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Trocha historie nikoho nezabije ….

Revitalizace zeleně

Novinky v regionu

Kalendář 2019 plný
historických pohlednic

Zeleň v osmi obcích DSO

Pšánky mají svůj znak

Kalendář dýchá historií
Kalendář mikroregionu na rok 2019 je tentokrát sestaven z historických
pohlednic obcí a jejich místních částí. Některé jsou v kalendáři zastoupeny i
vícekrát …

ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři,
Dostává se vám do rukou první
letošní číslo zpravodaje Centra
společných služeb (dále jen CSS).
Mikroregionální kalendář s historickými
pohlednicemi potěšil v loňském roce
občany mikroregionu.
Prioritou loňského roku byla realizace
projektu výsadby zeleně v extravilánech
osmi obcí mikroregionu. Podrobněji se o
projektu dočtete na straně 3.
Byly dokončeny projekty obcí, na kterých
spolupracujeme - Venkovní učebny v
Dohalicích a Stěžerách, zázemí pro hasiče
ve Mžanech, oprava MŠ Třesovice…..
Některé projekty se posouvají do roku 2019
- multifunkční objekt v obci Hrádek,
všesportovní hřiště v Mokrovousích.
Za všemi projekty stojí kromě starostů také
zaměstnanci CSS. Škála naší činnosti je
opravdu široká a jsme rádi, že tu můžeme v
regionu odvést práci, která přinese užitek
našim občanům a doufejme – je vidět.

První lednový týden patřil největší obci mikroregionu – Nechanicím

První mikroregionální kalendář roku 2018 byl složen z autorských fotografií Ing. Jana
Vratislava. Spojili jsme tak po dlouhé době všechny obce do jednoho milého, s odstupem času
už můžeme říct i úspěšného, projektu. Občany byl hodnocen velmi kladně. Rozhodli jsme se v
něm pokračovat. V kalendáři na rok 2019 najdete historické pohlednice. Díky sběrateli Pavlu
Mrkvičkovi se tak podíváte do historie řady členských obcí mikroregionu a jejich místních
částí. Bohužel ne úplně do všech. Nepodařilo se získat pohlednice z obcí Radíkovice a
Radostov. Dále z místních částí Horní Přím, Stračovská Lhota, Nerošov, Sobětuš, Tůně a Horní
Černůtky. Pohlednice jsou ze sbírky Pavla Mrkvičky, kromě té z Trnavy a dopisnice z
Radostova. Ty zapůjčil pan Ladislav Petráček z Trnavy. Pohlednici z obce Pšánky zapůjčila
tehdejší starostka Soňa Žižková.

Rádi bychom nabídli kalendář i přespolním, ale bohužel je již beznadějně vyprodán. ….
Rozhovor s autorem a pokračování článku najdete na straně 2 …

2 Zpravodaj CSS

1/ 2019

Kalendář dýchá historií

KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA

… pokračování ze strany 1

Na
internetových
stránkách
mikroregionu www.nechanicko.cz je
zřízen odběr aktualit. Neváhejte a
informujte se tímto způsobem o dění
v regionu – stačí jen zaregistrovat
svoji emailovou adresu a každá
aktualita vám přijde do vaší
emailové schránky.

Námět na kalendář historických pohlednic přinesl a kalendář sestavil Pavel
Mrkvička, starosta obce Třesovice, kterému jsme položili pár otázek.
Kdy jste začal sbírat historické pohlednice, kolik jich přibližně ve své sbírce máte a jsou
někde k vidění?
Historické pohlednice jsem začal sbírat asi před dvaceti lety. Mám jich přes tisíc. Sbírám
místopisné pohlednice obcí okresu Hradec Králové. V roce 2010 jsme vydali knížku
historických pohlednic z války 1866 - Vzpomínka na rok 1866 na starých pohlednicích.
Odkdy se pohledy posílají a jakou nejstarší pohlednici z našeho regionu máte ve své
sbírce?
Samotnému vzniku pohlednice bezprostředně předcházel vznik korespondenčního lístku
(dopisnice), k jehož běžnému používání došlo roku 1869. V roce 1870 vytiskl na
korespondenční lístek tiskař Augustin Schwarz kresbu vojáka. Mimo to se na lístcích začaly
objevovat různé ornamenty, reklamy a jiné přítisky. To byl moment, kdy se
z korespondenčního lístku začínala postupně stávat pohlednice.
Z našeho mikroregionu mám nejstarší pohlednice z roku 1899 (Nechanice a Stěžery).
Myslíte si, že každá vesnice vydala svoji pohlednici?
Moje domněnka a teorie je, že ano. Dnes má mikroregion 20 obcí a 18 místních částí, které
kdysi bývaly samostatnými obcemi. Pokud zmiňuji obce a místní části, myslím tím obce, které
byly v letech 1850 - 1990 alespoň několik málo let samostatnými obcemi. Výjimkou je Sadová,
ta byla samostatná až po roce 1990 (do té doby patřila pod obec Sovětice).
Byla to obec, která pohlednici vydávala a kde se dala pohlednice koupit?
Pohlednice vydávaly nejen obce. Dříve to byli hlavně obchodníci či hostinští. Prodávaly se v
obchodech, ale i v hospodách. Pohledy se psaly a posílaly často. Například schovanky z
Hospodyňské školy Stěžery nejezdily každý týden domů, tak poslaly pohled, že jsou v pořádku,
případně, že chtějí něco zaslat. Lidé se tolik nenavštěvovali, pohlednice byly dobrým
komunikačním kanálem. Známka na pohlednici byla vždy levnější než známka na dopis.
V kalendáři jsou pohlednice s textem na přední straně. Proč se psalo na přední stranu?
Zprvu měla pohlednice na zadní straně místo pouze na adresu a na přední straně obrázek i
místo na text. Dnes jim říkáme pohlednice s velkou (dlouhou) adresou. Do roku 1896
převládají pohlednice s obrázkem maximálně do jedné třetiny plochy. Až v roce následujícím
tomu bývá naopak. Rok 1897 je také označován jako rok vzniku skutečné pohlednice. Jejich
formát se ustálil na rozměru 140/90 mm s několikamilimetrovými odchylkami. Tyto se
používaly až do roku 1905. Od této doby dostaly v podstatě dnešní podobu, to znamená, že na
přední straně se nalézá jen obrázek, na zadní straně pak místo na adresu i text – pohlednice
s malou (krátkou) adresou.
A poslední otázka směřuje ke kalendáři – k jeho titulní straně. Co na ní najdeme a proč?
Na titulní stránku jsem vybral historickou pohlednici z Nechanic. Prvním důvodem bylo to, že
se po Nechanicích jmenuje náš mikroregion. Tuto barevnou litografii považuji za jednu z
nejhezčích v mé sbírce pohlednic Nechanicka. Dále tam najdete historická poštovní razítka. K
tomu malé vysvětlení. Do druhé světové války na území obcí mikroregionu existovaly pouze
tři pošty – Nechanice, Stěžery a Sadová. V roce 1924 byla pošta v Sadové zrušena a nahradila ji
pošta v Dohalicích.

Odběr aktualit

Sociální sítě – fenomén
dnešní doby
Bez sociálních sítí si dnešní svět už
nedovedeme
představit.
Mikroregion se přidal a založil
svou stránku na facebooku.
Zároveň
jsme
zřídili
skupinu
Mikroregion Nechanicko – akce a dění.
Tato skupina je veřejná. Každý, kdo
pořádá zajímavou akci v mikroregionu,
o které by měli vědět i ostatní, do ní
může vložit své pozvání s bližšími
informacemi.

Skupina funguje od srpna 2017. Těší
nás, že se pozvánky na akce v této
skupině jen hrnou, zvýšil se počet členů
skupiny, zvedl se počet přispívatelů a
v neposlední řadě i návštěvníků.
Zpětnou vazbu dostáváme i od
pořadatelů vložených akcí – zvýšená
návštěvnost.
Jsme rádi, že se původní záměr vydařil a
skupina „žije“ a máme i kladné ohlasy a
dobrou zpětnou vazbu.
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Zeleň v osmi obcích
mikroregionu
Díky existenci Centra společných služeb jsme mohli připravit tento
smysluplný projekt a se 70% dotací obcím umožnit výsadbu.
V osmi obcích a sedmnácti lokalitách došlo k výsadbě zeleně. Kde konkrétně?
Boharyně, Hněvčeves, Mokrovousy (2 lokality), Nechanice (4 lokality), Radíkovice (2 lokality),
Sovětice (3 lokality), Stěžery a Stračov (4 lokality).
Žádost o dotaci na Operační program Ministerstva zemědělství byla podána v roce 2017,
v lednu 2018 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. Následovalo výběrové řízení, ve
kterém zvítězila firma OK Zahrady z Nového Bydžova, podpis smlouvy a v říjnu zahájení
výsadby. I přes jednu změnu v projektu, kdy bohužel odstoupila jedna z obcí, se vše zvládlo
v termínu. Stromy i keře jsou vysázené, za proplacené náklady máme od poskytovatele dotaci
na účtu. Výsadbou ale projekt neskončil. Po dobu tří let se firma smluvně zavázala k ošetřování
zeleně, a to především k zalévání.
I přes velkou administrativní zátěž a náročnost projektu se nám daří ho bez zásadních
problémů realizovat. Proto jsme se rozhodli ve výsadbě pokračovat i v roce letošním. Správní
rada 31.1. rozhodla o podání žádosti do stejného dotačního titulu. Do společného projektu se
tentokrát zapojily obce Boharyně, Hněvčeves, Mokrovousy, Mžany, Sovětice, Stěžery a Stračov.
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Změny po komunálních
volbách
Změny ve vedení členských obcích
mikroregionu nejsou nijak markantní, ale
přeci jen k některým došlo. S novými
starosty se můžete setkat v obcích
Dohalice, Hrádek, Pšánky, Sadová a
Sovětice.

Pšánky mají svůj znak…
CSS oslovilo vloni obce Boharyně, Kunčice,
Pšánky, Puchlovice a Sadovou s nabídkou
pomoci při zřízení znaku obce. Tehdejší
starostce obce Pšánky se nápad velmi
zamlouval, pomohli jsme sehnat heraldickou
pomoc, napsat žádost o dotaci. Rok se
s rokem sešel a Pšánky se mohou chlubit
svým obecním znakem. Uvidíme, zda se
podaří přesvědčit i další obce.

Tříkrálové sbírky
Z obcí Nechanicka se letos do Tříkrálové
sbírky zapojily obce (nebo jejich místní části)
Dohalice, Dolní Přím, Horní Přím,
Mokrovousy, Mžany, Nechanice, Nový Přím,
Probluz, Sadová, Stěžery, Hřibsko, Stěžírky,
Stračov.
Letos se poprvé připojily obce Sovětice a
Lodín.

Výsadba proběhla i v obcích Radíkovice, Mokrovousy a ve Stěžerách. Foto: Lenka Hladíková
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ZŠ a MŠ mikroregionu

Členské obce mikroregionu


Boharyně – www.boharyne.cz



Dohalice - www.dohalice.cz



Dolní Přím - www.dolni-prim.cz



Hněvčeves - www.hnevceves.cz



Hrádek - www.hradek-u-nechanic.cz

Adresa: Mžany 62, 503 15 Nechanice
www.zsmzany.cz Email: skolamzany@email.cz



Kunčice – www.kuncice.info

Základní škola a Mateřská škola, Nechanice



Lodín - www.lodin.cz

Adresa: Pražská 2, 503 15 Nechanice
www.zsnechanice.cz Email: škola@zsnechanice.cz



Mokrovousy www.mokrovousy.cz

Základní škola a Mateřská škola, Probluz



Mžany - www.mzany.cz

Adresa: Probluz 27, 503 15 Nechanice
http://zsprobluz.dolni-prim.cz Email: m.tusicova@seznam.cz



Nechanice – www.nechanice.cz

Základní škola a Mateřská škola Stěžery



Pšánky - www.obec.psanky.info



Puchlovice - www.puchlovice.cz



Radíkovice - www.radikovice.net



Radostov - www.radostov.cz



Sadová- www.obec-sadova.cz



Sovětice - www.sovetice.cz



Stěžery – www.stezery.cz



Stračov – www.stracov.cz



Těchlovice – www.obectechlovice.cz



Třesovice www.nechanicko.cz/tresovice

Základní škola a mateřská škola, Boharyně
Adresa: Boharyně 10, 503 23 Boharyně
www.zsamsboharyne.cz Email: zsboharyne@gmail.com

Základní škola Dohalice
Adresa: Dohalice 30, 503 13 Dohalice
www.zsdohalice.wz.c Email: zs.dohalice@seznam.cz

Základní a mateřská škola, Mžany

Adresa ZŠ: Lipová 32, 503 21 Stěžery
www.zsmsstezery.cz email: zs.stezery@seznam.cz
Adresa MŠ: Spojovací 232, 503 21 Stěžery
www.zsmsstezery.cz email: msstezery@seznam.cz

Mateřská škola Stračov
Adresa: Stračov 15, 503 15 Nechanice
www.ms-stracov.webnode.cz Email:
skolkastracov@seznam.cz

Mateřská škola Těchlovice
Adresa: Těchlovice 120, 503 27 Lhota pod Libčany
www.obectechlovice.cz Email: ms.techlovice@seznam.cz

Mateřská škola Třesovice
Adresa: Třesovice 74, 503 15 Nechanice
www.mstresovice.cz Email: ms.tresovice@seznam.cz

Zpravodaj Centra společných služeb 1/2019 sestavily
Jana Pečenková, 603 168 351, ou@mokrovousy.cz
Ivana Lášová, 605 431 108, Ivana.lasova@centrum.cz
Ing. Šárka Kašparová, 777 305 184, podatelna@mzany.cz

KONTAKTY

Projekt Centra společných služeb
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
Operační program Zaměstnanost

www.nechanicko.cz, ou@mokrovousy.cz
Mokrovousy 18, 50315 Nechanice
Telefon: 498773921,
Kontaktní osoba: Jana Pečenková

