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Zámek Hrádek u Nechanic se připravuje na novou sezónu
V zimním období probíhá na
zámku Hrádek u Nechanic údržba,
úklid a správa objektu také chystá
akce pro návštěvníky na letošní rok.
První akcí budou již tradiční „Velikonoce na Hrádku u Nechanic“ ve
dnech od 8. do 17. dubna 2017. Ve
velikonočně vyzdobené expozici se
návštěvníci seznámí s historií Velikonoc, s jejich zvyky a tradicemi.
Průvodci také prozradí, jak se vypočítá datum jejich slavení, co znamenají jednotlivé dny svatého týdne,
jak se zdobí vajíčka a další zajímavé
věci týkající se těchto nejstarších
křesťanských svátků.
Během této akce bude zpřístupněna i zámecká kuchyně, kde se bude
vařit sváteční zámecký likér, káva
nebo čaj. Chybět nebude ani občerstvení nebo možnost zakoupit si suvenýr.

V červnu si na své přijdou nejen
milovníci klasické a vážné hudby.
Chystá se XIX. ročník hudebního
festivalu „Romantický Hrádek“ v podání našich i zahraničních umělců. Léto přivítáme v kouzelném
večerním zámeckém prostředí při
nočních prohlídkách za „Svatojánské
noci na zámku“.
Novinkou v letošním roce je, „Medový den“, který se uskuteční 1. července 2017, a o kterém se čtenáři dočtou uvnitř tohoto zpravodaje.
V červenci a srpnu se na zámek
opět vrátí hraběcí rodina se svým
služebnictvem během akce „Zámecké slavnosti“. Návštěvníci si budou moci projít zámek s průvodci
v dobových kostýmech a užít si tak
výročí 160 let od dokončení stavby
zámku. Chybět nebude venkovní jarmark, doprovodný program ani ob-

čerstvení. Sobotní večerní programy
budou v obou měsících zakončeny
divadelním přestavením v podání
ochotnických spolků z okolí.
26. srpna se Hrádek u Nechanic

zapojí do projektu, „Hradozámecká
noc“. Své brány otevře v netradiční
večerní čas a návštěvníkům nabídne
jedinečnou atmosféru.
… pokračování na str. 8

Čertovský průvod Sovětice - Sadová aneb zakládání nových tradic
Když se sejdou přátelé u sklenky a je více než pravděpodobné, že toto kel znovu. A kdo ví, jaké další nápa- du? Když je dobrá parta lidí, vše je
dobrého pití a setkávají se rádi, vy- setkání se stane novou tradicí, takže dy se zrodí v letních dnech? Obnovit možné.
mýšlí pak události pro setkání další. příští rok se jistě otevřou brány pe- nějakou tradici? Že by třeba neckiáHana Hlavatá
Navíc ještě takové, u kterých se dá
zažít trochu té dobré zábavy. Holky
ze Sadové tak napadlo, což takhle
udělat čertovský průvod? A jelikož
Sovětice jsou každé legraci nakloněny, nezbylo nic víc, než souhlasit
a začít spřádat pekelný plán. Protože
jsme nechtěli, aby se z toho stala
jednorázová akce, rozhodli jsme se
to pojmout jako tradici, tedy první
ročník. Letos jsme se všichni, čertice
a čerti, sešli v Sověticích, kde na nás
čekal pekelný vzkaz od samotného
Lucifera. Náš průvod se má vydat
za pekelným světlem nad Sadovou.
Měli jsme ohromnou radost, neboť
se nás pekelníků všech věkových
kategorií sešlo více než padesát.
Dlouhý průvod doplňovalo řinčení
řetězů a zvonů, vůně pekelného
ohně i ohnivé pálenky. Naším cílem se stalo hřiště v Sadové, kde už
u louče visel další vzkaz pro všechny
přítomné čerty. Vzkaz od Lucifera,
že začíná čertovský rej pro všechny přítomné čerty, rej plný úkolů,
soutěží a legrace. Po pravdě nikdo
nečekal tak velký zájem o čertovský
 Pekelný plán čertovského průvodu mezi Sadovou a Sověticemi vyšel na jedničku. Foto: Matěj Krátký
průvod ve velmi chladném počasí
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region

Dva životy, dva osudy z našeho regionu
Františka Silbersternová a František Nepilý. Dva lidé, u kterých se na
první pohled může zdát, že je spojují pouze křestní jména. Opak je však
pravdou. Nastává otázka, co mohla
mít obchodnice židovského vyznání,
která pocházela z Popovic, společného
s praporčíkem generálního štábu, jehož
pamětní desku nalezneme na hřbitově
na Probluzi? Oba pocházeli z našeho regionu, oba nalezli během druhé
světové války smrt. František ve zdech
berlínské věznice Plötzensee a Františka v terezínském židovském ghettu.
Z dobových matrik1 víme, že se
Františka Silbersternová narodila
12. února 1870 Jonášovi Silbersternovi
a Tereze, rozené Braunové. Františka měla celkem čtyři sourozence, dva
bratry a dvě sestry. Sčítací archy z roku
18902 nám prozrazují, že rodina žila
v Popovicích v domě čp. 25. Po otcově
smrti se matka snažila zajistit živobytí
drobným prodejem alkoholických nápojů a provozem trafiky. Pozdější písemné prameny3 napovídají, že se stále
neprovdaná Františka přestěhovala na
Dolní Přím do domu čp. 35, kde obchodovala se smíšeným zbožím.
František Nepilý přišel na svět první
prosincový den roku 1892 do rodiny
dolnopřímského obuvníka Václava Nepilého a jeho manželky Marie, rozené
Vlačihovské.4 V databázi Vojenského
ústředního archivu v Praze5 a matrikách6 nalezneme informace, které o Františkovi mnohé prozrazují.
V prosinci 1914 se jako účastník první
světové války v hodnosti vojína rakousko-uherské armády dostal do

zajetí a v září 1917 vstoupil do československých legií, kde setrval do července 1920. O necelé dva roky později
se jako rotmistr československé armády, toho času sloužící v Sabinově nedaleko slovenského Prešova, oženil na
Probluzi s Marií Fleischerovou, dcerou
jaroměřského fotografa.
Přišla druhá světová válka a osudy
těchto lidí se začaly naplňovat. František Nepilý byl v dubnu 1940 jako
praporčík generálního štábu zatčen,
v srpnu 1942 berlínským lidovým
soudním dvorem odsouzen k trestu smrti za „…napomáhání nepříteli
a přípravu k velezradě…“ a na jaře
1943 v Berlíně - Plötzensee popraven
gilotinou. Právě v těchto místech mělo
v letech 1933 – 1945 přijít o život na
sedm set československých občanů…7
Smrt čekala i na Františku Silbersternovou. V roce 1942, tři dny před
Štědrým dnem, nastoupila s dalšími
více jak pěti sty lidmi do transportu Ci
č. 223, směřujícího z Hradce Králové
do Terezína. Konce války se z nich dočkala jen necelá padesátka. Františka
ale mezi nimi nebyla. Zemřela v Terezíně 2. června 1943.8
Do jaké míry se tito dva lidé znali,
nebo spolu dokonce mluvili, se můžeme pouze domnívat. Víme však, že
obdobných lidských tragédií, které
potkaly i dva rodáky našeho kraje, je
nepřeberné množství. Každá válka
má své oběti a zanechává za sebou
zmařené životy. A jediné, co můžeme
udělat, je na ně nezapomínat.
Mgr. Eva Větrovská

1. Národní archiv v Praze, Matriky židovských náboženských obcí v českých
krajích z let 1784 – 1949, kniha 500, Hořice, fol. 3.
2. Státní okresní archiv Hradec Králové, Digitalizované archiválie obce Popovice, sčítací operáty z roku 1890.
3. Státní okresní archiv Hradec Králové, Digitalizované archiválie obce Dolní
Přím, sčítací operáty z roku 1921.
4. Státní oblastní archiv Zámrsk, Matrika narozených obce Dolní Přím, sign.

Všední odpoledne s nevšedním zážitkem
Dobrý den, milí čtenáři,
musím se s Vámi podělit o zajímavý zážitek. Jedu si takhle
nedávno po krásné zasněžené
krajině, vpravo stáda vysoké zvěře a vlevo malý krocan uprostřed
pole. Hoduje si na zajíci. Jedu blíž
a krocan začíná mít spíše podobu
opravdu velkého káněte. Přijedu
blíž, ale to káně má moc dlouhý
krk. Uvažuji, zda špatně vidím.
Ještě se kousek přiblížím, pták se
vznese a ukáže mi rozpětí křídel
aspoň 130 cm. Zastavila jsem se
a přemýšlela, jak zjistím, co jsem

vlastně viděla. Po příjezdu domů
se zamyslím, kde asi budu hledat
nějakého ornitologa, a pak mě napadl myslivec p. Břetislav Hnízdil.
Napsala jsem mu a skoro okamžitě jsem se dočkala odpovědi. Prý
tady blízko hnízdí orel mořský.
Jsem překvapená touto skutečností a na potkání vyprávím, že
dnes jsem viděla orla mořského.
Možná o něm někdo z vás věděl,
ale já jsem to nevěděla a možná
máte někdo podobný zážitek. Stál
opravdu za to.
Soňa Žižková, Pšánky

 Podobenka Fr. Nepilého na probluzském hřbitově. Foto: archiv autorky

135-6730, fol. 22.
5. http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
6. Státní oblastní archiv Zámrsk, Matrika oddaných obce Rosnice, sign. 1797668, fol. 282.
7. http://www.ustrcr.cz/cs/popraveni-plotzensee
8. http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/123915-frantiska-silbersternova/

zpravodajství obce
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Adventní, výtvarně – hudební a divadelní činění z Horních Černůtek
Projíždějícím Horními Černůtkami v adventním a posléze
vánočním čase často spočinul zrak na
milém obrazu Svaté rodiny, jež se usadila ve chvojí na návsi pokojné vísky.
Mnozí z nich podlehli zvědavosti,
zastavili a přistoupili blíže. Zjistili,
že se jedná o mozaiku z drobných
keramických střípků, jistě pracně
lepenou, čili z netradičního materiálu
vytvořený tradiční vesnický betlém.
A možná si někdo říkal: „Kde se to tu
vzalo, kdo to dělal?“ Myslím, že geneze onoho dílka je poněkud ojedinělá,
v dnešním uspěchaném a poněkud
neemotivním světě až dojemná.
Proto ráda využívám příležitosti ji
čtenářům zpravodaje popsat a také se
trochu pochlubit činorodostí hornočernůtských občanů.
Vše začalo na podzim, kdy jsme
do naší vesnice pozvali sochařku
a pedagožku Radku Šůstkovou, která přijela i se svojí dcerou Terezou,
taktéž výtvarnicí. Požádali jsme je



o pomoc při tvorbě betléma. Nápadů jsme měli sice sami dost a dost,
ale taky touhy po něčem zajímavém,
jinde nevídaném. Obě dámy velmi
citlivě pochopily, oč nám jde. Přivezly předlohy a přednesly svoji mozaikovou vizi. Ta byla bez výjimky přijata (možná s trochou očekávání, jak
to všechno dopadne) a posléze zcela
naplněna všemi zainteresovanými.
Z téměř každého černůtského domu
se snesly zbytky nejrůznějších dlaždic
a dlaždiček, dá se říci, že se v mozaice objevily stopy veškerých koupelen
ve vesnici. Vše se rozbilo na drobné
střípky, aby se pak složilo v obraz
Svaté rodiny, nalepený na pevné desky. Dílo nakonec dokončil šikovný
odborník „spárovač“, ten obraz i zarámoval do přírodní zeleně. Skutečně
kolektivní vesnická tvorba. Někdo
rozbíjel dlaždice, někdo skládal obrazy, lepilo se lepilo, velmi mravenčí
práce. Někdo přinesl všelijaké dobroty, i pivo se narazilo, takže i různí

Obraz Svaté rodiny poskládali místní z mozaiky. Foto: Eva Haldíková

glosátoři se našli. Radost z díla byla
obrovská, těšení se na první adventní
neděli, kdy se mělo ukázat světu, nemenší.
Ale tím vše neskončilo. Tradičně,
již po několik let vždy v první adventní neděli a na Štědrý den, se
sejdou muzikanti z naší vísky, a že
jich tu bydlí nemálo, ke zpívání koled. Tak se děje i v mnohých dalších
vesnicích, ale v naší obci žijí i amatérští divadelníci, ochotní k lecčemu.
A protože je mezi nimi i učitelka
z mateřské školy nacvičující se svými
kolegyněmi v Cerekvici n. B. s dětmi
vánoční koledy, nebylo daleko k myšlence nazkoušet společné představení
Pojďte s námi do Betléma, jehož výtvarnou dominantou se stala naše
Svatá rodina. Vznikl zajímavý, svým
založením velmi dojemný, výtvarně
- hudebně - dramatický projekt, ve
kterém účinkovali nejen herci, muzikanti a zpěváci z naší vesnice, ale
i děti z mateřské školy v Cerekvi-

ci se svými učitelkami, včetně paní
ředitelky. Samozřejmě za vstřícné
podpory chápajících rodičů dětí. Výsledek skutečně náročných příprav
se předvedl nejen v Horních Černůtkách na první adventní neděli při
rozsvěcení stromku a v kapli v Cerekvici, ale dokonce i v krásném miletínském kostele Zvěstování Panny
Marie. Mnohé slzy dojetí se objevily
v očích diváků i aktérů. Nejen proto, že se blížily Vánoce, nejen proto,
že hrály a zpívaly malé roztomilé
děti, ale i pro mimořádnou sounáležitost všech zúčastněných, pro
krásné setkání lidí, kteří žijí pospolu
a neuzavírají se do svých televizních
obýváků.
Ale ani tím vším se nemíní
v Horních Černůtkách skončit. Příští
podzim se opět budou rozbíjet dlaždice, neboť co by to bylo za jesličky
bez oslíka, volka a beránka…
MgA. Ema Zámečníková



Představení Pojďte s námi do Betléma v podání místních i přespolních.
Foto: Eva Hladíková.



Prodej vánočních dekorací v Sadové. Foto: Jiří Středa

Adventní trhy a rozsvícení vánočního stromu
Sadová - sobota 26. listopadu
byla ve znamení adventních trhů
a rozsvěcení vánočního stromu.
Vše vypuklo již ve 14 hodin,
kdy se otevřely stánky s nejrůznějším zbožím. Návštěvníci si
tak mohli zakoupit nejrůznější
ručně vyráběné vánoční dekorace, adventní věnce a svícny, obrázky, plastiky, proutěné košíky,
medové perníčky, pečené čaje,
sirob atd. Nemohly chybět stánky
se sladkostmi, mléčnými výrobky a v neposlední řadě stánek
s uzenářskými výrobky, kde si
mnoho zájemců dopřálo gri-

lovanou klobásu. Obecní úřad se
postaral o teplý čaj, svařené víno
a teplou medovinu. Po setmění,
kolem 17. hodiny, jsme se všichni
přesunuli k velkému vánočnímu
stromu, který byl poté slavnostně
rozsvícen. Atmosféru doplnilo
mnoho zářících prskavek v rukou
dětí. Velmi příjemně nás překvapil
počet místních a přespolních, kteří navštívili adventní trhy a následně se zúčastnili rozsvícení
vánočního stromu. Těšíme se na
shledanou opět za rok.
Ing. Drahoslav Falta
starosta obce



Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
únor - duben 2017

ÚNOR 2017


9. 2.

18:00

Beseda s dostihovou žokejkou a trenérkou Martinou Růžičkovou - Jelínkovou. Pořádá Klub přátel
koní a turistiky Horní Černůtky. Pivovar Lindr Mžany.

Mžany

12. 2.

15:00

Pohádkové představení pro děti – Divadlo Ale-Jo! – Ostrov.
Vstupné děti: 30,– Kč, dospělí: 40,– Kč (KD Nechanice – velký sál).

Nechanice

15. 2.

17:00

Promítání a beseda Ing. Macla na téma Krásy Itálie. Zasedací místnost CIS Stěžery.

Stěžery

17. 2.

20:00

Hasičský ples v místním pohostinství. Hraje skupina Svižná těla.

Těchlovice

18. 2.

14:00

Dětský karneval - soutěže, diskotéka, bohatá tombola. V hospodě Na Kopečku.

Hrádek

18. 2.

15:00

Popovické dílničky - Výroba mýdel a tvorba z papírových ruliček.

Popovice

18. 2.

20:00

Ples SDH Sovětice a SDH Hněvčeves. Sportovní hala Hněvčeves.

Hněvčeves

18. 2.

20:00

26. Ples Selské jízdy. Rezervace od 1. 2. na tel. 737 141 465.

Nechanice

24. 2.

20:00

20. Společenský ples. Hraje James Band. Tělocvična OÚ a I. Obecní hospoda Stěžery.
Pořádá obec Stěžery.

Stěžery

25. 2.

10:30

Masopustní průvod a zabíjačkové speciality. Zahájení u obecního úřadu.

Stěžery

26. 2.

17:00

Přehlídka divadelních spolků – Divadelní soubor Temno Týniště nad Orlicí – Koule.
Vstupné 80,– Kč (KD Nechanice – velký sál).

Nechanice

Zahájení tanečních kurzů pro dospělé v Hněvčevsi. Kurz pro začátečníky od 15 do 17 hodin.
Kurz pro pokročilé od 17 do 19 hodin. Přihlášky na www.pratele-spolecenskeho-tance.cz.

Hněvčeves

BŘEZEN 2017

27. 2.
3. 3.

20:00

Obecní ples ve spolupráci s hasiči. Hrají Svižná těla. Vstupné 100 Kč.

Hrádek

4. 3.

20:00

Ples obce Mokrovousy. Hrají Svižná těla. Předprodej vstupenek na OÚ Mokrovousy od 6. 2. 2017.

Dohalice

4. 3.

20:00

Hasičský ples. Obecní hostinec.

Dolní Přím

4. 3.

20:00

7. obecní ples Lodína. Hraje kapela Reflex.

Lodín

11. 3.

14:00

Dětský karneval - mořské dobrodružství. Bližší informace na http://sodo.dohalice.cz.

Dohalice

11. 3.

14:00

Dětský karneval SDH Sovětice a SDH Hněvčeves.

Hněvčeves

12. 3.

14:00

Zájezd na muzikál Sibyla - královna ze Sáby. Předprodej vstupenek na OÚ Mokrovousy od 6. 2. 2017.

Mokrovousy

17. 3.

20:00

Ples sportovců. Hraje RTS Band. Tělocvična OÚ a I. Obecní hospoda Stěžery.

Stěžery

18. 3.

19:30

Sousedský ples.

Hněvčeves

18. 3.

20:00

Společenský ples ZŠ a MŠ Nechanice. Hraje skupina Levou rukou.

Nechanice

25. 3.

14:00

Velikonoční tvoření pro děti.

Mokrovousy

25. 3.

20:00

Obecní ples. Obecní hostinec.

Dolní Přím

25. 3.

14:00

Maškarní zábava pro děti.

Lodín

25. 3.

20:00

Maškarní zábava pro dospělé.

Lodín

30. 3.

09:00

S básničkou do Stěžer. Recitační soutěž pro děti z MŠ Nechanicka.

Stěžery

1. 4.

15:00

Popovické dílničky - Velikonoční věnce a kraslice.

Popovice

1. 4.

15:00

Tradiční vynášení Morény a loučení se zimou.

Mokrovousy

Velikonoce na Hrádku u Nechanic. Bližší informace o dalších akcích na www.hradekunechanic.cz.

Zámek Hrádek

DUBEN 2017

8.-17. 4.
15. 4.

14:00

Velikonoční turnaj v prší. Pořádá Myslivecký klub Suchá. Hraje se o hodnotné ceny. Startovné 150 Kč
(v ceně jídlo a pivo). Info 728 067 639, josmaly@seznam.cz.

Lodín

16. 4.

20:00

Pomlázková zábava. K tanci a poslechu hraje kapela Forsáž.

Dohalice

Zájezd - jarní Flora Olomouc. Bližší informace - ČZS Stěžery.

Stěžery

22. 4.
22. 4.

10:00

Mikroregionem Nechanicko na kolech - tradiční cyklovýlet. Start u KD Nechanice

Nechanicko

22. 4.

15:00

Popovické dílničky - Masky na čarodějnice a další drobnosti k ohni.

Popovice

22. 4.

20:00

Oldies Party - pořádají obce Hněvčeves a Sovětice, ve sportovní hale v Hněvčevsi.

Hněvčeves

30. 4.

18:00

Čarodějnice v areálu u kiosku.

Mokrovousy

30. 4.

Čarodějnice na fotbalovém hřišti TJ Sokol, u skautské klubovny.

Stěžery

30. 4.

Čarodějnice u požární nádrže.

Stěžírky

POZVÁNÍ na BESEDU

s dostihovou žokejkou a trenérkou

MARTINOU
RŮŽIČKOVOU JELÍNKOVOU

9. února v 18:00 hod (čtvrtek)
PIVOVAR LINDR MŽANY
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Pořádá Klub přátel koní a turistiky Horní Černůtky
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zpravodajství obce

Začátek roku se nesl
v kosmickém duchu
Třesovice - Během dvou lednových
týdnů se děti věnovaly integrovanému bloku VESMÍR - VZDÁLENÝ
SVĚT, v jehož rámci probíhala řada
činností, školních i mimoškolních
akcí. Děti pracovaly s knihami a encyklopediemi, novými pomůckami
jako jsou vesmírné puzzle, pexeso,
stolní hra Raketa. Také výtvarné
a pracovní či konstruktivní činnosti
byly zaměřené na toto téma. Výtvory nám ještě nyní zdobí prostory
školky. Děti ve školce dokonce mohly
ochutnat i vesmírné muffiny. V rám-

ci projektu nás navštívilo mobilní
planetárium SFÉRICKÉ KINO s příběhem o Měsíci a Slunci. Z příběhu
si děti odnesly nejenom tajemnou
atmosféru vesmíru, ale i poznatky
o naší obloze. Skvělou akcí byla návštěva hvězdárny v Hradci Králové.
Domníváme se, že v mnoha rodinách
v okolí mateřské školy se před usínáním vyprávělo o Venuši, Jupiteru
a v postýlkách neusínaly děti ale kosmonauti.
Bc. Zuzana Dvořáková



Děti z Duhové třídy si na chvilku zahrály na kosmonauty.
Foto: Mgr. Blanka Moravcová.



Domácí posvícenské koláčky napekly místní hospodyňky. Foto: Milan Bartoň

K posvícení patří koláče
Lodín - posvícení bylo jeden
z nejoblíbenějších svátků venkovského lidu, kterým se zároveň
oslavovalo ukončení polních prací,
tzn. že se konalo na podzim. V tomto období by již každá venkovská
rodina měla mít dostatek čerstvé
mouky a vajec, tvarohu a máku do
buchet a vykrmenou husu na pekáč.
A protože se doby mění a tradice
našich předků zanikají, rozhodli se
místní nadšenci uspořádat na návsi
posvícení. Podávaly se domácí koláčky různých tvarů a chutí, horký



čaj a káva a nechyběl ani voňavý
grog a svařák. A jelikož počasí přálo
a lidé se sešli v hojném počtu a dobré náladě, bylo to nakonec příjemné
odpoledne plné dětského smíchu
a sousedského švitoření.
Budeme se tedy těšit na druhou
neděli roku 2017, třeba bude i ta
husa a zároveň děkujeme všem
hospodyňkám za výborné koláčky
a všem co je pomohli sníst a dali
tím najevo, že jim tradice nejsou
lhostejné.
Monika Dvořáková

Dne 23.12.2016 oslavili společně se svoji rodinou diamantovou svatbu manželé Marie a Josef Strnadovi na OÚ Lodín. Jménem zastupitelstva obce ještě
jednou gratulujeme a přejeme do dalších let mnoho zdraví a štěstí. Foto: David Horák

zpravodajství obce
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Nudit se v jedné z nejmenších vísek regionu neumíme

Ačkoliv by se mohlo zdát, že v Nerošově, v jedné z nejmenších vísek
Nechanicka, se těžko může odehrávat
něco zajímavého, opak je pravdou.
A nutno říci, že na konci roku 2016
byli překvapeni i samotní obyvatelé
tím, co se vlastně ve vesnici v právě
uplynulém roce odehrálo a co všechno společně zažili.
Veškeré dění v Nerošově v minulém roce započalo v únoru, kdy
byla obnovena tradice masopustních
průvodů. K překvapení organizátorů měla tato událost mezi místními
lidmi obrovskou odezvu. Samotného průvodu se zúčastnilo téměř 30
lidí, kteří si společně užili náramnou
legraci.
A další akce následovaly. Nemůžeme pominout tradiční Pálení čarodějnic spojené s dětským rejem u večerního táboráku, velký úspěch měla
návštěva Archeoparku ve Všestarech,
kterou byly nadšeny především děti,
ale také jejich rodiče a ostatní dospělí se dozvěděli spoustu zajímavostí
o pravěku našeho kraje.
Samozřejmostí bylo také vítání
prázdnin. Ačkoliv by se zdálo, že děti
jsou zmoženy událostmi spojenými
s koncem školního roku, nebylo to
znát. Do soutěží jednoho sobotního odpoledne se vrhly všechny. Jak
ty malé, které o škole zatím slyšely
pouze z vyprávění svých sourozenců,
tak také ty starší, které si již dovedou

představit, co to je plnění si každodenních povinností. Odměnou za
jejich výkony jim byly balíčky, ve kterých našly všechny děti to, co odpovídalo jejich snažení.
Podzimním akcím vévodily, tentokrát velmi netradiční, svatomartinské jitrnice. Po zkušenostech z minulého roku, kdy příprava typických
husí byla přece jen trochu problematická, byla zvolena logisticky jednodušší varianta – a to právě jitrnice.
Zcela jistě tento způsob přivítání sv.
Martina nikomu nevadil a všichni se
náramně bavili.
Společný rok byl zakončen rozsvěcením vánočního stromu, pod
kterým děti opět našly dárky. Ježíšek
v Nerošově naděloval již poslední
listopadovou neděli – na začátku adventu.
To je tedy výčet nerošovských akcí
v roce 2016. Akcí, které nás spojují,
a které někdy i poslouží k rozšíření
našeho obzoru dál za hranice vesnice. Je dobře, že si lidé takto k sobě
nacházejí cestu a věříme, že tomu tak
bude i nadále. To ovšem bude záviset
především na nás samotných. Úspěch
dalších událostí bude podmíněn především zájmem a ochotou vzájemně
se setkávat. Snad tomu tak skutečně
bude i v roce 2017.
Alexandr Hrabálek
nerošovský chalupář



Masopust v Nerošově - Josef Dušek a „vodička mědvěda“.
Foto: Alexandr Hrabálek

Recyklujte s hasiči

Radostov - Počátkem každého
nového roku probíhají v řadě obcí našeho regionu Valné hromady Sboru
dobrovolných hasičů. Nejinak tomu
bylo i letos koncem ledna ve sboru v Radostově. Kromě zhodnocení
činnosti za rok 2016 byli také členové
seznámeni s akcemi roku 2017, z nichž
stojí za zmínku především účast na cvi-

čeních okrsku při oslavách výročí založení sborů v Libčanech a Stěžerách.
Valná hromada SDH také poděkovala
starším a dlouholetým členům sboru
za pomoc při dalších aktivitách, jako je
třeba sběr použitých elektrospotřebičů
v rámci programu Recyklujte s hasiči,
ze které je náš snímek.
Text a foto: Zdeněk Pečenka

v sobotu 8. dubna
Dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České
republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Jak to funguje?
Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů (registrace na internetových stránkách kampaně). To jsou lidé, kteří se chopí
zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce. Organizátoři
kampaně jim k tomu poskytují mimo jiné také pevné pytle na sesbíraný
odpad a kdykoliv během roku veškerou další potřebnou podporu.
Není nutné akci zorganizovat pouze ve stanovený datum 8.4.2017.
Chcete se jen zapojit a nezatěžovat se organizací? Stačí vyplnit registrační formulář jako dobrovolník, který se může na interaktivní mapě
úklidů přidat k jiné skupině. V termínu akce se pak sejdou „na místě
činu“ a uklidí. Společně.
Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky.
Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči … Prostě všichni, na koho si vzpomenete.
Zaujala Vás tato celorepubliková kampaň? Tak neváhejte a zapojte se
– bližší informace na internetových stránkách – www.uklidmecesko.cz.
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Hvězdné Vánoce s Kaštánkem
Mžany - 18. prosince 2016 se
zvedla překrásná malovaná opona
mžanského pivovaru a Dětský pěvecký sbor Kaštánek zahájil svůj tradiční vánoční koncert. Téma tohoto
koncertu znělo „Hvězdné Vánoce“ a
hvězdný tento koncert skutečně byl.
Děvčata ze sboru zazpívala řadu
hvězdných vánočních hitů ale i méně
známých melodií, předvedla se v
krásných nových kostýmech, které
sboru dodaly hvězdný švih a naladila
své početné obecenstvo na vánoční
„notu“. Koncert provázel mluveným
slovem již tradičně náš hvězdný
moderátor Štěpán Koblížek.
Rády bychom v tomto článku
poděkovaly všem členkám Dětského pěveckého sboru Kaštánek, které
připravily vskutku nádherný zážitek, Pivovaru Lindr Mžany za po-

skytnutí krásného prostoru pro konání vánočního koncertu, Obecnímu
úřadu ve Mžanech, zejména panu
starostovi Tomášovi Valenovi, a
také firmě Kenvi s.r.o. za poskytnutí
sponzorského daru pro sbor v podobě nových elektronických kláves.
Co říct závěrem? Kdo nebyl, prohloupil! Podle diváků se jednalo o jeden z nejlepších koncertů Kaštánku,
což nás velice těší. Zároveň jsme si
„hodily“ laťku hodně vysoko a už
teď trénujeme, aby další koncert
Kaštánku byl alespoň tak povedený,
jako tento vánoční. Na jaře se totiž
opět naladíme na společnou vlnu a
tentokrát si zazpíváme (a třeba i zatančíme) na ty nejlepší disco hity ze
70. a 80. let.
Ilona Bulíčková, Aneta Khunová



Dětský pěvecký sbor Kaštánek na svém vánočním vystoupení.
Foto: David Kudrna

Zámek Hrádek u Nechanic se připravuje na novou sezónu
… pokračování ze str. 1

ve vánočně vyzdobené expozici. Zámecká kuchyně opět ožije a nabídne
návštěvníkům občerstvení, horké
nápoje i možnost zahřát se. Tradičně
proběhnou i sobotní vánoční koncerty.
Zámek Hrádek u Nechanic se těší
na vaši návštěvu.

Dny evropského dědictví, které
připadají v letošním roce na polovinu
října, budou patřit celodenním prohlídkám zámeckých sklepů a Hodinové věže. Zámecké sklepy budou
k vidění i během státních svátků.
Hodinová věž bude otevřena během
sezony nejen o víkendech, ale i ve
Bližší informace o konání akcí na
zámku Hrádek u Nechanic naleznete
všední dny.
Závěr roku bude patřit naší nej- na našem oficiálním webu www.hravíce navštěvované akci „Vánoce dekunechanic.cz.
na Hrádku u Nechanic“. ChystáMgr. Martin Rejman
me ukázky zdobení staročeských
vánočních stromečků, seznámení
kastelán státního zámku
Hrádek u Nechanic
s historií Vánoc, zvyky a tradicemi



Velikonočně vyzdobená expozice na zámku. Foto: archiv

22. ledna nás potkala velká událost - poprvé se v našem CVČ Kunčice objevila živá zvířátka
Kunčice - Hned při příchodu do tělocvičny upoutal příchozí
mohutný bernský salašnický pes
Barča a přeslechnout se nedalo ani
mňoukání a škrábání z přepravek.
Paní Alena Holotíková a paní Libuše
Rabasová ze sdružení AURA CANIS,
z.s. si pro děti připravily velmi zajímavý program.
Nejprve s podporou obrázků hovořily o řeči těla zvířat. Děti se například
dozvěděly, že naježeného nebo
ustrašeného pejska nehladíme, co dělat, když se objeví v blízkosti pes, který útočí. Seznámily se také s tím, kde
a jak může pejsek lidem pomáhat.
Pak již přišel zlatý hřeb programu
- kocour Šimon a malá teriérka Ája
si oblékli zástěrku a „pekli“ dort

úplně jako ve známé pohádce Josefa
Čapka. Na „chladnoucím“ dortu bohatě ozdobeném piškoty si vzápětí za
velkého nadšení publika smlsl „zlý
pes“ Barča, která také pěkně předvedla i bolení bříška. Barča s Ájou
nám ještě předvedly sestavu psí gymnastiky.
Potom přišli na řadu další zvířecí
kamarádi, kteří předvedli disciplínu
zvanou králičí hop. Početné publikum s nadšením sledovalo, jak králík, vedený na postroji, přeskakuje
překážky.
Na konci programu si děti mohly
také zvířátka pohladit nebo učesat.
Děkujeme za milé setkání.
Ludmila Valešová


Na našem setkání nechyběli ani králíčci. Foto: Ludmila Valešová

spolky
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Na dílničky pro děti zveme i všechny z okolí
Popovice – je to sice malá vesnice, ale přesto téměř dvě desítky
obyvatel tvoří děti. Právě pro ně
se tady už několikátým rokem více
méně pravidelně pořádají tvořivé
dílničky.
Letošní první dílnička proběhla
poslední lednovou sobotu a děti
se při ní mohly připravit na blížící
se karnevalovou dobu. Vyráběly se
však nejen masky z papíru, ale do
kreativního procesu se zapojily také
maminky. Pro ně byla připravena
výroba vonných šumivých přísad
do koupele.
Na dalších dílničkách, které se
chystají už na sobotu 18. února
od 15 do 17 hodin, bude pro děti
připraveno tvoření z papírových
ruliček a pro maminky nebo babičky tvoření vlastních mýdel. Na

dílničky jsou zvány nejen všechny
děti z Popovic, ale vítáni jsou i návštěvníci z okolních vesnic.
Popovické dílničky - termíny:
• 18. února: výroba mýdel a tvorba
z papírových ruliček
• 1. dubna: velikonoční věnce
a kraslice
• 22. dubna: masky na čarodějnice
a další drobnosti k ohni
• 13. května: přáníčka a dárky pro
maminky
Dílničky se konají v prostorách
hasičské zbrojnice v době od 15 do
17 hodin a zaštiťuje je SDH Popovice.
Veronika Volejníková



Na lednových dílničkách se děti připravovaly na karneval.
Foto: Veronika Volejníková

Veselé Vánoce hasičů ze Mžan

Mžany - vedení SDH Mžany si
dalo za úkol vytvořit dlouhodobý plán obnovy výstroje, výzbroje,
prostředků a techniky, aby mohlo lépe
a účinněji pomáhat při vzniku mimořádných událostí, a také získat finanční
prostředky na samotnou realizaci
obnovy, a to nejen z rozpočtu obce.
Veselé Vánoce byly ve znamení dárků pro hasiče z Mžan. Nejen děti se
radovaly v tuto adventní dobu z dárků
od Ježíška. I naši hasiči si letos adventní
čas mohli vychutnat v klidu a teple rodinného krbu. Ne tak tomu bylo v roce
2015, kdy naše jednotka zasahovala
u dvou požárů a jednoho čerpání po
prasklém vodovodním potrubí.
V předchozích letech se započalo
s obnovou zásahových vícevrstvých
kompletů (kabát a kalhoty), pořídi-

li jsme zásahové rukavice a doplnili vybavení CAS 16 STEYR 690 4x4
o přetlakový ventilátor. Dárky posledních Vánoc byly vícevrstvé zásahové komplety PATRIOT Plus, zásahové rukavice Karla na vystrojení
čtyř hasičů a přetlakový ventilátor
Pavliš & Hartman VP 450/S. Na to
vše přispěl Hasičský fond Nadace AGROFERT. Tím splníme požadavek minimální vystrojení požárního družstva
1 + 3 a máme tak obnovenu třetinu
jednotky základními ochrannými pracovními prostředky na všechny typy
událostí. Nově pořízené prostředky
zvýší ochranu samotných hasičů při
jejich činnosti, ale také rozšíří možnosti
naší jednotky dobře a kvalitně pomoci
při řešení mimořádných událostí v katastru našich obcí a širokém okolí.
Tímto děkujeme za podporu naší
dobrovolné činnosti.
Pavel Hýsek
Starosta SDH Mžany



Vánoční dárky z roku 2016 - zásahové komplety, rukavice a ventilátor.
Foto: SDH Mžany.

Přijďte oslavit svůj první prázdninový den na zámku Hrádku u Nechanic
Medové slavnosti na nádvoří a v areálu zámku 1. července od 9 do 17 hodin

Akce je svým tématickým zaměřením, obsahem i programem určena
pro širokou laickou veřejnost, hlavně
však pro rodiny s dětmi z Královéhradeckého kraje. Hlavním cílem je
zaměření se na osvětu medu a zvýšení
kvality znalosti druhů medu a spotřeby medu, seznámení široké veřejnosti
s včelími produkty a jejich využitím.

a medovinu
• Medové gastronomické speciality
a použití medu v kuchyni
• Možnost vyzkoušet si vytáčení
medu
• Ukázka živých včel v proskleném
úlu a včelí naučná stezka
• Informace o včelách a včelaření
a jak rozpoznat kvalitní med?
• Ukázka apiterapie (léčby s pomocí
Vstupné na akci: 30 Kč, pro děti do 6
včel a jejich produktů)
let zdarma.
• Prodej čerstvého medu vytočeného
v roce 2017
• Prodej dalších včelích produktů
Je pro Vás připraveno:
a výrobků z nich
• Soutěž a ochutnávka o nejlepší med

• Prodej regionálních výrobků a specialit
• Představení regionálních výrobců
a pěstitelů ovoce a zeleniny.
• Představení řemeslné výroby.
Celou akcí Vás bude provázet
moderátor pan Michal Vokřál.

a včelaření. Ochutnáte a rozpoznáte
kvalitní med a medovinu. O pohodu
se postará hudební skupina Kantoři
a středověká hudba.

Zábava pro děti:
O zábavu a program pro děti se
postará dětské centrum a Ateliér Petrlenka, taky nebudou chybět
Zábava pro dospělé:
Z občerstvení se můžete těšit na králičí agility a sokolníci, kolo štěsprodukty z Pivovaru Lindr Mžany, tí, malování na obličej, tvůrčí dílničky
Chovservisu, grilované krutí masíčko a koňské spřežení.
ze statku Kydlinov a mnoho dalších
specialit a medovou gastronomii.
Mgr. Zuzana Samleková
Vladimír Doležal
Dále na živé prezentace včelařství
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Druhý ročník běžkařských závodů po šesti letech
Hrádek - Lednová neděle
22. 1. 2017 byla dnem zimních
sportů. Alespoň takto to vnímali
lidé z obce Hrádek, kteří se účastnili
druhého ročníku místních běžkařských závodů. Ano, jak již nadpis
napovídá, vzhledem k sněhovým
možnostem si zdejší milovníci zimy
a sportu museli počkat celých 6 let
na další závodění. Organizátoři, jak
z místního zastupitelstva, tak z řad
dobrovolníků nepodcenili přípravu
a vše bylo připraveno do posledních
detailů. Nedělní počasí přineslo
slunečný den, příjemnou sportovní
teplotu a především kvalitní sněhový povrch. Připravená trasa, kte-



rá startovala od místního kostela,
byla upravená ve standardu závodů profesionálních. Celkovou náročnost trasy diktoval zdejší členitý
terén, který 2 km dlouhou trať rozděloval na rovné díly mezi klesání
a stoupání.
Nejen místní lidé podpořili druhý
ročník hojnou účastí. Na startu stálo celkem 21 účastníků, rozdělených
do tří kategorií - muži, ženy a děti.
Podpořit jejich sportovní úsilí a popít připravený čaj či grog, přišla
bezmála další pětatřicítka fanoušků.
Organizátoři si k druhému
ročníku pro závodníky připravili
ještě jednu specialitu, a to v podo-

Připravená trasa běžkařských závodů začínala u kostela.
Foto: Tomáš Kubec

bě střeleckého stanoviště, kde na ně
čekaly vzduchovky. Jel se tedy letos
vlastně takový „Hrádovský biatlon“.
Celá událost se nesla ve veselém
duchu, bavili se jak sportovci, tak
i přihlížející. Nechybělo ani nadšení
ze sportovních výkonů. A že se bylo
na co koukat!
Po dvou hodinách závodění se
program přesunul do zdejšího pohostinství, kde bylo pro všechny
připraveno pohoštění. Nechybělo
ani opékání buřtů, které je již zdejší
tradicí na závěr různých společných
aktivit natolik, že ani lednový termín neodradil desítky opékačů.
Dovolte mi poděkovat všem, jež



přiložili ruku k dílu, za skvěle zorganizovaný program. V každém
detailu závodů bylo vidět jejich
nadšení a chuť připravit pro nás jen
to nejlepší! Děkujeme i zemědělskému družstvu Libčany za vstřícnost.
Poděkování směruji i do řad závodníků a fanoušků, bez kterých by
se závod neobešel, a věřím, že právě
díky nim, chuti se účastnit a navíc
zanechat i nějaký ten úsměv jsou
další ročníky zajištěné. Na závěr mi
dovolte vás všechny pozvat již nyní
na třetí ročník. Přeji vám všem,
abychom na něj nemuseli čekat
další šestiletí.
Tomáš Kubec

Celkem 21 účastníků bylo rozděleno do tří kategorií - muži,
ženy a děti. Foto: Tomáš Kubec
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