



číslo

2-2018

www.nechanicko.cz náklad

3750ks

Jaro v Nerošově
… čtěte na str. 15
…

zdravá školní jídelna…

černůtští lyžníci…

expozice v suché…

… str. 2…

… str. 10…

… str. 16…

… str. 19…

medové slavnosti

historie





PAMÁTNÍK JOSEFA ŠIMKA - DRUHÁ ČÁST ROK 1916

V letošním roce uplyne 100 let od konce 1. světové války, která změnila mapu
Evropy. Během ní bylo podle odhadů
mobilizováno asi 1,4 milionu českých vojáků, z nichž padlo nebo zemřelo následkem zranění asi 300.000. Jenom ze Mžan
narukovalo 76 mužů, z toho jich 17
padlo nebo zemřelo následkem zranění
v nemocnici během války, další 3 zemřeli
po válce doma. Jedním z narukovaných
byl pan Josef Šimek, který si během války
začal psát zápisky a po jejím skončení je
doplnil úvodem a dopsal začátek. S první částí jsme se seznámili ve zpravodaji
1/2018. Jeho celý "památník" je naskenovaný k dispozici na OÚ ve Mžanech,
ale nebyl nikdy publikovaný. S laskavým
svolením jeho vnučky paní Zdenky Novotné ze Mžan a její rodiny se s ním nyní
seznamujeme.
Josef Šimek se narodil 19. 12. 1875 ve
Mžanech, kde byl nejprve dělníkem v zemědělství, později rolničil na vlastním
pozemku. V r. 1902 se oženil s Annou Veverkovou, rovněž ze Mžan. Narukoval ve
věku 39 let jako otec 3 dětí, když bylo jeho
nejstarší dceři Růžence 11 let. Byl odve-

len na tzv. ruskou frontu do Haliče, tehdy
součást Rakousko-Uherska, dnes patří
část Polsku a část Ukrajině. Válku přežil
a zemřel 9. 10. 1954 ve Mžanech, ve věku
nedožitých 79 let. Následující pokračování textu je upraveno pouze nejnutněji
pravopisně, s vynecháním několika málo
textů básní a písní.

1. ledna, Nový rok a my máme k snídani nemastnou zupu. Rok 1915 byl
pro nás všechny zlý a nešťastný a doufáme, že nový bude pro nás příznivější. Snad ode dneška za rok budeme již
mezi svými.
3/1 se čas změnil, je obleva a prší.
6/1 Obleva trvá dále. Dnes u nás v Čechách je 3 králů a zde v Rusku je Štědrý
den. Tady se ale tak neslaví jako u nás,
žádné vánočky, ani stromeček, ani Ježíšek nechodí. 7/1 Narození Páně (Ruské
vánoční svátky). Dneska nám dali také
odpočinek, za celých 6 měsíců. A kdo
by chtěl, že může jít do kostela. V poledne byla obyčejná strava, večer drobek
kuláše a trochu kaše a dostali jsme jednu bulku a machorku. 14/1 nový rok

a dostali jsme zase jednu bulku a machorku a máme fraj [volno], ale my
stejně musíme dělat dříví do kuchyně.
Dneska dostal Šedivý z Nechanic 15 do
prdele rákoskou a ještě dva jiní, ty ale
25 ran. Věru krásná věc. 21/1 Zase po 3
měsících jsme opouštěli Mikuliče. My
s kuchyní jdeme napřed a ostatní půjdou zítra za námi. Ovšem lepší by to
bylo, kdybychom se tak připravovali na
cestu ke svému domovu. Ale vše marné, snad se toho nedočkáme.
23/1 jsme zase přijeli zpátky do Mikuliče. Na ten marš tak hned nezapomenu. Urazili jsme 45 kilometrů ve
sněhu za 24 hodin a byli jsme jenom 14
verst od fronty. 27/1 jsme zase vyfasovali jednu velkou machorku. Jiného se
nic nezměnilo. 3/2 Je pěkný jasný den
a je dosti slušné teplo. Celé dva dny
bylo slyšet velikou střelbu z děl. Německé i ruské eroplány zde létají. My
čekáme, že to vezme již nějaký konec,
a ono je to čím dál tím horší. 8/2 jsme
se byli koupat v Kojdánově. 12/2 byl
zase krásný teplý den. 14/2 jsme zase
vyjeli z Mikuliče ráno v 7 hodin a jeli
jsme až do třech hodin samým lesem.
Až teprve ve 3 hodiny jsme přijeli do
malého městečka Nový Sjeřin. A tam
jsme byli do šesti hodin. V 6 hodin
jsme zase jeli dál a ve 2 hodiny po půlnoci jsme přijeli celí utrmácení a hladoví do jedné vesnice Krutibery. Tam
jsme vlezli do jedné chaty a tam jsem
se trochu prospal na lavici. V té chatě
je nás jedenáct ubytovaných. Já ještě se
dvěma líhal na peci. Trochu za ten čas
jsme se přeci také vyhřáli, neboť jsme
trefili na hodné lidi. V té chatě bydlily
2 ženy a 3 děvčata. Její muž je na vojně.
Každý den slyšíme velikou střelbu,
neb jsme jenom 30 kilometrů od fronty. Nám snad je to už souzeno dělat
samé marše, stěhovat se z místa na místo, opravovat zákopy. 16/2 se celý den
chumelilo a 17/2 bylo už zase krásně.
Dne 20/2 jsme zase dostal každý půl
machorky a půl mýdla. Ten den jsem
já povýšil. Stále jsem jenom vypomáhal při kuchyni, ale dneska jsem sám
už vařil v kuchyni. 22/2 Je sychravá
zima a trochu poletuje sníh a je slyšet
hodně zase střílet. Jinak ty dny utíkají
stále stejně v kolejích. 29/2 Byl zase
veliký mráz. Dne 1. března je takový
veliký mráz, že ani v lednu takový nebyl. Silný mrazový vítr. A taková zima
trvala až do 5. března. 7/3 je Vostatek
[masopustní úterý]. Je dneska přece
trochu mírnější zima, ale jinak je vše
nezměněno. 8/3 je Popeleční středa.
Zase vzpomínám na domov, ač teď, co
jsem v kuchyni, přece to je již obstojnější. 9/3 Někteří hoši dostali již zase
z domu psaní a já pořád nic. Již 9 měsíců nevím, co se s mýma drahými děje.
Jestli snad jsou živi. 11/3 Dnes Sláma

z Dobrý Vody dostal poukázku na peníze, 36 rublů. Dne 19/3 je můj svátek
a já vzpomínám na zašlé doby, jak jsem
jej slavíval doma. Ještě loni jsem dostal
k svátku dárek z domu, ale dneska se
musím spokojit jenom vzpomínkou
a ještě dosud nevím, jestli ode dneška
za rok ho budu slavit doma. 21/3 Dnes
je první jarní den, ale tady je neustále
zima. Dneska je zase slyšet velkou dělostřelbu. 23/3 se naše rota stěhovala
zase do jiné vesnice, tak zvané Kvači.
Když jsme tam přijeli, rozešli jsme se
po chatách. Nás šest kuchařů se dostalo
do jedné chaty, v té chatě bydlila žena
se šesti dětmi, jsou k nám moc hodný.
Té ženy muž je v německém zajetí. 27/3
je veliký déšť a vítr. Na druhý den se
zase udělalo krásně. Tady již zase lítají
eroplány a házejí bomby. Zabili tu 18
koňů a 6 lidí. 30/3 nás zase dali trochu
do pořádku. Kdo měl špatné prádlo,
tak jej dostal. Jiný zase kalhoty a boty
anebo mantl. Jinak se nic nezměnilo.
3. dubna je zase krásný den. Zase tady
lítají eroplány ruské i německé a házely
dolů bomby a na nádraží zapálily seno.
5/4 jsme dostali zase machorku a kousek mýdla. Jinak vše nezměněno. 16/4
Dnes je Květná neděle, tady v Rusku
říkají jí Palmová. 22/4 Je Bílá sobota. Já
jsem se dneska velice potěšil, neb jsem
dostal z domova lístek. 23/4 Je Velká
neděle, ale dosti smutná. Dostali jsme
každý kousek bulky a vařili jsme si dvoje aso a čaj a po svátkách jsme dostali
od Kazajky jedno vejce.
24. dubna měly zase eroplány tanec,
házely dolů bomby. Věru ani zde v zajetí nemáme život zajištěn, a 26/4 byl
zase krásný den. Eroplány zase zde lítaly a házely bomby na nádraží. Zabily 3 rakouské zajatce a jednoho ranily.
1. května byl krásný den. 4. května
zase na frontě to začíná bouchat a ty
ptáci protivný stále nad námi tancují.
Jak pozorujeme, je to čím dál tím horší. 11/5 Časně zrána letělo 6 eroplánů
přes stanici a hodily dolů přes 50 bomb
a nadělaly mnoho škody, jednoho koně
a několik lidů bylo zabito. 13/5 Ač je
květen, přece do rána byla velká zima
a napadlo trochu sněhu. 16/5 Na svátek Jana Nepomuckého bylo zase slyšet
velikou střelbu. Jinak je vše ve starým.
27/5 Zase se udělalo na několik dnů
hezky a teplo. Tady ještě mnoho lidí
seje, ale s námi pořád žádná změna. 1/6
Je Božího těla a tady je slyšet stále velikou střelbu. 3/6 Dneska to je právě rok,
co jsme vyjeli z Kobierzyna u Krakova
poprvé do pole. Kdo by se byl nadál, že
ode dneška za rok budeme tu jako otroci. 4/6 celé naše komando zase po 4
měsících opouští Kvač. S kuchyní jsme
vyjeli ráno ve 4 hodiny a přijeli jsme
v poledne do městečka Mírů
... pokračování na str. 4
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... pokračování ze str. 3
a tam jsme vařili oběd a k večeru za
námi přijela celá družina. A hoši nám
vyprávěli, že na cestě je přepadla bouře a povětří a na cestě se vyvrátil velký
strom a zranil tři naše hochy těžce.
5/6 Zase ráno ve 4 hodiny jsme vyjeli
dále a asi ve dvě hodiny jsme přijeli na
jednu planinu a byly tam z prken boudy a tam nás ubytovali celou družinu.
Kolem dokola byl drátěný plot. Kuchyň máme dosti pěknou, ale málo do
ní. Tady máme teprv špatný život, neb
jsme zde odloučení od celého světa. Asi
tři versty od nás je městečko Drevnaja.
A asi jedna versta do vesnice, kam chodíme fasovat do kuchyně.
9/6 V noci byla veliká střelba zase
slyšet a strhl se déšť tak, že nás vyhnal
z lůžka.
10/6 Zase velkou střelbu bylo slyšet. 11/6 Svatodušní svátky. Na Velkou
neděli jsme si vařili rybovou polévku
a k večeři obyčejnou zápražku [jíšku],
ale jinak máme stále ryby. 12/6 Žádná
jiná změna. Stále se chodí na zákopy
dělat, každý den prší a ten čas potrval
až do 17. června a pak bylo zase trochu
lepší. Abych nezapomněl. Když jsme
4. června vyjeli z Kvače, šli jsme přes
nově stavěný most v délce dva tisíce
metrů, tj. dva kilometry.
20/6 Celý den jenom prší a při tom
je veliká zima. Žádná jiná změna.
23/6 Celý den poprchává. Ve dne to
ještě ujde, ale v noci, když ležíme, je

nám veliká zima. Pro nedostatek pokrývek s námi zima lomcuje.
25/6 Se zase změnil trochu ten čas.
Již zase eroplány nad námi lítaj' a házej'
bomby.
27/6 Se naše celé komando stěhovalo
pryč z té ztracené varty asi tři versty do
vesnice Suporosny, do zadrátovaných
dřevěných baráků. Ale je to přece lepší
než co jsme byli. Teď alespoň vidíme
lidi. Ale není stejně co vařit. Stále nám
dávají jenom ryby a zupu z ryb.
28/6 Časně zrána si nás eroplán prohlížel a házel nám dolů bomby.
30/6 Žádná změna. Zde zase chodíme na okopy, ovšem já ne, neb já pro
ně vařím. Zkusím ovšem také dost.
V létě to ještě ujde, ale v zimě. Když
musím den co den o 1 hodině s půlnoci vstávat a jít ven topit. Včera 2 zajatci
utekli a dneska zase 2 jiný dostali do
prdele, že prodali prádlo.
1/7 Žádná změna, jenom to, že koukáme skrz dráty jako dravá zvěř.
6/7 Dnes je tomu právě rok, co na
nás čekala ta hrůza válečná, a tak jako
loni tak i dnes je slyšet velikou střelbu
z kvérů a děl. Tam na frontě se musí asi
podle všeho něco odehrávat, neb již po
kolik dnů je to zde silně slyšet. Dnes
ráno rok, co my jsme útočili u Užendova poblíž Krasníka proti nepříteli.
Mnoho kamarádů tam zůstalo ležet,
kteří své milé nikdy více nespatří. Ani
my dosud nevíme, jestli je také kdy
spatříme. Je to rok, 7. července jsme

přišli do křížového ohně. Bránili jsme
se statečně, ale co je to platné, zepředu, zezadu a z boku veliká přesila nás
donutila, že náš malý zbytek se musel
vzdát, neboť za ty dva dny naše řady
velice prořídly. Z těchto mých kamarádů, kteří tam padli, je již prach a popel,
a marně jejich ženy budou čekat na jejich příchod.
Dneska dostali zase tři do prdele, že
se pokoušeli o útěk. Krev jim tekla tak,
že museli přinést vodu, neboť se u nich
pokoušela mdloba. Veliký to trest.
8/7 zase celý den prší.
Dnes 10. července do rána zase pršelo. Zase dostali dva do prdele, jeden,
že chtěl utéct, dostal 30 ran, a druhý, že
mu chtěl schovat mantl, 10 ran.
Od 12. do 21. prší každý den. Jinak
nic nového. Dne 21. července jsem
zase dostal 2 lístky z domu, jeden psaný 31/3 a druhý 30/4, a velice jsem se
potěšil, neb jsem věděl, že ještě před 3
měsíci byli živi.
22/7 Žádná jiná změna. Jenom
v noci je slyšet střelbu a vidět záře z reflektorů.
27/7 ve čtvrtek letěl nad našima barákama německý eroplán a hodil na
nás dvě bomby. Naštěstí se nám žádnému nic nestalo, spadly až na konci vsi.
28/7 jsme viděli na frontě velké
osvětlení od lajch… a šrapnely praskaly. Asi o 12. hodině s půlnoci až do rána
byla zase silná dělostřelba, i z kvérů.
31/7 Žádná jiná změna, než že se

tu rozmohla úplavice a každý den jich
hromadu vezou do špitálu. S námi to je
čím dál horší, neb co jsme v zajetí, již
jsme ztratili 100 lidí.
8/8 Teď to je přece lepší se stravou,
již ryby nevaříme, konzervovanou
zupu a mimo pátku je maso.
26/8 Žádná změna. Jsme pořád na
místě za drátama. Dnes jsem vzhůru,
mám v kuchyni službu. Stále je jenom
slyšet z fronty střelbu. Jsme as 25 kilometrů od bojiště. Dnes nám brali boty,
ač již mnohý žádný nemá, jsou bosí,
a místo nich nám dávají lapky, ale za
týden je po nich.
15/9 Již zase ta zima začíná a ještě jsme se ani neohřáli. Do roboty tři
choděj bosí.
28/9 Je sv. Václava. Hrozná vzpomínka, dnes dva roky, co jsem své drahé naposledy viděl. Když se tak zaberu
do myšlenek, tu ani nechci věřit, že to
jsou již dva roky.
10/10 Nic nezměněno.
25/10 Stále jsme na místě. Nic zvláštního. Jenom ta zima již pořádně začíná.
Já jsem stále v kuchyni a ostatní chodí
na okopy.
18/11 Máme zde tak jednotvárný život, nic nového.
26/12 U nás v Čechách slavěj svátky a my zde jako otroci, letos máme
zde špatné svátky, strava jak obyčejně
a práce jako jindy.
... pokračování v příštím čísle
připravila Irena van Vuurenová

■ Malované obrázky z památníku

4

region





Stěžerská básnička
Stěžery - Ve čtvrtek 12. dubna se
v naší mateřské školce uskutečnilo
již páté setkání malých recitátorů.
Přijely děti ze Stračova, Mžan, Probluzi, Třesovic, Nechanic, Těchlovic
a Libčan. Těžké rozhodování měla
porota, ve které zasedala paní starostka Smetiprachová, paní ředitelka
Pavlů, pan knihovník Pavlíček, paní
Pečenková z mikroregionu Nechanicko a herečka z divadla Drak paní
Cicáková. Knihu za nejlepšího recitátora si za mladší kategorii do pěti

let nakonec odvezla Anna Luštická
z MŠ Stračov a v kategorii starších
dětí Barbora Včeláková z MŠ Libčany. Cenu za nejlepší umělecký dojem
získal Jiří Tráva z MŠ Stěžery. Všichni si odvezli na památku keramickou
sovičku a diplom. Pohoštění pro děti
i dospělé v podobě moc dobrých zákusků připravily paní kuchařky z naší
mateřské školy. Děkujeme za finanční
podporu OÚ Stěžery a mikroregionu
Nechanicko.
Vedoucí MŠ Stěžery Iva Špráchalová

■ Letošní vítězové Stěžerské básničky. Foto: Karolína Kafková

Finanční prostředky pomáhají
v 63 obcích čtyř mikroregionů
MAS Hradecký venkov na základě
vypsaných výzev rozděluje do svého
území finanční prostředky. Zajímavé
projekty tak vznikají nejen v obcích, ale
i v podnikatelské sféře, mezi zemědělci,
ve školách či v neziskovém sektoru. Ve
výzvě Bezpečnost dopravy byly podpořeny čtyři projekty – cyklostezky
v Sověticích a Sadové, nové chodníky
budou sloužit také veřejnosti v obcích
Libčany a Urbanice. Rekonstruované
hasičské zbrojnice z druhé výzvy Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof pomohou v náročné práci jednotkám požární ochrany ve Mžanech,
Lhotě pod Libčany a v Nechanicích.
Novostavby venkovních učeben z třetí výzvy zkvalitní výuku v základních
školách v Dohalicích, Kratonohách,

Dubenci, Hořiněvsi a ve Stěžerách.
Peníze z MAS Hradecký venkov napomohly rozvoji sociálních služeb
a pomáhají i dětem z dětského domova
v Nechanicích. Zajímavé projekty připravili také zemědělci z našeho regionu. Na zvýšení konkurenceschopnosti
zemědělství získaly finanční prostředky
Zemědělská akciová společnost Mžany,
a.s., Zemědělská společnost Kratonohy
a Agrodružstvo Lhota pod Libčany.
Další projekty se plánují z oblasti životního prostředí, kde půjde především
o nové výsadby zeleně, parkové úpravy,
výsadby alejí a úpravy veřejných prostranství, na které plánujeme v MAS
Hradecký venkov získat 10 mil. korun.
Ing. Iva Horníková
Manažerka MAS Hradecký venkov

■ Rekonstrukce chodníku v Urbanicích. Foto: Jana Rejlová

Víte, kdy se slaví kamenná svatba?
U stříbrné, zlaté či diamantové svatby se ještě dopočítáte, ale
u té kamenné musíte zapátrat. Ano, našli jste správně - je to 65.
výročí společného života. Právě takové si připomněli 25. dubna
manželé Marie a Ladislav Kubištovi z Radostova. Gratulantů byla
řada, my se připojujeme a přikládáme jejich svatební fotografii
z roku 1953.
Zdeněk Pečenka
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Hradecko – regionální produkt
Tento titulek v sobě skrývá zbrusu
nový projekt Destinačního managementu Hradecko, který přichází na
svět ve spolupráci s polským městem
Svídnice. Cílem projektu je vytvoření

sítě výrobců a producentů, kteří své
výrobky realizují na území turistické
oblasti Hradecko, tedy bývalého okresu Hradec Králové. Jedná se o produkty, které jsou unikátní a originální

nebo typické pro tuto oblast. Součástí
plánů destinační společnosti je propagace těchto výrobků jak v České
republice, tak i v Polsku, jejich zviditelnění pomocí značky, tištěného ka-

talogu, webu a sociálních sítí. Výrobci
nebo producenti, kteří by měli o značku Hradecko – regionální produkt zájem, se na nás mohou obrátit emailem
na info@hradecko.eu.

Co čeká turisty a návštěvníky v Hradci Králové v nadcházející letní sezóně?
Máte rádi netradiční zážitky? Od
června do září 2018 jistě nebudete
v Hradci Králové zklamáni.
Letošní novinkou budou komentované Procházky Salonem republiky. Nový okruh s průvodcem vznikl
u příležitosti stého výročí založení
samostatného
Československého
státu a provede vás po těch nejvýznamnějších objektech, které
v tomto období vznikly.
Noční prohlídky města s překvapením vám jistě nemusíme představovat. Tak jen pro připomenutí –
budou se konat vždy jednu sobotu
v měsíci od června do září a s průvodcem se můžete projít známými
i méně známými místy a zákoutími
města za měsíčního svitu. A kdo

vydrží až do konce, tak nahlédne
tam, kam to běžně pro každého ani
ve dne není možné.
Také oblíbené Pohádkové putování s hradeckými skřítky a vílami
bude lákat děti od června do září
během víkendu. Ať víla Pralinka
nebo skřítek Modrovousek nebo
jejich kamarádi, všichni se těší, že
seznámí děti s kouskem historie
našeho města. Putování je vhodné pro děti od 3 do 6 let, ale i pro
doprovod s dětským kočárkem. Informace naleznete na www.ic-hk.cz
a www.hkinfo.cz. Vstupenky lze
zakoupit v předprodejích v informačních centrech nebo na
www.hkpoint.cz.
Zdroj: DM Hradecko
■ Pohádková putování

I venkov je krásný - takové heslo mají členové spolku Vejměnek
Lubno – v této malebné vesničce
sídlí spolek venkovského ubytování
a turistiky. V únoru 2016 se Daniela
Nováková rozhodla založit spolek,
který bude rozvíjet cestovní ruch
na vsi. I když je spolek sice mladý, za tu dobu toho stihl už docela
dost. V Lubně jsme vytvořili a k životu probudili mobilní knihovnu
na Nechanicku, která má v květnu
první narozeniny. Za tu dobu jsme
do knihovny vložili neuvěřitelných
900 knih. Knihobudka U TŘÍ KOČEK si žije krásně svůj život a nás to
moc těší. A proč je to knihovna U tří

koček? Protože náš spolek má ve
znaku kočku! Těší nás, že knihobudka zaujala i někoho dalšího a snad se
podobné knihovničky v regionu rozrostou (foto na str. 14).
Že nás venkov baví, je jasné, a tak
v sídle našeho spolku instalujeme
vždy podle ročního období výstavu,
které říkáme dvorně „výstava pod
hvězdami“. Výstavy a jejich návštěvnost mají obrovský úspěch, což nás
těší a žene nás to dál k dalším nápadům. Výstavy ctí vždy tradice a zvyky, ale hlavně se konají pro potěchu
oka i duše jak malých, tak velkých.

■ Vejměnek. Foto: archiv
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Další naší aktivitou, kterou jsme
uvedli v život a věděli jsme, že nás to
bude bavit, je náš „kafevozík“. Doprovází nás na našich akcích, ale případně můžeme vyrazit i za vámi. Jelikož vaříme poctivou dobrou kávu
od české pražírny, doneslo se až na
zámek Hrádek, že to, co děláme,
děláme s láskou, a tak jsme už vařili kávu v zámecké kuchyni. Výzva
to pro nás byla velká a my ji přijali.
V zámecké kuchyni jsme provozovali kavárnu, ve které jsme nabízeli regionální produkty z Moravy a Čech.
Hosté byli spokojeni a to nás těšilo

nejvíce. Následovala pozvánka do
zámecké kuchyně i na Velikonoce.
V období 4. – 8. 5. 2018 se konala
akce Květiny pro kamenného motýla. Interiéry zámku byly krásně vyzdobeny květinami. Přijďte se příště
podívat a dát si u nás dobrou kávu
a dobrý zákusek, těším se na vás.
Snad jsme vás trošku potěšili slovem a budeme doufat, že o nás ještě
někdy uslyšíte.
Za členy spolku Daniela Nováková
vejmenek@post.cz
www.vejmenek11.webnode.cz

■ Velikonoční výstava. Foto: archiv
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Finance stále putují i do venkovských škol
Do výzvy „Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování“
se zapojilo celkem 20 subjektů z území
Hradeckého venkova, školám z tohoto
území přijde celkem 11 milionů korun.
Finance jsou využívány pro zkvalitnění výuky dětí, informovanost rodičů
a materiální vybavení škol i školek.
Ředitelé a ředitelky si vybírali z 36 různých šablon na základě předchozího
dotazníkového průzkumu. Ve školách se nejvíce volenou šablonou stalo
„Doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem". Školky nejčastěji volily
šablonu „Školní asistent“.
Četnost výběru šablon na území
Hradeckého venkova můžete posoudit
níže.
Pomocí nabízených šablon mohou
pedagogická zařízení zajistit pro žáky
například školní psychology, sociální
pedagogy, speciální pedagogy a chůvy. Dále je možné dětem nabídnout
čtenářské kluby, klub zábavné logiky
a deskových her nebo logopedickou
prevenci. Pedagogičtí pracovníci mohou díky sdílení zkušeností s jinými
školami, tandemové výuce či kurzům
a seminářům v rámci dalšího vzdělávání zvyšovat svou kvalifikaci v českém
jazyce, matematice nebo cizích jazycích.
Ze získaných finančních prostředků
pomocí výzvy Šablony I, mohly školy
a školky nakoupit např. sportovní náčiní a nářadí, hudební nástroje, aparaturu, pohovky pro relaxační nebo
čtecí koutky, knihy, stojany na výkresy, tiskařský stroj, hry a knihy určené
pro nadané žáky, interaktivní techniku, notebooky, fotoaparáty, pomůcky
usnadňující dětem nástup do školy –
Klokanův kufr, pomůcky vhodné pro
žáky s poruchou učení atd.

PRACOVNÍK ÚDRŽBY
ZELENĚ

Zeptali jsme se ve školách:
Jak ovlivnilo školu nebo školku zapojení se do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ
I?
„Na začátku byly obavy, zda se realizace zvládne, ale postupem času, když se
člověk obklopí schopnými a vstřícnými
lidmi zjistí, že šablony přináší mnoho
pozitivních zkušeností a zážitků. Peníze
nám pomohly získat spoustu materiálu
a pomůcek, které v mnohém zkvalitnily
výuku, vzdělávání a zájmů žáků‘‘.
Mgr. Adriana Gajová,
ZŠ a MŠ Praskačka

nabízených šablon, které mohou školy volit. Nyní je v nabídce 83 šablon.
Novou šablonou je např. Kariérový
poradce, Zapojení ICT techniky do
vyučování nebo Projektový den mimo
školu. Celková alokace této výzvy je 6
miliard, které budou rozděleny mezi
žadatele. Žádosti je možné podávat do

června 2019. MAS Hradecký venkov
o.p.s. a mikroregion Nechanicko i tentokrát pomáhají s podáváním žádostí
i s realizací celého projektu. Momentálně se do této výzvy zapojuje již 8 škol
z území Hradeckého venkova.
Ing. Magdalena Hojná

„Působení speciálního pedagoga
v mateřské škole pomáhá identifikovat
a průběžně diagnostikovat případné
problémy dětí a řešit je před vstupem do
ZŠ. Školní asistent v ZŠ poskytuje průběžně pomoc dětem ohroženým školním
neúspěchem. Vzdělávání pedagogů ve
vybraných oblastech je kromě odborného rozvoje inspirací pro další práci.
Rodiče předškoláků se na společném
setkání v MŠ dozvěděli nejen informace
o grafomotorickém vývoji dětí, ale sami
si prakticky vyzkoušeli vhodná cvičení
pro rozvoj svých dětí v této oblasti“.
Mgr. Jaroslava Pavlů,
ZŠ a MŠ Stěžery
Šablony II - čeká nás pokračování
Dne 28. 2. 2018 byla vyhlášena další
výzva, která může přímo navazovat na
předchozí projekt Šablony I, ale zapojit se mohou i zařízení, která se dříve
projektu nezúčastnila. Nově je možné
čerpání dotace nejen pro školy a školky, ale i pro školní družiny, školní kluby, střediska volného času a základní
umělecké školy. Byl rozšířen seznam

■ Setkání rodičů v MŠ Stěžery na téma grafomotorika. Foto : archiv

Letní občerstvení Mokrovousy

OBEC PŠÁNKY
poptává pracovníka na údržbu
zeleně (na dohodu). Bližší
informace u starostky na telefou

775922049

příjemné venkovní posezení u kiosku
dětské hřiště, víkendová grilování
Mimoprázdninová otevírací doba: Středa a Pátek 15:00 až 22:00, Sobota a neděle 13:00 až 22:00
Plánované akce najdete na facebooku - Letní občerstvení Mokrovousy

Hledáme brigádníky - bližší informace na telefonu 725761243
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Bezpečně do školy, za prací a lékařem
Sovětice - myšlenka vybudování
projektu „Stezka pro pěší a cyklisty“
sahá do roku 2013, kdy byl realizován
nový Územní plán obce a tím vznikl
úsek veřejně prospěšné stavby ve fázi
přípravy. Reagovalo se tak na zvyšování intenzity dopravy, mezi Sadovou
a Sověticemi projíždělo v průměru
700 vozidel denně. Již v prvopočátcích bylo velmi důležité, že se do tohoto projektu zapojila i obec Sadová
a plánovaná stezka by tak mohla
pokračovat i na jejím katastru. Další
fází v roce 2015 byla příprava dokumentace pro územní řízení, kterou
pro obec zpracoval projektant Daniel Kadavý, stejně jako později dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci. Po vytvoření
geometrického plánu, došlo k jedná-

ní o výkupu pozemků se všemi vlastníky, kterým bych chtěl touto cestou
poděkovat. Všichni se snažili podpořit prospěšnou věc pro další generace,
byť mnozí již dnes žijí úplně někde
jinde. Po vydání Územního rozhodnutí 2016 a stavebního povolení 2017
byl tento projekt směřován k podání žádosti o dotaci na Místní akční
skupinu Hradecký venkov, kde byla
vyhlášena výzva z Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt byl výběrovou komisí vybrán
a odeslán na Centrum regionálního rozvoje ke kontrole. Informace
o správnosti všech dokumentů znamenalo jediné, a to doporučení Ministerstvu pro místní rozvoj k financování, kde by měl být vydán právní
akt k projektu. Do výběrového říze-

■ Březen 2018 - zahájení prací. Foto: Matěj Krátký

ní, které bylo otevřené, se přihlásilo
osm firem. Hlavním kritériem byla
nabídková cena. S nejnižší nabídkou
přišla firma M-Silnice, a to ve výši
3 253 000 Kč a byla podepsána smlouva o dílo s realizací v roce 2018. Celkové výdaje v žádosti 3 659 472 Kč,
příspěvek unie 3 462 704 Kč, vlastní
podíl žadatele včetně nezpůsobilých
výdajů 196 768 Kč. Dotace na tento
projekt, bez které by realizace nebyla možná, dosahuje výše 95%. Tyto
prostředky se vztahují i na výkup pozemků, na projektové dokumentace,
technický dozor stavby, BOZP, výběrové řízení, či studii proveditelnosti.
A právě na studii a výběrovém řízení
se podílela firma Centrum evropského projektování, se kterou obec
úspěšně dokončila již spousty projek-

tů. Je zde ovšem i jedno negativum,
a to ve formě nedodržení příslibu
Ředitelství silnic a dálnic o dostatečném prostoru pro stezku. Bohužel se
nestalo, co bylo deklarováno, a stezka
má ve své polovině pro spousty občanů nepochopitelnou „výhybku“ pro
stavbu dálničního mostu. Velkým
pozitivem je, že po 25 letech od rozdělení obcí Sovětice a Sadová, se tyto
obce dokázaly domluvit na spolupráci a výsledkem je nová stezka. Cílem
celého projektu je bezpečná doprava
pro cyklisty a pěší ze Sovětic přes Sadovou na vlakové nádraží. Dále také
směrem na Mžany, kde bude trasa
napojena na stezku mžanskou. Přejeme Vám šťastnou a bezpečnou cestu.
Aleš Krátký

■ Květen 2018 - finální podoba cyklostezky. Foto: Matěj Krátký

Kdo se přidá?
V milém čísle mikroregionálního zpravodaje Vám byl představen pan František Bartoň z Lodína.
Jeho poděkování za zveřejnění vzpomínek na mládí nás všechny potěšilo. Je to člověk, který i přes
poměrně zralý věk, asi se nebude zlobit, když prozradím, že oslavil 91. narozeniny, je stále činný a aktivně se zajímá o dění kolem sebe. S nebývalou skromností mi v dopise prozradil, že napsal ještě čtyři
menší literární dílka vzpomínek. V některých popisuje rodinné záležitosti a v dalších se věnuje době
před okupací ČSR, životě za protektorátu a době poválečné. Snad se mi podaří i tato dílka zpracovat
a zveřejnit.
Věřím, že obdobných písmáků by se v našem mikroregionu našlo více. Nebojte se ozvat. Skromnost je sice výsada králů, ale feudalismus je již dávno překonán. Škoda každého společensky-prospěšného člověka, který zůstává v ústraní.
PhDr. Richard Šafařík
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Jarní výlov rybníku Žabínek
Budín – obec Boharyně vlastní několik vodních nádrží. Na některých
hospodaří rybářský svaz, některé
slouží jako požární nádrže, některé jsou zarybněny. Nejedná se však
o intenzivní chov ryb. Obec zajišťuje
údržbu těchto vodních ploch. V minulých letech byly odbahněny rybníky „Žabínek“ na Budíně, požární
nádrž ve Zvíkově, rybník „Křepelák“
v Trnavě. Současně byly upraveny
břežní porosty a kde to bylo nutné,
byly opraveny hráze a rybniční zařízení. V letošním roce se připravuje
odbahnění rybníku „Žid“ pod bývalým statkem v Trnavě.
Jednou z vodních nádrží, kde jsou
chovány ryby, je „Žabínek“ v místní
části obce Budín. O tuto vodní plochu se starají místní občané spolu
se členy Svazu dobrovolných hasičů Zvíkov. V minulých letech se zde
konaly pravidelně v podzimních
měsících výlovy. Zájemci si mohli před Vánoci zakoupit především
kapry. Již několik let však nedošlo
k výlovu. Vzhledem k velmi suchým

rokům panovaly obavy, že se rybník
po výlovu nenaplní dostatečně vodou
a dojde k úhynu ryb. Výše hladiny
závisí jednak na množství vody, která
přiteče z pramenů v nedalekém lese,
jednak na množství vodních srážek.
Po loňském vlhkém podzimu a letošní zimě příznivější zejména na
sníh bylo rozhodnuto, že výlov se
uskuteční netradičně v jarním termínu. Organizaci i veškeré práce opět
zajistili občané Budína a Zvíkova.
Cílem bylo především zjistit stav rybí
populace v rybníku. Akce proběhla
v sobotu 21. dubna za téměř letního
počasí a přilákala nejen místní, ale
i občany z okolních obcí. Na své si
přišly především děti, které obdivovaly vylovené ryby, přechodně umístěné ve velkých kádích s vodou. Jednalo se zejména o kapry, ale objevil
se i úhoř. Jak se ukázalo, většina ryb
byla malých rozměrů, a tak budou do
rybníku vráceny. Teď už zbývá jen čekat, že letošní počasí bude pro chov
ryb příznivější.
JUDr. Věra Macháčková, starostka

■ Výlov rybníku Žabínek. Foto: Aneta Brettová

Keramický kurz poprvé v Mokrovousích
Mokrovousy - Jak vykouzlit z kusu
hlíny krásnou zvonkohru, svícen nebo
hrnek? Na kurzu keramiky jsme se přesvědčili, že fantazii se meze nekladou. Pod
vedením lektorky Veroniky Volejníkové se
tvoření proměnilo v zápal pro práci a pod
rukama nám vznikaly originální výrobky.
Kurz se konal každou březnovou neděli
mezi 15. a 17. hodinou v nově zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu.
Práce zaujala nejen nás, dospělé ženy, ale
i naše děti, které pracovaly s nemenším
nadšením. Během tří setkání tak vznikaly
kromě svícnů a misek i keramické ovečky,
zápichy do květináčů, květináče, zvonkohry, hrnečky a mnoho dalšího. Poslední,
čtvrté, setkání jsme věnovali konečným

úpravám výrobků – engobování a glazování. Pak už hurá do pece na výpal a nové
výrobky můžou zkrášlovat naše domovy.
Konečnou tečkou za keramickým tvořením byla vernisáž, která se konala 29. března ve slavnostním duchu. Nejen kurzisté,
ale i další návštěvníci tak mohli vidět konečnou podobu svých výrobků, které naše
lektorka krásně naaranžovala. Za všechny
zúčastněné děkuji Veronice Volejníkové
nejen za její trpělivost s námi, začátečníky,
ale i za její nadšení a radost z práce. Děkuji i vedení obecního úřadu za poskytnutí prostor, kde se kurzy mohly každý
týden konat. A snad se brzy keramika do
Mokrovous zase vrátí.
Iveta Malá

■ Soustředění kurzisté. Foto: Veronika Volejníková

■ Anděl - jeden z nejhezčích výrobků keramického kurzu.
Foto: Veronika Volejníková
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Zprávy ze Štolbovy městské knihovny
Nechanice - březen měsíc
knih a čtenářů v naší knihovně patřil již tradičně nejmenším „čtenářům“, dětem z MŠ
v Nechanicích. Knihovnu navštívily postupně děti všech
oddělení MŠ a dozvěděly se
mnoho věcí o knížkách: jak
se ke knihám chovat, o čem
knihy jsou nebo jak se knihy
do knihovny dostanou. A děti
vypravovaly, jaké knížky se
jim líbí a kterou knížku jim
právě čtou paní učitelky ve
školce. Nakonec si některé
dětské knížky prohlédly.
Hana Kramářová
Knihovnice
■ Malí návštěvníci knihovny. Foto: J. Pultarová

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA
Třesovice - naše mateřská škola se
letos zapojila do celostátního projektu s názvem ZDRAVÁ ŠKOLNÍ
JÍDELNA. Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze Státního
zdravotního ústavu ve spolupráci
s týmem hygieniků. Projekt podporuje také Ministerstvo zdravotnictví.
Krajská hygienická stanice v Hradci Králové nám poskytuje odborné
konzultace a naši zaměstnanci mají
možnost velmi úzké spolupráce s hygieničkou, která nám poskytuje informace, odbornou podporu a materiály. Přijíždí přímo k nám a pomáhá
nám získat certifikát kvality Zdravé

školní jídelny. Pečlivě a podrobně
kontroluje a hodnotí činnost školní jídelny ve všech oblastech. Cesta
k certifikátu není jednoduchá, jídelna musí splnit deset přísných kritérií, která jsou průběžně hodnocena.
Jejich splněním získávají rodiče jistotu, že stravování dětí v naší školní jídelně nadstandardně vyhovuje
přísným požadavkům na vyváženost,
pestrost a moderní přístupy k úpravě
potravin, jejich složení atd. Zaměstnanci zase vědí, že plněním kriterií
dělají svou práci na té nejlepší úrovni, které školní jídelna může dosáhnout. Pokud vás zajímají další in-

■ Velikonoční dílna - březen 2018. Foto: Blanka Moravcová
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Jednou z tradičních akcí je velikonoční dílna. Ta letošní byla velmi
zdařilá. Výsledky společné práce dětí
a rodičů hrdě zdobí jejich domácnosti ve sváteční dny jara. Jsme rádi,
že účast na společných akcích stále
stoupá. Hned v květnu se především
maminky a babičky mohou těšit na
společné divadelní představení u příDÍLNY PRO RODIČE A DĚTI ležitosti Dne matek. Pro tatínky zase
připravujeme oblíbenou LEGO dílnu
V MŠ TŘESOVICE
Dobrá spolupráce s rodiči dětí je a oslavíme tím i jejich červnový sváv naší mateřské škole samozřejmostí. tek.
Mateřská škola organizuje řadu akcí
Mgr. Blanka Moravcová,
ve spolupráci s rodiči a děti i rodiče
si tyto chvíle u nás doslova užívají.
ředitelka MŠ
formace o tomto projektu, ale třeba
i inspirace, jak správně vařit dětem
doma, dále recepty a poznatky v této
oblasti, doporučujeme se podívat na:
www.zdravaskolnijidelna.cz nebo
na facebook.
Tak nám držte palce, ať se nám
certifikace co nejdříve podaří.

■ Špaldové palačinky s červenou řepou a tvarohem. Foto: Blanka
Moravcová




12. 5.

KVĚTEN 2018

12. 5.

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
květen - srpen 2018

8:00 Rybářské závody na obecním rybníku. Info: Miroslav Pour, rybaripsanky@seznam.cz, tel. 724236600.

Pšánky

9:00 Nohejbalový turnaj trojic.

Sadová

12. 5.

13:30 Nechanická šlápota. Čekají vás dvě trasy s několika stanovišti a další zajímavé aktivity v cíli.

Nechanice

12. 5.

16:30 Horní Černůtky Fest.

Horní Černůtky

18. 5.

10:00 Zemědělský den.

Sovětice

25. 5.

17:00 Noc kostelů.

Dohalice

26. 5.

7:00 XXVII. C.k. Manévry - ústupová kolona Železnice - Probluz.

Probluz

26. 5.

8:00 SDH Sovětice - 115 let od svého založení. Hasičská soutěž O pohár starosty obce Sadová.

Sadová

26. 5.

9:00 Okrsková soutěž v hasičském sportu. Sportovní areál.

Boharyně

26. 5.

10:00 Mikroregionem Nechanicko na kolech. Více informací na www.nechanicko.cz.

Nechanicko

26. 5.

14:00 Dětský den.

Lodín

29. 5.

08:30 Vybíjená základních škol mikroregionu.

Nechanice

31. 5. 8:45 a 10:45 Síla lidskosti - Nicholas Winton - přednáška pro ZŠ. Kontakt na pořadatele: tulis.azt@gmail.com.
2. 6.
2. 6.
2. 6.
5. 6.
7.–10. 6.

ČERVEN 2018

9. 6.

Kino na kolečkách - Čertoviny (pohádka pro děti). Promítání na fotbalovém hřišti.
8:30 Olympiáda mateřských škol mikroregionu.

Sadová
Stěžery
Nechanice

Romantický Hrádek - hudební festival. Více informací na www.zamek-hradekunechanic.cz.

zámek Hrádek

125. výročí od založení SDH Staré Nechanice. Hasičská soutěž o pohár starosty.

Staré Nechanice

8:00 Rybářské závody dětí na obecním rybníku. Bližší informace Rostislav Flégl, tel. 734578500.

Pšánky

9. 6.

9:00 O pohár starosty SDH - 11. ročník soutěže u příležitosti 125. výroční založení sboru.

Staré Nechanice

15. 6.

19:00 Koncert Inflagranti a Josef Vojtek. Předprodej od 28. 5. ve Štolbově městské knihovně.

Nechanice

15. 6.

19:00 Rockový večer v Lesním divadle.

Amf. Chlum

16. 6.

10:00 Cyklovýlet.

Boharyně

16. 6.

13:00 Dětský den. Hřiště Maracána.

Staré Nechanice

16. 6.

17. 6.
23. 6.
23. 6.
23. 6.
30. 6.
30. 6.

Svatojánská noc na zámku. Večerní prohlídky s průvodci v dobových kostýmech. Více informací na
www.zamek-hradekunechanic.cz.

zámek Hrádek

Oslava výročí města Nechanice. Více informací na www.nechanice.cz.

Nechanice

Rybářské závody - Mokrovouský kapřík 2. - Hlavní cena sele.

Mokrovousy

8:00 Dětské rybářské závody.
31. ročník volejbalového turnaje družstev ve sportovním areálu. Pořádá TJ Sokol Stěžery.
11:30 Den koní - 10. ročník soutěže spřežení v areálu myslivecké střelnice.
Medové slavnosti. Více informací na www.medoveslavnosti.cz.
8:00 RAALTRANS CUP - 16. ročník turnaje v malé kopané.

Stračov
Stěžery
Horní Černůtky
zámek Hrádek
Dohalice

30. 6.

14:00 Dětský den.

Mokrovousy

30. 6.

19:00 Láska mezi nebem a zemí - Spolek Divadelních ochotníků Rovensko pod Troskami.

Amf. Chlum

30. 6.

ČERVENEC 2018

14:00 Dětský den.

Sadová

9. 6.

16. a 17. 6.

Letní kino - Špunti na vodě.

Hněvčeves

1. 7.

Rybářské závody - Bílá ryba z Mokrovous.

Mokrovousy

5. 7.

Letní kino.

Třesovice

7. 7.
14. 7.
21. 7.
21. 7.
28. 7.
11.8.
11.8.

SRPEN 2018

7:00 Dětské rybářské závody.

Nechanice

12.8.
17.-18.8.

13:00 Lodínská pouť aneb přijely k nám kolotoče.

Lodín

20:00 Komediální příběh Čochtan vypravuje (v roli Čochtana Josef Dvořák).

Amf. Chlum

Oslavy 660 let obce Stračov a 700 let obce Klenice. Spojeno se sjezdem rodáků a pouťovou zábavou.
Více informací na www.stracov.cz

Stračov

Letní kino.

Mokrovousy

20:00 Drahoušku toužím po Tobě - francouzská komedie.

Amf. Chlum

8:00 Nohejbal dvojic.

Sadová

Letní kino.

Hrádek

19:00 Miláček Anna - komedie divadla Palace.
Pivní slavnosti na Chlumu - dvoudenní maratón hudby doplněný rozmanitým jídlem, vzorky piv
různých pivovarů.

Amf. Chlum
Amf. Chlum

18.8.

14:00 Neckiáda.

Sadová

18.8.

15:00 2. ročník vědomostní soutěže Staronechanická bačkora. Hřiště Maracána.

Staré Nechanice

25.8.

14:00 Dětský den. Od 19:00 h Posvícenská zábava.

Sovětice
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inzerce

KLUB PŘÁTEL KONÍ a TURISTIKY
HORNÍ ČERNŮTKY
A OBEC SOVĚTICE a HORNÍ
ČERNŮTKY pořádají

DEN KONÍ
10. ročník soutěže spřežení
HORNÍ ČERNŮTKY - SOBOTA
23. čer vna 2018

v areálu myslivecké střelnice v Horních Černůtkách
PROGRAM:
		
		

11,00 – 11,30 hod. prezentace
11,30 – 12,00 hod. prohlídka parkuru
12,00 hod. zahájení soutěží

SOUTĚŽE JEDNO a DVOJSPŘEŽÍ
malých i velkých koní
O přestávce: SHOW - JIMMY MAGURA
Po skončení: vyhodnocení soutěže a přátelské posezení

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
SOUTĚŽÍCÍ PROSÍME O POTVRZENÍ ÚČASTI na tel.:
724 076 897 (M.Hladík)
Soutěžící jedou na vlastní nebezpečí, pořadatel
nezodpovídá za případné úrazy.

Cesta do minulosti
Libcan a Hvozdnic
9. června se bude konat Slavnostní
otevírání naučné stezky s názvem
„Cesta do minulosti Libčan
a Hvozdnic“. Organizace
je v plném proudu. Více
informací naleznete na
webových stránkách
obce Libčany.
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Nová tradice - oslava masopustu
Stěžery - Před pěti lety vznikla
v obci úplně nová veselice, a to oslava
Masopustu. Prvním pořadatelem byla
pouze škola. Maskovaný průvod dětí
prošel obcí, navštívil významné orgány v obci (starostku na OÚ, pracovnice
prodejny Hruška, pracovníky místního zemědělského podniku Agrosem).
Tehdy celá akce skončila karnevalem
v místní tělocvičně. Postupně bylo jasné, že i občané Stěžer, rodiče, prarodiče
a další by se rádi této události zúčastnili.
V roce 2017 na základě dohody
vedení obce, učitelského sboru, skautů i místních hasičů byla uspořádána
skutečně velkolepá veřejná akce, které
se zúčastnilo více než 400 obyvatel.
V maskách ale stále ještě vystupovaly
jen děti a jejich učitelé. Zato v letošním
roce přibylo masek z řad dospělé veřejnosti, přibylo i těch, kteří se aktivně
zúčastnili nejen příprav, ale i zábavy
během průvodu. Skupiny občanů v několika ulicích zastavily průvod a požadovaly po dětech zpěvy a tance. Pak je
odměnily připraveným občerstvením.
Masopustní veselí vyvrcholilo hodováním. Sladké pohoštění zajistily pracovnice mateřské školky a zabijačkové
masité pokrmy jednak uvařili a jednak
prodávali před svou klubovnou místní
skauti. Aby si mohli občané v zimním
počasí vše náležitě vychutnat, byl postaven obrovský stan zapůjčený z MAS

Hradecký venkov.
Pro zpestření programu objednaný
dřevosochař vykouzlil ze dřeva motorovou pilou sochu vodníka, která je
umístěna u rybníčku v místní části Stěžírky. Hudbu po celou dobu obstarával
harmonikář pan Berný, který svými

písněmi dokázal potěšit všechny generace. Celá akce proběhla k velké spokojenosti všech zúčastněných.
Všichni radostně přijali sdělení starostky obce, že již i na další rok je stanoven termín této akce (16. 2. 2019).
Za veliký bonus lze považovat přede-

vším to, že se vždy spojují radostné
prožitky všech generací a na realizaci
akce spolupracují téměř všechny složky
obce.
Ing. Dagmar Smetiprachová
starostka

■ Masopust Stěžery. Foto: Petra Kopecká

Proč Žijeme v Radostově?
Radostov - Když jsme v redakci
připravovali první letošní Zpravodaj
Nechanicka, objevil se na našem stole
i text o vzniku webových stránek Žijeme v Radostově. Od té doby uplynuly
čtyři měsíce a my byli zvědaví, jak se
webovkám daří. Pár otázek tedy směřovalo k iniciátorovi rozjezdu stránek,
Zdeňku Pečenkovi.
Redakce: Proč zrovna Žijeme v Radostově?
ZP: Když jsme je zakládali, chtěli
jsme zdůraznit, že v Radostově nejen bydlíme, ale i žijeme, tedy se vším
všudy, s postřehy z obce, ale i z okolí.
Chceme upozorňovat na zajímavé akce
a činnosti také z mikroregionu Nechanicka.
Redakce: Jakou máte sledovanost?
ZP: Stránky jsme spustili 20. prosince a za ty zhruba čtyři měsíce máme ve
statistice více než osm tisíc zhlédnutí
a návštěv. Takže jsme spokojeni, ale rezervy stále máme. U seniorů je to dáno
tím, že nejsou zatím "chyceni" internetem a mladí dávají spíš přednost soci-

álním sítím - ale do těch se nám zatím přehlídky nikde nedočteme jakési celkové zhodnocení, ani hostujících, ani
moc nechce.
domácích ochotníků. Přesto se sami
Redakce: Které rubriky jsou nejvíce snažíme vždy něco vypátrat o hrách,
sledovány?
autorech i hercích. Zajímavé jsou třeZP: Každopádně o historii obce, do- ba poznatky o dr. Josefu Štolbovi, po
plněné starými fotkami. Sledována je kterém nese jméno knihovna v Nechataké rubrika Viděno za plotem, kam nicích. Znali jsme jen jeho "seniorský"
dáváme fotky zdařilých hobby nápadů portrét, ale vypátrali jsme, že měl pesnašich sousedů, jako např. jezírka ap.
Velký ohlas má také Psí hlídka, konkrétně Tobiho deníček, což jsou fotky
a poznámky z výcviku štěněte našeho
australáka. Bohužel nám Tobi vběhl
pod auto a tak se z Deníčku stal marodníček. Místo na výcvik do kynologického klubu na Probluzi jezdíme po
veterinářích. Ale tip na článek o kynologickém klubu v Probluzi by stál za samostatný příspěvek v některém příštím
čísle Nechanicka.
Redakce: Máte i místo pro kulturu?
ZP: Ano, u nás v Radostově je malá,
ale pevná skupinka milovníků divadla,
včetně nechanického NOSU. Přehlídku
divadelních spolků pravidelně navštěvujeme. Škoda jen, že se po skončení

trý život, vydal řadu cestopisů i divadelních her. A jeho vzhled na portrétu
z roku 1884, tedy jako třicetiosmiletého
muže, by zaujal i dnes jako vzor módních trendů, co se týče účesu a vousů.
Redakce: Děkujeme za odpovědi
a přejeme všem Radostovským, ať se jim
daří.

■ Hlavní hvězda rubriky Psí hlídka - Tobi. Foto: Zdeněk Pečenka
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Knihobudka v Lubně
V minulém Zpravodaji Nechanicka jsme oslovili
obce regionu, zda nechtějí
mít také jednu knihobudku
u nich doma. Přihlásili se jen
Nerošovští, druhá měla být
v Radostově. Původní záměr
byl vyrobit a instalovat budky
letos v dubnu. Ale z technických důvodů jsme museli termín posunout. První vlaštovkou knihobudek tak zůstává
ta v Lubně, u jedné z autobusových zastávek naproti
penzionu Vejměnek. Funkce
knihobudek je všude stejná
- vyberete si knížku, která
se vám zamlouvá, půjčíte si
ji a po přečtení zase vrátíte. Můžete obohatit nabídku vložením nějaké své. Ale
všeho s mírou, knihobudky
nejsou sběrnou odpadů a starého papíru.
Zdeněk Pečenka

■ Lubenská knihobudka. Foto: Jana Pečenková

Medové slavnosti na Hrádku
Zámek Hrádek – 30. června zveme
na unikátní celorepublikovou akci
svého druhu, kde bude zábavnou
a hravou formou laické veřejnosti
přiblížen význam včelařství, zemědělské a řemeslné výroby. Především
pro rodiče s dětmi je připravený zábavný a poučný program.
Co nás na životě včel zajímá
a proč jsou tak důležité? To vše se
dozvíte z připravovaných přednášek.
Součástí akce bude živá včelařská
stezka. Nezapomene ani na význam
včel z hlediska opylovaní a také význam našich lesů. Vaše děti i Vy budete moci tvůrčím způsobem vyzkoušet exponáty ze sdružení vlastníků
a správců lesních majetků ČR - PEFC.
Přivítáme Vás medovou snídaní.

Také nebudou chybět speciality
z medu. Dále se můžete těšit na regionální speciality a ukázky řemeslné výroby. Pro děti jsou připraveny
ukázky práce se zvířaty: sokolníci,
králičí hop, psí agility, holuby, králíci a drobné ptactvo. Zvířata z našich
dvorů Vám předvedou chovatelé
ČSCH SMIDARY. O zábavu se postarají hudební skupiny Bohemian
Bards a Sansaband. Během akce bude
probíhat soutěž o nejlepší med a medovinu.
Doprovodné akce na zámeckém
nádvoří:
• V každou celou hodinu vstup
na živou včelařskou stezku se
včelařem
• Medová snídaně u vstupu na

■ Prostranství zámku je navštěvníkům plně k dispozici. Foto: archiv
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nádvoří od 9:00 do 10:30h
• Ochutnávka medu a medoviny
a hlasování o nejlepší med a medovinu od 9h do 14h
• Dětská včelařská stezka a dílničky
s odměnou pro každé dítě
• Ukázky Apiterapie - léčení včelími
produkty
• Sokolníci a prohlídka divokého
ptactva
• Ukázka drobného zvířectva ČSCH
SMIDARY
• Hrabě Harrach a jeho paní hraběnka
• Dětský dřevěný kolotoč, dřevěná
střelnice a dílničky pro děti
• České lesy - poznávání a ochrana
lesa

Předzámčí
10:00 - Psí agility
11:00 - Psí agility
11:30 - Hasičský útok Sovičiky
12:00 - Pozvání - Apiterapie
14:00 - Králičí hop
15:00 - Králičí hop
Doprovodné akce v předzámčí:
• Flašinetář
• Hrabě Harrach a jeho paní hraběnka
Akce je spojená s oslavou 130.
výročí založení včelařského spolku
v Nechanicích a výročí 790 let první
zmínky o Nechanicích.
Mgr. Zuzana Samleková

■ Produkty z medu nesmí na slavnostech chybět. Foto: archiv
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Na Bábinec dorazil křovák i premiér Babiš
Kunčice – Hostinec U Havrana
hostil v sobotu 3. března tradiční
maškarní bál pro dospělé Bábinec.
K tanci i poslechu hrál DJ Baron a na
tanečním parketu se sešlo 57 masek.
Jen pětadvacet dalších hostů zvolilo
pro večer „civilní“ oblečení.
Letos bylo opět na co koukat, neboť většina účastníků si s výběrem
a vytvářením masek dala opravdu
práci. Dorazila například skupina
sáčkových čajů, která tančila hned
vedle dopravních značek i s dvojicí
semaforů. Do Kunčic zavítal i premiér v demisi Andrej Babiš s čapím
hnízdem na hlavě. Nejvíce odvahy
však vyžadovala maska „křováka“
Xixaa z legendárního filmu Bohové musejí být šílení. Její nositel totiž
kromě toulce na šípy, luku a několika

šňůrek s kouskem kůže zakrývající
jen to nejnutnější na sobě neměl zhola nic. Vlny smíchu a nadšení vzbudil
i pár z notoricky známého českého
filmu Vesničko má středisková. Bábince se totiž zúčastnil i pan Pávek
s Otíkem. A ten jako by herci Jánosu
Bánovi z oka vypadl – pořádný předkus, sluchátka na uších a v ruce nezbytný rohlík. Přišel také rudý ďábel,
který se stal tváří reklamy na pánskou potenci.
O den později patřil hostinský parket nejmenším, neboť se tu konal dětský karneval. Pro děti v kostýmech
nejrůznějších pohádkových postav
pořadatelé připravili odpoledne plné
zábavy a her, které si malí tanečníci
s chutí užili.
Lukáš Vaníček

■ Bábinec 2018. Foto: archiv pořadatelů

■ Dětský karneval 2018. Foto: archiv pořadatelů

Jaro v Nerošově
Nerošov - dost bylo zimy, a tak k nastupujícímu jaru přistoupili i někteří
naši obyvatelé. Po dlouhé době „pouhého“ potkávání se při procházkách
vesnicí jsme měli konečně příležitost
sejít se. A to v masopustním průvodu,
který se stal již dobrou tradicí, a nutno
poznamenat, že spíše než dodržování
tradic a relativně přísných požadavků
na „správný“ průvod a „správné“ masky, odehrála se tato akce netradičně.
Samozřejmě, že nesměli chybět Strakatý, kobyla a medvěd. V průvodu je ovšem doplnilo např. hokejové družstvo
i s trenérem a další masky, které si užily
procházku po naší vesničce a hlavně,
jak to bývá, návštěv u štědrých sousedů. Konec průvodu se odehrál rovněž
netradičně, neboť medvěd i kobyla
zhynuli díky přesné mušce našeho nerošovského indiána.
Další příležitostí potkat se byly
přirozeně Velikonoce. A letos jsme
je pojali, na rozdíl od minulých let,

genderově vyrovnaně. Tedy tak, aby si
naše děvčata nestěžovala na to, že jsou
předmětem pouze nízkých chlapských
pudů spočívajících nejprve v ničení
čerstvě rašících vrb a poté v uplatnění
jejich, tedy chlapské, fyzické převahy.
Rozhodli jsme se, že v předvečer pomlázky připravíme pro všechny – ale
především pro naše ženy a děvčata
– překvapení ve formě pravé valašské
kyselice, ke které jsme v našem nerošovském kulturním domečku zasedli
v podvečer a přátelsky a dlouze si popovídali.
Tato událost se pomalu rodí v hezkou tradici, neboť vloni jsme naše
dámy takto pohostili výborným gulášem. Je sice pravda, že v pondělí se vše
vrátilo do starých zajetých kolejí, ale
myslím, že si nikdo nestěžoval. Pánové
obešli vesnici a dámy trpělivě čekaly,
kdo a jestli se zastaví.
Do výčtu nerošovských tradic musím ovšem započítat ještě jednu. Pon-

dělní pánská „procházka“ vždy končí
Letošní jaro nám tedy začalo hezky
tradičně v domě č.p. 3, kde nás pán a přátelsky. Věřme, že stejně navážeme
a paní domu pohostí vynikající dršťko- na léto, podzim i zimu. No, a za rok nás
vou polévkou, bez které si již v Nerošo- to čeká opět.
vě Velikonoce ani neumíme představit.
Alexandr Hrabálek

■ Nerošovský masopust. Foto: Alexandr Hrabálek
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Černůtší lyžníci
Mistrovství Pecky v běhu na historických lyžích se konalo v sobotu
27. ledna v areálu koupaliště a kempu
Pecka.
Závodu se zúčastnilo celkem 30
závodníků s lyžemi vyrobenými před
rokem 1970 a v dobovém oblečení.
Na trať hlavního závodu vyrážely
nejprve ženy v půlminutových intervalech. Poté následovala mužská
kategorie. Na stanovišti musel každý
závodník vypít panáka zelené a vybrat si soutěžní otázku. Kdo neznal

správnou odpověď, toho čekalo trest- místě. Báječné výsledky a navíc skvě- i zabíjačkové hody. O dobrou pohoné kolečko.
lá nálada.
du se starala oblíbená country kapela
Černůtky zde velmi úspěšně repreKrásné ceny si odvezli nejen vítě- Náhoda Pecka.
zentovali Míra a Dominika Tobolko- zové, ale všichni účastníci.
vi, Zdena Pokorná a Pavel Michálek.
Součástí této sportovní akce byly
Eva Hladíková
A to za velké podpory dalších černuťáků.
V mužské kategorii byl absolutním
vítězem právě Míra Tobolka s časem
3 minuty a 20 vteřin. Pavel Michálek
obsadil krásné 12. místo. Mezi ženami skončila Dominika Tobolková na
skvělém 3. a Zdena Pokorná na 4.

■ Lyžařská výprava Tobolkových a Michálkových. Foto: Eva Hladíková

■ Dámy z Černůtek vzorně reprezentovaly. Foto: Eva Hladíková

Proměny stěžerské návsi
Stěžery - Kdo tudy zjara
projížděl, nemohl si nepovšimnout rozkvetlého trávníku u nákupního střediska.
Radost všem udělali stěžerští
zahrádkáři, kteří připravili na
jaro milé překvapení, neboť
na podzim vysadili na veřejných prostranstvích narcisy.
Letos rozkvetly opravdu naplno. Věříme, že pohled na
ně těší všechny kolemjdoucí
i projíždějící.
V pozadí fotografie je částečně zbouraná skautská
klubovna. Tu v nejbližších
měsících čeká kompletní rekonstrukce.
Ing. Dagmar Smetiprachová
starostka obce Stěžery
Foto: Otto Kučera

16

■ Stěžerská náves. Foto Oto Kučera
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Lodínští senioři se setkávají i v roce 2018
Lodín - první čtvrtletí roku 2018
opět uteklo o něco rychleji než to
loňské. Alespoň se to tak jevilo každému, kdo toho více pamatuje. Ano,
opět se hlásí ke slovu lodínští senioři, ale tentokrát nebudou jen vzpomínat na své mládí. V následujících
dnech a měsících chystají plány
a hlavně pracovní aktivity k oslavám
stého výročí vzniku Československa.
Ale nepředbíhejme událostem.
V prvních měsících tohoto roku
došlo ve Spolku seniorů Lodína
a Janatov k nepatrným změnám.
Od poslední výroční členské schůze
23. února 2018 budou práci spolku řídit na místo 6 jen 4 aktivistky výboru. Všech sedmačtyřicet
účastníků jednání vyslovilo souhlas
s provedenými změnami. Společně
popřáli novému výboru hodně sil do
následné činnosti. Následovalo i poděkování dvěma odstoupivším členkám výboru. Po seznámení členské
základny s děním a finanční situací
za minulý kalendářní rok již nic ne-

bránilo tomu, aby veškeré pracovní
obřadnosti uvolnily místo oslavám
Mezinárodního dne žen. Tyto oslavy probíhají v Lodíně každoročně
a převážná většina seniorů ráda
přispěje k dobré náladě a k oživení
vzpomínek na své mládí. Snad právě tyto vzpomínky byly pro seniory
impulsem k tomu, aby dlouhodobě vytvářeli prostor pro prezentaci
vzdělávacích výsledků a uměleckých
dovedností našim nejmladším umělcům ze základních uměleckých škol.
O dobrou náladu oslavovatelů MDŽ
se tentokrát postarali žáci tanečního
oboru ze Základní umělecké školy
v Novém Bydžově.
Další akce na sebe nenechala
dlouho čekat. Všichni občané Lodína se začali připravovat na oslavu
svátku jara, který letos připadl na
závěr března a první aprílové dny.
Dříve, než se na velikonoční pondělí 2. dubna rozzářilo jarní sluníčko
a vylákalo koledníky na obvyklou
obchůzku přátel a známých, naši

senioři se nechali 23. března zlákat
k příjemnému, již tradičnímu předvelikonočnímu posezení v místním
hostinci. Setkání proběhlo v družné
zábavě, o kterou se postarali nejen
senioři sami, ale i 15 děti Mateřské
školy z Petrovic, které pod vedením
paní ředitelky Tomášové a paní učitelky Šťovíčkové předvedly své taneční kreace a pohybové hry. Jejich
vystoupení bylo oceněno velkým
aplausem, který patřil nejen dětem,
ale i paním učitelkám, které se jim
věnují s maximální péčí a obětavostí. Po kratičké přestávce vystřídali
naše nejmenší tanečníky žáci tanečního oboru Soukromé základní
umělecké školy Melodie z Hořic. Se
svými dovednostmi se v pěti výstupech představilo 35 mladých tanečnic, které prokázaly, že paní učitelka
Kristýna Vávrová je pedagogickou
osobností, která se svým žákům věnuje s profesionální erudovaností. Je
jen škoda, že skromné vybavení sálu
neumožňuje prezentovat výsledky

žáků i jiných oborů, které jsou na
obou ZUŠ na velmi dobré úrovni.
Po kulturním programu se téměř
všichni účastníci seniorského setkání zapojili do příprav akcí, které je
čekají v následujících měsících. Nebudou to jen činnosti zábavné (výlety na Čapí hnízdo, zámek Konopiště
nebo muzikál Čas růží), ale mnoho
seniorů se aktivně zapojí do přípravy oslav stého výročí vzniku Československa. Věříme, že právě senioři,
a to nejen z Lodína, dopomohou
svým vyprávěním či zapůjčením fotografií, dokumentujících významné osobní a společenské události
našeho regionu v průběhu prvního
staletí naší samostatné vlasti, doladit slavnostní atmosféru celé akce.
Na jakých připravovaných akcích se
bude Spolek seniorů Lodín a Janatov
podílet? Těšte se na výstavu kronik
obcí a spolků, kterou připravuje mikroregion s naší spoluprací. Uskuteční se 27. září.
PhDr. Richard Šafařík

Jarní úklid ve Stračovské Lhotě, Mžanech i na Dubu
Mžany - V rámci akce „Ukliďme
Česko“ se už počtvrté v sobotu 14. dubna 2018 uklízely příkopy a nepořádek
kolem vesnic. Ve Stračovské Lhotě
se zapojilo rekordních 26 lidí všech
věkových kategorií, takže se uklízely
nejen příkopy směrem ke Mžanům až

k Suché, ale i za křižovatku u sv. Jakuba směrem k Pšánkám. Letos poprvé
také podél silnice pod lesem Hvězda,
takže velké úseky i mimo katastr obce.
Dále se vyčistila pole, kde se dřív pálily
"čarodějnice", a uklidily se stará černá
skládka a ulámané větve u mostku pod

■ Úklid místní části Zavadilka. Foto: Irena van Vuurenová

Zavadilkou. Ve Mžanech přišlo 12 lidí,
kteří čistili příkopy k Sadové a ke kapličce a mladí uklízeli i u Dubu, odkud
se letos nikdo nepřipojil. Odpadu bylo
tolik, že mžanští hasiči museli sběrné
kolečko objet dvakrát. Ale okolí opravdu prokouklo.

Všem účastníkům velice děkují tradiční organizátoři: Ecoinstitut z.s. Ing.
Tomáše Štayra, SDH Mžany v čele
s Pavlem Hýskem a MUDr. Vladimírem Koblížkem, Ph.D., a obec Mžany.
Mgr. Irena van Vuurenová

■ Úklid proběhl i ve Stračovské Lhotě. Foto: Irena van Vuurenová

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

Mikroregion Nechanicko - akce a dění.
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Arktický běh Okolo Stračova již popáté
Stračov - v sobotu 17. března se
uskutečnil již pátý ročník tradičního závodu Okolo Stračova. Závod
probíhá na stále totožné, přesně
změřené trati 10 km. Od roku 2017
si závodníci mohou zvolit také poloviční trať. Letošní ročník provázelo
nezvykle chladné počasí a teploty
hluboko pod nulou komplikovaly
nejen samotný běh, ale také organizátorské práce. Již samotné přípravy na závod probíhaly za deště
a teplot okolo bodu mrazu. Ale to,
co na závodníky čekalo v sobotu,
bylo opravdu „neběžecké“. K nízkým teplotám se přidal velmi silný
vítr a na silnici zůstávaly dokonce
zbytky sněhu. Pocitová teplota okolo - 10°C budila respekt a o to větší
uznání zaslouží každý z 89 běžců,
kteří dokončili závod. Nejlépe se
s těžkými podmínkami vypořádal
stračovský rodák a organizátor běhu
Milan Janata, který proťal cílovou
pásku v čase rovných 35 minut, a to

minutu a půl před Tomášem Veberem z LK Tatran Chodov. Třetí místo pro sebe urval Ondřej Pajer, který
se jako poslední vešel těsně pod 37
minut. Už to svědčí o tom, jak náročný závod letos byl. Jeden z běžců
to v cíli komentoval s nadsázkou výstižně: „No, počasí je normální, pro
všechny stejný, jen ty mý nohy tolik neběžely." Mezi ženami zvítězila
a na celkovém desátém místě doběhla Táňa Metelková z Hradce Králové, která těsně prolomila hranici 40
min. Aneta Khýrová (Carlakupkolo.
cz) na ni ztratila už celé dvě minuty.
Třetí místo získala Natálie Kuželová
v čase 45:35. Na poloviční trati, která musela být z technických důvodů
změněna, vyhrál Vincent Lukášek
v čase 21:19 a v ženách všechny
udivila Karolína Drbohlavová. Lyžařka z LSK Lomnice nad Popelkou
doběhla šestá i mezi muži a to jí je
pouhých dvanáct let! O té určitě ještě uslyšíme! Závodníci z cíle mizeli

v útrobách vyhřátých šaten, aby se
připravili na slavnostní vyhlášení.
V devíti kategoriích hlavního závodu na 10 km byly předány vždy
prvním třem hodnotné věcné ceny.
Vyhlášeno bylo také celkové pořadí
v závodě na 5,5km i 10 km. Novinkou byla běžecká tombola a téměř
každý, kdo vyčkal až do konce, odjel s nějakou cenou od partnerů
akce, kteří opět připravili pro běžce
„druhé Vánoce“, jak to kdysi pojmenovala jedna účastnice běhu. Zhodnocení závodu z úst ředitele běhu,
Milana Janaty, znělo jasně: „Závod
se opět vydařil na jedničku, což nehodnotím jen ze svého pohledu, ale
přebírám vzkazy od účastníků, které
jsou jednoznačně pozitivní. Trochu
jsme letos bojovali s obměnou organizačního týmu, ale opět se všichni
blízcí semkli a vytvořili skvělou partu, která šlapala jak dobře namazaný
stroj, nemluvě o partnerech, o které
se mohu na sto procent opřít. To vše

jsou atributy, bez kterých by takovýto závod dělat nešel. Jsme rádi, že
vytváříme nekomerční akci pro blízké a rodinný závod je to, co tu máme
a chceme mít. Díky všem, kdo nás
podporují“.
Run4fun běžecká prodejna Hradec Králové, Salming, CEP, Rekonstrukce Drobek, Čalounictví Vyčítal,
Autoservis Charvát, Benzina Milan
Bednář, NIVA Dolní Přím, Art-Press Jacek Dobeš, Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., Pent a.s.
Hořice, Eko-Agro-Mont Studeňany
Bohuslav Janata, Pivovar Lindr Mžany, obec Stračov, Zahradnictví Květ
Stračov, TJ Sokol Stračov, Hasiči
Mžany, pan Jaroslav Klika, rodina
Košťálova Hořice, rodina Janatova
Stračov a Lucie Kalvodová Libčany,
Jaroslava Jankovská Sukorady, Bořek
Jančík Hořice, Lukáš Kukla Stračov
– Policie ČR.
Milan Janata

■ Odměny na závěr nesměly chybět. Foto: archiv autora

Mikroregionem
Nechanicko
na kolech
26. 5. 2018
■ Závodníci běželi i obcí Stračov. Foto: archiv autora
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Start v 10:00 hod u kulturního domu v Nechanicích.
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Kampanologická expozice zůstává v kostele v Suché
Suchá – po udržitelnosti projektu
Dědictví našich předků předává MAS
Hradecký venkov kostel zpět Římskokatolické farnosti v Nechanicích.
Společně s kostelem byla předána také
kampanologická expozice zapůjčená
Muzeem východních Čech v Hradci
Králové. Tuto expozici ponechá muzeum nadále v kostele v Suché, kde si
ji návštěvníci mohou prohlédnout (po
domluvě s Římskokatolickou farností
v Nechanicích).
A jak to všechno vlastně vzniklo
a proč je tato unikátní sbírka zrovna
v Suché?
Obecně prospěšná společnost MAS
Hradecký venkov v rámci projektu Dědictví našich předků před více jak pěti
lety tak trochu vzkřísila život tohoto
kostela. Byly provedeny opravy oken
a mříží, uklizeny vnitřní prostory kostela včetně oprav vybavení, venkovní
odvodnění, renovovaly se dveře včetně
historických klíčů, upravilo se i venkovní prostranství. Nositelé projektu
také hledali možnost využití vnitřních
prostor – a díky dohodě s Muzeem východních Čech HK byla do prostoru
hlavní lodě umístěná kampanologická

expozice. Ta přilákala pozornost řady
odborníků, ale i médií (např. Toulavá
kamera).
Z kostela se stalo místo pro setkávání
místních občanů. Pořádal se tu křest,
adventní zpívání, hrálo se tu divadlo,

zapálených dobrovolníků nejen ze
Suché, ale i ze širokého okolí. Především manželům Školníkovým, kteří se
o kostel pět let starali a stali se mimo
jiné i průvodci.
Eliška Horníková

■ Kampanologická sbírka v kostele v Suché zůstává i po udržitelnosti projektu. Foto: Eliška Horníková

Projekty podpořené MAS Hradecký venkov

4

proběhlo spoustu akcí pro děti.
Poděkování za spolupráci nejen na
opravě kostela, ale také na jeho pětiletém chodu patří Římskokatolické
farnosti v Nechanicích, Fakultě restaurování Univerzity Pardubice, spoustě

roky

■ Nový secí stroj v ZAS Mžany. Foto: Ing. Jan Vratislav

■ Modernizace v ZAS Mžany. Foto: Ing. Jan Vratislav

inzerce
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■ Jarní louky mezi Suchou a Třesovicemi. Foto: Ing. Jan Vratislav

■ 1. května projížděla regionem kolona veteránů. Foto: Ing. Jan Vratislav

■ Husice rezavá na rybníku v Horních Dohalicích. Foto: Ing. Jan Vratislav

■ Výzdoba zastávky ve Stračovské Lhotě. Foto: Irena van Vuurenová

■ Velikonoční výzdoba nechyběla ani v Nechanicích. Foto: Ing. Jan Vratislav
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