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NECHANICE 150
Nechanice - Co číslice v titulku
znamená? Označuje významné výročí, které připadá na letošní léto. Před
150 lety 6. července 1867 obdržely
Nechanice statut města. Jak tomu
došlo a co vše tomu předcházelo?
Události se začaly odvíjet na sklonku
prusko - rakouské války.
3. července 1866 vstoupily Nechanice spolu s Cerekvicí nad Bystřicí a Sadovou do historie jako jedno
ze tří míst, kde začala rozhodující
osudná bitva této války. To mělo za
následek, že Nechanice se dostaly
do širšího povědomí veřejnosti, do
historických knih, řady průvodců
po královéhradeckém bojišti, mnoha
různých brožur popisujících populárním způsobem válečné události a také do beletrie. Jedno z Ar-



besových romanet se odehrává ve
zdejším kostele Nanebevzetí Panny
Marie, tehdy sloužícím jako vojenský
lazaret.
Po uzavření mírové smlouvy
23. srpna v Praze, se vydal na prohlídku bojišť v severovýchodních
Čechách císař František Josef I. Již
28. října 1866 se nechanický starosta Antonín Čerych, jako náměstek okresního starosty hraběte
Jana z Harrachu, zúčastnil uvítání
jeho Veličenstva v Praze. (Okres Nechanice byl zřízen v roce 1865.) Když
byl císaři představen, oslovil jej tento slovy: „O Vás jsem mnoho slyšel,
zvláště raněné jste podporoval, já
jsem Vás také vyznamenal.“

www.nechanicko.cz

Náklad 3700ks

Čtvrté setkání malých recitátorů
Stěžery - Ve čtvrtek 30. března se
u nás v mateřské škole uskutečnilo
již čtvrté setkání malých recitátorů. Přijely děti ze Stračova, Mžan,
Probluze, Třesovic, Nechanic, Těchlovic a Libčan. Těžké rozhodování
měla porota, ve které zasedala paní
starostka Smetiprachová, pan knihovník Pavlíček a paní učitelky
Vaňurová a Kloučková. Knihu pro
nejlepšího recitátora si za mladší
kategorii do pěti let nakonec odvezli Šimonek Zámečník z Nechanic

a Lucinka Adámková z Libčan.
V kategorii starších dětí získaly největší sympatie Eliška Ondráčková
ze Mžan a Vanda Kullová z Libčan.
Všichni si odvezli keramické sluníčko a diplom. Pohoštění pro děti
i dospělé v podobě moc dobrých
koblížků připravily paní kuchařky.
Děkujeme za finanční podporu OÚ
Stěžery a mikroregionu Nechanicko.
Iva Špráchalová
Vedoucí MŠ Stěžery

…pokračování na str. 3

Snímek panoramatu města Nechanic ve směru od Starých Nechanic
pochází z dubna 2006 při jarní povodni, kdy se rozvodnila regulovaná
Bystřice tak, jako tomu bývalo dříve před lety, než došlo k úpravám
jejího toku. Foto: Václav Pražák

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017
V předchozím čísle zpravodaje
jsme informovali občany o této
ojedinělé celostátní akci. Z našeho
mikroregionu se do ní oficiálně zapojili dobrovolníci z obcí (včetně
jejich místních částí) Dolní Přím,
Lodín, Mokrovousy, Mžany a Stěžery.
Tato celostátní akce ještě stále
probíhá, ale už teď mohou hlavní
organizátoři téměř s jistotou říct,
že letošní ročník byl opět rekordní.

Jen do úklidového víkendu se podle odhadů do akce zapojilo už kolem 70 000 dobrovolníků, podařilo
se uklidit přes 1000 tun odpadu.
Úklid ale ještě nekončí, asi 250
akcí proběhlo během dubna, statistiky určitě porostou. Jak letošní
ročník dopadne, můžete sledovat
na www.uklidmecesko.cz nebo na
facebooku - http://www.facebook.
com/UklidmeCesko.
... pokračování na str. 4



Vítězky čtvrtého setkání recitátorů z mateřských školek mikroregionu - kategorie starších dětí – Eliška Ondráčková ze Mžan a Vanda
Kullová z Libčan. Foto: Eliška Takáčová
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Restaurování obrazů křížové cesty v kostele v Suché
kov a manželů Školníkových schůzka
ohledně restaurování obrazů křížové
Suchá - 12. dubna 2017 proběhla cesty. Restaurátorem bude Mgr. art.
v místním kostele z iniciativy obecně Luboš Machačko z Univerzity Parduprospěšné společnosti Hradecký ven- bice. Pan Machačko je specialistou na

restaurování uměleckých děl na papíru. z finančních zdrojů Římskokatolické
Setkání se účastnil také farář Římsko- farnosti Nechanice, z příspěvků místkatolické farnosti Nechanice Mgr. Ma- ních občanů a návštěvníků kostela.
rián Benko. Naším společným cílem
Eliška Horníková,
je zrestaurování uměleckých děl, a to
Hradecký venkov o.p.s.

Obrazy křížové cesty z kostela Nejsvětější Trojice v Suché u Nechanic
Obrazy křížové cesty jsou vytvořeny pravděpodobně olejovými barvami na lněném plátně napnutém na
pevném dřevěném rámu. Díla jsou
vsazená do ozdobných dřevěných
vyřezávaných rámů ukončených
v horní části řezaným ornamentem
se zlacenou římskou číslicí označující
zastavení křížové cesty.
Všechny obrazy jsou těžce poškozené vlivem dlouhodobé neúdržby
a nezájmu. Nesou poškození způsobená vlhkostí, zatékáním, nevhodnou manipulací a vandalismem.
Stav více než dvou třetin z nich je
havarijní. Část obrazů byla sejmuta ze zdí kostela Nejsvětější Trojice
v Suché a je uložena na kůru kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Nechanicích.
Povrch většiny obrazů je z rubu



i líce mimořádně silně znečištěn prachem, mastnými nečistotami a zejména nebývale velkým množstvím
holubích exkrementů. Podkladová
plátna jsou uvolněná od napínacích
rámů, řada z nich je deformována a protržena. Barevná vrstva je
zkřehlá, popraskaná, odděluje se
od podkladu i plátna a na mnoha
místech odpadává nebo už zcela odpadla. Vlivem toho došlo ke ztrátě
významných částí malby. Ztracené
jsou části nejen malované architektury a krajin v pozadí, ale i rouch,
rukou a tváří mnoha vedlejších
i ústředních postav (Kristus, Panna
Maria atd.). Z tohoto důvodu je potřeba přistoupit k okamžitému restaurování obrazů – k zajištění maleb
a zabránění jejich dalšího poškození.
Prvním a nejdůležitějším krokem

Mgr. art. Luboš Machačko při posouzení jednoho z obrazů křížové
cesty za asistence pana Školníka ze Suché. Foto: Eliška Horníková

odborného restaurování bude fixace
barevné vrstvy. Po fixaci bude nutné
malbu důkladně očistit tak, aby byly
odstraněny všechny nečistoty, aniž
by došlo k poškození samotné barevné vrstvy. Dalším krokem bude
zpevnění a vyrovnání malby spolu
s plátnem. To proběhne „sežehlením“
malby za vyšší teploty a tlaku. Vzhledem ke zkřehlosti původního plátna
bude nutné obraz nažehlit na nové
lněné plátno, opět za vysoké teploty
a tlaku. Poté budou všechna odpadlá
místa v malbě vytmelena a barevná
vrstva bude vyretušována tak, aby
došlo k potlačení ztrát a scelení malby. Chybějící části malby budou rekonstruovány.
Zajímavostí je obraz Druhého zastavení. Na rubu tohoto obrazu prosvítá starší náboženská malba. Z toho

se dá usuzovat, že stávající obraz
Krista s křížem byl namalován na rubovou stranu staršího obrazu. Z této
starší malby jsou na rubu dnešního
obrazu patrné tři hlavy světic. Vzhledem k umístění hlav ve formátu je
jasné, že původní náboženský obraz
byl větší a před svým novým použitím byl nemilosrdně oříznut.
Nutno dodat, že obrazy křížové
cesty jsou v tak zoufalém stavu, že
zachránit je může pouze neodkladný
odborný
restaurátorský
zásah.
Tento zásah vyžaduje velkou zkušenost a erudici, enormní zručnost
a opatrnost, a v neposlední řadě
dostatek času a finančních prostředků pro realizaci.
Mgr. art. Luboš Machačko
restaurátor malby a VŠ pedagog.

 Kostel v Suché je dominantou obce. Foto: archiv mikroregionu
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NECHANICE 150
… pokračování ze str. 1
Nechanický starosta obdržel zlatý řetěz s korunou. Krátce po bitvě
uzavřel Čerych 24. srpna dohodu
s pruským velitelem, ve které se zavázal převzít lazaretní nemocnice do
péče obce a na svou zodpovědnost.
Bylo jich doloženo jedenáct. Tím
zbavil Nechanice pruské posádky.
Stal se hlavním organizátorem
péče o raněné. Jeden z lazaretů zřídil bezprostředně po bitvě ve svém
parním mlýně v Lubenské ulici (dnes
Palackého).
V průběhu císařova pobytu 3. listopadu, při návštěvě pevnosti v Josefově, jej Antonín Čerych odvážně
požádal, aby vzhledem ke škodám
způsobeným válečným tažením
a k jejich snadnějšímu odstraně-

ní povýšil Nechanice na město. Po
návštěvě centra bojiště na Chlumu
vedla další císařova cesta do okresu
nechanického. Byl uvítán delegací na hranicích ve Střezeticích. Po
zdravici okresního hejtmana starosta
Čerych pronesl česky uvítací projev.
Po darování částky 5.000 zlatých na
chudé se František Josef I. odebral
na Probluz a Přím a poté do Hradce
Králové.
Císař na prosbu nechanického starosty nezapomněl. Žádosti vyhověl
a za rok, tři dny po výročí bitvy, došlo
z dvorské kanceláře ve Vídni oznámení, že Nechanice jsou od 6. července 1867 městem. Ovšem jako starosta města nepobyl Antonín Čerych
ve funkci dlouho. Byl velice podnikavým občanem a inicioval vedení
plánované železniční tratě z Hradce
Králové do Prahy přes Nechanice,

Nový Bydžov, Poděbrady do hlavního města. Tento záměr zmařil negativní přístup městských zastupitelů.
Ti se z obavy, že moderní doprava by
připravila o tučné zisky místní povozníky, proti železnici postavili.
Čerych prohru těžce nesl. Vzdal
se funkce starosty a rozhodl se z Nechanic odejít do města, které bude
příznivější jeho podnikatelským
plánům. Odstěhoval se do Josefova,
kde zakoupil cukrovar, vybudoval
továrnu na koberce, později přeměnil na tkalcovnu. To byl ale jen začátek mnoha dalších hospodářských
aktivit. Na Nechanice však nadobro
nezanevřel. Jako bohatý podnikatel
založil v roce 1900 v Nechanicích
nadaci ve prospěch chudých žáků
měšťanské školy. Za tento šlechetný
čin byl jmenován čestným občanem
města.

Zemřel v nedožitých 73 letech
roku 1902. Jeden z jeho potomků se
stal majitelem významné, architektonicky jedinečné vily v České Skalici,
dnes pojmenované Čerychova. V jejím interiéru a přilehlé zahradě natočil Václav Havel svůj film Odcházení.
Nechanickým představitelům se nabízí příležitost, aby v upomínku na
zásluhy svého prvního starosty při
letošním 150. výročí pojmenovali
některou část města či ulici jeho jménem.
O starostovi A. Čerychovi jsou
životopisné údaje a další podrobnosti
v kapitole knihy Nechanice obrázky
z historie a života města. (Vydal Garamon Hradec Králové v roce 2003,
autor Václav Pražák.)
Václav Pražák

Transporty k branám smrti
Dvacátý sedmý leden je vyhlášen
Mezinárodním dnem památky obětí
holocaustu. Symbolicky si tak připomínáme den, kdy Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor AuschwitzBirkenau. Pojem holocaust je v obecné
rovině považován za systematické
a hromadné pronásledování a vyvražďování osob. Nacistický režim, který
spravoval rozsáhlou síť táborů a vězení, tak stačil během svého brutálního běsnění zmařit na několik milionů
životů různých národností, vyznání či
politického smýšlení.
Co se týče osudů židovských obyvatel z oblasti dnešního Mikroregionu
Nechanicko, seznámila jsem již čtenáře se životem Františky Silbersternové.
Prameny a literatura, vztahující se ke
zdejšímu regionu, nám až na výjimky
neposkytnou kompletní informace
o tom, kolik dalších lidí hlásících se
k židovské víře v těchto končinách žilo
nebo jaké byly jejich osudy.

Zajímavou se však jeví databáze
obětí koncentračních táborů (www.
holocaust.cz). Jedná se o spolehlivé
informace, které nám pomohou dané
téma osvětlit a také připomenou něco
z historie naší oblasti. Při hledání jsem
narazila na dvacet osm jmen těch,
kteří měli jako své poslední bydliště
uvedenou některou z obcí dnešního
Mikroregionu Nechanicko. Ani jeden
se ale konce války nedožil. Jak dlouho
v obcích bydleli, zda se zde trvale
zdržovali či nikoliv, je dalším bílým
místem na pomyslné mapě naší historie, které by stálo za hlubší bádání.
Albert Adler, Vilemína Beranová,
Růžena Boková, August a Terezie Ledererovi, Adolf, Karel a Vlasta Neumannovi a Ervína Weilová měli jako
místo posledního pobytu uvedeny
Nechanice. Rudolf a Helena Beranovi,
Růžena Enochová, MUDr. Ludvík
Fuchs, Helena, Hermína a Jana Milena Fuchsovi, Ruth Fuerthová a Jana

Studenti pokračují v restaurování
v kapli Sv. Františka Xaverského
Dolní Přím - I v letošním roce
se restauruje v kapli Sv. Františka
Xaverského. Tentokrát přišly na
řadu nástěnné malby v presbytáři
a malby iluzivního oltáře. Práce
opět vykonávají studenti Fakulty
restaurování Univerzity Pardu-

bice. Zároveň byla na náklady
obce vyměněna dlažba v obou
přízemních křídlech chodby v budově zámku na Dolním Přímě.
Tyto práce byly již zdárně ukončeny.
Petr Švasta

Pollitzerová nedaleké Stěžery.
Puchlovice měly být domovem
Arnošta, Evy, Hedviky a Sonji Steinových, Těchlovice Ely Ledererové
a Alžběty Löwitové, Boharyně Josefa Spielmanna, Radíkovice Gizely
Beckmannové, Sovětice Maxe Schreibera a Stračov Johanny Seidlové.
V prosinci 1942 se všichni uvedení
(kromě rodiny Fuchsových ze Stěžer,
která odjela transportem z Prahy do
Terezína již v září téhož roku, a Maxe
Schreibera ze Sovětic, který je následoval o dva roky déle) museli smířit
s deportací z Hradce Králové do Terezína. Pro mnoho z nich se ale jednalo
pouze o přestupní stanici, ze které
pokračovala cesta nejen k branám
Osvětimi.
Osmadvacet jmen, osmadvacet
osudů, o kterých víme minimum.
Jedinou jistotou je, že čtyřiadvacet
z nich zahynulo v Osvětimi, tři nalezli
smrt v Terezíně a jeden v Treblince.

Nejmladší z obětí byla teprve čtrnáctiletá Sonja Steinová, která se nevrátila z Osvětimi, a nejstarší Johanna
Seidlová, která zemřela v Terezíně ve
věku sedmdesáti let. U té se vzácně dochoval úmrtí list, ze kterého se kromě
jiného dočteme, že původně pocházela z Židovic u Jičína, v roce 1897 se
provdala, stala se matkou dvou dětí
a že spolu s ní byli v Terezíně i sestra
Anna Kowanitzová s manželem Karlem. Jejich osudy jsou ale pro nás prozatím velkou neznámou.
Historie skrývá neuvěřitelné množství zajímavostí, které pomalu čekají na svého badatele a které stojí za
hlubší výzkum nebo alespoň zamyšlení. K výše uvedenému víme opravdu
jen zlomek. Ale i tak pevně doufám,
že se takového tématu ujme někdo
s velkým zapálením pro věc a střípek
po střípku pomůže složit nejeden obraz lidského života.
Mgr. Eva Větrovská
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zpravodajství obce

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017
... pokračování ze str.1
Poprvé se úklid konal v Mokrovousích v hlavní úklidový den 8. dubna,
kdy se sešlo kolem třiceti dobrovolníků. V devět hodin se do přírody
vydala početná skupina dospělých
i dětí, vybavených rukavicemi a úklidovými pytli. Bohužel ne proto, aby
obdivovali přírodní krásy, ale aby po

některých jiných uklidili. Všechny
připravené pytle byly brzy naplněny a bylo uklizeno i několik černých
skládek. Nikdo z nás nevěřil, kolik
odpadků posbíráme. Jak asi přemýšlí
člověk, který nelení, naloží auto „bordelem“ a odveze ho místo na skládku
do lesa? Nebo ho hodí do řeky?
Proč některá hospodyňka vyrovná

velkou tašku zavařovacími sklenicemi a nese ji do příkopu místo toho,
aby je hodila do kontejneru se sklem?
Zůstává mi, jak se říká, „rozum stát“.
Po záslužné práci uklízečů čekalo na
všechny malé občerstvení v podobě
opékání špekáčků. Celá akce, pomineme-li hlavní účel, byla sice velmi
příjemným a hezkým setkáním, ale

podobné aktivity by se nemusely
konat, kdyby ostatní spoluobčané
vyhazovali odpad tam, kam mají.
Určitě však ne do příkopu, lesa nebo
na břeh řeky. Ve slušné civilizované
společnosti tohle ví každé malé dítě.
Jana Pečenková

Již potřetí se ve Mžanech, Stračovské Lhotě a Dubu zjara uklízelo
Akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“ se v naší obci letos konala
1. dubna a povedla se. Na apríla bylo
jarní počasí krásně slunečné, a tak
nebylo nikomu zatěžko mít už od
rána dobrou náladu. V jednotlivých
vesnicích naší obce se sešlo dohromady 35 dobrovolníků. A nutno
podotknout, že opět zdaleka nejvíce
ve Stračovské Lhotě, letos dokonce 23. Snad proto, že ze Lhoty pochází iniciátor akce Tomáš Štayr,
který pod hlavičkou svého spolku
Ecoinstitut zajišťuje pro účastníky
rukavice a pytle a také spolupráci
se Správou a údržbou silnic, která
posbírané odpadky po akci odváží.
Bez místních hasičů pod velením
ochotného Pavla Hýska by se uklízející nadšenci jen těžko obešli. Svážejí
plné pytle a, kde je potřeba, přiklá-

dají ruku k dílu. Tohle vše pod záštitou obce Mžany.
A zase bylo co uklízet. Ale staří
matadoři, kteří doposud nevynechali ani jeden ročník, s radostí konstatovali, že situace se lepší. Takže aby
to dobrovolníkům nebylo líto, vydali se zase dál než vloni a vyčistili
příkopy ze Zavadilky až ke hřbitovu
u Suché, ze Lhoty nejen ke sv. Jakubu, ale i aleje k hájence a ke Stračovu
- a že to bylo potřeba - a ze Mžan
nejen ke kapličce, ale také úvozkem
až po hráz. Také hráz se uklízela.
Žádný poklad jsme sice cestou
nenašli, ale za to jsme si po zimě
sousedsky popovídali a zasmáli se
spolu. Takže všem patří velký dík za
opravdu fajn den.
Irena van Vuurenová

POMOZME PŘÍRODĚ
Lodín – 8. duben by byl den
jako každý druhý. Letošní byl výjimečný jen tím, že v celém Česku
byl vyhlášen úklid černých skládek a nepořádku. I Lodín a Janatov se rozhodly pro „očistu“ obce
a okolí.
Dobrovolníků se sešlo dost,



vše se stihlo uklidit v super čase
a odměnou pro „brigádníky“ byly
buřty opékané na ohni a krásně
uklizená vesnice. Touto cestou
všem pomocníkům děkujeme
a věřme, že se nám příroda odmění svými krásami a dary.
Monika Dvořáková

Občané Lodína a Janatova se rozhodli připojit k úklidové akci.
Foto: Monika Dvořáková

 Mžany úklid - Lhoťáci u sv. Jakuba. Foto: Irena van Vuurenová

zpravodajství obce
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Masopustní veselí ve Stěžerách
Stěžery - Z historie víme, že
počátky
původu
masopustních
obchůzek souvisely s oslavami zimního slunovratu, později se přenesly do předjarního času
a v této podobě se zachovaly dodnes.
V období masopustu byl pro lidi čas
zabíjaček, tancovaček a veselé zábavy.
Tradičním obyčejem byly průvody
masek, z nichž každá hraje svou roli
a přináší s ní požehnání pro úrodu
i obyvatele vesnice.
Ve Stěžerách se letos poprvé ma-

sopustní průvod konal pod záštitou
obce v sobotu, aby se ho mohli zúčastnit všichni občané. Sešli jsme se
25. 2. 2017 u CISu, žáci naší základní
školy zahájili slavnost pásmem masopustních říkadel, písniček a obecní
rychtář požádal paní starostku o povolení k průvodu maškar po obci.
Po úvodním tanci paní starostky
s medvědem bylo povolení uděleno,
děti byly odměněny masopustními
koblihami a vydali jsme se na cestu.
K vidění byly tradiční masky patřící

 Povolení k průvodu maškar bylo starostkou uděleno. Foto: Petra Kopecká

k masopustu, ale i maškary novodobé. Dobrá nálada vyzařovala z celého průvodu a za doprovodu pana
harmonikáře, který se vezl na kočáře
taženém koňmi, jsme si zazpívali do
kroku. Po zastávce, vtipně připravené „maskovanými“ obyvatelkami
Jižní ulice, po předvedení žertovného
pásma a dobrém občerstvení jsme
pokračovali k nákupnímu středisku.
Zde nás čekalo pravé masopustní
hodování, které pro všechny občany
zajistil místní oddíl skautů, „Stře-

la“. Všichni jsme si moc pochutnali.
A sladkosti z mateřské školy - koblihy, koláčky, kremrole - byly jako vždy
vynikající.
Velké poděkování za zdařilou akci
a založení nové tradice v naší vesnici patří všem organizátorům (obci,
škole, školce, skautům, hasičům),
ale také dětem, rodičům a všem, kteří naši snahu podpořili svou účastí
i dobrou náladou
J. Pavlů, V. Žampová

 K vidění byly tradiční masky, ale i ty novodobé. Foto: Petra Kopecká

Proměny autobusové zastávky
Stračovská Lhota (Zavadilka) Prostorná autobusová zastávka, kde se
už jen tu a tam někdo schovává před
nepřízní počasí, ožila. Pár místních žen
napadlo tento prostor využít. A nápad
se rychle a neobvykle ujal. Před minulými Vánocemi se místní pustili do díla,
zastávku vyklidili a začalo se zařizovat.
Přidávalo se stále víc lidí z obou částí
vesnice: někdo dodal jesličky, jiný stloukl stojany na dvě postavy, další přinesl
odložené látky a oblečení a jiní vánoční
ozdoby. Postupně vznikl hezký betlémský výjev, u kterého se zastavovalo
a fotilo. Ale to nejhezčí přišlo navečer
na Štědrý den, kdy se nás „u Betléma“
sešlo překvapivě hodně z celé vesnice,
popřáli jsme si, přiťukli a sborem zazpívali „Narodil se Kristus Pán“… Jak se
říká: oko nezůstalo suché.
Takže hned po Novém roce se začaly dělat plány na Velikonoce. A opět
se podařilo, opět se ukázalo, že když je
nápad a vůle, tak všechno jde. Na všem
je ale nejlepší to, že se scházíme, bavíme
se spolu a je veselo. To, že máme navíc
hezky vyzdobenou vísku, je jen pěkný
přídavek navenek.
Irena van Vuurenová

 Velikonoční výzdoba autobusové zastávky
 Stračovská
MasopustLhota.
Nechannice.
Foto: Irena
Foto: van
J. Škvrnová
Vuurenová
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Obecní zabíjačkové hody
Sadová - V chladném sobotním
počasí 14. ledna se letos již potřetí
konaly „Obecní zabíjačkové hody“.
Díky tomu, že máme možnost zakrytí pergol a jejich temperování,
dalo se po celý den posedět v přijatelné teplotě. Zájem nejen občanů ze
Sadové byl letos opět větší, a tak byl
instalován ještě nůžkový stan, pochopitelně také s plynovými topidly.
Po desáté hodině se začal podávat
zabíjačkový guláš a postupně následovaly další pochoutky, ovar, kroupy,
prejt, jitrnice, zabíjačková polévka.
Samozřejmě, že se muselo mastné

hojně zapíjet. O to se postarala obsluha výčepu. Místní hospodyňky
opět přinesly z domu sladké i slané
dobroty, což je vždy příjemné zpestření masopustního menu.
Den zabíjačkových hodů příjemně
ubíhal, dalo by se posedět ještě déle,
ale večer mráz zesílil natolik, že
omrzaly propanbutanové lahve topidel, která přestávala hřát, a tak jsme
se raději rozešli k domácím krbům.
Těšíme se za rok opět na shledanou.
Ing. Drahoslav Falta
starosta obce

 Na zabíjačkových hodech v Sadové jitrnice nesměly chybět. Foto: Jiří Středa

zpravodajství obce

Výtvarná soutěž Školka plná dětí
Stěžery - Ve čtvrtek 30. března
proběhlo v aule Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové slavnostní předávání cen vítězům soutěže
Školka plná dětí. Do soutěže bylo
zasláno 3 123 výtvarných prací z 309
mateřských, speciálních a základních
uměleckých škol z celé České republiky. Z naší MŠ Stěžery byli oceněni
dnes už žáčci 1. třídy Míša Kučerová

s obrázkem PLAMEŇÁCI, Dorotka
Chaloupková s obrázkem CO VIDÍ
PTÁCI, KDYŽ K NÁM PŘILÉTAJÍ
Z TEPLÝCH KRAJIN, Josef Troják
s obrázkem KLOKAN Z AUSTRÁLIE.
Paní učitelka Irena Nováčková získala ocenění za výtvarný přístup.
Iva Špráchalová

 Oceněný Josef Troják z MŠ Stěžery. Foto: Irena Nováčková

Změny v předškolním vzdělávání
V předškolním vzdělávání, tedy
v mateřských školách, dochází
pod taktovkou ministryně Kateřiny Valachové přímo k lavině
legislativních změn, z nichž některé zavazují školy (ale také rodiče)
k novým zákonným povinnostem.
Vzhledem k tomu, že ucelené informace se k rodičům dostávají jen
obtížně, rozhodli jsme se Vám je
poskytnout prostřednictvím zpravodaje.
Od roku 2017 platí povinnost
umístit dítě v posledním roce před
zahájením školní docházky do mateřské školy. Pokud tak neučiníte,
hrozí Vám pokuta 5000Kč. Povinná
školní docházka tedy nově začíná už
v posledním ročníku mateřské školy. Z tohoto důvodu jsou vytvořeny
školské obvody, kde má Vaše dítě garantované místo. Školský obvod Ma-

teřské školy Třesovice zahrnuje obce
Třesovice, Mokrovousy a Dohalice.
Zákon nově ukládá spádové mateřské škole přijmout kromě předškoláků také všechny čtyřleté děti v tomto obvodu, a to také od září 2017.
V roce 2018 se tato povinnost
rozšiřuje na všechny tříleté a v roce
2020 na všechny dvouleté děti z příslušného školského obvodu.
Mateřská škola je tak povinna
upřednostnit děti ze svého obvodu
a případně doplnit svou kapacitu
dětmi z obvodu jiného. Rodiče tak
své právo umístit dítě i do jiné mateřské školy neztrácejí, musí však
počítat s tím, že toto jejich právo
může „spádovost“ ovlivnit.
Rodiče, kteří se chtějí této povinnosti vyhnout a své dítě do mateřské školy ani v posledním roce
před nástupem do základní školy

posílat nechtějí, mají možnost takzvaného „individuálního vzdělávání“, což však musí ve své spádové mateřské škole písemně
oznámit nejdéle do konce května.
V tomto případě pak bude rodič se
svým dítětem nucen se v termínu
určeným mateřskou školou v období
listopad až prosinec dostavit k „přezkoumání“ rozvoje dítěte. V případě
nesplnění této povinnosti se individuální vzdělávání ukončuje a rodič
má povinnost dítě do mateřské školy začít přivádět. Je-li to Váš případ,
můžeme garantovat, že ze strany
naší mateřské školy bude přístup
k celé této nové zákonné „peripetii“
zcela neformální a mateřská škola
bude hrát roli pro Vás spíše podpůrnou, resp. poradenskou.
Nově se také sjednocuje termín zápisu do mateřských škol pro

celou republiku na období od 2.
do 16. května. Důležité je k žádosti
o přijetí dítěte doložit potvrzení
od lékaře o zdravotní způsobilosti
a hlavně o absolvování povinného
očkování. To se však již nevztahuje
na děti, pro něž platí „povinný předškolní rok“. Pro ně povinnost očkování před nástupem do mateřské
školy již neplatí. Přemýšlet nad touto logikou asi nemá smysl.
Případné dotazy k těmto změnám
Vám v mateřské škole rádi zodpovíme. Napište nám na ms.tresovice@
seznam.cz. Dny otevřených dveří
proběhly 2. a 3. května 2017. Zápis
se pak konal 4. 5. 2017.
Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše
milé dětičky.
Mgr. Blanka Moravcová, ředitelka
ředitelka MŠ Třesovice
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Klubové zkoušky vloh a národní "FIELD TRIAL" v myslivecké klubovně.
Po celý den v nabídce myslivecké speciality.

Mžany

Zámecké podzemí na Hrádku u Nechanic - prohlídky sklepů s technickým vybavením.

Zámek Hrádek

19:00

Sborovna - komedie s Pavlem Trávníčkem v hlavní roli. Předprodej vstupenek od 10. 4. 2017.

KD Nechanice

13. 5.

15:00

Popovické dílničky - Přáníčka a dárky pro maminky.

Popovice

13. 5.

16:30

Horní Černůtky fest - pátý ročník festivalu divadla a hudby. U kulturního domu.

Horní Černůtky

19. 5.

20:00

Pouťové sousedské posezení - pohostinství U Hysků.

Těchlovice

20. 5

17:00

Grilované makrely.

Mokrovousy

27. 5.

9:00

Nechanická šlápota - netradičně ve vojenském duchu, spojena s XXVI. Manévry historického
C.k. Řadového pěšího pluku č. 18. Zahájení na Husově náměstí.

Nechanice

27. 5.

9:00

Nohejbal trojic. Bližší informace Dušan Jedlička (tel.: 734 407 0041).

Sadová

27. 5.

15:00

Druhý ročník Přímského běhu.

Dolní Přím

3. 6.

7:00

Dětské rybářské závody. Bližší informace Miroslav Havlík (tel.: 603 491 933).

Sadová

3. 6.

14:00

Dětský den.

Stračov

3. 6.

14:00

Dětský den. Od 18:00 hodin Sousedské posezení s kapelou Rock-Solit.

Sadová

Romantický Hrádek - hudební festival. Informace o koncertech na www.hradekunechanic.cz.

Zámek Hrádek

7. 5.

9:00

8. 5.

10:00-17:00

10. 5.

ČERVEN 2017

8. 6.–11. 6.
10. 6.

11:00

Den koní - devátý ročník. V areálu myslivecké střelnice.

Horní Černůtky

10. 6.

17:00

Grilované makrely.

Mokrovousy

Oslavy 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Stěžery.
Hasičské závody od 13 hodin u požární nádrže ve Stěžírkách.

Stěžery

17. 6.
24. 6.

8:00

Okrsková soutěž hasičů o pohár starosty obce.

Sovětice

24. 6.

8:30

21. ročník turnaje volejbalových mixů pro 10 družstev okresních soutěží a neregistrovaných
a 10 družstev krajských a vyšší soutěží. Bližší informace na telefonu 606 569 290.

Nechanice

30. ročník volejbalového turnaje družstev ve sportovním areálu Stěžery.

Stěžery

Dětský den.

Mokrovousy

Kino na kolečkách - Anděl páně 2 - promítání na fotbalovém hřišti.

Stěžery

Svatojánská noc na zámku Hrádek u Nechanic - noční prohlídky.

Zámek Hrádek

Hrádek u Nechanic - výstava k výročí 160 let od dostavby zámku.

Zámek Hrádek

Medové slavnosti na zámku.

Zámek Hrádek

Zámecké podzemí na Hrádku u Nechanic - prohlídky sklepů s technickým vybavením.

Zámek Hrádek

Jezdecké závody v parkurovém skákání. Pořádá Jezdecký klub Kunčice z.s. Kunčice - písník.

Kunčice

Letní kino - aneb filmový zážitek pod širým nebem. Místo promítání a program bude upřesněn.

Hněvčeves

Chovatelská přehlídka klisen a hříbat. Pořadatel Hradecký spolek chovatelů koní z.s. Kunčice písník.

Kunčice

Zámecké slavnosti na Hrádku u Nechanic. Bližší informace na www.hradekunechanic.cz.

Zámek Hrádek

Letní kino - aneb filmový zážitek pod širým nebem. Místo promítání a program bude upřesněn.

Stračov

Setkání rodáků při příležitosti pouti a 110. výročí hasičů ve Stračově.

Stračov

Letní kino - aneb filmový zážitek pod širým nebem. Místo promítání a program bude upřesněn.
Grilované makrely.

Mokrovousy

Nohejbal losovaných dvojic. Bližší informace Dušan Jedlička (Tel.: 734 407 001).

Sadová

Neckiáda. Bližší informace Dušan Jedlička (Tel.: 734 407 001).

Sadová

14. – 17. 8.

Kinematograf bratří Čadíků - čtyřdenní promítání českých filmů. Ve Stěžírkách u požární nádrže.

Stěžírky

19. – 20. 8.

Zámecké slavnosti na Hrádku u Nechanic. Bližší informace na www.hradekunechanic.cz.

Zámek Hrádek

26. 8.

Kino na kolečkách - Promítání filmů na fotbalovém hřišti.

Stěžery

26. 8.

Hrádkozámecká noc na Hrádku u Nechanic - Netradiční večerní prohlídky zámku v romantické
prostřední zámeckých interiérů. Prohlídky bez průvodce, s přípitkem a malým občerstvením.

Zámek Hrádek

24. 6.
24. 6.

14:00

29. 6.
24. 6.

18:00-22:00

ČERVENEC 2017

1. 7.–31. 8.
1. 7.

9:00

5. 7.

9:00-17:00

5. 7.

9:00

5. 7.
6. 7.

9:00

15. – 16. 7.

9:00-17:00

21. 7.
22. 7.

14:00

SRPEN 2017

22. 7.
5. 8.

9:00

12. 8.

13:00

zpravodajství obce

Masopust

Nechanice - již podruhé si Nechaničtí mohli užít masopustní
průvod. Ten vyrážel v sobotu
4. března od kulturního domu
v Nechanicích. Před tím, než
masky vyrazily na pochod, mohly se posilnit výbornými koláčky, které nám napekly paní učitelky s dětmi ze ZŠ Nechanice.
Počasí vyšlo na jedničku. Celou
cestu nás kromě čaje s rumem
hřálo i sluníčko, díky kterému
byla atmosféra masopustu ještě
příjemnější. V čele průvodu
jely dva kočáry tažené koňmi.
Na jednom z nich hrála kapela,
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Činnost seniorů pokračuje

aby nám cesta pěkně ubíhala.
Za koňmi následoval průvod
masek. Po několika zastaveních
cestou jsme konečně došli k restauraci U Ságnerů. Tam jsme
se mohli těšit na opravdovou
zabíjačku a masopustní veselici.
Hrála kapela Klapeto a na akordeon se přidal pan Berný. Masek
bylo v letošním roce požehnaně
a jedna byla hezčí a nápaditější
než druhá. Všem zúčastněným
moc děkujeme a už teď se těšíme
na příští ročník.
Jitka Škvrnová

Koňský doprovod nesměl v Nechanicích chybět. Foto: Jitka Škvrnová

Lodín - Původní dobrovolný Klub
seniorů v Lodíně založený v roce 2014
pokračuje ve své činnosti i v roce letošním. Od počátku nového roku 2017
je původní „Klub seniorů Lodín“ řádně
zaregistrován pod názvem „Spolek seniorů Lodín a Janatov“.
Svoji společenskou činnost spolek
v letošním roce zahájil setkáním všech
seniorů, které připravil výbor spolku
na 10. března. Toto setkání bylo pojato jako oslava MDŽ, na kterém byla
každá z účastnic přivítána kytičkou.
Vystoupila zde také taneční skupina
dětí Základní umělecké školy z Nového
Bydžova.
Práce spolku má pro svoje aktivi-

ty zpracován plán činnosti a akcí,
které bude pořádat v letošním roce.
Například 14. dubna se v obecní hospodě konalo velikonoční posezení
členů spolku, na kterém vystoupilo ochotnické divadlo z Nechanic.
V dalších akcích plánujeme návštěvu
hvězdárny v Hradci Králové, výlet na
zámek Nové Hrady, společenská posezení členů spolku a řadu dalších aktivit.
Je nezbytné touto cestou poděkovat
starostovi a zastupitelstvu obce Lodín. Bez jejich pomoci bychom svoji
činnost nemohli vykonávat.
Jitka Dobrozemská



Děti potěšily svým vystoupením seniory při příležitosti oslav MDŽ.
Foto: Jaromír Pelánek



Precizně připravený kostým žirafy na maškarním bále v Kunčicích.
Foto: archiv pořadatelů

Bábinec připomínal africké safari
Kunčice – Tradiční maškarní bál
pro dospělé Bábinec se uskutečnil
v sobotu 4. března. Ačkoliv účast nebyla tak velká jako v předchozích
ročnících, i tak byl taneční parket velmi slušně zaplněn a 53 masek dvojnásobně převýšilo hosty, kteří přišli
jen tak v „civilu“. Někteří návštěvníci si dali s vymýšlením a následnou
konstrukcí svého převleku opravdu
velkou práci.
Celý sál ztichl překvapením, když
dovnitř vstoupila pravá, nefalšovaná
žirafa. Byl to kunčický rodák Radek
Vaníček a zvíře s dlouhým krkem
ztvárnil dokonale. Na hlavu si posadil přilbu, na níž měl připevněný více
než metr dlouhý žirafí krk s hlavou.
Až do půlnočního odmaskování se
pohyboval na chůdách, které měl připevněné na rukou i nohou, aby ještě
o trochu více umocnil výšku zvířete.
Nicméně jakkoliv věrný jeho převlek
byl, jeho majitel záhy zjistil, že interiér kunčické hospody U Havrana není
konstrukčně koncipován pro žirafy.

Pár minut po příchodu už si urazil
tykadlo o futra dveří. Aby hosté Bábince měli dojem africké divočiny
ještě intenzivnější, žirafu následovala
po celou taneční merendu pštrosice,
tygr, slonice a gorila.
Kromě zvířeny se do hledáčku komise dostal i pár zelených mimozemšťanů, jejichž představitelé se nechali
inspirovat hollywoodským snímkem
Mars útočí. Vlastní cenu si odnesly
i další postavy z televizních obrazovek,
a to Křemílek a Vochomůrka. Ocenění získal i manželský pár upírů, který
si na prvenství doslova brousil zuby.
Nebyl by to Bábinec, aby k tanci a poslechu nehrála kapela Bonus. Tanečníky udržela na parketu
do pozdních nočních hodin, než se
společnost definitivně rozpadla.
Taneční parket nezůstal opuštěný
dlouho, hned den po Bábinci se
v hostinci uskutečnil dětský karneval,
aby si mohli v kostýmech užít i ti nejmenší.
Lukáš Vaníček

10

spolky





60 let od založení zahrádkářského svazu v Boharyni
Boharyně - Zahrádkáři si letos
připomínají 60 let od vzniku svazu.
V roce 1957 došlo k založení Českého zahrádkářského svazu a v tomto
roce byla založena i Místní organizace
svazu zahrádkářů v Boharyni. Snahy
o společnou činnost zahrádkářů se
v Boharyni datují již od roku 1955.
Při tomto výročí nelze nevzpomenout
ty, kteří byli v čele spolku v době jeho
založení. Prvním předsedou byl pan
Josef Miler, lesní z hájenky v Radostově, žijící později v Boharyni.
Po něm převzal funkci předsedy pan
Václav Česák z Boharyně. Byl to nejen
významný a úspěšný zahrádkář, ale
i výrazný inovátor. Např. zařízení na
odchyt krtků, které nejen vymyslel,
ale i vyráběl, rozesílal zájemcům po
celé republice. Pod jeho vedením byli
zahrádkáři velmi aktivní. V Boharyni se v té době konaly zahrádkářské
plesy s bohatou a krásnou tombolou.
Velkým počinem a zásluhou pana
Václava Česáka a výboru spolku

bylo vydání kroniky obce Boharyně
a okolních obcí podle rukopisu rodáka z Boharyně a učitele obecné
školy v Boharyni pana Jahelky, který
ji sepsal v roce 1896. Dalším předsedou spolku byl pan František Frýda
z Boharyně a po něm další František,
tentokrát Nosek z Homyle.
V současnosti zahrádkáře vede pan
Josef Samek z Trnavy. Spolek má přes
80 členů nejen z obce Boharyně a jejích místních částí, ale i z okolních
obcí – Puchlovic, Roudnice, Kunčic, Babic. V rámci České republiky
pracuje 2.660 místních organizací
Svazu zahrádkářů s téměř 160.000 členy. Oslavy založení Svazu zahrádkářů
tak budou probíhat po celé republice
a vyvrcholí 5.- 8. října 2017 v Olomouci.
Zahrádkáři v Boharyni ve spolupráci s obecní úřadem pečují o památná
místa v obci. Dvakrát ročně pořádají
zájezdy se zahrádkářskou tematikou.
V létě se členové scházejí ke společné-

mu posezení s pohoštěním, hudbou ňují zkušenosti s pěstováním ovoce,
a tancem. V zimě na výroční valné zeleniny a květin na svých zahrádhromadě hodnotí uplynulý rok a při- kách.
pravují činnost na rok další. Při všech
Jaroslav Hrdina
setkáních si členové vzájemně vyměČeský zahrádkářský svaz Boharyně



Mezi pravidelnou činnost zahrádkářů patří pomoc při péči o památná
místa v obci. Foto JUDr. Věra Macháčková

Sousedské divadlo HáČek v Horních Černůtkách
Horní Černůtky - malá víska, co do
počtu obyvatel (60), domů a území.
Někdy malé vísky převyšují i mnohem
větší obce činorodostí svých obyvatel.
Setkání milovníků a chovatelů koní,
výlety, hudebně-divadelní festival
a další aktivity, včetně náročného udržování pravidelného provozu klubu,
se již vžily do podvědomí obce i okolí. Nyní mají Horní Černůtky i svůj
ochotnický soubor, též malý, ale procentuálně k počtu obyvatel vlastně obrovský.
Sovětice - Horní Černůtky se staly
Vesnicí roku Královéhradeckého kraje
2014. Na oslavu této události se dala
umělecká třetina z vesnice dohromady
a nazkoušela parafrázi kramářské písně
Tam u Královýho Hradce, následovaly
další hudebně-dramatické drobné
aktivity, nazkoušené zejména v době

adventu. Jádrem veškerého tohoto činění byli vždy manželé Škráčkovi, kteří posléze zatoužili i po nastudování
svého vlastního představení. Požádali
mne o spolupráci (scénář, režii a další
odbornou pomoc), a tak vzniklo divadélko HáČek (háček-Škráček, HČHorní Černůtky).
Sáhli jsme po Knize apokryfů Karla Čapka a vybrali tři zcela odlišné
apokryfické prózy – O úpadku doby,
Svatá noc a Napoleon. Že se jedná
o předlohu náročnou, na to jsme nepomysleli, šlo nám hlavně o to, aby hra
vyjadřovala zejména pohledy, postoje
a názory aktérů, aby se herci v postavách cítili dobře a přirozeně. A aby
představení přijalo publikum - sousedi
ve vesnici, přátelé, i diváci, kteří by třeba ani do divadla nešli, na Karla Čapka
už vůbec ne. K tomu všemu směřovala

i dramatizace, úpravy, výtvarné řešení.
A protože se jedná o dialogy převážně
manželských párů (do kterých se občas
promítne i vztah Katky a Petra Škráčkových), nazvali jsme tuto drobnou inscenaci Manželské apokryfy.
A s touto inscenací letos vyrazil HáČek poprvé na divadelní festival, a to
na krajskou přehlídku venkovských
divadelních souborů Sněhový Brněnec.
Jméno naší vesničky se v Brněnci skloňovalo ve všech pádech, neboť Manželské apokryfy velmi kladně přijala nejen
odborná porota, ale i převážná část
poněkud překvapeného publika. Mezi
tradičními soubory a jejich velkými
výpravnými inscenacemi, se totiž představení našeho HáČku stalo raritou.
Svým autorským přístupem, malým
počtem herců, skrovnou, ale funkční
výpravou a precizní minimalistickou

režií soubor dokázal, že se dá hodnotné
ochotnické divadlo provozovat i tam,
kde nejsou k dispozici kulturní stánky
se sály, jevišti se světelným parkem,
kostýmním fundusem a dalším vybavením, o finančních grantech nemluvě.
Hraje se pod širým nebem na návsi,
po okolí (i v domovech důchodců)
a v soukromých domech herců, kdy se,
tak jak v dobách národního obrození,
ochotnické divadlo stává pravým divadlem sousedským.
Příznivci HáČku se mohou těšit na
další jeho představení. Připravujeme
totiž dramatizaci pěti Nezbedných povídek Václava Čtvrtka, kterou pod názvem Patero pověstí o pannách, paních
a ženách v české premiéře uvedeme
v sobotu 13. května 2017 na V. Horní
Černůtky Festu.
MgA. Ema Zámečníková

Březen
měsíc čtenářů a knih
Nechanice - březen již tradičně
patřil ve Štolbově městské knihovně
v Nechanicích těm nejmenším. Knihovnu navštívily děti ze všech tříd
mateřských škol v Nechanicích a Boharyni. Také přišli prvňáčci z nechanické základní školy. Starší děti
se dozvěděly, jaká je cesta knížky
do knihovny, než se může půjčovat
čtenářům, a ti nejmenší si mohli prohlédnout knížky o zvířátkách.
Hana Kramářová
knihovnice



Děti z mateřských školek i letos v březnu navštívily Štolbovu městskou knihovnu. Foto: Lucie Pavelková
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Náš host Martina Růžičková - Jelínková
Mžany - Martina Růžičková Jelínková, další významná, známá
a hlavně milá jezdkyně a trenérka
dostihových koní, která přijala naše
pozvání a do mžanského pivovaru
přilákala více jak stovku svých příznivců. A ti určitě nelitovali svého
času ani v případě daleké cesty, neboť
vyprávění Martiny bylo tak poutavé
a zajímavé, že čas více než dvou
hodin uběhl velice rychle. Otázky
Martině Růžičkové kladl opět pan
František Petřík, a tak jsme se dozvěděli opravdu hodně zajímavostí.
Nejvíce času ale Martina věnovala
vítěznému koni ve Velké pardubické
z roku 2016, valachovi Charme Look
v sedle s jezdcem Janem Faltejskem.
I o tom, že cesta k tomuto vítězství nebyla zdaleka jednoduchá, se
Martina rozpovídala. Kvalifikaci na
Velkou odjel jako záskok z nouze
namísto zraněné Barbory Málkové
jezdec Lukáš Sloup. Ačkoli na tomto koni nikdy neseděl, nominaci
na Velkou ovládl. Nakonec druhou

říjnovou neděli do sedla Charme
Look zasedl trojnásobný šampion
Jan Faltejsek a, jak to dopadlo, už
všichni víme. Zvítězili. Takže první
vítězství pro Martinu v roli trenérky.
V roce 2014 Martina Růžičková
poprvé dokončila „Velkou“ na
dvanáctiletém
hnědákovi
Rubínovi. Tím si na šestý pokus
splnila svůj velký sen a coby žena
v sedle po 17 letech projela cílem.
Ačkoli si v životě musela projít několika útrapami, energie z ní i přesto
čiší. Nápadů má mnoho, ve své stáji
má 35 koní. Sepsala námět a scénář
filmu o Latě Brandisové - legendární
předválečné vítězce Velké pardubické.
Krásná slova k Martině pronesl
pan Josef Kučera z Brčekol u Rosic. Nejen Martinu toto vyznání
dojalo až k slzám. Nechyběla slova
jako pracovitost, ochota, obětavost,
 Martina Růžičková - Jelínková s pořadateli. Foto Eva Hladíková
pokora, píle, vytrvalost, laskavost,
empatie a mnoho dalších uznání. lala čas, panu Františku Petříkovi možnost uspořádat besedu právě
Na závěr patří velké poděkování za zprostředkování a trefně kladené v tomto krásném prostředí.
Martině Růžičkové, že si na nás udě- otázky a pivovaru Lindr Mžany za
Eva Hladíková

Stračov dějištěm běžeckého závodu
Stračov - V sobotu 18. března 2017
se konal konal již čtvrtý ročník silničního závodu Okolo Stračova na
5 a 10 km. Tradiční termín vyplňuje trhlinu v termínové listině běhů
a dává možnost vyzkoušet formu před
jarními půlmaratóny. „Zjara je každý
běžec dychtivý po tom, aby si zkusil,
jak na tom je po zimě, a k tomu je
stračovská desítka ideální,“ vysvětluje Milan Janata, ředitel závodu. Tato
myšlenka stála i u zrodu závodu před
čtyřmi roky. Rovinatý profil dává
možnost zaběhnout rychlé časy a po
desítce v Kbelích, Úpici a Pečkách
jsme čtvrtou možností sezóny, kde si
atleti mohou osobní rekord zaběhnout. „14 dní před půlmaratónem
v Praze je z trenérského pohledu žádoucí běžet závod a tak vycházíme
běžcům vstříc“ pokračuje Janata. Proč
on, v současné době vrcholový atlet,
vstoupil do pořadatelské role? „V okolí
podobný závod chyběl, a tak jsem se
rozhodl to změnit.“
Přes vytrvalý déšť dorazilo k prezenci v prostorách místního školícího centra 151 vytrvalců. Spolu
s vloženým dětským závodem mohli
všichni oslavit nový účastnický rekord, který má nyní hodnotu 159.
Přesně v 10:30 pan místostarosta
obce Jiří Souček výstřelem z pistole
pustil do závodu jak hobby běžce,
místní matadory, tak elitní atlety. Svůj
traťový rekord a vítězství z loňského
roku přijel obhájit Marcin Zagorny,
skvělý polský vytrvalec. Brzy po startu se k němu na čelo přidal východo-

český běžec Kamil Krunka a na záda
jim dýchala dvojice Majoroš, Janata.
Od prezenčního pultíku, kde spolu
se svou přítelkyní vydali čísla všem
účastníkům, Janata zamířil přímo
na start a po závodě k tomu poznamenal: „Je to specifické organizovat
a závodit. Není to lehké a odráží se to
pravidelně i na výsledku, ale nechat si
ujít možnost proběhnout se po vlastní
obci s houfem téměř dvou set běžců
jsem si nechtěl nechat ujít.“
Po úvodním okruhu obcí se na čele
vytvořila vedoucí trojice Majoroš, Zagorny Krunka. Janata zůstal po celý
závod osamocen na čtvrtém místě
a za ním se vytvořila početná skupina, v které operoval také někdejší
vítěz Miloš Kratochvíl. Krunka se na
sedmém kilometru osamostatnil, ale
Zagorny zmobilizoval síly a dotáhl se.
O svém vítězství a sesazení Zagornyho
z trůnu rozhodl Krunka v posledním
kopci a do cíle doběhl v čase 33:16
min. Zagorny zaostal časem 33:27
o 11s. Na třetí místo se propracoval
Janata nástupem před devátým kilometrem a čtvrtý doběhl Majoroš.
Mezi ženami obhájila Táňa Metelková v čase 38:41 a jako jediná prolomila hranici 40 min. Překvapením
závodu byla na druhém místě Radka
Hanzlová, svěřenkyně zkušeného
trenéra Jana Pernici. Zaběhla 40:02
a druhé místo uhájila o 45 s před zkušenou Denisou Kozákovou.
Novinkou byla pětikilometrová trať
pro každého, kdo si nevěřil na desítku. Pořadí mužů Lukášek, Drbohlav,

 Na startu se sešlo 151 vytrvalců. Foto: Kateřina Trnovská
Klicpera bylo zajímavé zejména posledně jmenovaným, který jako domácí stračovský běžec překvapil skvělým
umístěním. V ženách uspěly v pořadí
od vítězné Klusáčková, Drbohlavová
a Beranová. Nejstarším účastníkem
závodu byl Jiří Soukup, který s číslem
90 symbolizujícím jeho věk doběhl
sice vyčerpán, ale šťasten.
Vyhlášení s hodnotnými cenami od
partnerů závodu proběhlo již v teple prostor prezentace a každý mohl
využít občerstvení od firem Niva
Dolní Přím a Pivovar Lindr Mžany.
Výsledky, fotografie a další informace
jsou k dispozici na www.milanjanata.
tym.cz. Jubilejní pátý ročník proběhne

v sobotu 17. března 2018.
Poděkování patří partnerům akce,
bez kterých by nebylo možné běh
Okolo Stračova uspořádat.
Obec Stračov a TJ Sokol Stračov, Niva Dolní Přím, Pivovar Lindr
Mžany, CEP, PENT a.s., Salming,
RUN4FUN, Autoservis Charvát,
Autodoprava a čerpací stanice Milan Bednář, Farma Bednář, Adam
Klicpera porcelán, Rekonstrukce Drobek, Čalounictví Vyčítal, Zahradnictví Květ, Jakub Ruml, Hudy Sport,
Ekoagromont, Zemědělská akciová
společnost Mžany a.s.
Mgr. Milan Janata
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Cisterna na cestě do Sovětic
Sovětice - Čtvrtý únor tohoto roku byl pro hasiče v Sověticích
velkým dnem. Byla to oslava tvrdé
práce mnoha lidí a zrodil se úspěšný
projekt „Pořízení velkoobjemové
cisterny pro JSDH Sovětice,“ financovaný z Integrovaného regionálního
operačního programu. Tomu všemu
předcházely debaty, kterou cestou
se vydat. Opravit za několik stovek
tisíc starého „Matýska“, nebo přivézt do obce auto ze zahraničí, na
které mnohdy statisíce nestačí. Bylo
tedy již před lety rozhodnuto, že starý vůz není přínosem, ani dobrým
zhodnocením veřejných financí a že
s řešením počkáme až po vypsání dotačního programu (pod podmínkou
90% dotace z celkových nákladů).
V prosinci 2015 byla dotace vypsána,
a tak nebylo nač čekat. Dotace byla
totiž vyhlášena jako průběžná. Zde je
třeba vyzdvihnout výbornou spolupráci obce s členy jednotky sboru
a Centrem evropského projektování
(CE), kde dostával projekt reálnou
podobu. CEPu bychom touto cestou
rádi poděkovali. Celkové náklady
na pořízení velkoobjemové cisterny
na základě výběrového řízení byly
6 655 000 Kč včetně DPH. Uspěl Kobit Slatiňany. Dotace z evropských
fondů činí 5 989 500 Kč. Po ukončení realizace projektu bylo zažádáno
o příspěvek na vlastní vklad žadatele
z Královéhradeckého kraje ve výši



Cisterna byla kmotry pokřtěna na „Rozárku“. Foto: Matěj Krátký

250 000 Kč. Další část dotace mířila na samotné zpracování projektu.
Při slavnostním předání se účastnila
řada významných hostů jak z MMR,
tak zástupců HZS, Kobitu, HVP,
okolních sborů atd. Cisterna byla
pokřtěna kmotry Mirkem Vaňurou,
Andy Seidlem a Pavlem Půtou na
„Rozárku“. Toto krásné jméno vybraly děti v hasičském kroužku, který má sovu ve znaku i na praporu.

V těchto dětech vidíme budoucnost
sboru v Sověticích.
A proč vlastně cisterna? V posledních letech, kdy jsou špatné klimatické podmínky a přetrvávající
období sucha, je podle nás důležité mít v obci 9000 litrů vody připravených k okamžitému zásahu
a samozřejmě i dobrovolné hasiče v jednotce ze Sovětic, Sadové,
Černůtek, kterých, a jsme za to rádi,

přibývá. Pochvalujeme si také výbornou spolupráci s jednotkou hasičů z Hněvčevse. Hasiči v Sověticích si
dokáží většinu prostředků na výbavu,
techniku, zázemí i činnost dětí hledat
v dotacích a mnohdy i sponzorovat
vlastními prostředky. Závěrem bych
si přál, aby cisterna sloužila i další
generaci a aby měla co nejméně výjezdů.
Aleš Krátký

Nad kronikou velocipedistů z Radostova
Radostov - Sedíme v zasedačce
obecního úřadu a listujeme kronikou
prima cykloparty, která letos na jaře
absolvovala už svůj dvacátý výjezd.
Průvodcem a komentátorem jednotlivých výjezdů je nám přímo kronikář, pan Luděk Šaroun starší. Zeptali
jsme se: „Jak a kdy tento spolek vznikl?“ „To bylo na jaře na čarodějnice
v roce 1998. Slovo dalo slovo, kolem
stolu putoval papír s tužkou. Kdo měl
zájem a chtěl poznávat okolí jinak, se
podepsal, případně připojil, kam by
se chtěl po okolí podívat. Bylo nás
tehdy patnáct, zbývalo jen vymyslet
název party. I na ten jsme brzy přišli,
vznikla Radostovská šlapka, rozuměj
pedál, a mohlo se vyjet. Kronika se
stala zajímavým dokumentem nejen
ubíhajících let, ujetých kilometrů
(těch bylo celkem skoro 800), ale také
malou meteorologickou stanicí (kdy
pršelo, kdy bylo nejvíc zima), soupisem defektů (mnohdy to byly opravdu závady hodné názvu spolku, tj.
upadlé pedály, prasklá lanka, ani utr-

žené přehazovačky nemohly chybět)
a drobných zranění. Cestou jsme také
míjeli různé bufety a restaurace, ani
o jejich úrovni obsluhy i občerstvení
kronika nemlčí. Některé cíle jsme
si za tu dobu i zopakovali a mohli
tak posoudit, co se na trase změnilo
(i v těch osvěžovnách). Zajímavými
stránkami kroniky jsou i ty listy, které
mají v záhlaví Mimořádná událost.
Ne, nelekejte se, obzvlášť ti, kteří znáte tento termín z vojny nebo médií.
Zde jsou takto uvedeny oslavy kulatých jubileí (a těch bylo k desítce),
většinou padesátin, které postupně
dostihly jednotlivé členy cykloparty.
V průběhu oslav nebyly zaznamenány žádné mimořádné události! Let
i zdravotních problémů sice přibývá,
ale duše máme stále mladé. Kam
jsme se v průběhu let podívali i kde
byli letos, si doufám, brzy přečtete
na nových web stránkách naší obce,“
končí vyprávění kronikář Luděk Šaroun starší.
Zdeněk Pečenka
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