo o Ivana Mardakova. Vojína, jehož
hrob najdeme na hřbitově v Dohaličkách.2
Co znamenal pochod smrti, který
dodnes budí zájem nejen mezi odbornou veřejností? Dalo by se říci, že
šlo o poslední pokus totální likvidace osob nepohodlných nacistickému
režimu. Dochovaný archivní materiál,
poskládaný více či méně z výpovědi svědků i účastníků samých, mluví
o neuvěřitelném, drastickém a hlavně
nelidském zacházení s válečnými zajatci a vězni koncentračních táborů,
kteří dle odborné studie Jitky Gruntové a Františka Vaška3 byli při pochodu, a to za třeskutého mrazu, oblečeni
jen „…v lehké trestanecké hadry…“
a s dřeváky na nohách.
Rychlý postup sovětského vojska
dal německé okupační moci impuls
k vyklizení koncentračních táborů
a přesunu přeživších do míst, která
byla prozatím frontě vzdálená. V knize
Ireny Malé a Ludmily Kubátové4 se
o této „…nelidské akci…“ dočteme:
„…Křížem krážem, z jednoho koncentračního tábora do druhého, často však
úplně bez cíle, bez organizace a řádu,
procházely tehdy ještě neosvobozeným
územím Německa a jím okupovaných
států v mrazivých měsících roku 1945
skupiny nemocných, hladových a nedostatečně oblečených ubožáků, kterým
bylo souzeno v předvečer svobody zemřít. Zmírali mrazem, hladem, dobíjely je pušky esesáků. Trasy pochodů byly
vroubeny hroby obětí…“
Jeden z pochodů smrti, složený

z válečných zajatců různých národností (hlavně však zajatců sovětských), se v únoru 1945 ocitl i ve
zdejším kraji. Cílem měl být tábor
Stalag XIII B nedaleko bavorského
Weidenu. Šel z Horního Slezska, Katovic, a oblasti Třinecka a Ostravska,
kde zajatci pracovali v železárnách či
dolech. Došel k Hranicím, pak pokračoval směrem na Šternberk. Část
pochodu se pak odebrala směrem
k Litomyšli. Odtud přes Opatovice
nad Labem na Hradec Králové, poté
k Hořicím.
Proud, který se dostal do našich
končin, šel od Opatovic nad Labem
přes Praskačku na Těchlovice, dále
na Stěžery až ke Všestarům a pak po
jičínské silnici do Sadové.5 Podle dochovaných zpráv prošlo v této době
Sadovou na šedesát tisíc válečných
zajatců.6 Někteří byli naloženi v Hořicích a v Hradci Králové do vlaku,
ostatní pokračovali pěšky v cestě směrem k Jičínu, vstříc nezvratnému osudu.
Dobová pamětní kniha7 promlouvá: „…Nejdříve procházely po státní
silnici oddíly zajatců ze západní fronty, na nichž bylo patrno, že je s nimi
zacházeno jako s lidmi podle mezinárodních pravidel o internování zajatých
vojsk. Hůře však na tom byli zajatci
z východní fronty. Hladoví, otrhaní,
umoření dlouhotrvajícími pochody, přicházeli do Sadové, kde spali v panských
stodolách…“ Zdejší i okolní občané
se k nim chovali velmi obětavě, zásobili je jídlem, podpořili vlídným
slovem. Některým zajatcům se podařilo z transportu uprchnout, poté se
ukrývali v okolních obcích a mnohdy
se dokonce přidávali k místnímu odboji.
Místa, kterými pochody smrti

prošly, jsou bohužel lemována hroby těch, kteří brutální útrapy nepřežili. To je i případ Ivana Mardakova.
Část mnohdy i masových hrobů se
podařilo najít, těla exhumovat a důstojně pohřbít. Ovšem místo smrti
a identitu všech obětí tohoto nacistického běsnění nebylo a není možné
stoprocentně dohledat a určit. Víme,
že v období od 17. února do 23. dubna 1945 mělo na území královéhradeckého okresu přijít o život celkem
39 zajatců, z toho v oblasti dnešního
Mikroregionu Nechanicka jeden, a to
v Sadové dne 26. 2. 1945.8
Četba literatury, poskládaná z archivních dokumentů, výpovědí očitých svědků a těch, kteří pochod
smrti zažili na vlastní kůži, není
zrovna líbivá. Fotografie, které se z té
doby dochovaly a ukazují hrůzy a následky posledních měsíců války, nepatří k těm, na které je radost pohledět. Přesto se jedná o nesmazatelnou
dílčí etapu dějin našeho regionu, která ukazuje až neuvěřitelnou hrůznost
té doby.
Mgr. Eva Větrovská
Horyna, Václav. Vlastivěda Královéhradecka; Kulturní a hospodářský
snímek okresu. Okresní pedagogické
středisko Hradec Králové 1969, s. 282.
[2]
Hrob nalezneme v Centrální
evidenci válečných hrobů pod číslem
CZE5205-3691.
[3]
Gruntová Jitka; Vašek, František.
Vlakové transporty vězňů z koncentračního tábora Osvětim v lednu 1945
přes východní Čechy. In Pomezí Čech
a Moravy. Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres
Svitavy, svazek 4, Litomyšl 2000, s.
179–198.
[4]
Kubátová, Ludmila; Malá, Irena.

Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 10.
[5]
Kol. autorů. Když nad Hradcem
vlál nacistický prapor…Sborník o
životě v Hradci Králové v letech 1938
- 1945. Hradec Králové 2010, s. 109116.
[6]
Kubátová, Ludmila; Malá, Irena.
Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 92–94.
[7]
Státní okresní archiv Hradec Králové, Pamětní kniha obce Sovětice-Sadová 1928-1977, s. 362-363.
[8]
Kol. autorů. Když nad Hradcem
vlál nacistický prapor. Sborník o životě
v Hradci Králové v letech 1938 - 1945.
Hradec Králové 2010, s. 109-116.

[1]



Hrob I. Mardakova.
Foto: archiv autorky
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Z redakční pošty aneb Postřehy obecního sekáče
Občas dostaneme do redakce zají- pár letech strávených na sekačkách na
mavou poštu. Jeden z posledních milých golfových hřištích to byla pro mě docela změna. Najednou jsem nemusel
dopisů stojí za otištění.
řešit, jestli sekat trávník na greenu na
Vážená redakce, již šestým rokem výšku 2,8 nebo 3,2 mm. Také sekačky
jsem pozorným a vděčným čtenářem měly šířkou ke třem metrům, na rozvašeho Zpravodaje. Ve Vašem regio- díl od obecních traktůrků s šířkou do
nu žiji po přestěhování se z obce ne- metru. Na údržbu a závady strojů jsme
daleko Brna. Ze stránek se dozvídám měli mechaniky s dílnou, na obcích si
o životě v obcích, jejichž název čtu musíme poradit většinou sami. Od té
mnohdy poprvé a poté je hledám na doby, co jsem byl pasován na obecnímapě. Napadlo mě, jaký obrázek si ho sekáče, sleduji při každém průjezdu
o našem životě udělá čtenář, až bude okolními obcemi regionu profesiov archivu třeba za padesát let listovat nálním pohledem, jak si vedou moji
stránkami našeho Nechanicka. Tímto kolegové ve vesnicích. Někde trávník
chci upozornit na jednu oblast, která posečením doslova skalpují, mohli by
je v životě obcí důležitá a dokresluje být ihned členy indiánského kmene na
obrázek každé vesnice, i když není oce- válečné stezce. Jinde je vidět, že omeňována medailemi ani poháry. Tou je zený obecní rozpočet nedovolí více
údržba obecní zeleně. Samotného mě peněz na pohonné hmoty i obsluhu
to napadlo, až když jsem dostal na- a častější sečení. V každém případě je
bídku dělat u nás obecního sekáče. Po na první pohled zřejmá nejen pečlivost

pracovníků, ale také zájem zastupitel- šeho regionu, rád se také podívám.
stva a vedení obcí o vzhled své obce.
Zdeněk Pečenka
Pokud máte ve fotoarchivu nějakou
Jedna taková fotografie se našla
hezkou ukázku udržované zeleně z na- v Pšánkách:

 Náves v obci Pšánky se sochou sv. Jana Nepomuckého. Foto: Soňa Žižková

Dámský klub ze Stračova se nenudí
Stračov - Dámský klub je stále aktivní a pokračuje každý měsíc
v pravidelných schůzkách žen, na které
se vždy všechny těšíme.
Velmi zajímavé bylo dubnové vyprávění paní Portykové z Nechanic o lidových krojích i přednáška pana Hnízdila ze Stračova o léčbě kryoterapií.
V květnu se konal nezapomenutelný
výlet do pohádkového pekla Čertovina
u Hlinska. Čertovinské peklo je jediné
svého druhu nejen v naší republice,
ale i v celé Evropě a nabízí zážitek ve
formě zábavy pro celou rodinu. Pod
jednou střechou sedmipatrové budovy
s pekelnou říší v hloubce 12 metrů zde
mohou návštěvníci zažít, ochutnat,

vyzkoušet a spatřit opravdu mnoho.
V celém interiéru vyniká skvělá práce českých řezbářů, truhlářů, kovářů i
zedníků, z jejichž rukou peklo vyrostlo
a díky níž je tak jedinečné a nenapodobitelné. Návštěvu této turistické atrakce
můžeme doporučit všem, nejen dětem.
Červnový dámský klub se nesl v duchu letního počasí a posezení a klábosení u zákusků a kávy.
23. července se uskutečnilo pouťové
setkání kamarádů, na kterém hrál pro
dobrou náladu pan F. Kunc a pro potěšení chuťových buněk byla připravena opečená kýta i další vynikající pohoštění.
Všechny rády vzpomínáme i na

společnou srpnovou večeři v Pivovaru Lindr Mžany, která byla spojena
s prohlídkou areálu a přednáškou pana
provozního o výrobě piva, které se ve
Mžanech vyrábí tradičním způsobem
z nejkvalitnějších českých surovin.
Druhý zářijový čtvrtek se ženy opět
sešly v místní klubovně a pogratulovaly
paní Jaroslavě Špráchalové k jejím významným kulatým narozeninám.
5. září 2016 pozvala obec Stračov a
Dámský klub Stračov všechny občany na tradiční posvícenskou Zlatou
hodinku, na které opět zahrál k poslechu a tanci pan Kunc. Skvělým vystoupením se prezentovala i skupina
Hořeňák z Lázní Bělohrad. Zajištěno

bylo bohaté občerstvení včetně posvícenských koláčků a děti se vyřádily
na trampolíně a skákacím hradu.
Mezi nejznámější výletní místa východních Čech patří bezesporu Babiččino údolí v Ratibořicích a právě tam se
vydal Dámský klub 8.října. Navštívili
jsme zámek v Ratibořicích i Staré bělidlo – dřevěnou roubenku s dobovým
nábytkem, kde prožila Božena Němcová část svého dětství. Prohlédli jsme
si pískovcové sousoší babičky a dětí i
další pamětihodnosti, které se zde nacházejí. Na závěr krásného výletu jsme
se zastavili v Třebechovicích na prohlídku Betlému a na výborný oběd.
Eva Hájková

Sousedské vinobraní
Radostov - Pokud jste se pozastavili nad titulkem tohoto článku
a ptáte se, proč vinobraní v Polabí a proč v Radostově, odpověď je
celkem jednoduchá. A proč ne?
Dvě rodiny s moravskými kořeny
z naší obce rozhodily své sítě po
příbuzných a podařilo se tak zajistit kvalitní vína z malých rodinných
vinařství z Blatnice pod sv. Antonínkem. Dokonce byly i skleničky s radostovským potiskem na
ochutnávku a také se nám na poslední chvíli podařilo zajistit pravou
cimbálovku z Luhačovického Zálesí. Počasí v sobotu 17. září 2016
nám bylo nakloněno, pozvaní sousedé vzali vinobraní také za své, do
tomboly přinesli na dvacítku dárků,

do bufetu zdejší kuchařky přispěly koláči i cukrovím, místní hasiči
velkou měrou pomohli s přípravou,
také obecní zastupitelstvo nás podpořilo. Závěr vinobraní jistil hudebními blanickými hitovkami pan
Rudolf ze Šonova. Pro sedmdesátku hostů to byly příjemně strávené
chvíle, nezbývá jim však nic jiného,
než se těšit na příští rok – chystáme
totiž Jiřinkové slavnosti. Poznámka
závěrem: Pokud byste se rozhodli u vás pořádat vinobraní, rádi se
s vámi podělíme o zkušenosti. Rozhodně to není výdělečná akce, ale
když se to vydaří, stojí to za všechny předchozí starosti.
Zdeněk Pečenka



Cimbálovka z Luhačovického Zálesí na vinobraní v Radostově.
Foto: Ing. Jiří Sitař
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zpravodajství obce

Cena hejtmana za
udržování venkovské
pospolitosti

Hrádek - takto hezky zní ocenění,
které bylo naší obci v Rudníku dne
20. 8. 2016 předáno z rukou hejtmana v rámci krajského kola soutěže
Vesnice roku 2016 v Královéhradeckém kraji.
Rád bych touto cestou od srdce poděkoval všem, kteří se na společném
životě v naší obci aktivně podílejí
a nejen „časové oběti“ pro ostatní
přinášejí.
Zastupitelé, a jak již to ve většině malých obcí bývá, hasičů sbor
dobrovolných drží činnost různorodou nad vodou. Nelze opomenout
občany uvědomělé, kteří se sami na
pomoc při společných akcích nabízejí



Součástí oslav na Hrádku byla i ohnivá show. Foto: Tomáš Kubec

a pomocnou ruku podati neodmítají.
Poděkování patří také všem, kterým není obecní život lhostejný, naše
kulturní akce navštíví a tím nám
podporu svou vyjádří.
Jsme rádi, že i v dnešní době se

s dobrou náladou se sousedy po- s rodinou a přáteli život prožívaný.
tkáváte. Tím staré vzpomínky oživíte,
PS: Finanční dar ve výši 25.000Kč
ale hlavně pro budoucnost nové vy- jsme při kulturním programu náležitě a pospolitě zkonzumovali.
tvoříte. Bez Vás by to nemělo smysl.
Závěrem bych všem chtěl popřát
Filip Danda
starosta obce Hrádek
pomalejší a upřímnější, ve zdraví

Dokončení chodníku a opravy komunikací jsou letos za námi
Mokrovousy - Letošní rok se pomalu blíží k závěru, tak je načase
stručně shrnout, co všechno se u nás
událo. Důležitým mezníkem je schválení Plánu rozvoje naší obce, nazvaný
„Mokrovousy 2030“. Plán stanovuje dlouhodobé směry rozvoje obce
i konkrétní kroky k jejich naplnění.
Spolu s územním plánem, se kterým
je logicky provázán, a rozpočtem obce
jej považujeme za významný dokument. Vznikal ve spolupráci s řadou
„mokrovouských“. V průběhu zpracovávání jsme se ptali občanů, návštěvníků, seniorů, dětí a mládeže,
podnikatelů a mnohých dalších, co
v obci zachovat a rozvíjet, co změnit,
zlepšit, aby se zde dobře žilo. Plán
proto obsahuje nejen věci pro provoz
a rozvoj obce nezbytné, ale také odráží názory a přání (která jsou reálná)
obyvatel. Schválením plánu zastupitelstvem obce samozřejmě práce nekončí,
naopak, nastává čas přípravy a realizace jednotlivých projektů a akcí. Je potřeba připomenout, že plán není jen seznamem úkolů pro vedení obce, ale na
jeho naplňování se může podílet každý
občan. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se do práce na
přípravě tohoto významného doku-

mentu zapojili. Byla to práce náročná,
dlouhodobá a administrativně složitá.
Na základě podnětů občanů a výstupů tohoto dokumentu se už nyní připravují projekty, např. realizace značení
turistických i směrových tabulí, příprava výstavby víceúčelového hřiště,
čištění mlýnského potoku, pokračovat
bude rekonstrukce vnitřních prostor
obecního úřadu a spousta dalších.
Novou podobu získaly internetové
stránky obce. A není to jen podoba,
pro zájemce jsme například zavedli
novou službu v podobě zasílání sms.
V Mokrovousích se kromě
dlouhodobého plánování letos rea-



lizovaly i jiné projekty. Byl dokončen
chybějící úsek chodníku ve směru
na Dohalice. Chodník je propojený
až k budově Základní školy Dohalice. V uličce naproti obecnímu úřadu
byl položen nový asfaltový povrch.
Byly provedeny drobné opravy komunikací. Tato akce se uskutečnila
i díky dotaci Královéhradeckého kraje
z Programu obnovy venkova. Sociální
zařízení v budově obecního úřadu
prošlo zaslouženou rekonstrukcí. Na
základě připomínek obce došlo k vyčištění hlavního odvodňovacího zařízení za obcí (ve směru na Třesovice).
Komplexní pozemkové úpravy jsou

Dokončení opravy komunikace v lokalitě „U Kučerů“. Foto: Jana Pečenková

v plném proudu a doufejme, že v roce
2017 budou za námi. Místní i přespolní
se pobavili na několika společenských
akcích u kiosku, u zvoničky či v budově
obecního úřadu, oslavili jsme pětileté
výročí od výstavby kiosku. Před Vánocemi se určitě těší hlavně ti nejmenší
na dlabání dýní a strašidelný večer, na
zdobení perníčků, rozsvěcení vánočního stromu. Pro seniory chystáme 4. 12.
předvánoční setkání. Letošní rok zakončíme u zvoničky patnáct minut
před půlnocí společným přípitkem.
Z Mokrovous přejeme krásný rok
2017, pevné zdraví a hodně pohody.
Jana Pečenková, Starostka obce

zpravodajství obce
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Podzimní události ve Stěžerách
Stěžery - V uplynulých podzimních dnech se mohli občané zúčastnit několika pěkných akcí.
Lyžařský oddíl Sokola uspořádal
již 27. tradiční Stěžerské šlapačky
s různě dlouhými trasami (5 - 50
km). Jako každoročně si pochodů
i jízd na kole užili jednotlivci, skupiny kamarádů i rodiny s dětmi. Trasy
vedly celým naším mikroregionem.
Cyklisté projížděli navíc ještě územím našich sousedů z Mikroregionu
obcí Památkové zóny 1866 a Mikroregionu Urbanické brázdy. Na start se
postavilo celkem 150 sportovců. Prohlídka stěžerské ZOO, jako novinka
letošních šlapaček, byla zvláště pro
děti vítaným zpestřením celé akce.
Hned další týden Základní a mateřská škola zkrášlila naši obec vystavenými pracemi z přírodnin – ze
sena, slámy a dýní. Nejvíce výrobků
bylo vystaveno před nákupním střediskem, výtvory lemovaly i cestu do
školy a na zahrádkářskou výstavu.
Tu v tělocvičně uspořádali členové
místního zahrádkářského spolku. Na
dvoudenní výstavě s názvem „Stěžerský podzim“ si mohli přijít na své mi-

lovníci zahrádkaření, květin, ovoce
i zeleniny. Letošní idea „ Děti – květy
života“ se zde realizovala rozkvetlým
dětským hřištěm i svatbou v kvetoucí zahradě. Vedle toho návštěvníci
mohli obdivovat nádherné druhy
vystavené zeleniny, ovoce i kompoty
z těchto surovin vyrobené. Uznání
sklízela také doslova umělecká aranžmá žákyň floristické školy z Ruseka.
Tvořivá činnost žákyň 3. ročníku této
školy zvyšuje atraktivitu místní výstavy. Také místní škola i školka opět
předvedla, co jsou její děti ve spolupráci s rodiči i prarodiči schopni vytvořit. Zahrádkáři i letos přizvali zahradnickou firmu z Libčan a poskytli
tak občanům možnost nakoupit do
svých zahrad nové keře, traviny,
stromy a květiny. I pěstitelé ovoce ze
Stěžírek, kteří před sokolovnou prodávali krásně vybarvená jablka, hrušky, švestky a křížaly, se dočkali zaslouženého zájmu kupujících. Stejně
tak rychle mizelo i nabízené značné
množství přebytků místních pěstitelů
pokojových rostlin. Výstavu navštívily stovky občanů z naší obce i okolí.
Ve stejné dny se obec dočkala i his-

torické události. Po 75 letech se do
Je zřejmé, že se v naší obce stále
místního kostela vrátil jeden ze tří něco děje a že v letošní soutěži o titul
místních zvonů. Tuto významnou Vesnice roku jsme „Cenu naděje pro
událost vám ve svém článku přiblíží živý venkov“ nedostali náhodou.
hlavní organizátor, předseda místního spolku Kruh přátel Evangelisty
Ing. Dagmar Smetiprachová,
svatého Marka, pan Oldřich Miška.
starostka



Radost ze své želvičky a jejího kamaráda žabáka má Naty Javůrek.
Foto: Mgr. Martina Kloučkováá.

SVĚCENÍ NOVÉHO ZVONU A 17. SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
Stěžery - Již v minulém čísle
Zpravodaje jsme informovali, že
v neděli 25. září 2016 bude ve stěžerském kostele sv. Marka posvěcen
první zvon. Uběhlo téměř 75 let od
doby, kdy ve 2. světové válce byly pro
válečné účely tehdejší zvony zabaveny. Svěcení obecních symbolů v roce
2013 a letošní svěcení nového zvonu,
to jsou události hlubokého historického významu pro naši obec.
Ke cti a chvále SVATÉHO VÁCLAVA zvon požehnal duchovní
správce farnosti, pan kanovník
Zdeněk Novák, a to za hojné účasti
přihlížejících. Pro stěžerský kostel
nechal zvon ulít spolek Kruh přátel umění evangelisty sv. Marka
(KPU) se sídlem ve Stěžerách u zvonaře Michala Votruby z Myslkovic
u Soběslavi. V kostele v Suché je stálá
kampanologická výstava. Zde se nachází sádrová replika původního stěžerského zvonu z roku 1723, o který
obec přišla v 1. světové válce v roce
1916. Pojali jsme myšlenku sejmout
otisky reliéfní výzdoby tohoto zvonu
a tuto výzdobu přenést na nový zvon,
aby se její podoba zachovala pro
příští generace, což se podařilo. Touto cestou chci poděkovat za spolupráci paní Ivě Horníkové, manažerce
MAS Hradecký venkov, v jejichž péči
je sbírka zvonů v Suché.
Díky dobré spolupráci mezi

spolkem KPU a obecní samosprávou
je naděje, že v příštím roce bude zhotoven i druhý, dosud chybějící zvon.
Při příležitosti svěcení zvonu
uspořádal spolek Kruh přátel umění 17. Svatováclavský koncert. Vedle naší římskokatolické farnosti
převzalo záštitu a koncert finančně

podpořilo též obecní zastupitelstvo.
Dále na koncert přispěl soukromý
zemědělec pan Dušan Kresl a zemědělské družstvo Agrosem.
Za velké účasti posluchačů účinkovaly Pražské barokní harmoniky
a Smíšený pěvecký sbor Smetana
Hradec Králové, vedený jeho sbor-

mistrem Janem Jiráčkem. Na varhany
hrál pan Václav Uhlíř. Díky naší starostce, paní Dagmar Smetiprachové,
našli účinkující příjemné zázemí
v prostorách obecního úřadu.
Jménem spolku KPU
Oldřich Miška, předseda

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
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husa. Doporučujeme objednat předem v hostinci nebo na tel. 728 067 639.
11:00 hod Svatomartinská
Možnost zakoupení svatomartinských vín z vinařství Sedlec a vinařství Skoupil.
Svatomartinské hody v Pivovaru LINDR Mžany.
13:00 hod Trojboj dvojic v požární zbrojnici Sovětice. SDH Sovětice.

Sovětice

13.11.

17:00 hod Přehlídka divadelních spolků – Divadelní soubor J.K. Tyl Meziměstí – Habaďůra. Vstupné 80 Kč.

KD Nechanice

18.11.

19:00 hod Svatocecilský koncert – Cantus Feminae.

KD Nechanice

19.11.

15:00 hod Zdobení perníčků. Obecní úřad Mokrovousy.

Mokrovousy

26.11. 11.12.

Vánoce na zámku Hrádek u Nechanic (otevřeno soboty a neděle).
Historická vánoční výzdoba, zpřístupněná zámecká kuchyně.
17:00 hod Loutková pohádka pro děti. V místní tělocvičně.

Těchlovice

26.11.

18:00 hod Rozsvícení vánočního stromu (na návsi u obce).

Těchlovice

26.11.

14:00 hod Adventní trhy a rozvícení vánočního stromu.

Sadová

26.11.

16:30 hod Rozsvícení vánočního stromu ve sportovním areálu.

Boharyně

26.11.

17:00 hod Rozsvěcení vánočního stromu.

Dohalice
zámek Hrádek
Nechanice
Sovětice
Dolní Přím

27.11.

15:30 hod Rozsvěcení vánočního stromu. V prostorách u zámku.
vánočního stromu. Vystoupení dětí ze ZŠ Dohalice a MŠ Třesovice. Ochutnávka vánočního
16:00 hod Rozsvěcení
cukroví a bramborových specialit.
17:00 hod Adventní zpívání a rozsvícení vánočního stromu.

3.12.

14:00 hod Předvánoční turnaj v prší. Startovné 150 Kč (guláš a jeden nápoj v ceně). Informace - tel. 728 067 639.

Lodín

3.12.

18:00 hod Taneční Nechanice - 3. prodloužená (+ předprodej lístků na věneček).

KD Nechanice

27.11.

3.12. 18:30 a 20:00 Adventní koncert. Vánoční i klasické melodie na harfu - Katarína Ševčíková.

PROSINEC 2016

zámek Hrádek

26.11.

27.11.

Mokrovousy
Stěžery

zámek Hrádek

3.12.

20:00 hod Mikulášská rocková zábava. Hrají Divá Bára, Manuál. Vstupné 100 Kč.

Hrádek

4.12.

15:00 hod Vánoční setkání seniorů. Obecní úřad Mokrovousy.

Mokrovousy

4.12.

16:00 hod Mžanský Mikuláš v Pivovaru LINDR Mžany.

Mžany

10.12. 18:30 a 20:00 Adventní koncert. Klasické dechové trio. Recituje J. Plesl. J. a B. Šléglovi (klarinety), D. Urban (fagot).
14.12.
17.12.

10:00 hod Besídka pro seniory. V obecním hostinci.
Betlémské světlo (k dispozici před stěžerskou klubovnou). Pořádá Skautské středisko Střela Stěžery.

zámek Hrádek
Dolní Přím
Stěžery

17.12.

18:00 hod Tanečení Nechanice - věneček.

KD Nechanice

20.12.

18:00 hod Vánoční koncert "Gybon" v zámecké kapli.

Dolní Přím

24.12.

13:00 hod Setkání u vánočních koled. Obecní úřad Sovětice. SDH Sovětice.

Sovětice

24.12.

23:50 hod Půlnoční mše svatá s překvapením.

Dohalice

31.12.

20:00 hod Silvestr v pivovaru. Pivovar LINDR Mžany. Rezervace míst na telefonním čísle 775 070 807.

Mžany

31.12.

20:00 hod Silvestrovské setkání v zasedačce obecního úřadu.

Sovětice

21:00 hod Československé hity.

KD Nechanice

14.1.

10:00 hod Zabíjačkové hody.

Sadová

14.1.

20:00 hod Myslivecký ples.

KD Nechanice

20.1.

20:00 hod 4. Ples ZŠ a MŠ Stěžery.

Stěžery

20.1.

20:00 hod Myslivecký ples v místním pohostinství. Hraje skupina Svižná těla.

Těchlovice

21.1.

20:00 hod Myslivecký ples - MS Mžany.

Dohalice

21.1.

20:00 hod Jezdecký ples.

KD Nechanice

29.1.

17:00 hod Přehlídka divadelních spolků – TJ Sokol Roprachtice – Splněná sen a Lakomá Barka, vstupné 80 Kč

KD Nechanice

3.2.

20:00 hod Městský ples.

KD Nechanice

4.2.

20:00 hod Sportovní ples. Hraje RAJ music.

Dohalice

12.2.

15:00 hod Pohádkové představení pro děti – Divadlo Ale-Jo! – Ostrov vstupné děti: 30 Kč, dospělí: 40 Kč

DK Nechanice

17.2.

20:00 hod Hasičský ples v místním pohostinství. Hraje skupina Svižná těla.

Těchlovice

18.2.

20:00 hod Ples Selské jízdy.

KD Nechanice

18.2.

20:00 hod Ples SDH Sovětice a SDH Hněvčeves. Sportovní hala Hněvčeves.

Hněvčeves

24.2.

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

Stěžery

25.2.

10:30 hod Masopustní průvod. Zahájení u obecního úřadu.

Stěžery

26.2.

17:00 hod Přehlídka divadelních spolků – Divadelní soubor Temno Týniště nad Orlicí – Koule. Vstupné 80 Kč

KD Nechanice

3.3.

20:00 hod Obecní ples ve spolupráci s hasiči. Hrají Svižná těla. Vstupné 100 Kč.

Hrádek

4.3.

20:00 hod Ples obce Mokrovousy. Hrají Svižná těla.

Dohalice

31.12.

LEDEN 2017

Mžany

12.11.

26.11. 18:30 a 20:00 Adventní koncert - Martina Macko (soprán), Jan Škrdlík (violoncello), Kateřina Bílková (cembalo).
27.11. 15:00 hod Rozsvícení vánočního stromu (Husovo náměstí Nechanice) – samotné rozsvícení stromu v 17:00,
doprovodný program 15:00 – 18:00.
27.11. 15:00 hod Adventní neděle. Rozsvěcení vánočního stromu. U autobusové zastávky. SDH Sovětice.

ÚNOR- BŘEZEN 2017

Lodín

Obec Mžany

PŘIJME ZAMĚSTNANCE

PRO SPRÁVU A ÚDRŽBU OBECNÍHO MAJETKU
HLAVNÍ NEBO VEDLEJŠÍ PRACOVNÍ POMĚR
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DLE DOHODY
informace na tel.: 606 761 872
e-mail: starosta@mzany.cz, ou.mzany@tiscali.cz
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Pozvánka do Mateřské školy Třesovice
Třesovice - Stejně jako ten loňský
i letošní školní rok je plný zajímavých
akcí a projektů. Vybíráme z nabídky
o činnosti naší mateřské školy jen
několik příkladů. Za sebou máme
například školní slavnost Vítání
Duhové třídy, tou jsme završili přijetí
našich nových kamarádů. Dále jsme
podnikli již tradiční výlet do divadla Drak, zanedlouho budeme opět
soutěžit o nejlepší vyřezávané dýně
a slavit večer plný strašidel a duchů.
Před Vánocemi nás čeká návštěva
Mikuláše, dílna s pečením perníčků, vánoční nadílka nebo loutkové
divadlo. Zima přinese pomyslný
výlet do vzdáleného světa vesmíru.
Kromě řady školních činností v rám-

ci projektu Poznáváme vesmír nás
čeká výlet do hvězdárny nebo návštěva mobilního planetária přímo u nás
v mateřské škole. Děti by nám jistě
neodpustily, kdybychom vynechali
oblíbený výlet do zábavního centra Tongo. Novinkou letošního roku
bude týdenní lyžařský výcvik, o který
rodiče projevili velký zájem. Plánů
je mnohem více. Podrobnější informace o nás se dozvíte na webových
stránkách www.mstresovice.cz. Rádi
vás přivítáme také osobně, mateřská
škola nabízí dětem kromě kvalitního
vzdělávání také osobní přístup a velmi pěkné prostředí. Přijďte se k nám
podívat!
Mgr. Blanka Moravcová



Adaptace nových dětí probíhá s rodiči. Foto: Mgr. Blanka Moravcová

Deváté setkání sokolníků
Mžany - V sobotu 1. října 2016
se uskutečnilo už deváté setkání
sokolníků a přátel myslivosti v honitbě našeho mysliveckého sdružení.
V roce 1997 byl v MS Mžany pořádán historicky první sokolnický den,
ve spolupráci se sokolnickým klubem
ČMMJ. Klub sokolníků při ČMMJ
pořádá každoročně Mezinárodní setkání sokolníků v Opočně a právě zde
(v okolních honitbách) je možnost
předvést ukázky výcviku a lovu
s opeřenými dravci z celé Evropy.
V letošním roce jsme sokolnické setkání uspořádali na regionální úrovni
ve spolupráci se Sokolnickým střediskem Jičín. Je to další příležitost, jak
seznámit mysliveckou, ale i laickou
veřejnost nejen se vzácnými druhy
dravců (orel, raroh, káně rudoocasé,
káně Harisovo), ale i s dravci vyskytujícími se běžně u nás (jestřáb, káně
lesní). Zároveň tyto akce pomůžou
přiblížit život těchto opeřenců široké veřejnosti a seznámit ji s tímto
ohroženým druhem zvěře.
V sobotu 1. října při krásné
podzimním počasí přijela ráno skupina osmi sokolníků s doprovodem
do honitby Mžany. Začátek byl
zahájen slavnostním troubením
mysliveckých fanfár v podání děvčat
z lesnické školy Trutnov. Poté předseda Mysliveckého spolku Mžany p.
Jahelka přivítal sokolnickou skupinu, všechny účastníky a také diváky.
Vedoucí sokolnické skupiny představil jednotlivé sokolníky a jejich
dravce. Při té příležitosti seznámil
všechny účastníky s pravidly chovu
loveckých dravců, jejich výcvikem.
Dále seznámil přítomné s průběhem
lovu a požádal všechny o dodržování
pravidel při lovu s dravci. Na
slavnostním nástupu bylo přítomno

asi 100 lidí, včetně dětí, které jsou na
těchto akcích obzvláště vítány. Právě
pro děti má obrovský význam pořádat takováto setkání, abychom měli
možnost přiblížit je přírodě, naučit je
ji obdivovat, chránit ji a vnímat krajinu a zvířata v ní jako celek.
Po slavnostním nástupu se celá
skupina i s diváky přesunula na pole
za Mžany. Ještě než začal vlastní
lov, byl divákům předveden výcvik
dravce na atrapu. Lovu se zúčastnilo
osm dravců a lovit se měl zajíc, bažant a slabší kusy srnčí zvěře. První
útoky nebyly úspěšné, a to díky malé
krytině na poli. Zajíci vybíhali moc
brzy a na velkou vzdálenost. A jak to
bývá v přírodě, nic není jednoduché
a lehké, dalších asi deset útoků bylo
neúspěšných. Na tom je vidět, jak
těžký mají dravci v přírodě život a jak
nelehké je jejich přežití. Následně se
ale podařilo ulovit dva zajíce a už se
šlo do dalších lečí veseleji. Během
odpoledne byly provedeny další leče
a nakonec byl výsledek lovu čtyři
zajíci, jeden bažant a jeden kus srnčí zvěře dobrý. Sv. Hubert nám s počasím přál až moc, bylo poměrně
velké teplo, a tak únava za celý den
byla znát jak na celé skupině, tak i na
lovících dravcích. Na konci lovu jsme
se v pořádku sešli ve Mžanech před
mysliveckou klubovnou na slavnostním zakončení. Díky trubačům
lesnické školy Trutnov bylo nádherné
slavnostní ukončení s fanfárami. Po
ukončení lovecké části pokračoval
další program. Dětem bylo umožněno blízké seznámení s dravci, měli
možnost si navléknout sokolnickou
rukavici a zkusit si podržet dravce na
ruce. Dále pak sokolníci odpovídali na dotazy, které nebylo možno na
začátku z časových důvodů zodpo-

vědět. Poděkování patří celé skupině
sokolníků, že dotazům přítomných
a tomuto bodu programu věnovali
svůj čas, přestože byli unaveni, měli
hlad, žízeň a z kuchyně voněly zvěřinové hody.
Poslední část programu byla věnována zvěřinovým hodům. Jak už
bývá ve Mžanech dobrým zvykem,
tak myslivecká kuchyně v čele s kuchařem p. Valentou připravila pro
účastníky setkání zvěřinové speciality. Tady byla asi největší účast.
Tuto část programu pořádají mžanští myslivci pro širší veřejnost každoročně jako poděkování lidem



v regionu, za toleranci při výkonu
myslivecké správy v honitbě Mžany. Je dobým zvykem v Čechách,
že úspěšný den má být zakončen
dobrou baštou a pitím. To se povedlo
a krásný den s mysliveckou tematikou byl úspěšně zakončen.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem účastníkům, sokolníkům,
hlavně členům mysliveckého spolku
Mžany za práci vykonanou při přípravě a průběhu této úspěšné akce.
Všechny bych chtěl zároveň pozvat
na další akce pořádané MS Mžany
ještě v roce 2016 a následně v roce
2017.
Břetislav Hnízdil

Přehlídka dravců byla nedílnou součástí setkání sokolníků.
Foto: Břetislav Hnízdil
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Rozloučení s prázdninami zakončilo hledání pokladu
Boharyně - V sobotu 3. září 2016
uspořádali členové SDH Boharyně společně s TJ Bystřice Boharyně tradiční akci „Rozloučení
s prázdninami“. Díky krásnému
počasí přišla spousta dětí i se svými
blízkými.
Pro děti byla tentokrát připravena v obci „šipkovaná“ s několika zastávkami - u vodní nádrže,
u mlýna, u obecního úřadu. Na
každém stanovišti děti plnily různé
úkoly, např. určovaly obrázky zvířat pomocí dalekohledu, poznávaly
pohádkové postavičky, chytaly rybičky, byla připravena vědomostní
soutěž z oblasti hasičské proble-

matiky. Na posledním zastavení
členové Mysliveckého sdružení Boharyně přichystali kvíz, kterým si
děti mohly ověřit své znalosti o lese
a myslivosti. Na závěr děti hledaly
na základě ve sportovním areálu na
základě získaných indicií poklad.
Pro účastníky bylo dále připraveno malování na obličej, drobné
občerstvení a nakonec hasičská
pěna.
Program pokračoval ve večerních
hodinách taneční zábavou s kapelou Forsáž, ale to už jen pro dospělé.
Bc. Šárka Michálková
SDH Boharyně



Malování na obličej se v Boharyni těší velké oblibě.
Foto: Bc. Šárka Michálková

Drakiáda je podzimní tradicí a láká zástupy dětí
Popovice - Několik desítek draků,
zástup dětí, rodičů i prarodičů, soutěže
za sladké odměny, tradiční modelářská přehlídka, kreativní dílnička, ale
i novinka v podobě malování naslepo.
To vše připravili Popovičtí na první
říjnovou sobotu pro děti ze širokého
okolí.
Začátek podzimních radovánek
se v Popovicích tradičně pojí s Drakiádou. Letos tak už po šesté ovládli
louku na konci vesnice papíroví draci
a jejich malí i větší velitelé. Odpolední
program byl již od dvou hodin nabitý. U registrace se zapsalo téměř sedm
desítek dětí, které kromě soutěžního
pouštění draků mohly také sbírat razítka na šesti sportovních stanovištích.
Letošní specialitou byla soutěž
v malování naslepo. Všichni zájemci
mohli s barvami a zavázanýma očima
zápolit v kategoriích dle svého věku (0
- 5 let, 6 - 14 let, nad 15 let.) Do klání
se nakonec trochu s ostychem, ale s hu-

morem zapojili i dospěláci a postarali
se tak o vydatnou zábavu. Každé z výtvarných děl pak mělo své místo v pomyslné galerii přímo na louce.
Na popovické Drakiádě však
nemohly chybět stálice, kterými jsou
modeláři. I v ročníku 2016 je děti a tatínci nadšeně sledovali a také letos byly
děti přímo z výšky odměněny za přízeň
a potlesk. Kromě modelů letadel či
různých vozidel a lodí se děti i se svým
dospělým doprovodem mohly projet
na voze taženým koňským spřežením.
Kreativní tvoření na malé návštěvníky
čekalo v dílničkách. Vyřádit se mohli
při výrobě vlastního draka, originálního trička anebo podzimního svícnu.
Organizátoři Drakiády v Popovicích
(SDH Popovice) děkují všem, kteří na
soutěžní louku našli cestu a s vervou
se zapojili do zápolení ve vzduchu, na
zemi či se zavázanýma očima.
Veronika Volejníková
Popovice



Do soutěže – malování naslepo – se nakonec zapojili i dospělí.
Foto: Karel Zvoníček

Olympijské odpoledne a stezka odvahy
Motto: „Správně vidíme jen srdcem, si měli účastníci zapamatovat a u cíle
z nich složit motto. A nebylo to vůco je důležité, je očím neviditelné“.
bec jednoduché, protože jednak bylo
Kunčice - V neděli 28. srpna 2016 motto celkem dlouhé a jednak strašijsme se rozloučili s létem. Letos děti dla vydatně vyrušovala a „zlobila“.
na stanovištích plnily olympijské Někde zlobila svým zvukem - kostúkoly. Počasí přálo, a tak si bezmála livec s kosou jinde vzhledem, černá
padesát dětí s doprovodem moh- opičí postava s ulepenou rukou, která
lo plnění nejrůznějších úkolů na ještě navíc svítila ve tmě. Strašidla
stanovištích náležitě užít. Střílelo se u hřbitova a na hřišti byla pro změnu
z vodní pistole, závodilo ve sprin- úplně potichu, a tak byli všichni
tu a překážkové dráze a kdo chtěl, rádi, že zdárně došli až na poslední
mohl si vyrobit z molitanové žížaly stanoviště s odměnou. Na hřišti pak
lodičku. Po splnění úkolů čekala na akci zakončil krásný ohňostroj. Děděti čokoládová medaile, oheň s ope- kujeme všem účastníkům akce a také
čenou dobrotou a když se setmě- účinkujícím, kteří se podíleli na přílo, stezka odvahy. Na trase, i letos, pravě a těšíme se na další setkání.
netrpělivě čekala rozmanitá „strašidla“, u každé svíčky jedno slovo, které
Mgr. Ludmila Valešová



Na letošním rozloučením s prázdninami děti plnily olympijské úkoly.
Foto: Petra Skřivanová

10

sport





Týden knihoven
ve Štolbově městské knihovně

Nechanice - Tato již tradiční akce
proběhla v knihovně ve dnech 3. –
6. října. Knihovnu navštívily hlavně
děti - předškoláci, přípravka, družina
a některé třídy 1. stupně ZŠ. Přihlásilo se i několik nových čtenářů – dětí
i dospělých. Akce tentokrát nebyla
jen o knihách, ale děti si mohly vybarvit omalovánky, skládat puzzle
nebo si vyrobit záložku do knížky.

Součástí akce byla výstava „Jak to
bylo v době Karla IV. a dnes“. Výstavu
připravili středoškoláci speciální školy Daneta z Hradce Králové. Nainstalovaná byla na chodbě Kulturního
domu v Nechanicích a mohli jste ji
zde vidět až do konce měsíce října.
Hana Kramářová
knihovnice

Dolomitenmannské dobrodružství ve znamení dvojek… Janata podruhé na druhém místě
Dolomitenmann je opravdová
oslava extrémního sportu. Vždyť je
také označován mistrovstvím světa v závodě extrémních štafet. Tento
podnik nemá na světě obdoby a o jeho
důležitosti svědčí mnohé. Jasným faktem je účast absolutní špičky ve všech
čtyřech disciplinách a to letos závod
kolidoval například s MS v běhu do
vrchu. I přesto se v běžecké části, která otevírá celé zápolení, na trať vydal
nepřekonatelný muž z Eritreje Petro
Mamu. Nejlepší vrchař světa opět potvrdil svou kvalitu a bezkonkurenčně
vyhrál běžecký úsek. Ani to ovšem na
Dolomitenmannovi nemusí nic znamenat. Pouze vyrovnanost celého týmu
může slavit úspěch. Petro měl skvělý
tým. Na kole s ním jel například český
top biker Kristian Hynek, který také
vyhrál svoji disciplínu, ale celkově to
stačilo až na třetí místo. Extratřídu
ukázal pořadatelský Redbull, jehož
tým celkově zvítězil, když mu na kole
do pedálů šlapala další megastar Alban
Lakata. Až na pátém místě se umístil
tým Kolland Topsport International, jehož součástí byl jen těsně čtvrtý
olympionik z Ria Hannes Aigner. Perfektní výkon předvedl na prvním
úseku Robert Krupička. Nestárnoucí
matador místního závodu a dlouhodobě nejlepší český vrchař předával na
neuvěřitelné čtvrté pozici, když za
sebou nechal i několik Afričanů. Na
sociálních sítích to popsal nejlépe, jak
mohl: „Včera jsem měl raketový nohy.“
Na svých stránkách k tomu dodal: „Letošní Dolomitenmann byl pro mě nejdůležitější závod roku a povedl se mi! 4
místo a čas 1:26,20 je hodně nad plán
a mé očekávání.“ I tato slova svědčí
o tom, jak důležitý závod Dolomitenmann je. Nebyl sám, pro koho tento závod znamenal hodně. Pro Milana Janatu ze Stračova to byl po MS v horském
maratonu, kde obsadil 10. místo, druhý
velký závod roku. Tomu odpovídala
příprava, v které musel podstoupit tréninky nejen dlouhých horských běhů
například z Hostinného na Černou
horu a zpět, ale také opakované výběhy

sjezdovky na Zvičinu. „Na Zvičině už
jsem skoro jako doma,“ poznamenal
o své přípravě na svém blogu www.
milanjanata.tym.cz. V takových trénincích zdolával výškový rozdíl až 1500 m
a v sobotu 10. 9. z toho těžil.
Hned po startu se v tradičně elektrizující atmosféře vpřed vydali favorité černé pleti a za nimi drželi krok
nejlepší Češi (Krupička, Lichý, Fejfar,
chvíli dokonce Srb). Janata byl raději
opatrný, místní trať dobře zná, a proto vše raději kontroloval zpovzdálí. Po
třech rovinatých kilometrech přichází
ostrý kopec, kde se na kilometru nastoupá až 350 metrů a tempo z 3:20/
km klesne až někam nad 9min/km.
V tu chvíli už se člen týmu Salming
pohyboval někde okolo osmnácté pozice a postupně se dotahoval k dalším
krajanům a prvnímu amatérskému
běžci, jímž byl Martin Stofner z Itálie.
Pátý a šestý kilometr je odpočinkový. Všichni zde většinou trochu šetří
síly na to, co přijde. Výstup borůvčím
k žebříku. Ano, čtete správně. Trať je
zde tak příkrá, že na zdolání tohoto
úseku se používá žebřík. Za ním se atleti dostanou do druhé poloviny, té těžší.
„Ondru Fejfara jsem zde měl opravdu
na dosah a po jeho urputném cestování
z USA, kde startoval v závodech světové skyrunningové série to vypadalo,
že bych ho mohl dostihnout,“ řekl k tomuto místu na trati stračovský rodák.
To by ovšem nesměl být Dolomiťák,
kde i zdánlivě malý rozestup znamená
minuty. Fejfar se po občerstvení ještě
vzepjal a vybojoval čtrnácté místo celkového pořadí hned za Tomášem Lichým, který byl dvanáctý. Po borůvčí
už pomalu přicházejí ke slovu kameny,
suťoviska a kousek před cílem dokonce horská pěšina. Ta se ale pozvolna
ztrácí a sklon vzrůstá. V tu chvíli běží
- lezou běžci téměř po paměti, jen za
zvukem komentátora a fanoušků v cíli.
Tato pasáž je místy náročná i na orientaci. V totální únavě, kdy nohy pálí
a člověk má co dělat, aby nepřepadl na
záda a udržel dopředný pohyb, už vidí
před sebou v mlze mávajícího paragli-

distu, který nedočkavě chce vyrazit do
závodu. Pak už jen plácnutí kamaráda
do ruky a uvidí se, co z toho týmově
bude. Svůj díl práce mají běžci za sebou
12 km +1850 m stoupání.
A jak to dopadlo? „Loni jsem po závodě vesele spěchal z kopce dolů, abych
stihl povzbudit kamarády, protože jsem
tušil dobrý výsledek, který nakonec
opravdu zacinkal, a druhé místo bylo
neuvěřitelné. Tehdy jsem si přál, aby
se to vše ještě jednou zopakovalo, ale
nevěřil jsem tomu, že to přijde hned
následující rok. Předávka na 20. místě
celkově, ztráta na prvního amatéra sice
znatelná, ale na další dva téměř žádná
a ačkoliv jako bramborový amatér, tak
jsem předával s dobrým pocitem a opět
mohl spěchat do centra závodu v Lienzu. Kamarádi z týmu TECHNIKA
BRNO EXTREME ABUELO bojovali
jako lvi. Nejlépe se se svou disciplínou
popral Jan Jobánek, který předvedl 10.
místo a po Jakubu Beňovi (34. nejlepší
paraglidista) předal Pavlovi Srbeckému již na druhém místě v kategorii
amatér a 15. místě celkově při účasti
110 týmů z celého světa. Bylo pak
opět fantastické běžet po břehu řeky
a moci Pavla povzbuzovat, ale zároveň
hlásit, že je zapotřebí už jet jen „na jistotu“, protože je to v kapse! Pavel svou



roli splnil, stejně jako všichni v týmu,
a proto jsme mohli před přeplněným
náměstím v Lienzu vystoupat na druhý
stupínek amatérské kategorie.“
Možná stojí za to vysvětlit, co vlastně
znamená amatérská a profi kategorie
Dolomitenmanna. Závod je rozdělen
na profi a amatéry. Je to určené vždy
výsledkem z loňského roku. Kdo chce
startovat v amatérech, tak nesmí být
rok předtím do dvacátého místa ve
své disciplíně, přičemž stačí, aby pouze jeden člen týmu byl lepší a hned
jde celý tým do profi. V profi se bojuje
o peníze, kdežto v amatérech o věcné
ceny. Vždy jde ale o obrovskou prestiž
a vše dospělo k tomu, že ani amatéři
zdaleka nejsou amatéři. Stačí si jeden
rok počkat a v závodě nefigurovat
a hned ten další může být „amatérem“
kdokoliv. Proto se běžně stává, že za
amatéry startují velká esa světového
sportu. Milan Janata se letos bohužel
pro příští rok také vyoutoval (umístění
v disciplíně do 20.místa), a tak ho čeká
buďto profi kategorie nebo rok pauzy,
abych mohl být napřesrok opět amatér.
Ačkoliv to tedy vypadá, že amatér vrs.
profi znamená přístup k sportu nebo
profi smlouvě s týmem, tak v tomto závodě to tak není.
Mgr. Milan Janata

Na stupních vítězů i protentokrát Milan Janata.
Foto. Archiv Technika Brno Extreme
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Sportovní den pro děti a sousedské posezení

Sadová - V sobotu 27. srpna 2016
se na hřišti uskutečnil již tradiční
sportovní den pro děti. Soutěžilo se
ve dvou věkových kategoriích – do 9
let a nad 9 let. Připraveno bylo 8 disciplín. Za každou disciplínu se udělovaly body, které se sčítaly. Soutěžilo
se v kroketu, hodu míčem na dálku,
skokem do dálky z místa, fotbalgolfu,
běhu, hodu kroužkem a tenisákem na
cíl a střelbě ze vzduchovky. Celkem
se zapojilo do soutěžení v těchto disciplínách téměř 70 dětí. V kategorii
mladších dětí zvítězil Jakub Jedlička, na druhém místě se umístil Jan
Hlavatý a na třetím místě Markéta
Němcová. V kategorii starších dětí
zvítězil Daniel Moravec, na druhém

místě se umístila Veronika Jedličková a na třetím Matěj Krátký.
Všichni soutěžící byli vedle diplomů
a věcných cen také odměněni párkem
v rohlíku a limonádou.
Součástí odpoledne bylo sousedské posezení, kde vedle organizátory
připraveného bohatého občerstvení
připravily místní hospodyňky ještě
sladké dobroty. Od 18 hodin nám
hrála k poslechu a tanci hudební skupina Andante, se kterou se tanečníci
dlouho nechtěli rozloučit.
Poslední prázdninový víkend se
tak velmi vydařil.
Ing. Drahoslav Falta
starosta obce



Jedna z disciplín sportovního dne – skok do dálky. Foto: Jiří Středa

Nové oplocení sportovního hřiště
Sovětice – Uplynulo již sedm let
od realizace víceúčelového hřiště
v obci. Oplocení za ta léta vzala za
své, což ztěžovalo hru sportovcům,
a také bylo potřeba vyřešit neustálý problém s míči, které padaly na
sousední parcelu. V loňském roce
tedy zastupitelstvo obce rozhodlo
o zhotovení projektové dokumentace
Stavební úpravy a doplnění oplocení
- sportovní hřiště - Sovětice. Tento
projekt zároveň řešil i částečné odhlučnění, a to výstavbou stěny, která
slouží i jako tréninková. Bylo požádáno o umístění stavby na stavební
úřad a zároveň podána žádost o do-

taci z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje. Celkové
náklady na tento projekt předpokládaly částku 470 203 Kč s DPH, dotace
z Královéhradeckého kraje 50%. Realizace probíhala v měsících červenec
až srpen, během této doby nedošlo
k žádné odchylce od projektu a nevznikl žádný vícenáklad. Hřiště je
opět v provozu a díky dřevěnému
hrazení se dá na hřišti hrát i florbal.
Nyní je projekt před dokončením,
zbývá podat vyúčtování a závěrečnou
zprávu na krajský úřad a tím celou
akci ukončit.
Aleš Krátký, starosta obce

 Víceúčelové hřiště je vybaveno i protihlukovou stěnou. Foto: Matěj Krátký

Nový dopravní automobil pro dobrovolné hasiče
Hněvčeves - V sobotu 15. října 2016
byl starostkou obce Renatou Hladíkovou a starostou SDH Hněvčeves
Jiřím Nožičkou slavnostně předán
jednotce SDH Hněvčeves do užívání
historicky první nový dopravní automobil. Za zvuku hasičské sirény
a trubky pana učitele Hynka si místní
občané a hosté mohli poprvé prohlédnout nové vozidlo. Poté se odebrali do sálu sportovní haly, kde byli
přivítáni čestní hosté – starosta OSH
ČMS Hradec Králové Ing. Vladimír
Vondruška, starosta OSH ČMS Pardubice Bohuslav Cerman a jeho náměstek
Jiří Bolehovský, zástupce firmy Vesta
Auto Corson s.r.o. pan Jiran, jednotky
SDH Třebovětice, Mžany, Mokrovousy, Lochenice, Hořiněves, Sovětice,
Čepro Cerekvice nad Bystřicí. Děkovné projevy patřily všem, kdo se na
získání automobilu podíleli, zejména
panu Josefu Bisovi, členu výboru SDH
Hněvčeves. Slavnostní akt ukončily

sovětické Sovičky roztomilou hasičskou pohádkou O veliké řepě a opět
hra na trubku. Nechybělo ani občerstvení a výstava činnosti spolku SDH
Hněvčeves včetně Hydrophoru. Nový
automobil, devítimístný Ford transit,
bude sloužit hasičům i občanům obce.



Byl pořízen z dotací Ministerstva vnitra pro obnovu movitého majetku střediskem Generálního ředitelství HZS
ČR na projekt „Dotace pro jednotky
SDH obcí“, z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v rámci projektu „Zvýšení akceschopnosti jednotek

Slavnostní předání nového hasičského automobilu. Foto: Vladimír Beran

požární ochrany v Královéhradeckém
kraji 16RRD11, dle podmínek dotačního programu Královéhradeckého kraje
„16RRD01 Podpora hasičské techniky
pro obce s JPO“ a za finančního přispění obce Hněvčeves.
Mgr. Blanka Domkářová
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Dárek nejen vánoční
Mžany – Pivovar LINDR Mžany
má za sebou povedenou letní sezónu. Turisté navštěvující Nechanicko
nevynechali ani Mžany. Velkou výhodou pro obec je také cyklotrasa,
která do pivovaru přivedla stovky
kolařů. Ti ocenili posezení na venkovní zahrádce, stejně tak místní
kuželkovou dráhu.
Během léta pivovar připravoval
rozšíření svých služeb pro širokou
veřejnost. Kromě již dobře fungujícího penzionu, který poskytuje
dostatečnou lůžkovou kapacitu



nejen pro turisty, ale i pro další
hosty regionu, ubytovává také návštěvníky nejrůznějších rodinných
oslav a svateb. Posilovna je taktéž
téměř non-stop k dispozici místním,
kteří nemusejí dojíždět až do Hradce Králové nebo do Hořic.
Byl zahájen již plný provoz
wellness zóny s pivními lázněmi
a vysoce kvalitními masérskými
službami. Tyto služby využívají
k velké spokojenosti především lidé
z našeho mikroregionu. Pro sebe
a své zdraví, i pro své nejbližší. S při-

Pivovar LINDR Mžany – Wellness. Foto: Martina Gonšenicová

cházejícími sychravými dny přibývá
zájemců o infrasaunu i o pivní léčebné lázně. Stále více je využívána
možnost zakoupit dárkový poukaz,
a to nejen na wellness, ale prakticky na kteroukoli službu pivovaru.
Lidé oceňují, že za službami tohoto
typu nemusejí jezdit do vzdálených
wellness center, přeplněných lidmi.
Užívají si tu individuální přístup
a klid. O dárkové poukazy, které
mohou využít třeba jako originální
a hlavně zdravý vánoční dárek, je
velký zájem.

V pivovaru myslí nejen na oddych
a odpočinek občanů, ale také na
jejich sportovní a kulturní vyžití. Na
zimu je opět připravováno veřejné
bruslení na kvalitní ledové ploše, ale
také řada akcí společenských. Přehled těch největších je uveden v Kulturních a sportovních akcích obcí
Nechanicka. Podrobnější informace naleznou zájemci na webových
stránkách pivovaru a na facebookovém profilu.
Ing. Vladimíra Svobodová



Pivovar LINDR Mžany – Posilovna. Foto: Martina Gonšenicová



Soutěžící v nohejbale dvojic. Foto: Jiří Středa

Turnaj v nohejbale losovaných dvojic
Sadová - V sobotu 13. srpna
proběhl na hřišti druhý ročník
turnaje v nohejbalu losovaných
dvojic. Přihlášeno bylo 16 hráčů.
Ráno proběhlo losování, každý si
vylosoval svého spoluhráče. Turnaj
pak proběhl systémem každý s každým. Po odehrání všech zápasů
měly 3 dvojice stejný počet 11 bodů
a o konečném pořadí rozhodly vzájemné zápasy. Na 3. místě se tak
umístila dvojice Aleš Juklíček, Tomáš Mulač, 2. místo obsadila dvojice Michal Kadaník, Eva Vodová

a vítězem turnaje se stala dvojice
Slavomír Pekár a Jiří Středa.
Zbylé dvojice se umístily takto:
4. místo Linda Francová a Richard
Kadaník, 5. místo Milan Kroupa
a Sáva Pospíšil, 6. místo Ondřej
Javůrek a Ladislav Franc, 7. místo
Tomáš Vlačiha a Jiří Pavel, 8. místo
Zuzana Pešková a Dušan Jedlička.
Poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací turnaje a s přípravou bohatého občerstvení.
Jiří Středa
předseda sportovního výboru

Krásný adventní čas, Veselé vánoce
a šťastný nový rok Vám přeje
správní rada mikroregionu Nechanicko.
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