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110 let od založení SDH Stračov
Stračov - v sobotu 22. července 2017 se v obci konalo setkání přátel
a kamarádů obce a zároveň oslava 110
let od založení Sboru dobrovolných
hasičů Stračov.
Akce byla zahájena úvodním
slovem starosty obce panem Ing.
Luďkem Homoláčem, Ph.D. a následně proslovem starosty Sboru
dobrovolných hasičů Martinem
Hlavatým, který přítomné přivítal
a seznámil je s programem celého
odpoledne. Akci následně moderoval
Ota Hájek ml.
SDH měl připravený stánek prezentující jejich činnost. Přítomní
návštěvníci zde zhlédli nástěnky s fotografiemi, ukázky hasičského vybavení (včetně Tatry 805 - „Kačeny“),
výstavu pohárů získaných v letošním
roce a sbírku hasičských autíček, která
zapůjčil velitel hasičů Roman Souček.
Každý, kdo stánek navštívil, obdržel
originální Hasičské noviny obsahující
informace o sboru a hasičích obecně.
Celé odpoledne bylo zpestřováno
ukázkami hasičské techniky či hasičských zásahů. V úvodu předvedla
ukázku canisterapie paní Jana Pečenková z Mokrovous se svými pejsky –
s bernskými salašnickými psy a entlebuchským salašnickým psem. Věříme,
že jsme přítomným přiblížili pojem
canisterapie, její metody a způsob,
jak terapie může pomoci nejen postiženým dětem, ale i seniorům a dalším
cílovým skupinám. Následovala ukáz-

ka vyproštění osoby z havarovaného vozu od JSDH Lochenice, JSDH
Sovětice předvedla novou cisternovou
automobilovou stříkačku „Rozárku“,
která byla spolufinancována Evropskou unií a JSDH Mžany provedla ukázku vyproštění osoby ze zakouřeného prostoru.
Pro příjemnou atmosféru bylo
odpoledne provázeno hudbou pana
Kunce, který hrál na klávesy. Dále
proběhlo poděkování manželům
Bousovým za každoroční pořádání
Tajných výletů pod záštitou Sboru.
Den byl zakončen pouťovou zábavou od 20 hodin. Hrála skupina
UNIDUO, se kterou Sbor dlouhodobě spolupracuje (například v rámci
hasičského plesu či jiných akcí).
Trochu z historie a současnosti
SDH Stračov (zdroj: Hasičské noviny):
V roce 1906 několik nadšenců
zažádalo o povolení ke zřízení sboru hasičů ve Stračově. Oficiálně
byl spolek registrován v roce 1907.
V počátku neměli mnoho finančních
prostředků, a proto o ně žádali přímo hraběte Harracha, stračovského
statkáře Aloise Bureše nebo i obec
Stračov, která jim v té době nejvíce
přispěla. V roce 1907 měl sbor 32
členů, ale již v roce 1911 jich měl
rovnou stovku. Kromě hašení požárů
se členové věnovali i hlídkové činnosti
po likvidaci požárů, za což dostávali
také odměnu. V lednu 1908 obecní

Promítání filmů pod širým
nebem je hitem letošního léta
S myšlenkou letních kin přišly
kolegyně z Mikroregionu urbanická
brázda, svazku obcí. V loňském
roce se promítání setkala s kladnými ohlasy a většinou i dobrou návštěvností. Proto jsme se rozhodli
v rámci spolupráce mezi našimi
mikroregiony zorganizovat pro
starosty členských obcí produkce
putovního kina, a to pod záštitou
pana Lubomíra Lukeše (www.putovnikino.cz). Podmínkám, které nám byly nabídnuty, se nedalo
odolat. Velmi příjemné jednání,
opravdu široká nabídka filmů, za-

slání plakátů (včetně nabídky na
umístění log případných sponzorů,
znaků obcí), možnost promítnutí
jakékoliv reklamy před samotným
filmem, možnost volby velikosti
plátna, příznivá cena za promítání
i dopravu, v případě nepřízně počasí nabídka jiného termínu atd.
V rámci kanceláře mikroregionu
jsme s nabídkou oslovili všechny
členské obce Nechanicka. Z dvaceti
oslovených obcí putovní kino zaujalo pouze tři.
Pokračování na str. 2…

 Ukázka vyproštění osoby z havarovaného auta za pomocí
stříhacích nůžek v podání hasičů z Lochenic. Foto: J. Klika.
úřad zapůjčil sboru svou obecní stříkačku (ruční čtyřkolovou koněspřežní
vyrobenou v roce 1899). V roce 1944
byla zakoupena první motorová stříkačka typu TS 8 včetně dalšího příslušenství. V roce 1923 získal sbor ve
východní části objektu čp. 2 obecní
dřevěnou kůlnu k uskladnění svého
vybavení. Tyto provizorní prostory
byly v roce 1930 nahrazeny zděnou
hasičskou zbrojnicí.
V současné době má SDH cca
21 členů, starostou sboru je Martin
Hlavatý a velitelem je Roman Souček.
Mezi jejich aktivity patří i činnosti
nad rámec hasičských aktivit – aktivně spolupracují s obcí, účastní se

hasičských soutěží, pořádají sběr železa v obci, hasičský ples, „tajné výlety“, cyklovýlety, hasičské soutěže
a dále spolupořádají dětský den, dětský karneval, provádí dozor při „pálení čarodějnic“ a mnoho dalších akcí.
K jejich vybavení patří Tatra 805
s kompletní hasičskou výzbrojí,
požární stříkačka PS12 a soutěžní stříkačka PS16. Dále vlastní motorovou
pilu, ponorné čerpadlo a zásahové
oblečení. Do budoucna by SDH chtěl
pro svou činnost pořídit dýchací přístroje, vysílačky nebo novou požární
cisternu.
Roman Souček
SDH Stračov

Medové slavnosti na zámku
Včelařský den v bažantnici
Základní organizace ČSV Nechanice ve spolupráci se včelařskou farmou
Doležalův med a s místopředsedou
ZO Nechanice panem Tesařem se letos poprvé rozhodla Okresní včelařský den organizovat jinak, a to z důvodu zvýšení kvality. Tradiční včelařský
den pořádaný v Bažantnici Komárov,
který rok od roku získával na oblibě
a zájmu včelařské a laické veřejnosti,
již kapacitně a obsahově nestačil
pokrýt zájem. Proto, jak se ukázalo
na návštěvnosti a ohlasech, bylo velice správné rozhodnutí akci tématicky
a obsahově rozdělit.

32. okresní včelařský den
Dne 18. 6. 2017 jsme v Bažantnici Komárov pro příznivce včelaření
a odbornou včelařskou veřejnost připravili 32. okresní včelařský den, který se obsahově změnil z jedné dlouhé
přednášky na tři kratší. Svojí návštěvou nás poctil pan doktor Linhart
s termosolárním úlem. Pan Ing. Pavel
Karásek ze společnosti Apis Digital
z Karlových Varů nám představil, jak
funguji úlové váhy a proč jsou pro
včelaře tak důležité.
Pokračování na str. 9…
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Promítání filmů pod širým nebem je hitem letošního léta
… pokračování ze str.1
O to větší byl ale zájem diváků
a návštěvnost na jednotlivých produkcích. 5. června se promítal film
Anděl Páně 2 v Hněvčevsi, 21. července Bezva ženská na krku ve Stračově a 22. července Špunti na vodě
v Mokrovousích.
Pokud by některý z čtenářů chtěl
navštívit jiné putovní letní kino
v mikroregionu, má možnost ve
Stěžerách, které byly tak trochu
průkopníkem letního promítání
v našem mikroregionu již v loňském roce. Nezapojily se do našeho „miniprojektu“, protože již měly

promítání rezervované u jiných
společností. S dodavateli putovních
letních filmových produkcí se v letošním roce doslova roztrhl pytel.
Přiznejme si, že mnohým z nás se
vybaví pouze nejznámější z nich
– Kinematograf bratří Čadíků, který existuje neuvěřitelných 25 let
(v srpnu je můžete potkat v Roudnici, Stěžerách a Krátonohách). Je
fajn, že v této oblasti měl i někdo
další chuť podnikat.
Příležitostí potkat své známé a při
dobrém filmu zapomenout na každodenní starosti není nikdy dost.
Ivana Lášová
Mikroregion Nechanicko



Letní kino zavítalo 22. července i do Mokrovous. Foto: Lubomír Lukeš.

Zapomenutí probluzští rodáci
K největším královéhradeckým
podnikům v období první republiky
patřila firma Alfréd Ippen, mostárna a strojírna, lidově zvaná Ippenka.
Vyráběly se zde železné konstrukce,
stožáry, mosty a významnou částí
výroby byly i zakázky pro československou armádu. Později zde též začala výroba nedobytných pokladen
a trezorů, které v nejrůznějších bankách slouží dodnes.
Majitelem firmy byl od roku 1908
Alfréd Ippen, který se narodil na
Probluzi. Rodina Ippenů tu žila
prokazatelně již před válkou v roce
1866 a Moric Ippen zde obchodoval
s obilím. Jejich dům, s pozdější přístavbou, zde stojí dodnes. Manželům
Theresii (1831-1913) a Morici (18291914) Ippenovým se na Probluzi narodily celkem tři děti: Josef (*1866),
Karel (*1868) a Alfréd (*1870). Po
přestěhování do tehdy samostatného
Pražského Předměstí u Hradce Králové k nim ještě přibyli Hugo (*1873),
Rosa (rok narození se nepodařili zjistit) a Otto (*1877).
Alfréd Ippen se v roce 1909 oženil
s Idou, rozenou Abelesovou. Žili
na Pražském Předměstí a později
v Praze. Během manželství se jim narodily dvě dcery: Eva (*1918) a Věra
(*1921). Alfréd vedl velmi úspěšně
podnik až do své předčasné smrti
v roce 1928 a po něm převzal vedení
podniku jeho bratr Otto. O něm se
zde zmíním podrobněji.
V roce 1905 se Otto ve Vídni
oženil s Valerií, řečenou Vali, rozenou Hasovou. O rok později se jim
narodil syn Maxmilian Heinrich,
dále jen Max, který byl po smrti Alfreda prokuristou firmy. Max
se v roce 1933 oženil s Irenou Petrofovou ze známé hradecké rodiny
Petrofů. Aby ji po vzniku protektorátu ušetřil problémů ohledně své-

ho židovského původu, před rokem
1940 se s ní rozvedl. Jejich manželství bylo tehdy bezdětné. Otto firmu
vedl ještě na počátku protektorátu,
ale po odhalení jeho židovského původu (udán spolužákem ze studií
Hansem Peschlem) se musel vedení
firmy vzdát. Peschl tím ve firmě získal vysoké postavení, stal se jejím
spolumajitelem. Po osvobození, již
v roce 1945, byl Peschl odsouzen na
15 let těžkého žaláře, mimo jiné i za
činnost ve funkci náměstka starosty
města Hradce Králové ve prospěch
Velkoněmecké říše. Rád bych zde
ještě zmínil Karla Ippena, tedy dalšího z bratrů Ippenových, který se stal
významným lékařem v Brně a žil na
zámku v Blansku. Osud Josefa Ippena
je neznámý, ještě v roce 1892 je však
zmiňován jako společník firmy Moric Ippen a syn, obchod s plodinami.
Tragické pronásledování našich
židovských spoluobčanů v období
protektorátu se dotklo většiny zde
jmenovaných. Transportováni do
koncentračních táborů byli v roce
1942 Ida, Eva, Věra, Otto a Valerie i lékař Karel spolu s celou svoji
rodinou. Max byl zatčen pro zatajování svého židovského původu
a pravděpodobně i pro spolupráci se
spojeneckými tajnými službami již
v roce 1940. Jako jediný však hrůzy
vězení i koncentračního tábora přežil a dočkal se konce války. S Irenou
Petrofovou se poté znovu oženil a narodil se jim syn Max Thomas Ippen,
který dosud žije ve Vídni. Max se snažil převzít vedení firmy, to se mu však
vzhledem k politickým poměrům již
nezdařilo. Rodina se přestěhovala
 Zapomenutí problužší rodáci - MUDr. Ippen Karel. Foto: archiv.
do Švýcarska a později do Rakouska.
Max po dohodě s Československým
olympijským výborem reprezentoval a čtyřsedadlovém bobu, na olympij- i v jízdě na saních. Zemřel v roce
Československo, poněkud kuriózně, ských hrách ve švýcarském Svatém 1957 a je pohřben v Salzburku.
jako pilot v jízdě na dvousedadlovém Mořici roku 1948. Pravděpodobně
Jindřich Kudrna

historie

3

Úsporná válečná kuchařka
Před několika týdny jsem se náhodou ocitla v jedné útulné restauraci na pražském Žižkově. Jaké
bylo mé překvapení, když jsem po
otevření jídelního lístku narazila na
kopii dobového inzerátu, jež nabízel
prodej „Úsporné válečné kuchařky“.
Tu sepsala Anuše Kejřová, „majitelka kuchařské školy a učitelka
vaření a hospodářství na školách
měšťanských, autorka jiných osvědčených knih kuchařských a knihy vzorné domácnosti“. Možná se
ptáte, co mne tak zaujalo. Součástí inzerátu bylo i hodnocení (tzv.
„pochvalné přípisy“) hospodyněk,
které si již kuchařku opatřily. Jedna
z nich se jmenovala Heda Žočková
a shodou okolností pocházela ze
Starých Nechanic.
Ke knize se vyjádřila následovně:
„Po vyzkoušení Vaší kuchařské
knihy musím doznati, že jsem byla
úplně spokojena. Mým přítelkyním

se též líbila a prosím o zaslání ještě
jednoho výtisku.“ Jelikož bylo jméno této ženy pro mne cizí, začala jsem pátrat, zda dotyčná osoba
opravdu existovala, a zda se z archivních pramenů nedozvím něco
bližšího. A byla jsem úspěšná. Pomohla mi nejen matrika narozených
ve Starých Nechanicích, ale i místní
sčítací archy.
Zmiňovaná Heda se dle pramenů
narodila jako Hedvika Anna Žočková dne 5. října 1894 ve Starých
Nechanicích, a to do rodiny rolníka
Františka Žočka a Marie, rozené
Hladíkové, pocházející z Bydžovské
Lhotky. Sčítání lidu z roku 1921
mne však v bádání posunulo i trochu dál. Vycházela jsem z mé dosavadní praxe v oboru genealogie,
a jelikož se jméno Hedvika ve starých matričních záznamech často
nenachází, a ještě se shodovalo datum narození, z pramenů vychází

informace, že se provdala za rolníka
Josefa Honce a v roce 1919 se jim
narodila dcera Zdeňka.
V domě čp. 24 s nimi žili i Josefova matka Marie a dva kočí, a to
František Stejskal, původem ze Zdechovic a Alois Novotný, pocházející
z Nechanic. Dalšími spolubydlícími
byly pomocnice Anna Bednářová
a Marie Holmanová. Toho času zde
tzv. „na bytě“ přebýval i příbuzný
František Vávra, který chodil do nechanické měšťanské školy.
Zaujala mne však i informace
o pětadvacetileté ženě pocházející
z Polska, která rodině vypomáhala. Jmenovala se shodou okolností
též Hedvika, příjmením Tomčiv.
O ní jsem však prozatím nic dalšího nedohledala. Možná mi pomůže
další bádání, možná i někdo z místních obyvatel, za což budu i velmi
vděčná.
Při psaní těchto řádků jsem se

opět pousmála nad tím, jak je svět
opravdu malý. A i když si kolikrát
myslím, že jsem daleko od domova,
narazím třeba i na sebemenší připomínku místa, kde žiji více jak třicet
let.
Mgr. Eva Větrovská
Prameny:
Státní oblastní archiv Zámrsk,
Sbírka matrik východočeského kraje,
matrika N, Staré Nechanice, 18651915, sign. 108-6743.
Státní okresní archiv Hradec Králové, Okresní úřad Hradec Králové,
Sčítání lidu dle jednotlivých obcí
(Staré Nechanice), 1921, inv. č. 2686.
Zajímavý odkaz k Anuši Kejřové
a její kuchařce:
http://dolcev ita.blog.cz/1003/
anuse-kejrova-a-jeji-pr vorepublikove-noblesni-recepty-soutez-o-jeji-zlatou-kucharku

Postřehy podruhé, tentokrát na téma BOJ O ZRNO
Ještě před třiceti lety byla v televizi hlavním tématem letních měsíců sklizeň obilí. Záběr kombajnu
se dostal i do znělky Televizních
novin. Také titulní stránky deníků
byly plné fotek a článků, popravdě
řečeno hlavně aparátníků z okresu
a kraje. Ale časy se mění. Obyvatelé měst si snad ani nevšimnou, že
proběhla sklizeň. Snad jen když se
dostanou na prázdninových cestách
do kolony přesouvajících se zemědělských strojů. Anebo pokud mají
na venkově chalupu obklopenou
poli, tak naštvaně lamentují, že se
všude při sečení hrozně práší. Dříve
bylo snad devadesát procent obyvatel vesnice zaměstnáno v zemědělství, dnes je to jen pár jedinců.
Zajímavou skupinou jsou také noví
obyvatelé, ať už v nových čtvrtích,
přilepených k obcím, anebo bydlících ve staré zástavbě. Tito obyvatelé
jsou většinou z měst a nemají z větší
části o životě na venkově, natožpak
o zemědělských lhůtách, žádné povědomí. Objevily se už i případy,
kdy si novousedlíci stěžují zastupitelům obce, že zvony místního kostela vyzvánějí moc nahlas a kohouti
kokrhají moc brzy a srnky za plotem
jim koukají drze do oken. Hezkou
odpověď na toto téma jsem se dočetl před časem v jedné internetové
diskuzi: Kde o čtvrté nekokrhá kohout, o šesté nezvoní zvon a v sedm
nespustí cirkulárka, to není vesnice
- to je satelit!
Ještě jeden postřeh jsem zaznamenal: Kolosy, které jezdí nyní po

polích při sklizních, mají takové rozměry a vybavení, že se o takových
našim předkům asi ani nesnilo. Obzvlášť to ocení nejstarší generace
seniorů, těch, co pamatují žně třeba
před padesáti, šedesáti lety. Vybavují
se mi také dvě zprávy z osmdesátých

let, právě z toho televizního „boje
o zrno“ (nebo se to jen říkalo mezi
lidmi?). První byla o tom, že kombajnéři v kterémsi „jézédé“ dostávají každé ráno při nástupu do práce
čisté bílé košile. A ta druhá zpráva
zněla ještě neuvěřitelněji - v letním

čase žní odjížděli družstevníci na
zájezdy k moři. Jestli oboje byla
pravda, nevím, já celý život bydlel a pracoval ve městě a na brigády z fabriky jsme jezdili jen sbírat
brambory a kamení.
Zdeněk Pečenka z Radostova

 Připomínku časů, jak probíhaly žně v roce 1973, dokumentuje tato fotografie, kterou nám laskavě zapůjčil
z rodinného archivu Jaroslav Pour, který je na ní zachycen s tehdejším agronomem Jar. Bitnerem. Kombajn byl
E512, motocykl agronoma je čezeta.
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Červnové setkání s jubilanty
Boharyně - Obecní úřad již po
několik let pořádá pro občany, kteří se dožívají v kalendářním roce
významného
životního
jubilea,
společné setkání. Akce se koná vždy
v měsíci červnu v krásném prostředí
sportovního areálu v Boharyni.
Obec má celkem 5 místních částí,
a tak toto setkání je pro řadu jubilantů vítanou příležitostí potkat se
se svými vrstevníky, se kterými se
třeba i několik let neviděli. Program
není nijak pevně organizován. Jde
především o setkání s kamarády
a spolužáky z mládí, bývalými spolupracovníky, popovídání si se sousedy,
se kterými se běžně nevídáme, někdy

i seznámení se s lidmi, kteří se do
obce přistěhovali. Pro účastníky jsou
vždy připraveny dárky a malé občerstvení. Setkání se obvykle zúčastní
i někteří zastupitelé, kterých se občané mohou ptát na dění v obci.
V loňském roce jsme v obci měli
35 jubilantů, v letošním roce 25. Nejstarší občance je 96 let, nad 90 let
evidujeme 2 občany, 85 let oslavili 3
občané.
Všem oslavencům samozřejmě
gratulujeme a přejeme do dalších let
hlavně hodně zdraví, spokojenosti,
elánu a životního optimismu.
JUDr. Věra Macháčková
starostka obce
 Červnové setkání s jubilanty ve sportovním areálu v Boharyni.
Foto: Kamila Farková.

Kaplička v Puchlovicích se dočkala nového kabátu
Puchlovice - Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla
v roce 2016 realizována akce „Oprava
památek“, při níž byla provedena celková rekonstrukce kapličky
a křížku Boží muka v naší obci. Poslední oprava těchto staveb byla
prováděna v 80. letech minulého
století a od té doby památky postupně chátraly. Vzhledem k nákladům na tuto rekonstrukci obec
požádala o dotaci z Programu
obnovy venkova z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Žádosti bylo vyhověno a obec na tyto
opravy obdržela částku 130.000 Kč.
Kaplička byla postavena v roce
1889, nejedná se o klasickou kulturní památku, či památku zapsanou
u Národního památkového ústavu.
Přesto má kaplička pro místní obyvatele velký význam. Pro někoho to je
vzpomínka na dětství, pro jiné este-



tické doplnění obce. Na kapličce byla
provedena výměna střešní krytiny,
opraveny krovy, bylo provedeno podřezání a opraveny okna a dveře. Dále
bylo nutné kompletně zrekonstruovat
interiér kapličky.
Křížek Boží muka, který se nachází
uprostřed vesnice, pochází z roku
1905 a byl rovněž kompletně opraven
včetně kovového oplocení. Celkové
náklady na opravu památek v naší
obci činily 284.000 Kč.
Co dodat závěrem? Poděkovat
všem, kteří se na akci podíleli, a to jakýmkoliv způsobem. Je potěšující, že
v době, kdy mnoho lidí šíří „špatnou
náladu“, je i hodně těch, kteří dělají
nezištně něco pro své okolí, pro obec,
pro druhé. A těch je víc. Jen o nich
není slyšet, jsou totiž skromní a místo
šíření špatných zpráv raději pracují.
Josef Pavlíček
starosta obce

Křížek Boží muka byl opraven včetně kovového oplocení. Foto: Josef Pavlíček



Kaplička v Puchlovicích po rekonstrukci. Foto: Josef Pavlíček.
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Nové oplocení, ústřední topení i dlažba v mžanské škole

Mžany - I přes probíhající letní
prázdninové volno panuje v areálu
ZŠ a MŠ Mžany čilý ruch. Jen místo
dětí tu v dnešních dnech najdeme
pracovníky stavební firmy STAVOS
NECHANICE, s.r.o.
V současné době je dokončena
první část z projektu Oprava budovy ZŠ a MŠ Mžany s celkovými
předpokládanými náklady přesahujícími 1 milion Kč. První etapa zahrnovala kompletní výměnu venkovního oplocení areálu ZŠ a MŠ

Mžany, jež bylo v havarijním stavu.
Další etapou oprav je výměna
zastaralého a neekonomického
ústředního topení v budově a poslední částí bude výměna dlažby
v prostoru hlavní chodby v základní
škole. Termín ukončení všech prací
je do 31. srpna 2017. Tento projekt
je realizován za finanční podpory
Královéhradeckého kraje z dotačního programu „17POV01 Obnova
a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti“.
Zastupitelstvo obce věří, že děti
ze ZŠ a MŠ Mžany budou s těmito
změnami spokojeny.
Tomáš Valena
starosta obce

 Havarijní stav oplocení školního areálu je již naštěstí minulostí.
Foto: Tomáš Valena

Výstavba objektu volnočasových aktivit

Horní Přím - Vzhledem k havarijnímu stavu objektu bývalé obecní
knihovny na Horním Přímě zastupitelstvo obce rozhodlo o odstranění této stavby a o výstavbě nového
objektu volnočasových aktivit.
Nový objekt bude velkým přínosem
pro obec a její místní části. Najdou
zde zázemí nejen spolky, ale je to
místo určené pro setkávání a organizování kulturních aktivit pořádaných obcí. Budova bude současně
využívána jako volební místnost
volebního okrsku č. 3 Horní Přím.
Obec využila možnosti požá-

dat o podporu z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje.
Tato žádost byla Královéhradeckým
krajem podpořena částkou 400 000
Kč, za což velmi děkujeme.
V současné době je již dokončená hrubá stavba včetně střešní
krytiny, vnitřních omítek a osazení
oken a dveří. Celková hodnota díla
byla projektantem stanovena na
1 750 000 Kč. Díky výběru zhotovitelů a výhodnému nákupu materiálů by však celková cena neměla
přesáhnout 1 250 000 Kč. Objekt
by měl být zkolaudován do konce
měsíce září, aby zde mohly proběhnout říjnové volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Petr Švasta,
starosta obce

Vzpomínáme…
Jistě za všechny občany Stěžer
můžeme vzpomenout na pana
Svatopluka Kněžoura, který nás
opustil 19. července 2017 ve věku
66 let. V myslích stěžerských
občanů zůstane trvale zapsán
jako starosta jejich obce. Obecní
úřad vedl neuvěřitelných 27 let
(1982 – 2010). Zasloužil se o přistoupení Stěžer do mikroregionu
Nechanicko, se kterým po celou
dobu svého působení ve funkci
starosty úzce spolupracoval.
Nejen ti, kteří s ním spolupracovali, ale i občané znají

jeho zásluhy na rozvoji a zvelebení obce. Cenili si na něm
zejména jeho pracovitost, rozhodnost, zájem o přírodu a sdílení rodinných hodnot. Hodnotili vytrvalost, s jakou se snažil
pracovat i přes své narůstající
zdravotní problémy. Zůstalo za
ním mnohé, co bude ještě desítky dalších let zpříjemňovat život
obyvatel Stěžer. Stěžeráci na něj
nikdy nezapomenou.
Ing. Dagmar Smetiprachová,
starostka

 Nový objekt volnočasových aktivit je těstě před dokončením.
Foto: Petr Švasta
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Stezka Sovětice - Sadová - Mžany
Dlouho diskutovaným a stále ožehavějším tématem pro obyvatele
i návštěvníky uvedených tří obcí je
bezpečná doprava pěších a cyklistů
do škol, za prací, k lékaři, na nákupy, za sportem či kulturou. Při současné intenzitě dopravy a chování
některých řidičů se to pomalu stává
každodenním hazardem se zdravím
a životy, což dokládají i těžká zranění
chodců na tomto úseku v minulých
letech. Mnohdy i trvalé zdravotní následky si nesou chodci po srážce s vozidlem. Nelze předpokládat, že tomu
v budoucnu bude jinak.
Proto se po připomínkách občanů na veřejných zasedáních spojily
úvahy jednotlivých obcí a zrodil se
záměr vybudovat, postupně po úsecích, páteřní komunikaci pro pěší
a cyklisty, která by v první řadě přivedla bezpečně občany do Sadové
k vlakovým a autobusovým spojům.
Zde je potřeba zdůraznit, že občané
obcí Sovětice a Mžany nemají jinou
možnost využití veřejné dopravy,
nežli výše uvedené v obci Sadová.
Současně by se tím naplnilo i další

poslání, tedy bezpečná doprava těch
nejmenších dětí do školky a 1. stupně
základní školy ve Mžanech, doprava
k lékaři, za nákupy, sportem a kulturou. Protože je tato komunikace
projektována v souběhu se stávajícími
cyklotrasami č. 4292 (Cerekvice – Nechanice) a č. 4286A (Sadová – Suchá),
vedenými po okresních silnicích,
dojde v těchto úsecích k vedení cyklotrasy po cyklostezce, což je ideální
stav.
Že je intenzita dopravy v této oblasti značná, dokládají i čerstvá měření počtu motorových vozidel, která jsme v rámci přípravy této stavby
pořídili. Nejdůležitější je časový úsek
v pracovní dny mezi 6 a 18 hodinou. Samozřejmě, že největší hustota
provozu je na silnici I/35 v Sadové,
kde v této době projede cca 10 tisíc motorových vozidel. Ale ani na
okresních silnicích není provoz malý.
Mezi Sověticemi a Sadovou je to
v této době zhruba 800 vozidel, v Sadové 1300 vozidel a mezi Sadovou
a Mžany 1200 vozidel.
Každá obec vybuduje příslušnou

část komunikace na svém katastru
a na své náklady. Jejich výše však
přesahuje finanční možnosti jednotlivých obcí a tak musí být z větší
části pokryty dotací. Nejedná se
pouze o vlastní stezku, ale na stavbu
navazují další výdaje, a to na přeložky
kabelů, kanalizace a také na vjezdy a osvětlení stezky. Navíc nejsou
všechny tyto položky dle pravidel dotace uznatelné, takže se musí uhradit
z vlastních zdrojů. Obec Mžany má
svůj úsek již v provozu a dokončuje
se osvětlení stezky.
Obce Sovětice a Sadová koordinují přípravu stavby tak, aby byla
realizována ve stejném období roku
2018, pokud bude oběma obcím přiznána dotace z dotačního titulu MAS
Hradecký venkov. Projekty úseků
stavby ve fázi příprav byly s občany
diskutovány na veřejných zasedáních
obou zastupitelstev a s již konkrétními projekty pro územní řízení se
pak mohli zájemci blíže seznámit na
úředních deskách. Nahlédnutí do
projektu pro stavební povolení využili někteří v rámci projednávání tzv.

veřejnoprávní smlouvy.
Na počátku příprav bylo nutno vedle geodetického zaměření provést
také několik výkupů pozemků. Až
na malé výjimky nebude využita
orná půda. Většina trasy je vedena
po tzv. ostatních plochách a s využitím příkopů. V současné době jsou
již všechny potřebné pozemky ve
vlastnictví obcí. Obě obce také mají
platná stavební povolení.
Po dopracování „Studií proveditelnosti stavby“ a výběru dodavatelů stavby bude již vše potřebné
zkompletováno a nezbude, než čekat
na vypsání termínu podávání žádostí
o dotaci.
Všichni si spolu s občany moc
a moc přejeme, aby obě obce byly
v žádosti úspěšné a mohly tuto, pro
cyklisty a pěší velice potřebnou, komunikaci vybudovat. Udělali jsme
pro to všechno, ale bez dotace již víc
nemůžeme.
Aleš Krátký, Ing. Drahoslav Falta,
starostové obcí Sovětice a Sadová

Více hostů, ale méně cizinců
Lodín - V období od 1. května do
13. července jsme v kempu Lodín
ubytovali celkem 1404 hostů, z nichž
bylo 69 cizinců. Po své cestě Evropou
nás navštívilo 12 hostů z Dánska, 10
z Francie, 7 z Polska a několik hostů
přijelo také z Holandska, Belgie, Německa, Slovenska, Rakouska a Litvy.
Ve stejném období v roce 2016 jsme
ubytovali celkem 1243 hostů, tedy
o 161 méně než v této sezóně, ale do
našeho kempu přijelo 172 cizinců,
tedy o 103 více než letos.
Zatímco vloni v květnu u nás
v kempu nocovalo 95 hostů, každý
pouze jednu noc, letos u nás hosté
v květnu přespávali v průměru 1,5
noci. Vloni i letos v první půlce

července se hosté shodně ubytovali v průměru na 3 noci. Počet hostů
v našem kempu je v květnu a červnu
závislý především na počasí, s nástupem prázdnin se každoročně počet
návštěvníků i doba jejich návštěvy
stabilizují.
Jsme velmi rádi, že ubytování
v kempu Lodín volí na svých cestách
jak lidé z České republiky, tak lidé
téměř z celé Evropy. Letos jsme u nás
přivítali i hosty, kteří k nám neváhali
cestovat přes 1600 km! Pevně věříme,
že turisté budou kemp Lodín vyhledávat i nadále.
Michaela Dušková
a Jan Hušek



Michaela Dušková v kempu v Lodíně. Foto: Jan Hušek.

Jaro v Kunčicích
Kunčice - jako již tradičně, sešlo
se 30. dubna na hřišti velké množství malých i velkých čarodějů a čarodějnic.
Čekalo na ně několik soutěží a her, míchání lektvarů, výroba
čarodějnického náramku i opečené dobroty. Příjemné odpoledne
završilo spálení velikého ohně
i ohňostroj. Počasí nakonec přálo,
a tak si setkání užili děti i dospělí.
Netrvalo dlouho a další příležitost k setkání dětí a dospělých
z Kunčic se uskutečnilo ve středu 21. června, na zahradě Centra

volného času, kdy jsme se společně
rozloučili se školním rokem. Děti
si sami uvařily bramborový guláš
a těšily se, že si opět na ohni opečou
domácí trdelník. Bylo teplo, takže
hry a soutěže na zahradě s vodou
přivítaly hlavně nejmenší účastníci,
ostatní se zabavili při vyrábění sádrových odlitků.
Děkujeme všem za pomoc při
přípravě i účast a těšíme se na další
setkání.
Mgr. Ludmila Valešová

 Setkání malých i velkých čarodějů a čarodějnic na Kunčickém hřišti.
Foto: Roman Vyčítal

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka

2

srpen - říjen 2017

1. 7. –31. 8.

Výstava - Hrádek u Nechanic - 160 let od dostavby zámku.

zámek Hrádek

Prohlídka zámku s hraběnkou na Hrádku u Nechanic.

zámek Hrádek

Nohejbal losovaných dvojic. Bližší informace Dušan Jedlička.

Sadová

Prohlídka zámku s hraběnkou na Hrádku u Nechanic.

zámek Hrádek

Neckiáda. Bližší informace Dušan Jedlička.

Sadová

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

Stěžírky

18. 8. 11:00-15:00

Prohlídka zámku s hraběnkou na Hrádku u Nechanic.

zámek Hrádek

18. 8.

18:00

Grilované makrely.

Mokrovousy

19. 8.

14:00

Dětský den

Sovětice

19. 8.

18:00

Posvícenská zábava. Hraje Ondrys Band.

Sovětice

19. 8.

21:00

Koncert skupiny Teplá Buchta. Na hřišti.

Boharyně

19. 8. –20. 8.

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

zámek Hrádek

25. 8. –27. 8. 11:00-15:00

Prohlídka zámku s hraběnkou na Hrádku u Nechanic.

zámek Hrádek

Koloběžkiáda + večerní opékání buřtů. Od 9 h soutěže na kolech v rychlosti a ve zručnosti. Od 16 h
opékání buřtů u táboráku.

Mokrovousy

FIMO šperk - kurz výroby šperků. Bližší informace D. Dostálová, telefon 777 848 143.

Dohalice

26. 8.

Kino na kolečkách - Špunti na vodě - Promítání 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

Řehečské kvarteto a Pavel Koren (izraelský akordeonista) - posvícenské nedělní posezení pro
seniory. V areálu místního koupaliště.

Mokrovousy

2. 9. 10:00-17:00

Svatební den na Hrádku u Nechanic
- prezentační den s prohlídkou zámku se svatební koordinátorkou.

zámek Hrádek

2. 9.

14:00

Dětský sportovní den. V areálu sportovního hřiště.

Sadová

2. 9.

14:00

Rozloučení s prázdninami. Na hřišti.

Boharyně

2. 9.

18:00

Sousedské posezení. Hraje skupina Andante. V areálu sportovního hřiště.

Sadová

3. 9.

15:00

Rozloučení s prázdninami. Na fotbalovém hřišti na Probluzi.

Probluz

9. 9.

18:00

Taneční Nechanice - 1. lekce

Nechanice

Dny evropského dědictví na Hrádku u Nechanic - premiérové zpřístupnění elektrické rozvodny.
Večer koncert skupiny Chaire z Příbrami.

zámek Hrádek

4. 8. –6. 8. 11:00-15:00
5. 8.

9:00

11. 8. –13. 8.
12. 8.

13:00

SRPEN 2017

14.–17. 8.

26. 8.
26. 8.

27. 8.

14: 00

16:00

ZÁŘÍ 2017

16. 9. –17. 9. 10:00-17:00
16. 9.

14:00

Country hudební odpoledne. Podrobnosti na www.sovetice.cz.

Sovětice

16. 9.

17:00

4. ročník charitativního běhu. Pořádají R. a H. Balcarovi. Prezence od 17 hodin u hřiště TJ Sokol,
start v 18 hodin. Celá částka za startovné bude věnována "slaným dětem" (onemocnění cystickou
fibrózou). Přihlášky na OÚ Stěžery.

Stěžery

22. 9.

20:00

Posvícenské posezení v sále pohostinství U Hysků.

Těchlovice

Stěžerské šlapačky - 28. ročník. Start 9.00 – 10.00 hodin na hřišti Sokola Stěžery.
Pořádá TJ Sokol Stěžery.

Stěžery

ŘÍJEN 2017

23. 9.
24. 9.

17:00

18. ročník Svatováclavského koncertu v kostele Sv. Marka.
Pořádá Kruh přátel umění evangelisty Sv. Marka.

Stěžery

24. 9.

19:00

Postel pro anděla. Nechanický Ochotnický Spolek uvádí komedii Jaroslava Koloděje. Vstupné 80 Kč.

Nechanice

28. 9. 10:00-17:00

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

zámek Hrádek

30. 9.

11:00

Hubertova jízda - 10. ročník. V areálu myslivecké střelnice.

Horní Černůtky

30. 9.

15:00

Odpoledne naruby. Soutěžní odpoledne pro dospělé, které připravují děti. Bližší informace
a možnosti přihlášení soutěžních týmů na OU Mokrovousy.

Mokrovousy

30. 9.

18:00

První prodloužená - taneční Nechanice.

Nechanice

7. 10.

20:30

Oldies party. Kulturní dům.

Hněvčeves

27. 10.

18:00

Druhá prodloužená - taneční Nechanice.

Nechanice

28. 10. 10:00-16:00

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

zámek Hrádek

28. 10.

Dýňobraní. Tvůrčí odpoledne pro děti i dospělé.

Mokrovousy

17:00

Lyžařský oddíl TJ Sokol Stěžery pořádá

ŠLAPAČKY
S

Š

28. ROČNÍK

sobota 23. září 2017

Start od 9.00 – 10.00 hodin na hřišti Sokola Stěžery
*
Cíl bude otevřen do 16.00 hodin
na hřišti TJ Sokol Stěžery
V cíli bude otevřena hospůdka „Plechovka“
Pro účastníky jsou připraveny různě dlouhé
a náročné pěší i cyklistické trasy po okolí naší obce či
Mikroregionu Nechanicko a sousedních mikroregionů.

zpravodajství obce
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Medové slavnosti na zámku Hrádek u Nechanic a Včelařský den v Bažantnici Komárov
… Pokračování ze str. 1.
Poslední přednášku měl pan Ing.
Zdeněk Kulhánek, který přednášel
o apiterapii. Nechyběli také prodejci
včelařský potřeb a chovatelé včelích
matek.
1. ročník Medových slavností na
zámku Hrádek u Nechanic proběhl
1. 7. 2017.
Řekne-li se medová slavnost, napadne většinu lidí souvislost s českým
medem zcela správně. Starat se o kvalitu českého medu a celého českého
včelařství je třeba nejen publikováním
různých článků a dobrovolným vzděláváním včelařů, ale i aktivní propagací
medu, medových výrobků a života včel
u laické veřejnosti. Právě proto jsme
se rozhodli včelaření a medové produkty přiblížit laické veřejnosti hravou
a zábavnou cestou pro celé rodiny.
Vybrali jsme první prázdninový den,
na kterém byly pro rodiče připraveny
přednášky o medu. Přednášeli skuteční odborníci: pan Evžen Báchor,
pan Ing. Radim Kupka, pan Ing. Jozef
Salaj a další. Přednášky byly připraveny
formou jakési „ochutnávky informací“.
Pro podrobnější informace byl určen
prostor ve včelařském stanu, tam byla
možnost o dané problematice dále
diskutovat. Pro děti byla připravena
včelařská stezka, kde se mohly hravou
formou dozvědět více ze života včel. Na
Medových slavnostech byl připraven

další doprovodný program: sokolníci, cvičení králíci a psí agility, dětský
dřevěný kolotoč a dětský hasičský
útok. Pro návštěvníky byly připraveny
medové gastronomické speciality: medové pivo, medová zmrzlina, klobásky
na medu a medová snídaně: chleba
s máslem a pastového medu, který
chutnal opravdu výborně. Pastový med
se velice dobře roztírá a dobře se odebírá ze sklenice, nestéká z krajíce chleba (díky své krémovité konzistenci).
Velikou výhodou pastového medu je
bezpochyby fakt, že si vždy zachovává
svoji krémovitou konzistenci a veškeré
vitamíny. Za účelem volby nejlepšího
medu a medoviny byli vyzváni všichni
příchozí k ochutnávce různých medů
a také jejich hodnocení. Samozřejmě se
jednalo pouze o subjektivní hodnocení,
každý z nás má jinou chuť a preferuje
něco zcela jiného. Hlasovalo 310 návštěvníků a vybírali z 29 anonymních
vzorků. Jako nejlepší med Medových
slavností zvítězil med od včelaře
Daniela Petra z Nechanic, druhé místo
obsadil med od včelaře Petra Buriana z Hradce Králové. Na třetím místě
byl vyhlášen nejlepším medem mikroregionu Nechanicko med ze včelařství Evžen a Iva Báchorovi. V soutěži
o nejlepší medovinu mikroregionu Nechanicko soutěžilo 8 anonymních vzorků. Celkově hlasovalo 260 návštěvníků
a jako nejlepší vyhodnotili medovinu
ze včelařské farmy Doležalův med. Na
druhém místě se umístila medovina od

včelaře Daniela Petra z Nechanic, třetí
byla medovina od pana doktora Jozefa
Hoška - předsedy ZO ČSV Nechanice.
Nezisková a veřejně prospěšná akce
Medové slavnosti, zaměřená na zvýšení
povědomí a zájmu veřejnosti Královéhradeckého kraje o med se značkou
Český med a včelařství, se opravdu
povedla, akce se zúčastnilo 1820 návštěvníku. Díky podpoře okresní organizace Hradec Králové, Českého
svazu včelařů, Královehradeckého
kraje a města Nechanice, Agrodružstva
Lhoty pod Libčany a včelařské školy
Nasavrky se akce skutečně vydařila



a veškerý výtěžek z akce byl věnován
na opravu zámku Hrádek u Nechanic
a menší část pro rozvoj rodinného
centra Atelier Petrlenka.
Během celé akce hrála středověká
hudba Bohemian Bards. Zhlédli jsme
například krátké vystoupení dětí z MŠ
Sedlice, Medové slavnosti zakončila
hudební skupina Kantoři. Již pro Vás
připravujeme další ročník a budeme
se na Vás opět těšit na zámku Hrádek
u Nechanic, a to první prázdninový
den 30. června 2018.
Mgr. Zuzana Samleková
a Ing. Michal Vokřál, CSc.

Medové slavnosti na zámku Hrádek u Nechanic.

Veselo a stále krásněji je v Hněvčevsi
Hněvčeves - i rok 2017 přinesl
kromě tradičních akcí nové netradiční. Klub NOACÓ v průběhu plesové sezóny uspořádal nultý ročník
Hněvčevského biatlonu. Pomohla
určitě i letošní sněhová nadílka.
Dospělí a děti na běžkách zdolávali
připravený okruh, střelbu ve stoje
i vleže. Zájem byl velký, proto se
všichni těší na ročník další, stejně
jako na utkání v Hospodských
hrách – kostky, člověče nezlob se
atd., dětský karneval a turnaj ve
stolním tenise. Opět jsme se setkali také s cukrářkou paní Hynkovou
a její spolupracovnicí, tentokrát na
téma zdravé dobroty. Oblíbenou
zábavu nám přinesla Oldies párty, chlapi postavili obecní májku
a upálením čarodějnice s programem pro děti se konečně přihlásilo opravdové jaro. NOACÓ nás
pozvalo na další cyklistický výlet
– S čerty nejsou žerty aneb Ze Sobotky k Máchalovu mlýnu. První
část trasy vedla po naučné stezce
Údolí Plakánek až k hradu Kost. Po

návratu do Sobotky se ti, kteří měli
ještě dostatek sil, vydali na zámek
Dětenice. Uznání a pochvala za
přípravu a organizaci patří Luďku
Erbsovi. NOACÓ vyrazilo letos i na
Jizerskou 50 – ne na lyžích, ale na
kolech. V podmínkách na červen
velmi studených zaslouží všichni
účastníci obdiv. Zážitek stál určitě za to. Začátek prázdnin máme
u nás spojený s hledáním pokladu.
Tentokrát ho děti našly až skoro
u Rašína. Pohádkově laděné úkoly
nás provedly celou cestou a těšili
se na večer, na letní kino s osvěžující vánoční pohádkou Anděl páně
2. Terasa našich Sokolů byla obležena židlemi s malými a dospělými diváky. Sledovali jsme nejen
děj známé pohádky, ale i blesky ze
zlověstných černých mraků všude okolo. Všechno dobře dopadlo.
I když nás potkala chvilková průtrž,
vměstnali jsme se všichni pod střechu, projektor nepřestal pracovat
a my mohli dokoukat děj do konce. V druhém ročníku „Keškované“

se na trasu vydaly tři skupiny od- za pomoc nejen při konání akcí vážlivců. Nalezené souřadnice je obci Hněvčeves, klubu NOACÓ,
postupně zavedly do areálu ba- SDH Hněvčeves, TJ Sokol Hněvžantnice v Horních Černůtkách, čeves, mysliveckému sdružení
kde pro všechny byla připravena Bystřice-Hněvčeves a ostatním
střelnice a možnost vyzkoušet si dobrovolníkům.
střelbu z malorážky. Závěr paBlanka Domkářová
třil
vyhodnocení s odměnou
a opékání špekáčků. Prázdniny jsou v plném
proudu. Čeká nás
výlet do Hustířan, nohejbalový
turnaj a v závěru
dětský den. Každý čtvrtek také
cvičíme Tabatu –
intervalové posilovací cvičení. Vše
najdete na fcb.
Naše
obec
se nenudí. Stále
se
zlepšu Josef Erbs se synem Tomášem na náročném
je i její zázemí.
cyklistickém výletě v Jizerských horách.
Děkujeme všem
Foto: Vladimír Beran.
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Dětský den a rybářské závody
Sadová - Po dobré zkušenosti
z loňského roku se opět, v sobotu 3. června, uskutečnily tři akce
v jediném dni. V brzkých ranních
hodinách začaly rybářské závody
pro děti. Zpočátku se zdálo, že bude
více trenérů, rozhodčích a rodičů než
soutěžících dětí, ale již po chvilce zápolení bylo jasné, že množství soutěžících jistě neovlivní kvalitu závodů.
Ve srovnání s minulým rokem byl
konečný celkový úlovek srovnatelný,
i když bylo téměř o třetinu méně
soutěžících. Počasí nám přálo a i soutěžící byli spokojeni, nejen se svými
úlovky, ale i s hodnotnými cenami.
Od 14 hodin pokračoval program
soutěžemi dětského dne. Kolem 140
dětí se přímo zapojilo do soutěží,
které proběhly na 10 stanovištích.
Po soutěžích si mohly prohlédnout
novou cisternu hasičů ze Sovětic,

Policie nám ukázala služební auto,
psovodi se svými cvičenými parťáky „zadrželi pachatele“. Zadržení
nebezpečných pachatelů předvedla i zásahová jednotka policie. Pan
Ryba vozil děti se svým koňským
spřežením. Odstartovalo i letadlo,
které tradičně rozhazuje bonbóny.
To se sice potýkalo s problémy, ale
děti se bonbónů nakonec dočkaly náhradním způsobem.
Na dětský den navázalo v podvečer sousedské posezení. V jeho rámci
nám poprvé v Sadové zahrála kapela
ROCK-SOLIT. Po celý den bylo v nabídce bohaté a výborné občerstvení.
Poděkování patří všem, kteří pomohli s přípravou a průběhem celého
dne, ať už na stanovištích nebo u občerstvení.
Jiří Středa



Soutěže Dětského dne. Foto: Jiří Středa

Nechanický ochotnický spolek slaví své pětileté výročí
Nechanice - Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale obnovený ochotnický
spolek v Nechanicích existuje již celých 5 let. Narozeniny oslavil 1. března a následně svým příznivcům nadělil dáreček v podobě nové premiéry
„Postel pro anděla“. V průběhu roku
jsme s tímto představením navštívili Osice. S předchozí hrou „Drcla
loktem vo kredenc“ jsme se zúčastnili soutěžní přehlídky Miletínské
divadelní jaro, odkud jsme si krom
skvělých zážitků odvezli i několik
čestných uznání odborné poroty. Do
konce roku plánujeme ještě reprízy
„Postele pro anděla“, a to 19. srpna na

nádvoří zámku Hrádku u Nechanic
a 22. září v Lovčicích. Pro své domácí
i přespolní příznivce, kteří ještě hru
neviděli, nebo viděli a chtějí vidět
znovu, chystáme reprízu v Nechanicích 24. 9. 2017.
Na závěr roku nás čeká ještě jedno
výročí – 9. 12. 2017 to bude právě 5
let od naší první premiéry, a proto
jsme si pro příznivce nejen divadelní
zábavy přichystali na toto datum
malé překvapení.
Za NOS Ilona Matoušková
a Zuzana Kramářová



Závěr premiéry hry Postel pro anděla. Foto: Zuzana Kramářová.

Život v pravěku
Mokrovousy - 24. června se již tradičně uskutečnila událost pod názvem „Zábavné odpoledne, aneb
dětský den“. Místem konání byl areál
zdejšího koupaliště. Nejen děti, ale
i dospělí se mohli těšit na bohatý doprovodný program. Děti ze ZŠ Dohalice si pro návštěvníky připravily
pohádku O princezně ze mlejna. Dále
se návštěvníci mohli dozvědět něco
o životě dravců, zabavit se na vodních
atrakcích nebo se obeznámit s životem
v pravěku.
Edukativní
program
„Život
v pravěku“ děti provedl každodenními aktivitami lidí v dávných dobách.
Prostřednictvím naučné pohádky si
děti mohly lépe představit, jak probíhal
jeden z všedních dnů v pravěké vesnici.
Posluchači byli informováni o hmotné
kultuře, technologiích, způsobech, jakými si lidé obstarávali potravu nebo

například o tom, jak se pravěcí lidé
oblékali. Velmi poutavá byla pohádka,
která děti vtáhla „do pravěku“ a naladila je na další spolupráci. Téměř vše,
co bylo viděno v pravěké pohádce,
mohly vidět na vlastní oči na jednotlivých stanovištích. A nejen to, některé
činnosti si mohly vyzkoušet. Jednalo se
například o výrobu hliněných předmětů, zpracování potravin, třeba výrobu
mouky. Textilní stanoviště se věnovalo
jednotlivým materiálům a technikám,
které sloužily pro výrobu oděvu. Každý
měl možnost vyzkoušet, jak se spřádá
vlna nebo se tká za pomocí speciálně
upravených destiček, tzv. karetek. Zároveň byly vysvětleny postupy barvení
plátna, které se dříve používaly. Pomyslným zlatým hřebem programu byla
pravěká módní přehlídka s odborným
výkladem, kterého se ujal pražský
archeolog Mgr. Pavel Kacl. Místní

modelky a modelové se na předvádě- modelingová zkušenost, která dopadla
cím mole prošli v pravěkých oděvech na jedničku.
zapůjčených z Národního muzea. Ve
Eliška Horníková
všech případech to byla jejich první
Kristýna Pellarová

 Módní přehlídky se účastníci zhostili na jedničku i přesto, že to byla
jejich první modelingová zkušenost. Foto: František Chmelíček
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Rok se s rokem sešel
Sovětice - Každý rok v srpnu začínáme s hasičským plamenem
a dorostem novou sezónu a většinou se nám honí hlavou, jestli bude
úspěšná. Přeci jenom dětí, které
tvoří věkovou skupinu 6 až 18 let,
není zrovna málo a některé s námi
závodí již desátou sezónu. Prošly
přípravkou, plamenem a vlastně
i dorostem. Po úspěšném loňském
roce, kdy jsme měli poprvé v historii
zastoupení poprvé v historii na krajském i celostátním kole, jsme byli
plni očekávání. Postoupíme znovu
do krajského kola? Tato otázka se
honila hlavou všem vedoucím. Příprava byla náročná, ale pro celý kolektiv přínosná, jejím výsledkem byl
opět postup do krajského kola. Touto cestou musím poděkovat třiceti
dětem podílejícím se na podzimním
a jarním zápolení. Vyzdvihnout
musím Lucku Bezvodovou, Míšu
Bezvodovou, Kristýnku Středovou
a Štěpána Šubrta za postup a skvělé umístění. Dorostenky se ve

společném družstvu s SDH Chlum
umístily na 5. místě s pouhou jednobodovou ztrátou na třetí místo
a Štěpán Šubrt dostal Sovětice opět
na bednu, a to na druhé místo. Nesmírně si vážíme ocenění, které se
dostalo Nele Podubecké a Matěji
Krátkému za reprezentaci v roce
2016 a Václavu Ondráčkovi za celoživotní práci s mládeží. Na soutěži
v Sověticích jim byla předána medaile 3. stupně od okrsku Kanonýra
Jabůrka. Ovšem ani přípravka nezahálela. Kromě vystoupení na různých soutěžních a kulturních akcích
je čekalo soutěžní klání na Celostátním festivalu přípravek v Kunštátě.
Zde děti předvedly „svůj domeček“,
štafetu, ale i požární útok a odvezly si nádherné 3. místo. Odměnou
starším dětem za jejich úsilí bylo
víkendové sjíždění řeky Jizery a pří Celostátní festival přípravek v Kunštátě. Foto: Tereza Kučerová.
pravku s dětmi do deseti let čeká
zoologická zahrada. Velice nás těší, u počítačů, což je určitě prospěšné. druhému, je to pro nás ta nejlepší
že děti si již samy plánují tréninky A když jako vedoucí vidíme, že mají odměna.
navíc a tak se vzdávají např. sezení týmového ducha a jeden pomáhá
Aleš Krátký

ZOOPARK STĚŽERY

V letošním roce v dubnu navštívili
naši obec cyklisté v rámci výletu pořádaného mikroregionem. Cílem jejich
cesty byla návštěva jedné z největších
atrakcí naší obce – ZOOPARKU STĚŽERY. Pro ty, kteří se nemohli této
akce zúčastnit, jsme připravili rozhovor
s majitelem Jiřím Karkozskou.
Můžete nám stěžerskou ZOO představit?
ZOOPARK Stěžery je pro veřejnost
otevřen již čtvrtou sezonu a v roce 2016
byla za pomoci Evropských dotačních
fondů vystavěna budova Ekocentra.
Tato budova je určena především pro
environmentální výchovu.
Jaká zvířata návštěvník ve vaší
ZOO uvidí?
Mezi největší atrakce patří pár zeber
Tongo a Sauda, dále trio mladých velbloudů a samec pumy americké Hektor. Oblíbená je také skupina lemurů
kata, u kterých se nám letos podařilo
odchovat mládě. Mezi další přírůstky
v ZOOPARKU patří hříbata mini shetland ponyho, oslík domácí, koza gyrgentánská a podařilo se nám odchovat
několik mláďat kriticky ohrožených
papoušků.
Jaké jsou vaše chovatelské úspěchy
v letošním roce?
Nejnovějším přírůstkem je mladý
samec velblouda dvouhrbého, který by
měl být partnerem naší samičce Shakiře. V nejbližší době dokončíme výběh
pro surikaty a do konce prázdnin by
se v něm mohla zabydlet hned celá rodinka surikat.

Víme, že jste kontaktní ZOOPARK
s možností doslova si na zvířátka sáhnout, což oceňují zejména děti. Která
zvířata to jsou?
Hned při vstupu si děti mohou
vytáhnout z kotců zakrslé králíčky
a morčata. Kromě kotců jsou králíčci
umísťováni do venkovních výběhů, kde
si s nimi děti mohou volně hrát. V přiměřené míře dovolujeme některá zvířata krmit, a to tvrdým pečivem, jablky
či mrkví. V případě zájmu si návštěvníci mohou domluvit i jízdu na poníkovi.
Velký zájem prý vzbuzuje vaše terarijní expozice. Co zde návštěvník
uvidí?
Naše terarijní expozice je umístěna
v nově zbudovaném EKOCENTRU.
Návštěvníci zde uvidí aligátora severoamerického, želvu uhlířskou, chameleona pardálího a několik druhů
varanů. V této budově bude během
tohoto roku umístěna stálá expozice
koster uhynulých zvířat.
Nabízíte také nějaké výukové
programy?
Pro školy a školky nabízíme prohlídku vedenou průvodcem, který dětem hravou formou představuje zvířata. Učí je o jejich přirozeném prostředí,
upozorňuje na odlišnosti a seznamuje
je s chovem. Po domluvě lze přednášku
s průvodcem dohodnout i pro jiné skupiny, než jsou školy a školky.
Řekněte nám organizační informace pro návštěvníky.
V našem ZOOPARKU vybíráme příspěvek na provoz a krmení,
a to za děti 40 Kč a za dospělého 60

 Na startu se sešlo 151 vytrvalců. Foto: Kateřina Trnovská


Celostátní
Jednou
z aktivit
festival
Zooparku
přípravek
je příměstský
v Kunštátě.tábor.
Foto: Foto:
Tereza
Ing.
Kučerová.
Jiří Karkozska.



Děti z mateřských školek jsou častými návštěvníky Zooparku. Foto: archiv

Kč. Otevřeno máme denně od 10 do nebo na webových stránkách www.zo17hodin. Sledovat novinky a dění ko- ostezery.cz.
lem našich zvířat můžete na facebooku
Ing. Dagmar Smetiprachová
www.facebook.com/Zoopark-Stěžery
staroskta obce
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Letošní květen byl v regionu měsíc nabitý sportem
Mikroregion Nechanicko - Již
několik let se v našem regionu aktivně věnujeme pořádání sportovních
akcí.
6. května jsme před kulturním domem v Nechanicích startovali cyklistickou akci Mikroregionem Nechanicko na kolech. Dvě trasy - obě
přes Přímský les - dovedly cyklisty
do Stěžer, kde jsme se zastavili v zooparku. Mnozí, ač jsou z okolí, neměli o existenci této minizoo ani tušení.
Do cíle - na hřiště do Stěžer - nakonec dorazilo kolem stovky účastníků.
Nejstarším z nich byl pan Vlastimil
Mikolanda z Puchlovic, který letos slaví 79. narozeniny a je naším
pravidelným účastníkem. Na všechny cyklisty čekala odměna v podobě
trička a spousta malých drobných
dárků od Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR.
25. května se v Nechanicích konal dvanáctý ročník turnaje ve vybíjené. Zúčastnila se ho družstva ze
základních škol z Nechanic, Libčan,
Stěžer, Dohalic a Probluze. Prvenství

v mladší i starší kategorii si odvezly děti ze Stěžer. Mladší kategorie:
druhé místo Nechanice, třetí Libčany, čtvrté místo Dohalice. V kategorii starších žáků bylo pořadí stejné
- druhé místo Nechanice, třetí Libčany, čtvrté místo Dohalice a na pátém
místě skončila Probluz.
31. května se v Nechanicích konalo
tradiční olympijské klání mateřinek. Všech osm mateřských školek
v regionu se účastnilo již jedenáctého ročníku. Přálo nám počasí, vše
se podařilo zvládnout v dobrém čase,
jen odřených kolen bylo překvapivě
více než v loňském roce. Za trička
pro děti a jejich paní učitelky děkujeme Pivovaru Lindr Mžany. Barevně
odlišená trička dětí z jednotlivých
školek umožňovala dobrou orientaci
při plnění disciplín. Na stupně vítězů
a opravdové medaile dosáhli jen ti
nejlepší. Pro všechny děti jsme na
památku připravili památeční medaile.
Poděkování patří sponzorům,
a to Zdravotní pojišťovně Mi-

Nohejbalový turnaj
Sadová - V sobotu 27. května
se na sportovním hřišti uskutečnil turnaj v nohejbalu trojic.
Zúčastnilo se 7 družstev. Hrálo
se systémem každý s každým
na 2 vítězné sety. Turnaj byl velice vyrovnaný, hned 12 zápasů
se hrálo na 3 sety. Vítězství si
odneslo družstvo Holohlav, na
druhém místě se umístil Stračov, třetí místo obsadili Divočáci

HK, na čtvrtém místě se umístilo
družstvo SK Snů Třebechovice
pod Orebem, 5. místo patřilo
domácímu týmu Drahokam Sadová, šesté místo obsadil Duarig a 7. místo obsadilo družstvo
Náplav. Tentokrát turnaji přálo
počasí, a jelikož občerstvení bylo
tradičně vynikající, tak se turnaj
vydařil.
Jiří Středa

 Nohejbalový turnaj - družstva SK Snů Třebechovice a Náplavy.
Foto: Jiří Středa.

 Mezi jednu z disciplín Olympiády MŠ patří i skok daleký.
Foto: Jana Pečenková.
nisterstva vnitra, České spoři- padla na jedničku.
telně, a.s., firmě Lindr, České
Už teď se těšíme na další ročník
průmyslové zdravotní pojišťovně pravidelných sportovních akcí u nás
a obci Lodín. ZŠ Nechanice v regionu.
děkujeme za poskytnutí zázemí a poJana Pečenková
Mikroregion Nechanicko
moc s organizací, která jako vždy do-

Hrádek získal Těchlovický pohár
Těchlovice - první červnový víkend
byla zahájena sportovní sezóna tradičním fotbalovým turnajem.
Pozvané týmy, místní i z okolí, se sešly na zdejším hřišti, aby poměřily své
síly.
Stylem „každý s každým“ se utkaly
ve vzájemných zápasech, ze kterých
čtyři týmy postoupily do konečného
klání o nejlepší místa.
Poslední dva roky se snažili přiblížit
k prvnímu místu na tomto turnaji hráči týmu Hrádek, což se jim v loňském
roce sice podařilo, ale vítězství jim
přesto uniklo.
Letošní ročník byl novou šancí. Snaha zvítězit byla viditelná již od prvních
zápasů. Nakonec se přes všechny



problémy a zranění, které je tento den
provázely, probojovali hráči do finále, kde se utkali s místním favoritem,
týmem Těchlovice A. Po vyrovnaném
zápase byl výsledek jasný. Dlouho očekávané vítězství Hrádku se stalo skutečností.
Konečný stav byl následující:
1. Hrádek; 2. Těchlovice A; 3.
Papriky.
Závěrečné gratulace a odměny čekaly nejen na vítěze, ale i na jejich soupeře.
Krásný slunný den tomuto sportu
i jeho fanouškům přál a pro všechny
zúčastněné bylo připraveno malé občerstvení pod zdejším přístřeškem.
Bc. Zuzana Klazarová

Hrádek - vítězné družstvo fotbalového turnaje. Foto: Anna Ungrádová
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