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Pomoc v domácím prostředí
Starat se o nemocného nebo postiženého člověka vyžaduje mnoho úsilí,
času a sil. Jsou chvíle, kdy si i přes veškerou lásku k blízké osobě musí člověk
občas trochu „vydechnout“. Jestliže nechcete využít nějaké ústavní zařízení
a dáváte přednost tomu, aby si váš
blízký nemusel zvykat na nové prostředí a potřebná péče probíhala doma,
pak řešením je tzv. „terénní odlehčovací služba“.
Odlehčovací službou se rozumí souhrn takových služeb, které
umožňují pečujícímu se na určitou
dobu vzdálit z domácnosti, kde se stará o handicapovanou osobu (člověka
krátkodobě i dlouhodobě nemocné-

ho). Odlehčovací služba tak funguje
jako jakýsi „zástup“. Pečující si může
odpočinout nebo si vyřídit osobní
záležitosti (věnovat se svým zálibám,
„dospat se“, dojít si k lékaři, na nákup,
oběhat úřady apod.).
Podstatou této formy péče je
práce kvalifikovaného a zkušeného pracovníka vykonávaná přímo
v domácnosti klienta, přičemž rozsah
činností, které tento pracovník může
poskytnout, sahá od pomoci s osobní
hygienou přes drobné domácí práce
až po nejrůznější aktivizační činnosti,
trénink paměti, procházky a mnohé
další. Obsah odlehčovací služby je
podrobněji definován v § 44 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Ačkoli se nejedná o klasické stálé
pečovatelství, může být odlehčovací

služba využívána pouze pár hodin
v měsíci, ale i po několik měsíců.
Služba je určena zdravotně postiženým osobám starším 27 let a jejich
pečujícím. Ceny služby se řídí zákonem o sociálních službách a jsou
limitovány maximálně 130,– Kč za
hodinu péče.
Tuto službu zabezpečuje Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s.,
Pražská třída 231/184, Hradec Králové. V současné době je služba zabezpečována hlavně v Hradci Králové. Od 1. 12. 2017 bude služba
rozšířena i na území mikroregionů
Nechanicka a Urbanické brázdy, což
je umožněno díky projektu „Poskytování odlehčovací služby pro osoby
se zdravotním postižením v MAS
Hradecký venkov“. Projekt je finan-

cován z prostředků Evropského sociálního fondu a kromě přímé podpory
nabízí také bezplatné poradenství
(např. informace ke kompenzačním
pomůckám či dostupné domácí
zdravotní péči), ale i pomoc s vyřízením příspěvků na péči, příspěvků
na mobilitu aj.
Staráte se o člověka s postižením
a potřebujete si trochu oddechnout?
Pak využijte terénní odlehčovací službu. Bližší informace získáte
na telefonních číslech: 495 533 537,
603 555 833 nebo při osobní návštěvě
v sídle poskytovatele této registrované
služby, a to na adrese: Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s., Pražská třída
231//184, 500 40 Hradec Králové –
Plačice.
Mgr. Helena Vránová

■ Sídlo Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. Foto: archiv

Přijme uchazeče na
tyto pracovní pozice:
• Opravář zemědělských strojů
• Pracovník do živočišné výroby
• Řidič skupiny C

Více informací na tel. 605 849 282

■ Obec Dolní Přím opravila víceúčelové hřiště u školy na Probluzi.
Původní travnatý povrch byl nahrazen umělým. Akce byla ve výši
456 433 Kč včetně DPH hrazena z rozpočtu obce. Foto: Petr Švasta
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Po stopách rodu Žočků
V minulém čísle Zpravodaje
jsem čtenáře seznámila s Hedvikou
Žočkovou a jejím „pochvalným přípisem“ k Úsporné válečné kuchařce. Při psaní článku jsem se opírala o informace, které jsem získala
převážně z genealogického bádání
v matričních knihách.2 K mé velké
spokojenosti nezůstal článek bez povšimnutí, a já se tak mohla setkat s Jiřím Žočkem, který se před několika
lety přistěhoval se svými blízkými
do Popovic. Ani netušil, že se vlastně
vrací do oblasti, kde původně žila
část jeho předků.
Společně jsme se „ponořili“ do
tajů jeho rodu. Význam příjmení
Žoček není potřeba dalekosáhle
vysvětlovat a nutno podotknout,
že nositelů tohoto příjmení jsou
v České republice jen necelé dvě
stovky.3 V minulosti byly rodiny Žočkových rozptýleny prakticky v celém
zdejším regionu (Dohalice, Třesovi1

ce, Nechanice včetně místních částí,
Roudnice nebo Dobřenice), ale i ve
vzdálenějších Plotištích, Předměřicích nad Labem nebo Smiřicích. Začala jsem se ale zajímat hlavně o příbuzenskou návaznost Jiřího Žočka se
zmiňovanou „hospodyňkou“ Hedvikou. Mohla jsem tak nahlédnout
do detailně zpracovaného vývodu
z předků, který mi pomohl vše podrobně pochopit.
Rodová historie Jiřího Žočka se
začala psát v obci Jasenná, ležící poblíž Jaroměře. Právě zde se měl v roce
1669 narodit první písemně doložený
předek, též Jiří Žoček. Když mu bylo
devatenáct let, přiženil se do nedalekého Plesu. Rodina zde žila po další
dvě generace. Pravnuk Jiří, který
přišel na svět v roce 1766, se oženil
s Annou Polívkovou z Lípy. Díky
tomu se část rodu dostala do blízkosti
Nechanic.
První čtyři děti se manželům

Žočkovým narodily v Lípě. Osud
však rodinu zavál do Starých Nechanic, kde na svět přišli další čtyři
potomci. Syn Václav, který se Jiřímu
a Anně narodil v roce 1794, pojal
za ženu Františku Vaňkovou. Později z pramenů vyplývá, že se z velmi plodného manželství Václavova
druhorozeného syna Josefa s Marií
Kuželovou, pocházející z Hrádku,
narodil jako devátý v řadě syn František. A byl to právě on, kdo se v roce
1894 stal otcem Hedviky Žočkové,
později provdané Honcové. Z celého,
na první pohled složitého bádání
tak zjišťujeme, že dědeček Hedviky
a praprapradědeček Jiřího Žočka
z Popovic byli bratři.
Bádání po vlastních předcích bývá
složitou a dlouhodobou záležitostí. Je však zaručeno, že se na samém
konci dozvíme podrobnosti o našem
původu a mnohdy se nám podaří
přenést se o několik století zpět. Do

doby, kdy pravidla života nebyla určována námi samotnými, ale člověk
se musel řídit jinými zákonitostmi,
rozhodnutím vrchnosti, potažmo rodiči, a v neposlední řadě i sociálním
postavením, které k mnohému předurčovalo. Ale i tak je genealogie zajímavou vědní disciplínou, která jde
ruku v ruce s historií a pomůže nám
mnohé odkrýt a pochopit. Třeba i to,
proč se mnohdy i nevědomky vracíme do míst, kde máme kořeny.
Mgr. Eva Větrovská
1) Zpravodaj Mikroregionu
Nechanicko, č. 3-2017, s. 3.
2) Jedná se o matriční knihy narozených, zemřelých nebo oddaných
(uložené ve Státním oblastním
archivu v Zámrsku).
3) www.kdejsme.cz

Munzee a Geocaching
Celosvětová hra Munzee funguje
na Hradecku již několik let. Hra spočívá v hledání speciálně vytvořených
známek s QR kódem pro daná místa,
které jsou umístěny v turistických
atraktivitách nebo jejich blízkosti.
Jejich následné načtení přes chytré
mobilní telefony přičte účastníkům
hry body do pořadí, kde se soutěží
o prvenství v počtu nasnímaných
QR kódů. Je to jednoduché, stáhně-

te si aplikaci na www.munzee.com
a začněte sbírat. Na území turistické
oblasti Hradecko je umístěno několik desítek známek, které naleznete
poblíž nejznámějších památek, ale
i na těch méně známých místech.
Turistům v Hradci Králové je geocaching známý a je vhodný pro výlety nebo procházky během příjemných podzimních víkendů. Na území
Hradecka se skrývá mnoho ukrytých

krabiček (kešek), které čekají na
objevení. Co vlastně keška a geocaching je? Geocaching je sportovní
turistická hra, při které se hledají
krabičky či různé schránky pomocí
GPS souřadnic. Stačí vám k tomu jen
chytrý telefon s aplikací geocaching.
Tyto schránky jsou pečlivě skryty
a zavedou vás na zajímavá místa.
Můžete hledat kešku v hradeckých lesích, na historických místech nebo na

běžné procházce v centru města. Záleží jen na vás, jakou kešku si vyberete. Nezapomínejte na to, že schránky
mají různé stupně obtížnosti. Některé
naleznete na odpolední procházce s dětmi a u jiných se zase musíte
dostat do těžce dostupných terénů,
kde budete potřebovat speciální vybavení.
Zdroj a foto: DM Hradecko

■ Munzee najdete i na Hradecku. Foto: DM Hradecko
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Nejen prohlídky v kostýmech zvedly na zámku návštěvnost
Státní zámek Hrádek u Nechanic
zaznamenal ke konci září vzrůst návštěvnosti oproti loňskému roku
o 3 000 návštěvníků. Přispělo k tomu
otevření nové trasy Zámecké sklepy,
častější prohlídky Hodinové věže
nebo obnovení zámeckých trhů, které
společně s kostýmovanými prohlídkami a doprovodným programem tvoří Zámecké slavnosti.
Na podzim tohoto roku se dokončuje oprava omítek na jihovýchodním
rizalitu zámku a nový nátěr také dostala spojovací chodba k hospodářskému dvoru. Do roku 2018 bude zámek
Hrádek vstupovat celý červený, což
byla do 60. let jeho původní barva.
Z dalších stavebních obnov jmenujme
alespoň obnovu původní historické
elektrorozvodny z roku 1914. Z při-

pravovaných stavebních akcí můžeme
zmínit opravu nadzemních teras nebo
přípravu projektu na obnovu východní
části hospodářského dvora.
Z vydařených akcí na zámku zmiňme Festival Romantický Hrádek, jehož
19. ročník s sebou přinesl opět vysokou
kvalitu všech vystupujících. Dále Zámecké slavnosti, které se konaly vždy
třetí víkend v červenci a srpnu. Návštěvníci si užili kostýmované prohlídky v zámku, otevřenou výstavu
připomínající 160. výročí od dostavby
zámku, doprovodný program, tradiční
stánky či občerstvení. Novinkou tohoto roku byly Medové dny, které přilákaly příznivce medových produktů
nebo Hrádkozámecká noc - prohlídka
zámku bez průvodce, s občerstvením
a hrou na harmonium v kapli. Mezi

další tradiční akce patřily opět Velikonoce na zámku nebo Svatojánská noc.
V neposlední řadě dětské návštěvníky
potěšily prohlídky zámku s hraběnkou,
tedy zkrácená procházka zámkem
s průvodkyní v kostýmu.
V rámci Dnů evropského dědictví byla 16. září při prohlídkách zámeckých sklepů s ukázkou technických
vymožeností poprvé v historii zpřístupněna i elektrická rozvodna. Během
prohlídky měli návštěvníci možnost
vidět mimo jiné tři unikátní transformátory. První je z roku 1914 z továrny Aloise Dudy, druhý po roce 1927
dodala firma Českomoravská Kolben
– Daněk a třetí od firmy AEG je tu
od padesátých let. O této technické
památce se však nepodařilo zjistit, zda
je poválečná, nebo se jedná o válečnou
kořist. Proud o napětí pět tisíc voltů,

který se na zámku měnil na nízké napětí 400 voltů, sem byl pravděpodobně
přiváděn skrz sběrny z Těchlovic a Nechanic. Rozvodna byla otevřena veřejnosti ještě 28. září a 28. října. I na
příští rok je plánováno zpřístupnění
tohoto okruhu, podlaha ve sklepních
prostorách však musí projít rekonstrukcí.
Připravujeme jubilejní 25. ročník
akce Vánoce na zámku. Od 25. listopadu do 10. prosince na návštěvníky
čeká vánočně vyzdobený zámek, občerstvení v historické kuchyni, páteční
noční prohlídky i sobotní vánoční koncerty.
autor článku a foto
Mgr. Martin Rejman
kastelán státního zámku
Hrádek u Nechanic

■ Zámecké slavnosti - ukázka řemesel.

■ Prohlídka s hraběnkou - kostýmované prohlídky pro děti.

■ Zámecké slavnosti - Bílkovo Kratochvilné divadlo.
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Vesnice roku - Modrá stuha letos patří Hrádku
Hrádek - již podruhé jsme se
účastnili soutěže Vesnice roku. V loňském kole jsme obec představili hlavně
ve fotografiích, videích a vyprávění, za
což jsme byli oceněni Cenou hejtmana
za udržování venkovské pospolitosti.
V letošním kole jsme se více snažili představit komisi společenský
život v naší obci. Příjezd komise byl
naplánován na odpolední hodiny,
což umožnilo zapojení pětatřiceti
dobrovolníků do dvouhodinového
programu, ze kterého si komise odnesla živý zážitek.
Připravili jsme si zkrácenou verzi
stezky odvahy, jenž tu pro děti a dospělé po sedm let pořádáme. Z pohádkového lesa, přes strašidelné sklepy
zámku jsme komisi provedli poutí
plnou smíchu, úžasné atmosféry i troškou strachu.
Přepravu od zámku do vsi nám
ochotně zabezpečili historickým vozem bratři hasiči z Libčan.
U obecní hospody byla pro komisi
připravena ukázka zásahu našich nejmladších dětských hasičů. Poté nesmělo chybět občerstvení, a to již tradičně
výborný ovárek.
Komise nás obdařila cenou Modrá
stuha za společenský život v obci Hrádek v Královéhradeckém kraji v soutěži Vesnice roku 2017. Tím nám také
umožnila čerpat částku 600 000 Kč na
rozvoj obce.
Již v loňském roce jsme oslavu uděleného ocenění „Pospolitostí“ nazvali
a při kulturním programu se kolem
hospůdky naší potkali. Věřím, že jsme
tím založili novou tradici povinné
účasti na kulturním dění a sousedského posezení.
Významný německý sociolog Ferdinand Tönnies definoval dvě základní
formy lidského soužití: Pospolitost
spočívá na kladných a spontánních citových vazbách mající svůj původ v rodinném soužití. Upřímnost osobních
vazeb je umožněna malým rozsahem
skupin podobnými zájmy všech jejich
členů, kteří kooperují v rámci celku.
Druhý
typ
označoval
jako
společnost. Společnost je typická pro
moderní dobu. Oproti pospolitosti
je založena na množství neosobních
vazeb, které jedinci utvářejí na základě chladné kalkulace zisku, jenž je
hlavním motivem jejich jednání. Lidé
se sobě navzájem odcizují a každý chápe druhého jen jako nástroj k dosažení
cílů.
V dnešní době bohužel narážíme na
soužití ve společnosti, nikoli v pospolitosti.
Druhým rokem jsme se tedy, i přes
deštivé počasí s příjemnou atmosférou
potkat mohli. Užili jsme si loutkového
divadla pro nejmenší, úžasného zvuku
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cimbálu z Rožnova pod Radhoštěm,
výborného prasátka a osvěžujícího zlatavého moku či vinné révy.
Počasí nám náladu nezkazilo,
vody je potřeba. Lidé tedy museli být
hromadně pod střechou a tím mít
společně blízkou komunikaci, a to mě
nejen jako starostu oproti slunečnému
dni pocitem spokojenosti naplňovalo.
Modrá stuha u nás tedy visí, věřím
a doufám, že v budoucnu to nepůjde
ztuha.
Vpravdě a upřímně jsem přesvědčen, že jsme byli spravedlivě za dosavadní snažení ohodnoceni. Asi bych
měl zmínit, že jsme pořádali k třiceti
různorodých akcí ročně. O všech se
rozepisovat nelze, ale rád bych alespoň
některé vyzdvihl.
Největší účastí diváků a komparzistů se těší Stezka odvahy, kterou jsme
představili i komisi. Na pětatřicet
dobrovolníků si vytvoří kostýmy a po-

noří se do děje. Velké díky v tomto případě také patří správě zámku Hrádek,
která nám stále zachovává přízeň.
Konečně jsme se díky zimě dočkali
po šesti letech biatlonu kolem Hrádku.
Karetní zápolení v „Prší“ máme
třikrát ročně s ideálním systémem
turnaje „kde o nic nejde“. U stolů se
střídáte se sousedy a ve vtipném zápolení se navzájem dobíráte. V průběhu turnaje si dopřáváme opětovně
výborného ovárku.
Na „Hrádovském jezeře“ pořádáme
rybářské závody pro dospělé i pro děti.
Mezi další akce patří dětský karneval, drakiáda, Mikuláš, pálení čarodějnic, dětský den, obecní ples, rocková
zábava, Hrádovská šlapka (výlet na kolech), motosrázky, Šlapačky na Chlum,
výlety s obcí do malebných zákoutí
Čech, koncert a vánoční mše v kostele,
Silvestr, divadelní představení v našem
sále. Ve spolupráci s obcí Těchlovice

vyrážíme za kulturou do Prahy. Sousedská posezení s kytarou a minimálně
s topinkou k zakousnutí nás také baví.
Dále pořádáme turnaje v ping-pongu,
nohejbalu a šipkách. Samozřejmě, „zapálení“ našich hasičů, jenž jsou jediným spolkem v obci, nelze opomenout.
Děti se s koňskou stříkačkou účastní
na Nábřeží paromilů v Hradci Králové.
Obec Hrádek má v zastoupení hasičů čtyři týmy: Stará garda, muži, ženy
a mládež. Všichni nás zdárně reprezentují na soutěžích.
Závěrem bych chtěl opětovně poděkovat lidem, kteří aktivně pomáhají
s akcemi a jsou jejich součástí. Děkuji
také účastníkům a divákům našeho
snažení za přízeň.
Přeji všem zdraví, pozitivní energii
a jen přátelské vztahy.
Filip Danda
Starosta obce Hrádek

■ Stezka odvahy. Foto: Marek Vaňátko

■ Rybářské závody. Foto: Martina Naarová
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AŤ SI PRŠÍ NEBO LEJE, VE MŽANECH SE NĚCO DĚJE
Mžany - v sobotu 23. září 2017 se
od 14.00 hodin konalo slavnostní
otevření Společné stezky a chodníku
Mžany-Sadová. Počasí již tradičně
nepřálo, ale i tak si tuto akci nenechalo ujít asi 80 občanů našich tří
obcí spolu s občany ze sousední
Sadové. Na toto slavnostní otevření
cyklostezky přijali pozvání Ing.
Otakar Ruml za Královéhradecký
kraj, Ing. Zdeněk Bednář, který pro
nás zajišťoval kompletní administraci projektu včetně zajištění dotace na SFDI, a Ing. Tomáš Rak,
projektant a zároveň stavební dozor
celé stavby. Krátce po 14. hodině za
drobného deště Jiří Pršala, místostarosta obce, přivítal naše hosty a občany na této slavnostní akci. Poté
předal slovo starostovi obce Tomáši
Valenovi, který v krátkosti zhodnotil celou výstavbu společné stezky
Mžany – Sadová. Ing. Otakar Ruml,
který především vyzdvihl výhodu bezpečného provozu v daném
úseku, plně doufá, že se podaří tuto
cyklostezku rozšířit i do sousedních
obcí. Ing. Zdeněk Bednář pak s Ing.
Tomášem Rakem velice stručně popsali administraci a technické řešení
této stavby a poděkovali nejenom
zastupitelům za pozvání na tuto
akci. A konečně mohlo přijít na
řadu naše motto: „CHCEŠ-LI KOUSEK STUŽKY, VEZMI S SEBOU
NŮŽKY.“ Každý z přítomných si
mohl ustřihnout slavnostní stužku
a odnést si ji domů pro uchování
vzpomínky na tento den. Ale to
nejlepší nás teprve čekalo. Děti
a paní učitelky z Mateřské školy ve
Mžanech měly připravené nádherné
pásmo názorných ukázek, jak se dá
společná stezka pro pěší a cyklisty
bezpečně využít nejen pro chůzi či

jízdě na kole. Starší děti ze základní
školy s paní ředitelkou a panem učitelem si pro změnu připravily pro
hosty a občany pásmo básniček.
Patří jim veliké poděkování. Za odměnu dostaly od Obecního úřadu
Mžany drobné dárky. Poté následovala volná zábava. Kdo měl zájem,
mohl si půjčit jednu z 20 koloběžek
od českého výrobce Kostka a celou
trasu cyklostezky na ní profrčet.
Komu se nechtělo jezdit, mohl přijmout pohoštění v našem stánku.
Doufám, že i přes nepřízeň počasí
byli všichni přítomni spokojeni a na
toto slavnostní otevření společné
stezky pro pěší a cyklisty budou
v dobrém vzpomínat.
A na závěr pro ty z vás, kteří máte
zájem si pročíst pár řádků, jak se
celá stavba realizovala.
Již v roce 2009 starosta obce
Mžany Ing. Jan Vratislav a starosta
obce Sadová Ing. Drahoš Falta odstartovali projekt včetně územního povolení na výstavbu chodníku
Mžany - Sadová. Vzhledem k vysokému poplatku za zábor půdy (cca
1.6 mil Kč) a nemožnosti získání
finanční podpory z dotací, nebylo
možné tuto stavbu z rozpočtu obce
realizovat. Změna přišla na konci roku 2015, kdy nás oslovil Ing.
Zdeněk Bednář, který pro nás měl
informaci týkající se možnosti podání žádosti o dotaci na výstavbu
společné stezky a chodníku na Státním fondu dopravní Infrastruktury. Bylo nutné přepracovat projekt
z původního chodníku na společnou
stezku pro pěší a cyklisty. Poplatek za zábor půdy je na tuto stavbu
osvobozen. Tohoto úkolu se ujal Ing.
Tomáš Rak. Vše se podařilo a my

■ Slavnostní otevření stezky. Foto: Ing. Jan Vratislav

jsme podali na konci roku 2015 žádost na SFDI na výstavbu společné
stezky pro pěší a cyklisty Mžany-Sadová. Koncem dubna 2016 byla naše
žádost výborem SFDI schválena
v dané výši 4,5 mil. Kč. Tato částka
byla stanovena na 85% uznatelných
nákladů. Jen pro zajímavost, v této
výzvě byly schválené pouze dvě žádosti z Královéhradeckého kraje
a oboje z našeho mikroregionu
(Mžany, Kunčice). Do výběrového
řízení na dodavatele stavby se přihlásily 4 firmy a vítězem se stala firma KENVI s.r.o. Žamberk s cenou
6.843.000 Kč.
Ačkoli se zdálo, že nám doposud
vyšlo vše, co jsme si přáli, zůstala
zde otázka, jak dofinancovat tento projekt. Po dlouhých poradách
zastupitelstvo obce dotaci ze SFDI
schválilo. Zbývalo zajistit finance
na dostavbu cyklostezky, abychom
rozpočet obce zatížili pokud možno
co nejméně. Na doporučení Ing.
Otakara Rumla, toho času prvního
náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, jsem byl vyslán na
zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kde jsem osobně prezentoval stavbu a náš požadavek na
1 mil Kč na výpomoc při dofinancování této stavby. Nic jsme neponechali náhodě a společně se zastupitelem Martinem Duškem jsme osobně
požádali i našeho kamaráda Miloše
Lindra o finanční příspěvek na dofinancování cyklostezky. Manželé
Lindrovi přispěli finanční částkou
ve výši 1 mil. Kč. Za tento dar jim
patří veliké poděkování. I následná
zpráva Ing. Otakara Rumla, že náš
požadavek na 1 mil. Kč byl schválen, nás ujistila ve správnosti našich
kroků. Tímto bych též chtěl podě-

kovat Královéhradeckému kraji za
finanční podporu.
V září 2016 jsme zahájili realizaci
stavby. Nejprve byla provedena přeložka kabelu O2 a následně začaly
práce dle projektové dokumentace.
I zdánlivě jednoduchá stavba se neobejde bez problémů, které jsme ale
dokázali vyřešit. 11. listopadu 2016
byla provedena pokládka asfaltového koberce na těleso cyklostezky.
Na jaře 2017 jsme provedli montáž
veřejného osvětlení v celé délce cyklostezky.
Cyklostezka byla hotová, ale stále tomu něco chybělo. Proto jsme
uvítali návrh Ing. Jakuba Kratochvíla ze Stračovské Lhoty, který
přišel s možností podání žádosti
na nadaci ČEZ, dotace na projekt
liniová výsadba keřů podél cyklostezky Mžany-Sadová. I tato naše
žádost byla podpořena a to ve výši
100%. Nezbývalo tedy nic jiného,
než požádat o pomoc, při výsadbě bezmála 1400 ks habrů a ptačího zobu. Pomohly děti ze ZŠ a MŠ,
zapojili se i rodiče a spoluobčané.
Vše se zdárně povedlo a tímto
Vám patří moje velké poděkování.
Členové SDH Mžany zajišťovali po
celé léto zavlažování těchto keřů.
Chlapi, děkuji. V neposlední řadě
následovala kolaudace stezky a veřejného osvětlení. Celé dílo je řádně
zkolaudované, zaplacené a nám nezbývá nic jiného než si přát, aby naše
společná cyklostezka Mžany - Sadová sloužila dlouhá léta našim občanům, ale i přespolním. A na úplný
závěr mi dovolte motto č. 2: VĚŘTE
TOMU NEBO NE, CYKLOSTEZKA
UŽ TU JE.
Tomáš Valena
starosta obce

■ Cyklistická stezka Mžany. Foto: Ing. Jan Vratislav
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Z Kunčic do Nechanic na kole bezpečněji
Kunčice se radují - v letních měsících se podařilo vybudovat dlouho
diskutovanou Stezku pro cyklisty
a chodce Kunčice – Nechanice, podél
silnice II/323.
Hlavním impulsem pro vybudování cyklostezky byla zvyšující se
intenzita dopravy na přilehlé komunikaci. Realizací cyklostezky jsme
chtěli zajistit zvýšení bezpečnosti
občanů při pravidelném dojíždění
do zaměstnání, škol, na úřady, za lékaři, do obchodů apod. Trasa stezky byla navržena kapacitně tak, aby
spolehlivě zajišťovala obousměrný
a bezpečný pohyb cyklistů a chodců.
Samotné výstavbě cyklostez-

ky předcházela velmi náročná
a dlouhodobá práce, která byla zahájena již v roce 2015. Pro samotnou
realizaci projektu bylo nejdůležitější
získat pozemky, kterými měla stavba procházet. Stavba cyklostezky
byla dokončena v září 2017 firmou
Novostav Komunikace, a.s. a čeká na
kolaudaci. Délka cyklostezky je 1200
m a šíře 2 m. Projekt byl z části financován dotací ve výši 2346000 Kč ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Věříme, že cyklostezka bude maximálně využívána a zvýší se tím bezpečnost občanů.
Ing. Andrea Hajnová

■ Kunčice - Nechanice - cyklistická stezka. Foto Roman Vyčítal

Opravená bývalá hasičská zbrojnice
Stračovská Lhota - Náves až do
letošního léta hyzdila polorozpadlá
bývalá hasičská zbrojnice za zastávkou
autobusu. Byla postavená zřejmě
někdy v padesátých letech minulého
století namísto staré dřevěné hasičské
zbrojnice a svému původnímu účelu
sloužila zhruba dvacet let. Po zrušení
samostatného lhoteckého hasičského
sboru a jeho začlenění do mžanského
SDH se vjezdová vrata zazdila a nahradily je dveře. Vzniklá místnost pak
byla příležitostně různě využívána,
nejdéle jako mandlovna. V posledních
letech se ale elektrický mandl, který
si lhotecké ženy kdysi samy pořídily
z peněz za brigády, přestal používat,
neudržovanou střechou začalo zatékat
a nejen mandl, ale celá budova se stala nepoužitelnou. Ve Stračovské Lhotě
ale už léta není žádná hospoda ani jiná

společenská místnost a to samozřejmě
citelně chybělo, zvláště když se místní
(nejen) důchodkyně v posledních letech snaží oživit venkovský sousedský
život. Naštěstí nám vyšlo zastupitelstvo
obce Mžany vstříc a investovalo letos
do opravy. A tak se v polovině září
mohlo konat na lhotecké návsi první
sousedské setkání se zázemím v této
malé „klubovně“. Sbor dobrovolných
hasičů zapůjčil a postavil na náves
navíc stany, takže i když počasí vůbec
nepřálo, pršelo a byla zima, vůbec to
nevadilo. Celé odpoledne a večer Lhoťáci přicházeli na chvíli posedět a popovídat si. Nejvíce potěšilo, že přišli jak
ti nejstarší, tak ti nejmladší.
Chceme proto tímto poděkovat zastupitelstvu obce Mžany a věříme, že
investice byla opravdu pro dobrou věc.
Irena van Vuurenová

a Hana Krátká

■ Hasičská zbrojnice před rekonstrukcí. Foto: Irena van Vuurenová

■ Ze staré hasičské zbrojnice je nová společenská místnost. Foto: Pavla Krátká
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Týden knihoven
Nechanice - Další ročník celostátní akce „Týden knihoven“ proběhl ve
Štolbově městské knihovně ve dnech
2. – 5. října. Knihovnu v tomto týdnu

navštívili žáci 2. až 5. ročníků ZŠ. Svoji
přízeň knížkám vyjádřili výrobou kytiček, které jsme pak spojovali do řetězů. Vznikl tak 17 metrový řetěz, který

jsme rozdělili na části a vyzdobili celou telkou nebo s knihovnicí, zda by se pro
knihovnu. Druhý úkol pro děti byl vy- ně hodila. Ti, kteří už vlastní čtenářský
brat si v knihovně knížku, kterou by si průkaz si vybranou knížku půjčili.
chtěly přečíst a zkonzultovat s paní učiHana Kramářová

■ Knihovna patřila začátkem října dětem. Foto: Hana Kramářová

Šikulové v ZŠ Nechanice
Nechanice - ve středu 4. října 2017 byla naše škola poctěna návštěvou televizního štábu pořadu
„Šikulové“. Režisér, 3 kameramani,
2 zvukaři, scénáristka, výtvarnice,
2 moderátoři a 40 dětí z prvního
stupně během celého dopoledne na-

táčeli vznik čtyř výrobků spjatých
se školním prostředím.
Nejdříve děti spolu s Janou a Ivem
vyrobily pouzdro na tužky, poté
se další desítka pustila do výroby vaku
na bačkory či úboru na tělocvik. Třetím výrobkem byl obal na žákovskou

knížku. Poslední skupinka dětí si ušila
obal na svačinu. Všichni byli moc šikovní a výtvory se velice povedly.
Natáčení probíhalo v prostorách
školní družiny a jedné třídy. Děti si
tento den velice užily, získaly podpisy
a fotografie známých „Šikulů“ Jany

a Iva a již se nemohou dočkat dne, kdy
se uvidí na televizních obrazovkách.
Nezapomeňte si 3. prosince v 11:00
hodin zapnout Déčko, ať se sami
přesvědčíte, jaké šikuly máme v naší
škole.
vychovatelky ŠD

■ Natáčení pořadu "Šikulové". Foto: Mgr. Karolína Soukalová
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Zlepšení bezpečnosti díky nově vybudovanému chodníku
Boharyně - Již několik volebních
období se v zastupitelstvu obce i mezi
občany diskutovalo, že by bylo potřebné vzhledem k narůstající dopravě a zajištění bezpečnosti občanů
vybudovat chodník ke hřbitovu
v Boharyni. Před dvěma lety zastupitelstvo rozhodlo, že budou zahájeny
přípravné práce a zajištěny potřebné
doklady a povolení. Zpracování

projektu, územní a stavební řízení
trvaly více jak 1,5 roku, realizace 4
měsíce.
Spolu s novým chodníkem od
budovy základní školy ke hřbitovu
bylo vybudováno i parkoviště u sportovního areálu, parkoviště u hřbitova
a nové vjezdy k rodinným domům
po obou stranách komunikace. Byl
zatrubněn příkop a odvodněna ko-

munikace. Současně bylo ke hřbitovu prodlouženo veřejné osvětlení.
Celkové náklady činily více jak 2 mil.
Kč. Obec na tuto akci získala dotaci
z prostředků Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje ve
výši 600 000 Kč.
Nový chodník je bezbariérový
a slouží občanům zejména k bezpečnému přístupu nejen ke hřbitovu,

ale především do sportovního areálu
v Boharyni, kde se nachází fotbalové
hřiště, víceúčelové hřiště s umělým
povrchem a osvětlením, dětské hřiště a pódium, kde se konají různé
kulturní akce. Při cestě ke hřbitovu
občané již nemusí chodit po silnici
a vyhýbat se projíždějícím vozidlům.
JUDr. Věra Macháčková
starostka

■ Rekonstrukce komunikace ke hřbitovu. Foto: JUDr. Věra Macháčková

Postřehy (obecního sekáče) potřetí - Topná sezóna budiž pochválena!
Ne, nezbláznil jsem se ani jsem nedostal kotlíkovou dotaci. Pokud vás
to napadlo při čtení titulku těchto
postřehů, musím vám vysvětlit, jak
jsem se k němu dopracoval. Každý
podzim začíná vymetáním komínů,
pozváním kominíka a také přípravou
topiva. Plynaři otočí kolečkem, těm
je hej. Ti, co jsou „podobojí“, dosypou uhlí do sklepa a my, dřevaři,
s dřevníky doplněnými přes léto,
štípeme do zásoby třísky na podpal.
A teď se dostávám k jádru mého
postřehu. Někde stačí k podpalu
tuhý líh, jinde smotky parafinového podpalovače, ale bez novin to
stejně většinou nejde. Já jsem v tomto
směru „za vodou“. Příbuzní z města
bydlící v paneláku mě na zimu starými novinami dostatečně zásobí.
Ale přesto jsem letos v létě neodolal.
Když jsem do modrého obecního
kontejneru vyhazoval nějaké kartony, na dosah ruky jsem v něm uviděl úhledně převázaný balík starých
novin. Teprve doma jsem zjistil,
že jsou to noviny z července, srpna a září roku 2000. Jejich původní
majitel měl docela široký čtenářský
záběr. Kromě Hradeckých novin
balík obsahoval i Blesk, občas i Hospodářské noviny. Můj postřeh se teď
rozděluje do dvou rovin. Ta první je
sportovní, či spíše fotbalová. Už se vidím, jak vyrazím, s novinami v podpaží, a zajdu do osvěžovny U Havrana, kde jsem doposud vždy trefil na
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fandy všech sportů, fotbalu obzvlášť.
Jsem zvědav, až otevřu noviny staré 17 let a začnu číst výsledky Poháru a fotbalové sestavy, jestli mají
fandové dobrého „pamatováka“. Ale
u Kunčických bych věřil tomu, že
ano. Ta druhá rovina se týká zpráv
z politiky i ze světa s titulky značně
katastrofickými a pesimistickými.
Uteklo 17 let a my, pokud nám osud

dopřál trocha zdraví a štěstí, žijeme
své celkem normální životy. Poučení
je snad jedno - neberme ty zprávy
z médií zas tak moc vážně a hlavně se
netrapme, co bude se světem. Máme
přece své blízké, rodiny a známé. Na
závěr by to asi chtělo něco moudrého: Když už se ráno probudíte,
prožijte den a chovejte se tak, jako by
to byl váš den poslední. Klasik-satirik

k tomu dodal: Jednou se tak určitě
stane! A abych to napravil a nekončil
nějak trudomyslně, vzpomeňme na
letošní teplé léto a těšme se už na čas
po topné sezóně, na jaro.
Můj zážitek od moře, obrýleného naturistu s umělým chrupem,
zpodobnil můj přítel Aleš Leznar na
přiloženém kresleném vtípku.
Zdeněk Pečenka

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
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9.–14. 11.
17. 11.
17. 11.
19. 11.
24. 11.
25.11. - 10.12.

25. 11.
25. 11.
25. 11.
26. 11.

15:00-20:00
20:00 hod
13:00 hod
17:00 hod
9:00-16:00
14:00 hod
18:00 hod
19:00 hod
13:00 hod

26. 11.
29. 11.
1. 12.
2. 12.
2. 12.
2. 12.
2. 12.
3. 12.
3. 12.
3. 12.
3. 12.

15:00 hod
17:00 hod
17:00-20:00
14:00 hod
15:00 hod
17:00 hod
17:00 hod

3. 12.
3. 12.

17:00 hod
17:00 hod

3. 12.
4. 12.
5. 12.

17:00 hod
17:00 hod
16:00 hod

8. 12.
9. 12.
9. 12.
9. 12.
13. 12.
16. 12.
17. 12.
17. 12.

17:00-20:00
14:00 hod
15:00 hod
19:00 hod
10:00 hod
18:00 hod

19. 12.
24. 12.
24. 12.

18:00 hod
13:00 hod
23:59 hod

25. 12.
31. 12.
31. 12.

9:00 hod
19:00 hod

31. 12.
12. 1.
13. 1.
19. 1.
20. 1.
26. 1.
28. 1.

23:55 hod
20:00 hod
20:00 hod
20:00 hod
20:00 hod
20:00 hod
17:00 hod

3. 2.
3. 2.
9. 2.
10. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.

20:00 hod
20:00 hod
20:00 hod
10:30 hod
20:00 hod
20:00 hod
17:00 hod

15:00 hod
15:00 hod
16:00 hod

Prosinec 2017 – Únor 2018

Svatomartinské hody v Pivovaru Lindr. Rezervace místa v restauraci na telefonním čísle 775 070 807.
Sousedské posezení ve Stěžírkách. Hraje Jiří Pešek. Kulturní dům Stěžírky. Pořádá Osadní komise Stěžírky.
Výroba adventního kalendáře - tvořivé odpoledne. Nutné přihlášení - lusticka@topingas.cz
PŘEHLÍDKA DIVADELNÍCH SPOLKŮ – DS Jirásek Nový Bydžov: Alleluja, svatá Nituš! (vstupné 80 Kč)
Vánoce nanečisto. Okuste vůni Vánoc ještě před Štědrým dnem. Vánoční stromeček, domácí vánočka
a Štědrovečerní večeře…Na to vše se můžete těšit už 24. listopadu v Pivovaru LINDR.
XXV. Vánoce na zámku - denní prohlídky (po-pá pouze pro ohlášené skupiny). Otevřena zámecká kuchyně.
Čertovský průvod.
Taneční - 3. prodloužená (vstupné 50 Kč).
Ochutnávka moravských vín. Od 20:00 - Hradecká cimbálová muzika. Více informací na OÚ Hněvčeves.
ADVENTNÍ PROGRAM (dílny, hry pro děti i dospělé, vánoční představení, andělská pošta…). V 16:45
průvod na Husovo náměstí. Ohňostroj. Rozsvěcením vánočního stromu. Vstup zdarma.
Zdobení perníčků. V zasedací místnosti obecního úřadu.
Promítání a beseda Ing. Šimka - „Indie a Nepál“. Zasedací místnost CIS Stěžery. Pořádá ČZS Stěžery.
XXV. Vánoce na zámku - (vá)noční prohlídky. Doporučujeme rezervaci. Otevřena zámecká kuchyně.
Vánoční tvoření pro děti a dospělé. Možnost zakoupení materiálů i výrobků. Obecní hostinec.
Adventní trhy - před obecním úřadem. Od 17:00 h rozsvěcení vánočního stromu.
Rozsvěcení vánočního stromu - sportovní areál.
Rozsvěcení vánočního stromu - u kostela.
Adventní dílna v MŠ pro rodiče a děti s výrobou dárků. Loutková pohádka. Rozsvěcení stromu na návsi.
Rozsvěcení vánočního stromu - u zámku.
Rozsvěcení vánoční stromu.
Adventní neděle splněných přání - dílničky pro děti, stánek plný vánočních překvapení (ze školy z Dohalic),
rozsvěcení vánočního stromu.
Rozsvěcení vánočního stromu - na návsi.
PŘEHLÍDKA DIVADELNÍCH SPOLKŮ – Divadelní klub Jirásek Česká Lípa: Commedia á la Carte.
(vstupné 80 Kč).
Rozsvěcení stěžerského vánočního stromu. 1. adventní neděle. Pořádá ZŠ a MŠ Stěžery.
Vánoční koncert MŠ a ZŠ Nechanice.
Mikulášská nadílka v Pivovaru Lindr Mžany. Rodiče prosíme, aby připravili seznam hříchů a nadílku pro
své děti. Připraveno vánoční tvoření, zdobení perníčků a další… Vstupné dobrovolné.
XXV. Vánoce na zámku - (vá)noční prohlídky. Doporučujeme rezervaci. Otevřena zámecká kuchyně.
Mikulášská pro děti. Odpoledne plné soutěží a zábavy. Obecní hostinec.
Mikulášská nadílka pro děti - obecní hospoda U Jezírka.
Divadelní bál - pořádá Nechanický Ochotnický Spolek (NOS) u příležitosti pátého výročí založení NOSu.
Vánoční besídka pro seniory. Obecní hostinec.
Taneční - věneček (vstupné 100 Kč).
Betlémské světlo. K dispozici před stěžerskou klubovnou. Pořádá Skautské středisko Střela Stěžery.
Vánoční posezení se šálkem pečeného čaje spojené s vánočním tvořením. Účinkují Stračovské hvězdičky
a soubor Nostra Musica.
Vánoční koncert - zámecká kaple.
Setkání u vánočních koled.
Půlnoční mše s překvapením. Zahájení Dohalický vánoční chór. S sebou teplé oblečení, zahřívací nápoj,
vánoční náladu.
Vánoční mše svatá. Kostel Sv. Jiří na Hrádku.
Silvestr na Hrádku. Hraje Duo Ina. Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v hospodě od 10. 12.
Silvestrovský večer v Pivovaru. Silvestrovská oslava spojená s gastronomickým zážitkem a zábavným programem
na celý večer. Vstupenky 1.290 Kč na osobu, děti do 15 let 420 Kč. Rezervace: telefonicky: 775 070 122 nebo
775 070 807, e-mailem: info@lindr-pivovar.cz nebo osobně v pivovaru. Vstupenky v prodeji od 1. 11.
Přivítání nového roku u zvoničky.
Myslivecký ples - Myslivecký spolek Hvězda Mžany.
Myslivecký ples MS Bystřice-Hněvčeves.
5. ples ZŠ a MŠ Stěžery, hraje Labyrint, tělocvična OÚ a I. Obecní hospoda Stěžery, pořádá ZŠ a MŠ Stěžery
Myslivecký ples.
Hasičský ples SDH Stračov - v hostinci v Bříšťanech.
PŘEHLÍDKA DIVADELNÍCH SPOLKŮ – Ochotnický divadelní soubor SUD, SUchdolské Divadlo:
Sherlock Holmes – Zrození zla. (vstupné 80 Kč).
Hasičský ples. Hraje kapela Svižná těla. V obecní hospodě U Jezírka.
Sportovní ples - TJ Sokol Dohalice.
Městský ples.
Masopust. Pořádá ZŠ a MŠ Stěžery ve spolupráci se stěžerskými skauty a obcí Stěžery.
Ples TJ Sokol Stračov. V hostinci v Pšánkách.
Hasičský ples. SDH Hněvčeves a Sovětice.
PŘEHLÍDKA DIVADELNÍCH SPOLKŮ – DS Klas / Divadlo Zdrhovadlo Klášterec n. Ohří: Ostře
sledované vlaky. (vstupné 80 Kč).
Veřejné bruslení - otevření kluziště u Pivovaru LINDR. O přesných časech bruslení Vás budeme průběžně
informovat na internetových stránkách www.lindr-pivovar.cz nebo Facebooku.
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Poslední prázdninovou sobotu děti prožily v pravěké vesnici
Hněvčeves - Závěr léta u nás tradičně patří dětem. Počasí nám přálo,
a tak se pod modrým nebem přenesli naši nejmenší poslední prázdninovou sobotu zážitkovou formou do
pravěké vesnice. Dívky v dobovém
oblečení je naučily vyrábět z obilek
mouku, tkát látku, z hlíny vyrobit
nádobku. Dozvěděli se, jak se látky barvily, čím se pravěcí lidé živili,
jak žili a jaké potraviny dříve vůbec
neznali. Všechny nadchla střelba
z luku do terče. Sokolové si pro děti
připravili dlouhou opičí dráhu, hasiči sestřelování plechovek proudem
vody, soutěžící si vyzkoušeli i hmatovou hádanku a překonávání pře-

kážek. Nechyběly ani oblíbené „lasery“ s rolničkami a skákání v pytlích.
Opět potěšil skákací hrad, motokáry
a vyjížďka na konících. Hasiči se postarali o opékané prasátko, limonády
pro děti a klub Noaco o občerstvení
a zázemí. Nic nám nechybělo k dobré
pohodě a kdo vydržel až do večera,
byl příjemně překvapen vystoupením
pana Michala Stárka a Honzy Svobody. Taneční rytmy a písně Michala Davida v jejich podání rozhýbaly
a rozezpívaly nejednoho Hněvčevana. Dětský den se moc povedl, děkujeme sponzorům a všem, kdo se na
jeho průběhu podíleli.
Blanka Domkářová

■ Petr Procházka a jeho technika střílení lukem. Foto: Vladimír Beran

Mamánek kemp opět oživil Radostov
Radostov – Opět po roce zavlála
nad obcí ve druhém srpnovém týdnu
vlajka s Mamánkem ve znaku. Chystalo se totiž týdenní kempování dětí
i rodičů. V kempu se scházely děti
přespolní i místní ve věku od 1,5
do 12 let. Na programu byly úkoly
a soutěže oblíbené již loni: kuličková
dráha, stínové divadlo, psaní a posílání dopisů, nakupování v místním

obchodě, ale také pár novinek: vaření
bramborového guláše v kotlíku nad
otevřeným ohněm. Poprvé jsme viděli, jak to vypadá v kovářské dílničce.
Navštívili jsme pana Žďárského, který nám předvedl, jak se ková podkovička. Nechyběl ani cyklovýlet na
Hrádek. Při návratu z jedné vycházky do lesa jsme se zastavili u sousedů Pavlíčků, abychom je poprosili

■ Mamánek kemp skončil. Foto: Zdeněk Pečenka

o džbánek vody. Bylo opravdu dost
horko. Oni nám místo vody připravili výbornou domácí malinovou šťávu.
Prababička Pavlíčková byla z naší tak
návštěvy překvapena, že jí najednou
přibylo sedm pravnoučat, že nám
dala jako výslužku plato vajec. Palačinky připravené z nich k večeři
chutnaly výborně. Týden uběhl rychle, Mamánek kemp končil v sobotu

netradiční Šmoulí olympiádou. Stojí za to připomenout, že den před
tím jsme při hledání pokladu taktak
utekli před bouřkou a následující
podvečerní prudký vítr nám zboural
oba indiánské stany, které jsme měli
postaveny na dvoře a na obecním
hřišti. Naštěstí se nikomu nic nestalo.
Zdeněk Pečenka

■ Návštěva v kovářské dílničce. Foto: Zdeněk Pečenka
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Neckiáda se vrátila po třiceti letech
Za spolupráce obcí Sadová a Sovětice se v sobotu 12. srpna na vodní
nádrži v Sadové uskutečnila opět, po
mnoha letech, „Neckiáda“. Naposledy
zde proběhla tato soutěžní přehlídka
zhruba před 30 lety.
Letošního 1. ročníku „Sadovskosovětické neckiády“ se zúčastnilo 15
nejrůznějších plavidel, jejichž tvůrci si opravdu dali záležet. K vidění
bylo spousta obdivuhodných výtvorů. V soutěži o nejhezčí plavidlo
měla proto porota velmi těžké rozhodování. Mezi plavidly proběhl také
rychlostní závod. Tato část soutěže
byla velice napínavá, a to nejen pro
soutěžící, ale i pro přihlížející diváky,
kterých se přišlo podívat opravdu
nečekané množství. Je vidět, že i po
letech je tato akce velice atraktivní
a zajímavá pro všechny věkové kategorie. Po soutěži plavidel následovalo překonávání vratké lávky nad
vodní hladinou. Tento, na první po-

hled nenáročný a jednoduchý úkol,
se již při prvním pokusu, který absolvoval jeden z organizátorů akce
pan Jiří Středa, ukázal jako tvrdý
oříšek. Nicméně zarputilost a soutěživost tohoto předjezdce na lávce byla
nesmírná a asi po desátém vykoupání
se v rybníce přece jenom úspěšně dorazil do cíle. Zájem o zdolání tohoto
úkolu byl značný a několik soutěžících dokázalo skutečně lávku překonat „suchou nohou“. Na závěr se
mohli zájemci z řad diváků projet na
plavidlech soutěžících.
Po celý den bylo zajištěno občerstvení, včetně možnosti opékání
buřtů na ohni. Po pátečních deštích
a bouřkách vyšlo i počasí a tak nezbývá než poděkovat všem soutěžícím, divákům a samozřejmě pořadatelům akce ze Sadové a Sovětic. Již
nyní se můžeme těšit na další ročník.
Dušan Jedlička
místostarosta obce

■ Řecké bohyně Petra Košťálová a Markéta Juklíčková.
Foto: Ing. Jan Vratislav

Uskutečněný stěžerský sen
Stěžery - Uplynul přesně rok od
chvíle, kdy u nás došlo k vysvěcení
nového zvonu Svatý Václav. O této
události vás tehdy informoval
duchovní otec tohoto záměru pan
Oldřich Miška.
Na začátku vždy stojí jedinec,
v dobrém slova smyslu „blázen“,
jehož vize se zdá v dané chvíli
utopická až naivní. Vzpomínám si
na dobu asi před patnácti lety, kdy
nám pan Miška přednesl na jednání
zastupitelstva návrh na zhotovení
dvou nových zvonů a jejich zavěšení do zvonice místního kostela
svatého Marka. Svorně jsme kroutili hlavami nad tímto nápadem
i nad cenou, kterou nám předložil.
Doslova nás šokoval tím, že nám
pustil z magnetofonu zvuk, který
budou nové zvony vydávat. Zastupitelé se z toho tehdy „vykroutili“
s doporučením, ať si sežene alespoň
polovinu částky, teprve poté budeme jednat dál. A stalo se. Pan Miška, předseda spolku Kruh přátel
umění evangelisty sv. Marka, postupně organizoval s dalšími členy spolku v kostele hudební akce,
z jejichž výtěžku chtěl částku získat.
S přispěním církve tak mohl spolek

uhradit celou platbu za větší zvon
zvaný Svatý Václav. Obec nakonec
uhradila výrobu menšího zvonu
Svatá Ludmila a kompletní částku
za elektrický pohon a automatické
ovládání zvonů. Tento zvon byl
pak vysvěcen v den stěžerské pouti
sv. Marka 30. 4. 2017. Vedle reliéfu
sv. Ludmily je na něm vyobrazen
i znak naší obce.
Oba zvony byly v červenci za
účasti mnoha stěžerských občanů
vyzdviženy do věže kostela. Od té
doby se jejich zvuk rozléhá každý
den v pravé poledne a v 18 hodin
večer. Zvony se tak vrátily do obce
po 75 letech. Jsme rádi, že tato část
historického a kulturního dědictví
obce bude tak zachována i pro naše
příští generace.
Závěrem se jistě sluší znovu poděkovat členům spolku Kruh přátel
umění evangelisty sv. Marka, neboť
bez jejich nadšení a následného
roky trvajícího úsilí by se tato významná historická událost patrně
nikdy neodehrála.
Ing. Dagmar Smetiprachová
starostka

■ Vysvěcení zvonu 30. dubna 2017. Foto: Petra Kopecká

Pořádáte zajímavou akci v mikroregionu, o které by měli vědět i ostatní?
Sdílejte na facebooku ve skupině

Mikroregion Nechanicko - akce a dění.

Děkujeme.
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Když nemůžeš, přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo „n e j d e“ neexistuje!
Kunčice - Ve čtvrtek 31. srpna 2017 jsme se rozloučili s létem.
Nadpis tohoto článku byl mottem
našeho závodního odpoledne a zároveň i stezky odvahy. I když počasí
moc nepřálo, přesto si děti plnění
úkolů náležitě užily. Letos byla totiž
stanoviště ve znamení dopravních
prostředků, a tak děti plnily úkoly
při jízdě na kole, koloběžce nebo
na tříkolce. Jezdil se slalom, přejížděla lávka nebo převážel kelímek s vodou. Malí účastníci si také

mohli vyrobit náramek z korálků,
na ohni si opéct dobrotu a když se
setmělo, čekala na ně stezka odvahy. Letos bylo třeba zapamatovat
si u každé svíčky jedno slovo známé
písně, a tak se u cíle zpívalo a veselilo. Akci zakončil na hřišti krásný
ohňostroj. Děkujeme všem účastníkům akce a také účinkujícím, kteří se podíleli na přípravě, a těšíme
se na další setkání.
Mgr. Ludmila Valešová

■ Loučení s prázdninami na kolách. Foto: Roman Vyčítal

Rybník vydal své poklady
Lodín - ryby moc nebraly, ale zápal
pro rybolov mladým rybářům na II.
ročníku dětských rybářských závodů
v Lodíně na rybníku zvaném Močidlo
nechyběl.
Tento druhý ročník se konal v sobotu 26. srpna 2017. Závodů se zúčastnilo 18 dětí, které doprovodili a povzbuzovali jejich rodiče i další občané
z obce. Závodníci, kteří se umístili na
prvních třech místech, si mohli vybrat
z nachystaných cen. Pro všechny pak
byla připravena tombola, ve které byly
drobné rybářské pomůcky. Ti nejmenší
měli největší radost z medaile, kterou
dostali všichni závodníci. Samozřejmě
nechybělo dobré počasí, nálada a občerstvení pro všechny. Akci pro děti
připravil rybářský spolek obce Lodín.
Další akcí spolku byl výlov rybníka,
14. října. Velkým očekáváním členů

spolku bylo, jaké ryby rybník ve svých zajištění obce Lodín. Touto cestou také obce Lodín za vstřícnost a podporu.
útrobách skrývá. K překvapení všech rybářský spolek děkuje zastupitelstvu
Jaromír Pelánek
přihlížejících, kteří se přišli na výlov
podívat, rybník vydal své poklady.
Vyloveno bylo cca 25q ryb, převážně
kaprů, amurů, tolstolobiků, candátů
i jiných ryb.
Při výlovu kromě členů spolku odborně i fyzicky pomáhali pracovníci
rybářství Chlumec n/Cidlinou. Pro
všechny, kteří se zúčastnili nebo se
přišli jen na výlov podívat, bylo připraveno občerstvení, včetně smažených
kapřích podkoviček. Každému bylo
umožněno koupit si některou z vylovených ryb.
Výlov byl zároveň akcí s naplánovanou opravou břehů rybníka,
které vlivem eroze chátrají.
Opravu břehů rybníka by nemohl
■ Výlov rybníka. Foto: Jaromír Pelánek
rybářský spolek provést bez finančního

Prázdninovému stanování počasí moc nepřálo
Lodín - Prázdniny se překulily
stejně rychle jako každý rok, a tak
jsme naplánovali stanování s dětmi,
aby ten konec nebyl tak těžký. Počasí
nám moc nepřálo, ale vše se zvládlo
podle plánu. Stanový tábor nebylo
možno rozbít venku, tak jsme postavili stany v sále v obecním hostinci. Na naučné stezce naši účastníci
hledali úkoly a vyplňovali tajenku.
Pak jsme navštívili místní skládku
odpadů FCC, kde nás poučili o tom,
jak zpracovávají dovezený odpad
a jak třídit odpadky z domácnosti.
Bylo to velmi poučné a bylo vidět, že
exkurze zaujala i „dospěláky“. Po návratu jsme opekli buřty, a aby si mládí táborníci na chvilku odpočinuli,
promítala se pohádka. Nechyběla
večerní diskotéka a pak už byl čas na
večerku. Noc proběhla klidně, na snídani přišli i rodiče dětí a všichni jsme
se shodli, že si to příští rok zopakujeme, snad i ve větším počtu.
Monika Dvořáková

■ Návštěva skládky Lodín. Foto: David Horák
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Nové hřiště pro pétanque
Nerošov - u našeho kulturního
domečku vzniklo přičiněním party
nadšenců hřiště pro hru, kterou známe z jižní Evropy či z Francie a která
dovede přivést do varu nejednoho
náruživého hráče. Vlastním úsilím
a především vlastními prostředky byl
vybudován prostor pro tuto zábavu
a zdá se, že si k ní obyvatelé již našli
cestu. Tak se vychutnávání zlatavého
pěnivého moku či dobrého vína stává
čímsi smysluplným, neboť se stává
součástí hry a mezi jednotlivými
doušky je možné ukázat sousedovi
svou dovednost, či mezi jednotlivými
hody svlažit rty dobrým pitím, řádně
se osvěžit a vítězným hodem pak rozhodnout celou hru.
Ta si skutečně již získala oblibu a je
jen škoda, že se začínají krátit večery a není možné hrát tak dlouho, jak

by se člověku chtělo. V každém případě ale vznikla další věc, která nás
dokáže stmelit a která ke společným
setkáním přímo vybízí.
Pevně věříme, že nás štěstí jednoho
a smůla druhého naopak nerozdělí,
i když jsme již několikrát zaznamenali u hráčů ponořených do hry stejný
zápal, jaký je znám třeba z pařížských
parků a prostranství, kde je pétanque
zcela běžnou zábavou především lidí
starších a rozvážných.
Poděkujme tedy nerošovským za
jejich aktivitu a hráčům popřejme jistou a pevnou ruku a samozřejmě také
dobrý pocit ze hry a ze všeho, co k ní
jistě patří.
Alexandr Hrabálek
nerošovský chalupář

■ Pétanque si získal v Nerošově oblibu. Foto: Alexandr Hrabálek

Jiřinková slavnost
Dne 13. září uplynulo 180 let od
konání Jiřinkové slavnosti v České
Skalici, které se zúčastnila sedmnáctiletá Barunka Panklová. Ano, byla to
pozdější významná spisovatelka Božena Němcová. Slavnost roku 1837 byla
i její zásnubní, snoubencem byl Josef
Němec, mj. narozený v Mlékosrbech
nedaleko Nového Bydžova. V té době
taková slavnost musela být opravdu
středem pozornosti, vždyť jiřiny se
k nám dostaly teprve počátkem 30. let

19. století pravděpodobně z Německa.
Stoosmdesáté výročí bylo inspirací
uspořádat Jiřinkovou slavnost i u nás
v Radostově. Ta se konala v sobotu
16. září t.r. v prostorách obecního úřadu. Organizátoři ze spolku MÁJ v úzké
spolupráci s místním SDH již nějaké
zkušenosti z minulých let měli. Vloni to
bylo třeba Sousedské vinobraní. Přesto
začali s přípravou akce již na jaře. Do
každé schránky v obci vhodili pozvánku s upozorněním na datum, ale

i na vyhlášení soutěže o Nejkrásnější
jiřinu. Před prodejnou vysadili koncem
května záhon jiřin jako upoutávku na
slavnost. Velké poděkování patří vedení obce a zastupitelům, kteří nemalým příspěvkem umožnili pozvat cimbálovou muziku Kobylka z Pardubic.
Její vystoupení přispělo k úspěšnému
rozjezdu slavnosti. Také děkujeme sousedům za přispění jak do bufetu, tak
i do tomboly. Večerní čas zaplnil svými
blanickými hitovkami opět pan Rudlof

ze Šonova. Nálada v sále byla výborná,
na rozdíl od nepříznivého počasí
venku. V průběhu slavnosti došlo i na
vyhodnocení soutěže Nejkrásnější
jiřina (vyhrály samé květiny, žádná
žena toho jména mezi námi nebyla)
a losování tomboly. Zajímavostí byl
malý kvíz ze znalostí doby národního
obrození, který dopadl pro účastníky
uspokojivě. Co nevěděli, dozvěděli se
následně z odpovědí.
Zdeněk Pečenka

■ Dáša Pečenková a Pavel Blaho - spoluorganizátoři Jiřinkové slavnosti. Foto Ing. Jiří Sitař
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Velký závodník z malé obce
Hněvčeves – Tento článek jsem
se se chystal napsat mnoho let. Je
o chlapci, který kolem našeho domu
projížděl do kopce na kole. Nestalo
se nikdy, že by nepozdravil, což
o mnoha jiných dětech v obci nelze
říci. Za ním jeho otec, někdy i sestra. Za každého počasí. Vždy se mile
usmál, prohodili jsme spolu pár slov
a oni zmizeli za lípou. Jeli trénovat
a často se vraceli až za tmy domů.
A já mu fandil a obdivoval ho.
A jak to bývá, z chlapce vyrostl
muž silných svalů a silné vůle něco
dokázat. To se povedlo. Právem jsou
a mohou být rodiče hrdí na to, co
dokázal. Bydlí v Hněvčevsi a jeho
jméno je skloňováno i za hranicemi České republiky. Často jsem se
na něj jeho otce ptal. On mi vždy
ochotně prozradil, jak se synovi daří.
Měl jsem radost z jeho úspěchů, přál
jsem mu to a přes otce jsem ho nechal

pozdravovat. A jednou se mi dostal
do rukou desátý ročník časopisu „Silniční cyklistika“. Půjčil mi ho jeho
otec, abych se s ním také mohl podělit
o chlapcovy úspěchy. A já se dočítám
o práci profesionálního závodníka.
Myslím si, že i mateřská obec by měla
vědět o klukovi, který se nad nikoho
nepovyšuje a je skromný.
Jeho jméno je Tomáš Kalojiros. Vystudoval na gymnáziu ve
Vimperku a tam závodil v dresu České spořitelny. Jeho snem je trénovat
s Armstrongem, miluje Krkonoše
i Malorku. Dnes je jezdcem profesionálního týmu Topforex-Lappiere, kde
je trénován na silového a koncového
závodníka, který rozhoduje a pere
se o vítězství v závodech. Svůj první
křest absolvoval v pěti letech na Zadově, potom jezdil za stáj AC Sparta
Praha a Whirlpool Author, kde sbíral
profesionální zkušenosti a sílu vy-

hrávat závody tam, kde jenom píle,
odříkání, čas strávený v posilovně
i bolest celého těla slaví úspěch.
Velice rád popisuji několik jeho
vydařených
úspěšných
závodů
a určitě ne posledních. Vyhrál závod Alanya tour v Turecku a závod
Vysočina Tour 2015 u nás doma.
Dále celkově kategorii U 23 Lidice
2016, druhé místo kategorie U 23
Český pohár 2016, čtvrté místo
Croatia –Slovenia 2014, dále 7., 8.
a 9. místo na dalších závodech v zahraničí. Více lze dohledat na internetu, pokud někdo bude chtít další
informace (www.tomaskalorijos.cz,
facebook.com/tomaskalorijos).
Nemohu nevzpomenout jeho rodiče, kteří mu vytvořili podmínky
pro studium a trénink na profesionální úrovni. Vždyť jeho otec je stejný
nadšenec závodů na kole. Jezdí a trénuje po pracovní době, sobě pro ra-

dost. Tomáše učil první záludnosti
a osvojení si jízdy na horském
i silničním kole. O tom, že ho podporoval i finančně, nemusím psát protože to jinak nelze dělat.
Závěrem mého článku chci popřát Tomášovi hlavně zdraví. Má vše
ve svých rukou a nohou, má určitě
i dobré trenéry. Těším se, až pojede Tour de France a bude vyhrávat
jako Armstrong. Hněvčeváci, buďme
pyšní a držme palce! Je přece Hněvčevák, to není málo. Svět pozná kluka z malé vesničky.
Já jsem toužil zažít pocit vítězství
a slyšet naši hymnu na vlastní kůži.
Tomáši, udělej to za mě a splň mi to.
Věřím, že na to máš a já se budu těšit s tebou a myslet si, že malinká část
mého já, ti pomohla v tomto úspěchu. A tu naši národní hymnu, budu
velice rád slyšet s tebou.
Josef Bis

■ 52. Velká cena města HK se startem na Ulrichově náměstí. Tomáš Kalojiros skončil na 7. místě. Foto: Kunčík & Elis photography
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Od stračovského závodu k vítězství v Itálii
Listí pomalu začíná padat a nejen
to jsou signály, že i běžci už musí
myslet na odpočinek po náročné
a dlouhé sezóně. Je třeba nabrat
síly na novou, která začíná tradičně
v polovině března ve Stračově na
startu závodu Okolo Stračova. Co vše
se od té doby na běžeckém poli událo? Letos toho bylo opravdu hodně.
Vše odstartovalo 10. místo na
mistrovství světa v horském maratonu v roce 2016. To byl jasný impuls
se této disciplině věnovat naplno
a pokusit se za rok bojovat o zisk
světové medaile. Prvním střípkem
byl již v dubnu maraton v Anglii s názvem 3Peaks. Závod dlouhý
38 km vedl velmi náročným terénem přes tři kopce a byl zároveň
britskou kvalifikací na mistrovství
světa, což zajišťovalo skvělou konkurenci. Výsledné 15. místo tak nakonec bylo uspokojující. Měsíc na to
seriál závodů pokračoval v Polsku
přes Krkonoše. Vítězství na 28 km
dlouhé trati v novém rekordu už
bylo potvrzením dobré přípravy před
nadcházejícím MS. Do té doby jsem
se ještě postavil na start maratonu ve
Slovinsku. Zde na nejdelším závodě
v sezóně (40km/+2800m/4h20min)
jsem získal 5. místo a to, že se jednalo
o slovinskou kvalifikaci na MS, jsem
se dozvěděl až po doběhu. Poté již
přišel absolutní vrchol, v jehož rámci jsem získal 5. místo na prestižním
rakouském Grossglockner berglaufu
(2. Evropan). Bohužel občas se ve
sportu dějí zvláštní věci a ačkoliv se
vše vyvíjelo bezchybně, tak na mistrovství světa jsem závod vzhledem
k vážným svalovým problémům
nemohl dokončit. Velké zklamání.

To pozměnilo celý následný program
a naštěstí přišla třešnička na dortu.
Abych si v Itálii napravil reputaci, tak
jsem si vybral v září start na Misurina skymarathon a o 6 minut získal
prvenství. Byla to velká satisfakce.
Jelikož to byl po všech stránkách jeden z nejzajímavějších závodů letoška, tak jsem se rozhodl ho trochu
přiblížit a nastínit, jak vlastně vypadá
horský maraton.
Není stát, kde by horský běh byl
více populární než Itálie a nejen
proto jsem se 10. 9. postavil na start
dolomitského dobrodružství jménem Misurina Sky Marathon. Den
po Dolomitenmannovi, který je každoročně mým podzimním vrcholem
byla Misurina vhodnou alternativou,
jak držet krok s dolomitenmanským
týmem Technika Brno. V sobotu
jej povzbudit v nedalekém Lienzu
a v neděli se realizovat a pokusit se
prodat maratonskou formu „za kopcem“ v italské Misurině. Sobotní vyladění v Lienzu jako support na tratích Dolomitenmanna bylo víc než
motivující, neboť tým ASS TECHNIKA BRNO EXTREME již počtvrté
za sebou vybojoval pódiové amatérské umístění. Výborná týmová organizace pod vedením Rudiho Drnce
nese ovoce a tento rok to nebyl jediný
úspěch. Outdoor trophy a Liptov ride
jsou toho důkazem. Vždy na bedně
a pro příští rok tak zůstávají nemalé
cíle minimálně k obhajobě.
Misurina je malé městečko nad
Toblachem, kde u stejnojmenného jezera každoročně startují borci
vstříc překrásné trati okolo skaliska Tre Cime (Drei Zinnen). Letos
byla předpověď bohužel až děsivá.

■ Auronzo hütte ve výšce 2450m pod skalním masivem Drei Zinnen
(Tři Věže) v srdci italských Dolomit. Foto: TreCimeExperience.com
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Obrovské srážkové úhrny nedávaly
sebemenší možnost, že se obloha
projasní a tím pádem i teploty na
hranici a spíše pod hranicí deseti
stupňů, neboť start byl už v rovných
osm hodin ráno ve výšce 1800 m.
Deset minut před osmou to ještě vypadalo, že na startu nikdo nebude,
ale o pět minut později se už celý
peloton těsnal pod startovním obloukem, aby se vydal vstříc dešti.
První kilometry okolo jezera společně se závodníky skyrace
ukrajujeme poměrně ostře okolo
čtyř minut na kilometr a to střídavě
trvá až skoro do desítky, před kterou mi na hodinkách svítí dokonce
3:24/km. Už chápu, jak je možné,
že tento závod měří opravdu 41 km
a nestrávíme tam celý den. První
ostré stoupání zpočátku po alpské
louce, poté řečištěm znova na louku
k horské chatě. Zde se dozvídám od
zlomených soupeřů, které dobíhám,
že lídr skyrace má na čele 4 minuty
náskok, a že ho mám doběhnout –
asi jsem vypadal ambiciózně. Bez váhání jsem vyrazil za ním, ale po chvíli dotáhl jen dalšího maratonce a do
závěru skyrace, který odbočoval cca
v polovině trati skymarathonu jsem
to již nestihl. Ale i tak jsem se na
čele maratonu citelně osamostatnil
a získal, řekl bych, rozhodující náskok. Vzhledem k počasí jsem pouze věděl, že organizátoři vynechali
nějakou vrcholovou pasáž, ale vzdálenost by měla být stejná. Nicméně
vloni se kvůli počasí finišovalo už
okolo 3 hodiny 20 minut a tak jsem
i letos doufal v tuto variantu a když
jsem ve vrcholových partiích okolo
2450 metrů mrznul a uvažoval, že si

obléknu bundu, tak jsem si stále připomínal tuto variantu a ujišťoval se,
že to ještě pár minut vydržím a pak
už začnu klesat do cíle. To se ale moc
nedělo, spíš se stoupalo a v husté
mlze místy postupovalo dost orienťácky. Nyní s odstupem vidím, jak
velké štěstí jsem měl, že jsem vše
trefil a v zimě zvládl. Postupně se
opravdu začalo okolo 2 hodin 40 minut klesat a hned vzápětí přišel první
a naštěstí poslední pád. Odnesly to
hodinky, naražený prst a naražená
žebra, ale ve zmrzlém stavu, ve kterém jsem se nacházel, jsem vlastně
nic nevnímal, posbíral se a upaloval
dál. Po dlouhém seběhu, kde jsme
ztratili tisíc výškových metrů, jsem
už vyhlížel zmíněnou variantu s cílem na 3 hodin 20 minut, ale přišel pouze další táhlý kopec, bahno,
kravince a ještě 40 minut dřiny, než
jsem opravdu zpozoroval místo, kam
jsem doběhl při rozklusu a věděl, že
to už budu jen kilometr do cílové
brány. Doběh jsem si už užil a zapomněl dokonce na zimu, která se do
mě pustila jen o pár minut později.
Překvapivě jsem závod zvládl bez
jakékoliv krize, bez křečí, téměř bez
občerstvovaček, na tři gely, s rezervou a vyhrál v čase rovných čtyř
hodin o 6 minut před druhým Italem
Dani Jungem a Polákem Krawczykem. Absolutní spokojenost s průběhem a výsledkem podtrhla skvělá
organizace Italů, kteří mají běh v horách opravdu rádi a je radost zde závodit. Příště ale rozhodně s typickým
azurovým počasím
Milan Janata
www.milanjanata.tym.cz

■ Cíl závodu Misurina skymarathon na břehu jezera
Misurina ve výšce 1800m. Foto: TreCimeExperience.com

Uskutečněný stěžerský sen - Foto: Petra Kopecká

inzerce

PRODEJ, PŮJČOVNA A SERVIS
ZAHRADNÍ TECHNIKY

11.10.2016 15:37:50

Štípač dřeva

6t

6.690,-

www.vitaltech.cz

Rozběřice 18 | 503 12 Všestary | Tel: 495 458 152 | mobil: 725 993 021 | e-mail: info@vitaltech.cz

diabetologie sympozium2016_programA5_JJ.indd 13

+ zdarma









Jiřinkové slavnosti - Foto: Ing. Jiří Sitař
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