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FOTOSTRANA - pár letních snímků a událostí z regionu

■ 29. června se poprvé sportovalo na novém hřišti v Mokrovousích.
Foto: Pavel Pečenka

■ Jak to vlastně kdysi bylo s vyučováním v Dohalicích se pozorní žáci
dozvěděli na přednášce 22. června. Foto: Věra Kobrová

■ Stěžerským oslavám přálo počasí. Foto: Petra Kopecká

■ Kostel v Dohalicích zachytila od Mokrovous Věra Kobrová.

■ Léto u Stračova. Foto: Jan Vratislav

■ Lodínskou pouť si v červnu užily především děti. Foto: Lukáš Bílek

■ Senoseč u lesa u Suché. Foto: Jan Vratislav

■ Na oslavách v Sověticích mělo velký úspěch vystoupení Jakuba Smolíka.
Foto: Matěj Krátký
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Kamínková benefice 2019 už pošesté pro Středisko rané péče Sluníčko
Prodej omalovaných kamínků od dětí i dospělých a aukce omalovaných kamínků od výtvarníků a známých osobností
Za každým omalovaným kamínkem byla důvěra v to, jak Středisko rané péče rodiny podporuje a jak jim pomáhá. Za každým kamínkem byl příběh - party
lidí se sešly, aby malovaly, senioři s dětmi společně prožili hezké odpoledne, děti ve školách, senioři v sociálních zařízeních, vnučka, která malovala s babičkou, i žena, které malování pomohlo v rámci psychické terapie… Kamínek byl pojítkem, radostí z dobrého skutku a z příjemně prožitých chvil. Každý kamínek se stal součástí pomoci rodinám s dětmi, kterým osud nastavil odvrácenou tvář. V každém kamínku je laskavost a naděje… děkujeme vám. Za omalované
kamínky se nakoupí speciální pomůcky a další potřeby pro práci s dětmi s postižením. Více na: www.charita.cz.
Zaujala vás úvodní slova? Tak tyto články jsou přesně pro vás:

Jak se dostaly Mokrovousy až do Mexika
Mokrovousy – letos jsme se
14. června poprvé připojili k již šesté
benefiční akci Oblastní charity Hradec Králové. Jednalo se o Kamínkovou benefici pro Středisko rané péče
Sluníčko.
Byl to trochu risk uspořádat akci
v krásném červnovém počasí a ještě
k tomu v pátek odpoledne. Ale riskovat se nejspíš vyplatí, děti včetně maminek se sešly v hojném počtu.
Kamínky měli návštěvníci možnost zakoupit 26. a 27. června v rám-

ci Mezinárodního festivalu Divadlo
evropských regionů v HK v Žižkových sadech. Nejen mokrovouští, ale
také ostatní nadšenci (z našeho mikroregionu například z Lodína, Mžan
a ze Stěžer), prodejem kamínků přispěli částkou 33 821 Kč. Proběhla
také aukce malovaných kamenů od
výtvarníků a hudebníků, jejíž výtěžek
byl 42 600 Kč.
A jaké byly ty mokrovouské kameny? Byly na nich kytičky, berušky, žabičky, ovečky, ovoce, srdíčka, trocha

■ Kamínková benefice se konala v Hradci Králové. Foto: Jana Pečenková

avantgardního umění (z původního
záměru namalovat laptop nakonec
vzniklo abstraktní umění), domečky, ale i různé nápisy a názvy. Podle
vyprávění dobrovolníků z charity se
jeden z našich kamínků s nápisem
Mokrovousy dostal dokonce až do
Mexika. Jeden mladík na kamínkové
benefici vybíral a pořád si nevěděl
rady. Chtěl totiž kamínek se zajímavým nápisem pro svou přítelkyni
z Mexika. Petr Štěpánek – dobrovolník z charity – mu nabídl právě ten

„náš“ s nápisem Mokrovousy. Mladíkovi doslova učaroval – o Mokrovousích nikdy neslyšel, nápis byl pro něj
hodně netradiční a zajímavý, přesně
podle jeho představ. Kamínek si nakonec s radostí koupil s pocitem, že
má přesně tu exotiku, kterou chtěl.
Tím končí naše malé vyprávění
o tom, jak se Mokrovousy dostaly do
Mexika. Třeba si to příští rok zopakujeme a naše kamínky budou mít zase
nějaký zajímavý osud.
Jana Pečenková, starostka obce

■ Malované kamínky mokrovouských dobrovolníků. Foto: Jana Pečenková

Děti z naší školy pomáhají
Mžany - Ve dnech 26. a 27. června 2019 proběhla v rámci divadelního festivalu v Hradci Králové kamínková benefice. Výtěžek putoval
do Střediska rané péče Sluníčko
poskytujícímu pomoc a podporu
rodinám dětí s ohroženým vývojem
nebo se zdravotním postižením.
Letos se výtěžek vyšplhal na rekordních 76 421 Kč. Za tímto úspěchem
je mnoho lidí - malých i velkých.
Každý omalovaný kamínek se tak
stal součástí pomoci rodinám s dětmi, kterým osud nastavil odvrácenou tvář.
Jsme moc rádi, že jsme i my s našimi žáky mohli pomoci. Kromě příjemně strávených chvil mezi barva-

mi a novými výtvarnými technikami
bylo hlavním smyslem této akce
přimět děti k zamyšlení, jaký těžký
životní příběh si nesou lidé s handicapem. Každý omalovaný kamínek
tak představoval poselství naděje
a lásky.
Paní Petra Ziková z Oblastní charity Hradec Králové nám napsala:
"Milé děti, jste úžasné, moc moc
vám děkuji. Díky vašim kamínkům
můžeme nakoupit pomůcky pro děti
z naší péče, které jim velmi pomohou. Jste pašáci!"
Co dodat? Děti, jste pašáci, vy
všechny, které umíte pomáhat druhým!
Věra Zahradníčková

■ Příspěvek do kamínkové benefice od dětí ze Mžan.
Foto: Věra Zahradníčková
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Umíme se bavit, ale i pomáhat
Lodín - Stává se u nás ve vsi pomalu zvykem, že k dobré zábavě patří
i pomoc druhým. A v tomto duchu
se odvíjely poslední dvě společenské
akce.
Na dětský den, vlastně každoroční
oslavu dne dětí, nás navštívila skupina
Komix z Prahy, parta mladých zpěváků, kteří k nám donesli nejen muzikálové, ale i pohádkové písničky, takže
se každý ocitl uprostřed své oblíbené
pohádky a nejeden dospělý zavzpomínal na své dětství. Děti si mohly
zasoutěžit, namalovat a „posprejovat“

trička, zaskotačit na skákacím hradu,
ale hlavně pomohly malovat na kamínky, které byly věnovány na plánovanou Kamínkovou benefici 2019.
Nashromážděné kameny se prodávaly
a výtěžek byl věnován Středisku rané
péče Sluníčko. Malí i velcí „malíři“
věděli, že přispívají na potřebnou věc
a jejich píle neznala hranic, úžasné
bylo pozorovat tu důležitost v dětských tvářích.
Ale abychom nezapomněli, toto vše
nebyl hlavní cíl celého dne. Důležitá
byla sbírka na osmiletou Dominiku,

■ Sbírka přispěla Dominice na nákup speciálního notebooku.
Foto: Monika Dvořáková

která před více jak rokem ochrnula
po těžké autonehodě a je plně odkázána na péči druhých. Dozvěděli jsme
se, že by jí život ulehčil notebook,
který lze ovládat zrakem či hlasem,
a jsme rádi, že jsme jí mohli částečně
přispět na koupi. Vybralo se úžasných
7 084 Kč.
Další akcí byla již tradiční lodínská
pouť. Tento rok putovaly vybrané korunky opět na Dobrotety.cz, které se
starají o nedonošená miminka, o děti
v ústavní péči, o maminky v nouzi
a dělí své finance, kam je zrovna nej-

■ Do Lodína přilákalo pěkné počasí velký počet malířů.
Foto: Monika Dvořáková

Cestovatel Lumpík ve školní družině
Lumpíku, Lumpíku, kam jsi přijel
dnes……. DO NECHANIC!
29. dubna 2019 nás ve školní družině v Nechanicích navštívila velevážená
osobnost. Tou osobností se stal plyšový
medvídek Lumpík, který cestuje napříč
Českou republikou po školních družinách.
Medvídek, plyšák Lumpík, pochází
z Ostravy – Poruby a už od února putuje po družinkách. Jeho cesta začala
v Chebu, pokračovala Ústeckým krajem na jih a teď konečně dorazil k nám
do Nechanic. Tady však rozhodně nekončí, pak putuje do Hradce Králové a
ještě dál, až se dostane domů - do Ostravy. Vše musí stihnout do konce června 2019. Pokud se mu to povede, bude
tato akce zapsána do Knihy rekordů a
kuriozit v Pelhřimově.
Je neskutečné, kolik lidí, dětí, plyšáků a zvířátek už Lumpík potkal. Proto
jsme nadšení, že i Nechanice mohly
mít dva dny Lumpíka u sebe ve školní
družině. Program měl neskutečně nabitý a šel doslova z ruky do ruky. Každá
Lumpíkova aktivita se musela zaznamenat na fb stránky (www.facebook.
cz – Lumpíkovo cestování družinkami
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napříč ČR).
Za pouhé dva dny jsme mu ukázali
školku – oddělení Čtyřlístek, školu podíval se do hodin, jak se u nás učí,
nezapomněl nahlédnout do jídelny a
pozdravit paní ředitelku. Samozřejmě, že nejvíce času s námi trávil ve
školní družině, kde ho děti nenechaly
ani chviličku o samotě. Ačkoliv pršelo, ukázali jsme mu významná místa
v Nechanicích.
Lumpík měl takové štěstí, že s námi
mohl zažít velkou akci I. stupně ZŠ
„Čarodějnice“. Nesmíme zapomenout
ani na pokračování písničky pro Lumpíka, kterou mu děti krásně zazpívaly.
Všichni se moc snažili, aby se Lumpíkovi u nás líbilo a zažil toho co nejvíce.
Věřím, že si odvezl spoustu zážitků, a
pro všechny, kteří sledují Lumpíkovo
cestování, budou Nechanice místem,
kam se přijedou rádi podívat.
Tobě, Lumpíku, moc děkujeme za
tvoji návštěvu a vážíme si, že jsme
mohli být součástí tvého cestování po
družinkách ČR. Přejeme ti další krásné
zážitky, a abys dorazil domů včas.
Michala Tlučhořová

víc potřeba. A právě „nejvyšší dobroteta“ k nám přijela se svým stánkem,
kde mohli návštěvníci pouti přispět
do kasiček nebo si zakoupit panenku
či polštářek, a tím podpořit sbírku.
Opět krásný den plný smíchu, radosti, nostalgie, porozumění, sousedských hovorů, hudby, ale především
lidí s dobrým srdcem. Na pouti se vybralo 9 559 Kč.
A jelikož rok ještě nekončí, věříme,
že letos ještě „něco“ stihneme. Vždyť
pomáhat se nejenom musí, ale i může.
Monika Dvořáková
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Pšánky získávají nové obecní symboly
Pšánky – V průběhu dubna 2018
se mohli naši občané Pšánek vyjádřit k několika návrhům obecního
znaku a vlajky, které navrhla Heraldická kancelář „Dauphin“ pana
Stanislava Kasíka. Na zasedání zastupitelstva obce Pšánky konaném
3. května 2018 pak zastupitelé schválili návrh znaku, který občané obce
zvolili za nejvhodnější.
Tento návrh byl v květnu 2018
zaslán ke schválení do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a 15. listopadu 2018 podvýbor
pro heraldiku a vexilologii doporučil schválení těchto obecních znaků.
Rozhodnutím předsedy Poslanecké
sněmovny ze dne 14. prosince 2018
byl obci Pšánky udělen znak a vlajka.
15. dubna 2019 pak starosta obce
Václav Zubr osobně v Parlamentu
České republiky převzal oficiální dekret o schválení obecních znaků z rukou předsedy Poslanecké sněmovny
pana Radka Vondráčka.
Zhotovení obecních symbolů bylo
realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje, symboly byly
představeny občanům a v současnosti jsou používány.
Václav Zubr

Vlajka – list tvoří červený žerďový pruh, šikmý třetinu délky listu
a modré pole se třemi kosými bílými
pruhy, prostřední dvojnásobné šířky.
Z dolního okraje červeného pruhu
vyniká žlutá vidlicová zvonička se
zvonem a s černou stanovou stříškou.
V prostředním bílém pruhu tři červené růže se žlutými semeníky. Poměr
šířky k délce listu je 2:3.
■ Slavnostní předání dekretů probíhá v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR. Foto: archiv

Znak – v červeno-modře polceném štítě vpravo vyniká zlatá vidlicová
zvonička se zvonem a s černou stanovou stříškou, vlevo tři stříbrná kosmá
břevna, v prostředním rozšířeném tři červené růže se zlatými semeníky.

Investiční záměry škol
Od roku 2016 bylo na území ORP
Hradec Králové realizováno celkem 28
investičních projektů základních a mateřských škol v hodnotě 214 milionu
korun. Tyto projekty vznikly ve spolupráci škol a jejich zřizovatelů. Velká
část těchto projektů má dopad na technické, řemeslné obory a práci s digitálními technologiemi.
Na základě jednání a společných setkání je stále potřeba dalších investic
do vzdělávání. Strategický rámec nyní
obsahuje 97 projektů základních, mateřských a základních uměleckých škol
a dalších zařízení působící ve vzdělávání. Dohromady jsou to projekty za 942
milionů korun, proto v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání OPR
Hradec Králové bude jednáno o prioritizaci témat a projektů.
Zrealizované projekty naleznete zde:
https://www.hradeckyvenkov.cz/zrealizovane-projekty.
Helena Kuthanová
Z našeho mikroregionu se rádi pochlubíme dokončením výstavby venkovní učebny v Dohalicích, o jejímž
slavnostním otevření se můžete dočíst
na straně 6. Centrum společných služeb, které pro starosty pracuje v regionu už třetím rokem, se na tomto
projektu podíleli a naše práce ještě

nekončí. Pro obec jsme vypracovali
studii proveditelnosti, která je základním podkladem pro podání žádosti
o dotaci. Společně se žádostí o dotaci

jsme obci zajistili závěrečné vyhodno- výsledky této náročné administrativní
cení akce, proplacení dotace a po dobu práce jsou v regionu vidět, a že podobudržitelnosti projektu budeme podávat ných projektů přibývá.
i tzv. monitorovací zprávy. Těší nás, že
Šárka Kašparová

■ V Dohalicích se otevírala nová školní učebna. Foto: Věra Kobrová
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Uplynulo 650 let od první písemné zmínky o obci
Sovětice - Měsíce příprav a ladění
programu mělo jeden jediný důvod,
a to připomenout a oslavit důležitý
milník v historii obce Sovětice. V kronikách se píše rok 1369, když se poprvé
objevila písemná zmínka o obci, i když
historie sahá jistě mnohem dál do minulosti.
V den oslav 22. června se před třináctou hodinou na pódiu objevilo
první hudební uskupení Beat Brtewski
a při jejich tónech se začalo plnit hlediště. Během odpoledne a večera se na
pódiu vystřídalo velké množství skutečně výtečných hudebníků, jako Big
Band Jiřího Hasala, Petr Sovič Gramofon, Olympic Revival, Jakub Smolík,
Na vlastní uši band, The Golden Sixtien. Za sestavení hudebního programu
a ozvučení celého dne vděčíme našemu
občanovi Horních Černůtek Pepovi
Zámečníkovi, kterému patří velké poděkování. Během krásného slunného
odpoledne byla možná prohlídka fo-

tografií na obecním úřadě, historické
toulky v podání ing. Petříka, projížďka
koňským spřežením, výstava hasičské
techniky, vystoupení malých Soviček,
zhlédnutí loutkového divadla Kozlík.
Během jednotlivých přestávek probíhala projekce videí a fotografií na velkoplošné obrazovce. Pozvání na oslavy
přijal i hejtman Královéhradeckého
kraje Jiří Štěpán a náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, kteří ve svém
nabitém programu našli čas a zavítali
se podívat do naší obce ve slavnostní
den. Královéhradeckému kraji děkujeme i za finanční podporu oslav ve výši
60 000 Kč. Závěrem bych chtěl poděkovat Hospůdce U Rechů a Grilování
Khun za občerstvení. Hlavní poděkování patří přátelům za přípravu a následný úklid po oslavách. Je to skvělá
parta lidí, bez kterých by taková akce
vůbec nemohla proběhnout a toho si
nesmírně vážíme.
Aleš Krátký

■ Sovičky nesměly na oslavách obce Sovětice chybět. Foto: Matěj Krátký

Oslavy dohalické školní tradice
Dohalice - Celé první pololetí letošního roku žily Dohalice přípravami na oslavy, které úspěšně vyvrcholily v sobotu 22. června. Dohalice si
připomínaly a slavily počátky zdejší
školní tradice, která se datuje k roku
1788.
Dopolední program se odehrával
na Dohaličkách v okolí školy a kostela. Po vzoru běžného školního dne
v minulosti byl započat bohatý program oslav mší v dohalickém kostele
sv. Jana Křtitele. Mše, kterou sloužil
páter Marián Benko, byla věnována
zejména zesnulým dohalickým učitelům. Účastníci oslav byli dále svědky
slavnostního aktu, při kterém byly
předávány pamětní listy a upomínkové předměty bývalým i současným

dohalickým učitelům, zaměstnancům školy, ale také zdejším významným absolventům. Současní žáci si
pro diváky připravili divadelní představení O Budulínkovi. Slavnostního
otevření se za účasti početného publika dočkala také zbrusu nová venkovní učebna, kde budou dohaličtí
žáci trávit výuku v teplých dnech. Zájemci o historii si mohli poslechnout
přednášku věnovanou dějinám školy.
Dopolední program byl zakončen pietní vzpomínkou na zemřelé dohalické kantory, během níž zástupci školy
a obce položili květiny na jejich hroby na místním hřbitově. Ve školní budově byla pro návštěvníky zorganizována výstava historických fotografií
a předmětů ze školního prostředí. U

■ Slavnostního otevření nové venkovní učebny se ujal ředitel školy se
starostou obce. Foto: Věra Kobrová
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příležitosti oslav byla na Dohaličkách
rovněž instalována lavička ředitele
školy Miroslava Schmidta a také nová
naučná tabule doplňující již existující
informační tabule věnované kostelu,
Husově lípě a Horním Dohalicím.
Program pokračoval odpoledne
v areálu TJ Sokol Dohalice. Na rozdíl od první poloviny dne se nesl
v uvolněnějším duchu. Pro účastníky
oslav byla připravena zejména bohatá
hudební nabídka. K poslechu i tanci
zahrála dechová hudba Opočenka,
skupiny Berdychův gang, Em-band
Jaroslava Müllnera a Osaka. Nechyběl ani pěvecký sbor Kaštánek.
Rovněž v odpolední části programu
vystoupili žáci ZŠ Dohalice s povedeným představením, díky kterému se

publikum přeneslo do historie dohalické školy i celé země. Děti zajistily
také prodej drobných upomínkových
předmětů na školního jarmarku.
Hezkou památkou se stejně tak staly
fotografie z fotokoutku, ve kterém si
zájemci mohli pořídit snímky např.
s pomůckami z dohalického školního
kabinetu. Slavnostní den byl završen
oblíbeným sousedským posezením.
Celá akce je spojována s nadšenými ohlasy zúčastněných. Těší nás,
že se povedlo úspěšně zorganizovat
takovouto vzpomínkovou akci, která
se setkala s pozitivními reakcemi, a
děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravách i hladkém průběhu oslav.
Michaela Erbenová

■ Na oslavách nechybělo vystoupení dětí ze ZŠ Dohalice.
Foto: Věra Kobrová

zpravodajství obce





1929 - 2019
Stěžery - V sobotu 15. června 2019
se v areálu u požární nádrže ve Stěžírkách konaly stěžerské oslavy u příležitosti výročí 790 let od první písemné
zmínky o obci. Možná někoho z vás
napadne, že v poslední době se těch
oslav v naší obci koná nějak moc.
Vždyť jsme velikou oslavu měli v loňském srpnu u příležitosti získání titulu
Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2018. Letošní oslavu jsme ale nepřipravili v tak velkém stylu. Zásadní
rozdíl byl ve skutečnosti, že vloni byli
stěžerští občané spíše pouhými diváky. Tentokrát se ovšem počítalo s tím,
že se do připraveného programu aktivně zapojí. Skauti pro nás připravili
několik soutěží, které souhrnně nazvali „Hry bez hranic“. Pět soutěžních
družstev bylo předem přihlášeno, ale

organizátoři získali ještě jedno družstvo složené z návštěvníků. Jednotlivá družstva musela dodržet pravidlo,
že v každém z nich budou tři dospělí
a tři děti. Aby návštěvníci dobře viděli,
komu fandit, byla jednotlivá družstva
navlečena do barevných trik. Bavili se
všichni, organizátoři, soutěžící i návštěvníci. Všechny soutěže vymysleli
a připravili stěžerští skauti. Žádné
družstvo se nechtělo nechat zahanbit,
do všech připravených aktivit dávali
jeho členové doslova srdce i duši a navzájem se hecovali. Čtyři soutěže daly
všem rozhodně zabrat. Ať už šlo o přejezd požární nádrže na lodi, nebo průjezd překážkovou dráhou ve dvojici
na stavebním kolečku a to poslepu….
Nejvíce zdatnosti předvedli skauti,
zaslouženě vyhráli a při vyhlášení ví-

■ Požární nádrž byla na oslavách využita na sto procent.
Foto: Petra Kopecká

tězů se mohli radovat z obrovského
dortu. Ochutnali jsme všichni, neboť
se o dort se všemi kolem bratrsky
podělili. Byl výborný a chutnal všem.
Dále byl připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Kromě
koupání se mohly hlavně děti věnovat
těmto aktivitám: účastí v kuličkiádě,
skákáním v nafukovacích atrakcích,
jízdou v turistickém vláčku. Největší
zážitek připravili pro ně hasiči nafoukanou pěnou, ve které se mohly vyřádit. Dospělí většinu odpoledne buď
fandili soutěžícím, klábosili se sousedy, prohlíželi staré fotografie a občerstvovali se širokou nabídkou jídla a pití.
Během oslavy byl rozhodně naplněn náš hlavní záměr, a to neustále
pracovat na tom, aby naši občané
měli možnost společně sdílet nejen

přítomnost a budoucnost, ale i historické okamžiky, které nás vracejí ke
kořenům naší obce. Přáli jsme si, aby
uvolněná nálada během oslavy přispěla k poznání starousedlíků s nově přistěhovalými obyvateli. Vždyť nechceme být vesnicí, kde lidé po příjezdu ze
zaměstnání zabouchnou dveře a nic
v obci je nezajímá. Snažíme se stále
upevňovat sounáležitost a porozumění všech se všemi. A já pevně věřím, že
tato akce k tomu přispěla.
Samozřejmě žádná oslava by nebyla úspěšná bez svých účastníků. Na té
naší se sešlo dle podpisů v pamětní
knize obce přibližně 600 lidí. A nejlepší na celé akci byla uvolněná nálada
a přátelská atmosféra. Děkuji všem.
Dagmar Smetiprachová, starostka

■ Soutěžní družstva „Her bez hranic“.
Foto: Petra Kopecká

První sobota v červnu patřila především dětem
Sadová - Po ranních rybářských
závodech, o kterých se dočtete na
straně 14, se od 14.00 hodin konal
dětský den. Pro děti bylo připraveno deset soutěžních disciplín. Po
splnění všech soutěží čekalo na každého účastníka malé občerstvení,
párek v rohlíku a točená limonáda.
Velkou radost a ohromný úspěch
měla zapůjčená velká šestimetrová
nafukovací skluzavka. V průběhu
odpoledne nás navštívila Policie
ČR, která nabídla všem návštěvníkům ukázku policejního vozu a policisté odpovídali na různé dotazy
řidičů. V okolí areálu se děti mohly

povozit na kočáru taženém koňmi
a ochutnat cukrovou vatu.
Po skončení dětského dne nás
od 18.00 čekalo sousedské posezení s živou hudbou „Bylo nás pět“.
Děkujeme všem, kteří si přišli popovídat, pobavit se a zatancovat ve
večerních hodinách. Závěrem poděkování všem, kteří pomáhali při
přípravě, při zdárném průběhu dne
a také při úklidu celé akce. Velké
poděkování patří též za celodenní
výborné občerstvení.
Dušan Jedlička
■ Dětský den v Sadové. Foto: Jiří Středa

Spolupráce obcí v našem mikroregionu – KOMPOSTÉRY budou
V posledním čísle časopisu Necha- Dolní Přím a Těchlovice požádala dou k dispozici k vyzvednutí v polovi- zajišťovat individuálně každá obec.
nicko v loňském roce jsme Vás infor- o dotaci na pořízení kompostérů. ně září 2019. Práce spojené s předáním
Dagmar Smetiprachová,
movali, že naše obec společně s obcí Byli jsme úspěšní a kompostéry bu- kompostérů do domácností si bude
starostka Stěžer
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Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
SRPEN - PROSINEC 2019

10.8.

13:00

17.8.

9:00

17.-18.8.
SRPEN 2019

18.8.

ZÁŘÍ 2019

Hrádek

Staronechanická pouť. Na hřišti ve Starých Nechanicích. Více informací na www.nechanice.cz.

Staré Nechanice

Zámecké slavnosti. Více informací na www.zamek-hradekunechanic.cz.

zámek Hrádek

Kino na kolečkách - Ženy v běhu - promítání u nové knihovny.

Hřibsko

24.8.

14:00

Dětský den.

Sovětice

24.8.

19:00

Posvícenská zábava.

Sovětice

25.8.

9:30

22. ročník soutěže O pohár starosty obce Pšánky zařazené do Extraligy ČR v požárním útoku
a Východočeské hasičské ligy.

Pšánky

Kino na kolečkách - Když draka bolí hlava - promítání na fotbalovém hřišti.

Stěžery

30. Dětské rybářské závody.

Lodín

30.8.

ŘÍJEN - PROSINEC 2019

Letní kino - Ženy v běhu.

31. 8.

7:30

31.8.

17:00

Grilované makrely. U kiosku letního občerstvení.

Mokrovousy

31.8.

18:00

Hrádozámecká noc. Bližší informace na: www.zamek-hradekunechanic.cz.

zámek Hrádek

7.9.

14:00

Pěšky a na kole okolo Dohalic.

Dohalice

7.9.

15:00

Hřibecká padesátka. Závody na běžkách. Prezence u knihovny.

Hřibsko

14.9.

10:00

Oslavy 125 let od založení SDH Hrádek a sjezd rodáků a přátel obce.

Hrádek

17.9.

18:00

(Po) škole v Centrálu. Budou vás čekat příběhy, zkušenosti a inspirace ze školního prostředí. Koncept
prezentování je dle japonského stylu PechaKucha. Doprovodný program nám tvoří děti ze ZUŠek.
Více na www.hradeckyvenkov.cz

Kino Centrál

21.9.

9:00

Stěžerské šlapačky - 30. ročník. Start na hřišti Sokola Stěžery.

Stěžery

21.9.

100 let od založení TJ Sokol Těchlovice.

Těchlovice

27.9.

Parfém v podezření - DS Klicpera z Chlumce nad Cidlinou zve na detektivní komedii.

Hněvčeves

28.9.

16:00

Hrádkem křížem krážem. Speciální komentované prohlídky. Více informací
na www.zamek-hradekunechanic.cz.

zámek Hrádek

28.9.

18:00

Taneční - první prodloužená.

KD Nechanice

29.9.

18:00

Jubilejní XX. Svatováclavský koncert. V kostele sv. Marka.

Stěžery

5.10.

15:00

Hudební posezení pro dříve narozené. V sokolovně v Dohalicích. Seniory zvou obce Dohalice,
Mokrovousy, Mžany a Sadová.

Dohalice

12.10.

20:30

Oldies Party - DJ LAAW a DJ Pavel Ferbas. Barmanská show Tomáše Trejbala.

Hněvčeves

13.10.

19:30

Travesti Show Sny ve Vegas. Vstupné v předprodeji 290 Kč. Předprodej zahájen 2.9. ve Štolbově
městské knihovně.

KD Nechanice

26.10.

18:00

Taneční - druhá prodloužená.

KD Nechanice

19.12.

18:30

Koncert Jaroslava Svěceného.

Hněvčeves

Poděkování


Ráda bych touto cestou poděkovala všem členům zastupitelstva
obce Dolní Přím za to, jak se starají
o hřbitov na Probluzi. Nejen, že je po
celý rok hřbitov řádně posekaný, hroby i opuštěné udržovány v pořádku,
voda teče otočením kohoutku, což na
mnoha hřbitovech není, ale to jak se
podařilo opravit márnici s kapličkou
je moc pěkné. Na dálku zrovna svítí
a je ozdobou celého hřbitova.
Jen doufám, že to nějací vandalové
neponičí a nebude se muset zbytečně
opravovat.
Hana Křížová
Horní Přím
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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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Kdo se baví, nezlobí
Těchlovice - Ve městě i na vesnici máte dvě možnosti. Rozhlížet se
nebo zavírat oči. Jen přitom rozhlížení je život na vsi daleko průhlednější.
Vidíte staré křivdy i nová přátelství.
Víte, kdo se raduje, že má ještě půl
sklenice plné a kdo se zlobí, že má už
polovinu vypitou. Sousedské vztahy
se řeší přímou konfrontací, obecní
záležitosti na veřejném fóru v hospodě či v obchodě. Lidé drží při sobě,
anebo je sousedské neshody rozdělují.
K udržení soudržnosti mají přispívat spolky, dříve sdružení. Ve své
podstatě je jedno, jestli se spolčujete
nebo sdružujete. Důležité je, aby tato
činnost dávala lidi dohromady a ne
je od sebe vzdalovala. Aby spojovala
nejen členy spolku, ale i spolky mezi
sebou. „Ex unitate vires“ – „V jednotě
je síla“. Kolem sebe vidíme příklady
vesnic, které žijí záviděníhodnými

aktivitami, o jiných ve svém obecním „klidu“ není slyšet. Činorodost
obcí jde ve vlnách. Jednou je nahoře,
jednou dole. Ty, které bývaly dříve
pasivní, se dostávají na vrchol aktivit. Ty, které oplývaly spolčováním,
zůstávají jako klidné vody. Vždy záleží na lidech a na jejich přístupu.
Na tom, zda přijmou spolky za své
a akce, které pro ně pořádají, svojí účastí podpoří. A o tom spolková
činnost na vsi je.
V obci Těchlovice jsou spolky tři.
SDH, Sokol a dámský klub Těchlovandy. Každý z nich vyvíjí vlastní
činnost, ale začíná se dařit i společným akcím. Většina členů vítá spolu■ Těchlovandy s přispěním Sokolů a SDH zorganizovaly společný průlet
práci, protože, jak bylo řečeno výše,
čarodějnic obcí. Foto: Blanka Macháčková
společně jde vše lépe. Ta největší
letošní událost je teprve před námi.
Hlavní nápor ponesou členové Soko- me, že i ostatní spolky, ve spolupráci chom mohli říci: kdo se baví, nezlobí.
la, protože je v září čeká organizace s obecním úřadem, budou při tomto
Blanka Macháčková
oslav 100. let od svého založení. Věří- významném výročí pomáhat, aby-

Kaštánek nezahálí
Mžany - Říká se, že potlesk je droga, a mnoho členů našeho sboru se
již stalo naprosto závislými. Proto
jsme se hned po krátkém oddechu po
našem vánočním koncertě nadšeně
vrhli do další práce.
Kulturní spolek Kaštánek pořádá
dvakrát do roka vlastní koncert, ale
nevyhýbá se ani jiným akcím. V rámci rozšíření nabídky našich aktivit
jsme před Velikonocemi uspořádali Jarní dílnu, kam se za námi přišlo
podívat několik maminek od dětí ze
sboru, babiček, tetiček, ale i členů
našeho spolku a pár našich skalních
fanoušků. Sešla se tedy pilná parta,
které se podařilo vyrobit si domů
krásné velikonoční dekorace, ať už
šlo o zápichy do květináčů, přáníčka
nebo látkové věnce (to byl hit).
Na jarní dílně jsme si procvičili
svou manuální zručnost, to ovšem
neznamená, že zahálely naše hlasivky. Od ledna jsme průběžně trénovali
na náš prázdninový koncert, který
se konal v krásném prostředí Pivovaru Lindr Mžany a nesl se v duchu
loňských oslav sto let založení naší
republiky. Vybrali jsme, podle nás,
největší hity ze stoleté historie české
a slovenské populární hudby. Slyšet jste mohli takové kousky jako To
máme mládež, Lady Karneval, Vyznanie nebo nesmrtelná Škoda lásky.
Náš tým se na tomto koncertě rozrostl o dalšího moderátora, máme
už tedy celé dva! Lukáš Kukla a Ota
Hájek si svým vtipem a pohotovostí
získali srdce našich diváků a doufám,
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■ Prázdninový koncert v Pivovaru Lindr Mžany. Foto: Jiří Petera
že budou i nadále stálicemi našeho
sboru.
Koncert se podle reakcí přítomných diváků vydařil, ale pro nás to
neznamenalo obvyklou prázdninovou pauzu. Tu jsme si nyní nemohli
dovolit, protože nás ještě čekalo vystoupení na oslavách dohalické školy,
kam jsme byli pozváni. Jsme velmi
rádi, že jsme se těchto oslav mohli
zúčastnit a přispět tak svojí troškou

do mlýna.
Pauzu si stále ještě nedáváme, protože chystáme vystoupení na pouťové
zábavě ve Stračově. Mžany – Dohalice – Stračov, to už skoro vypadá na
turné. Až se tedy z tohoto „zájezdu“
vrátíme, vrhneme se na přípravy na
další sezónu Kaštánku – po úspěchu
naší jarní dílny určitě uspořádáme
i nějaké adventní vyrábění a můžete se těšit i na náš Vánoční koncert,

o jehož termínu konání vás budeme
informovat.
Závěrem bych jménem celého Kaštánku chtěla poděkovat za podporu,
které se nám dostává od vás, našich
příznivců a která nám dodává chuť
a energii do další práce.
Za Kulturní spolek Kaštánek, z.s.
Ilona Bulíčková

spolky





Na výletě ve světě zážitků
Hněvčeves - Dětem patří každoročně první červen. Letos se na dětský den skvěle připravila i Hněvčeves. Naplněný autobus vyrazil ráno
do světa zážitků – dětského zábavního parku Mirakulum. Počasí
nám přálo, slunce svítilo, nebe bez
mráčku a všichni měli dobrou náladu. Při příjezdu jsme zjistili, že podobný nápad měla asi většina obcí.
Parkoviště pojmulo několik desítek
autobusů nejen z Česka. Uvnitř se
nám otevřel kouzelný park s mnoha
atrakcemi pro malé i velké. Spousta
prolézaček, hradů, tunelů, lanových
drah, tobogánů, houpaček, skluza-

vek, trampolín, bludišť. Kromě toho
si děti mohly vyrobit a pomalovat
trička, polštářky, sestavit různé modely, nechat si namalovat obličej atd.
Krásný byl i vodní svět s potůčky,
čerpadly a vodotrysky, klid jste zažili
v lesní a bylinkové naučné části parku s minizoo. Součástí dětského dne
byl doprovodný program. Vystoupila
tu například Heidi Janků nebo divadélko s pohádkou. No a kdo už nemohl, odpočinul si a občerstvil u velkého množství stánků v celém parku.
Dětský den se vydařil. Děti i rodiče se
vraceli spokojení domů.
Blanka Domkářová
■ Na dětský den bylo v Mirakulu plno. Foto: Vladimír Beran

MOROVÉ SCENÉRIE VE SKLEPENÍCH VYSTRAŠILY NEJEDNOHO NÁVŠTĚVNÍKA
Hrádek - Už jste slyšeli, že na Hrádek dorazil mor? Nebyla to žádná legrace, naopak, z celé situace šel vcelku
respekt a strach. Právě tato choroba,
která ve středověku kosila lidi po celém světě a jejíž hlasité vyslovení rozechvělo strachem i ty nejotrlejší, se stala ústředním tématem letošní stezky
odvahy na Hrádku.
Ačkoliv celá akce není nikterak propagována, má již dlouholetou tradici
a každoročně na ni dorazí stovky lidí.
Ani letošek nebyl výjimkou. I letos
byla stezka spojena s dodatečnou oslavou dětského dne. Obecní zastupitelé
a dobrovolní hasiči, kteří celou akci
organizovali s další hromadou dobrovolníků objednali dlouho dopředu
krásné počasí, a tak se 22. červen stal
sobotou, kterou si dosyta mohli užít
úplně všichni, děti i dospělí.
Sbor dobrovolných hasičů z Ne-

chanic stejně jako v loňském roce
připravili na hrádeckém hřišti pro
děti rozlehlé pěnové hrací pole, kde
se všechny děti mohly oddávat bezstarostným hrátkám. Později následovaly
soutěže, různé disciplíny a Vodnická
pohádka v podání loutkového divadla
„Kozlík“. Do širokého okolí se rozléhal bezstarostný dětský smích i povyk
a proto není divu, že si celé odpoledne
užily nejen děti, ale také jejich rodiče,
kteří mohli na chvíli jen bezstarostně
pozorovat své ratolesti zpovzdálí.
Tradičně byla k dostání také spousta dobrot. Na lavičce pod velkým
party-stanem si všichni vychutnávali
studené pivo, limonádu nebo přímo
z ohně čerstvou kýtu. Ti, co nedokázali vzdorovat horkému počasí, pak měli
možnost zchladit se vynikající zmrzlinou. K tomu všemu hrála živá kapela
a vůbec nikomu nevadilo, že byla jen

jednočlenná. Odpoledne uteklo jako
voda, nikdo se nenadál, pomalu nastal
večer a vypukl zlatý hřeb večera, tolik
očekávaná stezka odvahy. Letos se sešlo na 4 desítky dobrovolníků, kterým
patří velké uznání za jejich práci i herecký výkon. Jen díky nim se tato akce
může každoročně uskutečnit. Účastníci stezky se tak mohli setkat s roztomilými Mimoni, princem a princeznou,
vílami, upířím hrabětem a jeho paní,
třemi mušketýry, indiánským kmenem, egyptskou kněžkou a její mumií,
ale nechyběli ani loupežníci, vojáci,
nebo oběšenec.
Ti nejotrlejší pak mohli sestoupit do
zámeckého sklepení, kde na ně čekala
dobová morová scenérie, z výklenků
se po průchozích sápali zohyzdění
nakažení, moroví doktoři v maskách.
Dále bylo možné zhlédnout v přímém
přenosu pitvu umrlce nebo se podívat

na vězněnou čarodějnici, která celou
nákazu údajně vyvolala. Dokonalou
scenérii dokreslovaly dlouhé temné
stáčející se chodby, které byly osvětleny pouze svitem svíček rozmístěných
po podlaze. Po výstupu ze sklepení
pak všichni mohli zhlédnout inkviziční proces s odsouzenou čarodějnicí
a její následné upálení. Před pokračováním v další pouti účastníci dostali
kněžské požehnání, aby se jim zákeřná nemoc vyhnula.
Zkrátka a dobře, všichni si užili hromadu legrace, a tak doufáme a věříme,
že se budeme moci ve zdraví sejít zase
příští rok na další stezce odvahy.
Obrovské díky patří správě Státního zámku Hrádek u Nechanic a vám
všem, kteří jste jakkoliv přiložili ruku
k dílu. Bez vás by se něco podobného
nikdy neuskutečnilo.
Pavel Ševčík, kronikář obce

■ Desítky dobrovolníků pomohlo připravit dětem i dospělým skvělé strašidelné zážitky. Foto: Pavel Ševčík
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První setkání seniorů Stěžírek a Charbuzic
Stěžírky - 15. května 2019 jsme
se sešli u nás v kulturním domě na
prvním setkání seniorů, které pořádala sociální komise při OÚ Stěžery
a knihovna Stěžírky. Program byl
zahájen přednáškou pana Ing. Kupky. Řekl nám mnoho zajímavého
o chování včel, problémech kolem
včelařství, o přírodě a počasí, které dokáže (kromě lidí) ohrozit jak
včely, tak i jejich produkty. Přinesl
nám k ochutnání vlastní medy, byly
vynikající. Vysvětlil nám, jak poznat
falšované medy, ukázal a vysvětlil
certifikáty, apod. Bylo to velmi zají-

mavé, ale byl čas i na další akci. Tou
bylo občerstvení a prohlídka fotografií z historie Stěžírek, které dříve byly
samostatnou obcí se svými vlastními
radostmi i problémy. Autorem fotek
je paní Eva Kloučková, která dokázala rozproudit debatu nad fotografiemi. „A víte kdo je tento a tento…?
A to bylo tehdy…“. Čas běžel, přímo
utíkal. Někteří se zvedali „už musíme“, jiní ještě poseděli a povídali. Při
odchodu zněla na rozloučenou věta:
„Tak příště si to zopakujeme! Už se
těšíme!“
Květa Odvárková
■ Na programu prvního setkání byla i přednáška o chování včel.
Foto: archiv

Senioři v korunách stromů
Lodín - senioři v posledních třech
letech své činnosti vytvářeli podmínky
pro prezentaci dětských uměleckých
a společensko-kulturních sdružení
a loňský rok zasvětili oslavám stého
výročí vzniku republiky. Vzdělávací
záměr se stal hlavním cílem činnosti
i v letošním roce. První akci připravily
členky výboru na 25. května 2019.
Svěží počasí, voňavý vzduch a probouzející se příroda vylákala seniory
do míst, kde mohli uctít památný den,
podněcující člověka k zamyšlení o jeho
vztahu k životnímu prostředí a okolní
přírodě. Cílem zájezdu byla návštěva
jednoho z největších přírodních parků
našeho kraje. Proč byla stanovena návštěva KRNAPu právě na 25. května?
Lodínští senioři se připojili k celosvětovému hnutí, které se snaží zdůrazňovat význam chráněných území na
evropském kontinentu, podporuje propagaci důležitosti chráněných lokalit
a kulturně-historického dědictví našich
předků.
Oslavy Mezinárodního dne parků
se v Čechách poprvé konaly v roce
1999. Samotný památný den připadá
na 24. května a je spojován se Dnem
stromů, ale oslavy probíhají povětšinou o nejbližším víkendu. Na první
pohled se může zdát, že Mezinárodní
den parku nemá příliš dlouhou tradici, ale opak je pravdou. V Americe se
záchraně přírody věnují již od roku
1872. V Evropě se tyto snahy prosadily
o třicet let později. První park byl založen ve Švédsku. V současné době se
záchranou životního prostředí zabývá
zhruba 370 organizací z 38 zemí Evropy. Za sto let své existence zachránily
zhruba ve 400 chráněných lokalitách
řadu ohrožených živočišných druhů,
rostlin i přírodních útvarů. V České
republice mohou občané navštívit 4
národní parky a 25 chráněných krajin-
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ných oblastí.
Většina lodínských občanů je sice
každodenně obklopena přírodou, ale
senioři usoudili, že jim neuškodí, když
se seznámí s novými vědeckými poznatky erudovaných, kvalifikovaných
ekologů, biologů, přírodovědců, zoologů, historiků a odborníků, zabývajících se životním prostředím. Nejbližší
centrum, kde je možno tyto informace
získat jsou Janské Lázně. V tomto překrásném horském městečku se můžeme díky lázním zbavit nejen různých
zdravotních neduhů, ale získat prostřednictvím unikátního areálu „Stezka
korunami stromů“ informace o flóře
a fauně Krakonošova panství.
Při cestě za poznáním výsledků
moderních přírodovědných výzkumů
se senioři seznámili i s výsledky práce
spolku Chalupění v Radči u Úpice. Zde
si mohli prohlédnout sbírkový fond
historického vybavení zemědělských
usedlostí a používané nástroje našich
dědů, pradědů a prapra….věnujících
se zemědělství. Někteří senioři si tak
mohli porovnat vystavené exponáty
s nástroji, které mají uschovány ve stodolách či garážích po svých předcích.
Se zájmem si prohlédli dobové kočárky, nástroje na praní, žehlení, mandlování a nemalou radost jim udělala
i expozice hraček. Po prohlídce muzea
všichni usedli do luxusního autobusu
a vydali se směrem na Janské Lázně.
Netrvalo dlouho a autobus zastavil
pár metrů od vstupu do přírodopisného areálu - Stezka korunami stromů.
Naše seniory čekala procházka 2 180
metrů dlouhou naučnou stezkou a výstup na 45,5 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Po celé trase, vybudované na
115 dřevěných sloupech ve výšce korun stromů, se mohli na didaktických
zastávkách seznamovat s flórou krkonošského smíšeného lesa, jeho škůdci

■ Vítězové mladší kategorie. Foto: Irena Nováčková

■ Vstup na stezku. Foto: archiv
a ostatními živočichy, kteří v něm žijí.
S úctou pohlíželi na vzrostlé stromy,
které již více jak 150 let zdobí Krakonošovo království. Vedle procházky korunami stromů vystoupala řada seniorů i na vyhlídkovou věž, kde se mohli
v nadmořské výšce 826,17 m pokochat
výhledem na část Krkonoš. Nejen výstup, ale i cesta dolů byla docela zajímavá. Mohli jít pomalu po bezbariérové
cestě nebo rychlostí 30 km/hod sjet
osmdesátimetrovým toboganem. Při
výstupu i sestupu se všichni seznamovali se zajímavostmi, a to jak z přírodního prostředí, tak z historie výstavby
vyhlídkové věže. Všechny potěšilo, že
na stavbu celé Stezky nebyl skácen ani
jeden krkonošský strom. Rakouská
firma, která dodala kompletně veškerý stavební materiál, předala celý
areál, který oslavil 6. července 2019
druhé výročí svého trvání, k užívání
za pouhých 67 dnů. Velmi zajímavá
byla i procházka podzemní jeskyní, kde

jsou informace o vzniku půdy, o životě
půdních živočichů, vodě apod.
Zajímavá byla i informace, že při absolvování výstupu na věž člověk spálí
tolik kcal, kolik je ve dvou sklenicích
piva. Vzhledem k tomu, že pod věží
jsou příjemné restaurace, nabízející
několik druhů tekutých výrobků místních a regionálních pivovarů, mohl
každý senior ztrátu energie okamžitě
nahradit. Návštěva Stezky však nebyla
jedinou možností využití příjemného
odpoledne. Kdo měl zájem, mohl se jít
podívat do Janských Lázních na mistrovství světa v běhu veteránů do vrchu
nebo strávit čas zdravotní procházkou.
Po prohlídce přírodopisného areálu
senioři odjeli do Dvora Králové. Posezení ve velmi příjemném a útulném
prostředí penzionu „Za vodou“ umocnilo zážitky účastníků a nabudilo jejich
zvědavost. Večer se vydali do svých domovů.
Spolek seniorů Lodín a Janatov
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Den dětí se zvířátky
i dílničkou se velmi povedl
Kunčice - v sobotu 1. června
odpoledne se v Centru volného
času slavilo. Pro děti byl k jejich
svátku připraven skákací hrad,
výtvarné dílničky, bosonohá
stezka a představení se zvířátky
Pohádkové zahrady z Pardubic.
Pohádková zahrada poskytuje domov zvířátkům, která byla týraná,
opuštěná nebo zachráněná z nevyhovujících podmínek, a tak se
děti dozvěděly o životě ochočené

slepice Alžbětky, kozy, králíků,
malého káčete Pípa i bílého hada.
Všechna zvířátka si děti mohly
pohladit a některá i pochovat.
A protože bylo teplo, zvířátka se
s chutí vykoupala v malé vaně.
Potom se děti vydaly na pohádkovou cestu za kunčickou žabičkou
a při plnění záludných úkolů zažily mnohá dobrodružství.
Lída Valešová
■ Zástupci z Pohádkové zahrady z Pardubic přivezli
do Kunčic i zachráněného bílého hada. Foto: Roman Vyčítal

ZLATOVLÁSKO, KRÁSKO, CHCE TĚ BOHATÝ KRÁL…
Mžany - Tato a jiné písně ze známé filmové pohádky se nesly po celý
školní rok 2018/2019 Základní a mateřskou školou ve Mžanech, kde se
nacvičoval muzikál Zlatovláska. Zapojeny byly všechny děti ze školy základní a devět dětí ze školy mateřské.
Vydatnou podporu nám poskytl sbor
z řad dospělých a vybrané děti z krá-

lovéhradeckých škol.
Zpívalo se, tančilo, malovaly se
kulisy, vytvářely se rekvizity a hrálo
se opravdové divadlo. Některé děti
v sobě objevily talent hudební či herecký, jiné výtvarný nebo taneční, ale
hlavním smyslem celého projektu
bylo hrát a tvořit pro radost. Děti se
učily především zodpovědnosti a tr-

pělivosti. Každý podle svých možností odvedl veliký kus práce.
Premiéra muzikálu proběhla
30. května 2019 v sále v Hněvčevsi.
Pro děti byl největší odměnou bouřlivý potlesk. Odvaha sólistů sklidila
obdiv, malí mravenečkové zas vehnali do očí slzy dojetí, herecké výkony
zaměstnanců školy nutily k úsměvu,

ale především každý, kdo s námi tento příjemný zážitek sdílel, ať již na jevišti nebo v hledišti, odnesl si hezkou
vzpomínku na společně vykonané
dílo.
Celý muzikál je možné zhlédnout
na stránkách školy: www.zsmzany.cz.
Věra Zahradníčková

■ K masopustní zábavě patří i představení s medvědem.
Foto: Petra Kopecká

■ Mžanská prvotina přilákala zájem
místních i přespolních. Foto: Tomáš Reinberger

■ Návštěvníci obdivovali herecké výkony dětí i dospělých.
Foto: Tomáš Reinberger

Poutní koncert a Cantus Feminae
Stěžery - V minulém vydání Zpravodaje jsem si se zájmem přečetl
celostránkovou informaci o uměleckém zájezdu Ženského komorního
sboru Cantus Feminae do Izraele,
kam byl pozván na festival sborového
zpěvu. Měli bychom být hrdí na to,
že právě sbor z našeho mikroregionu
nás reprezentoval ve Svaté zemi na
takové kulturní akci.
Tento sbor účinkuje nejen v tuzemsku, ale též se již prezentoval
v Srbsku, Slovinsku, Chorvatsku, Makedonii, Rakousku, Itálii, ve Finsku.

Nedá nám to, abychom se nepochlubili, že jsme měli tu čest přivítat Cantus Feminae na letošním
poutním koncertu v kostele sv.
Marka u nás ve Stěžerách. Koncert
se konal v neděli 28. dubna a pořádal ho Kruh přátel umění ev. sv.
Marka, spolu s přispěním obce Stěžery, pod záštitou římskokatolické
farnosti. Cantus Feminae přednesl
díla jak z období renezance, klasicizmu či romantizmu, tak i díla
současných autorů, včetně skladby
svého sbormistra Petra Semeráka.

Početné publikum mělo z výkonu
sboru hezký kulturní zážitek, což
ocenilo dlouhým potleskem.
Děkujeme naší obci za podporu
a pomoc při propagaci Poutního
koncertu a za to, že poskytla zázemí
pro účinkující.
Cantus Feminae, doplněný mužskými hlasy, pořádá v období Adventu předvánoční koncerty. Ve
Stěžerách v roce 2015 přednesl Českou mši vánoční od J.J.Ryby. Podle
dostupných informací CF hodlá
v této tradici i letos pokračovat.

Bude-li zájem a podpora ze strany
partnerů, rádi bychom sbor CF do
Stěžer také pozvali.
P.S.
Upozorňujeme a současně zveme
veřejnost na jubilejní XX. Svatováclavský koncert, který pořádáme
v neděli 29. září t.r. od 18 hodin
v kostele sv. Marka ve Stěžerách.
Jménem KPU ev. sv. Marka
Oldřich Miška
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Někdo chytá lelky, někdo ryby a někdo v tom i závodí

Rybářské závody zahájily den dětí
Sadová - již tradičně první sobota v červnu patří našim dětem. Od
ranních hodin probíhaly dětské rybářské závody. Letos se zúčastnilo
rekordních 25 dětí (malých rybářů), které se ve dvou hodinových
poločasech předháněly v množství
nachytaných ryb a v jejich délce. Na
prvním místě se umístil Jan Tobiáš
(celkem 228 cm), druhé místo obsadil Matyáš Kincl (201 cm) a třetí

místo uzavírá Ondřej Bango (183
cm). Celkem se nachytalo 2.025 cm
ryb.
Nádherné počasí nám vydrželo celé dopoledne, a tak jsme si již
nic víc nemohli přát. Po vyhlášení
výsledků a ocenění všech účastníků
závodů již na všechny čekal rozpálený oheň a očekávané opékaní
párků.
Dušan Jedlička ■ Rybářské závody pro děti Sadová organizuje už řadu let. Foto: Jiří Středa

Rybáři dětem - ohlédnutí
Nechanice - MO ČRS Nechanice
pořádala 1. 6. 2016 tradiční dětské
rybářské závody k MDD na rybníku
Splav Nechanice. Od časného rána
bylo znát, že těmto závodům bude
počasí přát.
U rybníka se sešlo 22 natěšených
mladých rybářů - někteří v doprovodu rodičů v roli servismenů nebo kamarádů. Po vylosování očíslovaných
stanovišť k lovu ryb všichni spěchali
na svá místa, aby po zaznění signálu
mohli nahodit své nástrahy do vody.
Chytalo se na jeden prut o jednom
návazci. Po začátku lovu bylo zřejmé, že ryby na háček jen tak neskočí.
Opatrnost ryb byla velká, ale přesto
se podařilo chytit celkem 15 ks ryb,
z toho největší byli kapr - 45 cm, dále
úhoř - 39 cm, karas 34 cm a cejn 19
cm. Všechny ulovené ryby byly po
přeměření a zapsání šetrně vráceny
do rybníka. Účastníkům se připisoval

za 1 cm ulovené ryby 1 bod. Nejlépe
si vedl Matěj Mervart se 147 body, na
druhém místě skončil Adam Bárta se
104 body a třetí místo obsadil Stanislav Tomáš s 89 body. I když někteří
neulovili ani šupinku, přesto se na
ně nezapomnělo a také dostali cenu.
Největší překvapení přišlo na konec, neboť si každý závodník odnesl
domu živého kapra. Závody skončily
a my budeme doufat, že příští ročník
bude ještě bohatější na lov ryb i počet
účastníků.
Chtěl bych poděkovat MO za zorganizování a uskutečnění dětských
rybářských závodů a přítomným
členům za pomoc dětem a za hladký
průběh. Též se sluší poděkovat sponzorům za pěkné ceny.
Rudolf Matušík
ved. rybářského kroužku MO
Nechanice

■ Nejlepší cena pro všechny závodníky. Foto: Rudolf Matušík

Největším úlovkem byl karas obecný
Stračov - Již tradičně se nám s koncem školního roku přiblížil termín
letošních rybářských závodů na požární nádrži. Rybářský spolek začal
s přípravami a oslovováním sponzorů. Podobně jako vloni nám pomoc
přislíbil Jakub Vágner, Pivovar Lindr Mžany, Lindr chladicí a výčepní
technika, MPSVAR, Obec Stračov
a firma Mikbaits, kterým tímto děkujeme. Termín byl stanoven na sobotu
22. 6. 2019 se startem v 9 hodin. Počasí bylo po ránu spíše pošmourné,
ale krátce po deváté hodině začalo
svítit sluníčko. Do závodů se letos
přihlásilo pouze devět účastníků.
Lov začal velice slibně. Začala se tahat ryba za rybou. V průběhu závodu členové spolku pomáhali dětem
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s měřením ryb, předávali jim cenné
zkušenosti a upravovali montáže na
menší druhy ryb. Odbitím půl dvanácté jsme závod ukončili a začali se
sčítáním úlovků. Celkem se nachytalo úctyhodných 73 kusů ryb v celkové délce 14,53 metrů. Největší ulovená ryba byl karas obecný o délce 32
cm. Zhruba kolem dvanácté hodiny
proběhlo vyhlášení vítězů, předání
krásných cen a diplomů, poděkování
za účast a následovalo slibovanéopékání špekáčků. Letošní závody se,
myslím, velice povedly ať už úlovky
nebo počasím, ale především skvělou
náladou a zápalem dětí pro rybaření.
Těšíme se na závody v roce 2020.
Michal Bulíček

■ Účastníci stračovských rybářských závodů se mohli těšit na pěkné ceny.
Foto: Michal Bulíček
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Nejčastěji se na novém hřišti hraje volejbal a tenis
Mokrovousy – od 29. června mají nejen místní, ale i přespolní obyvatelé možnost využít víceúčelové hřiště u kiosku
letního občerstvení.
Zahrát si tu můžete tenis, nohejbal, volejbal, basketbal či
malou kopanou. A jak na to? Stačí navštívit www.mokrovousy.cz/rezervace-hriste a jednoduše si zarezervovat čas,
kdy chcete sportoviště využít. Možností je spousta, každý
den od 8 do 20 hodin. Výhodné je zakoupení permanentek,
které platí celoročně. Pokud si zakoupíte permanentku, tak
už stačí jen elektronicky rezervovat čas a vyzvednout klíče.
Buď přímo v kiosku v otevírací době nebo na obecním úřadě či u dalších tří kontaktních osob. Bližší informace najdete v provozním řádu na internetových stránkách obce.
Myšlence vybudovat v Mokrovousích sportoviště se věnovalo zastupitelstvo už dlouho. O tom, že je o hřiště velký
zájem, jsme se mohli přesvědčit už při zpracování dlouhodobého plánu rozvoje – Mokrovousy 2030. Hřiště bylo jasnou prioritou občanů. Rok se s rokem sešel a od letošních
prázdnin je na hřišti plno. Hřiště bylo slavnostně otevřeno
29. června, kdy se v Mokrovousích konal dětský den. Za měsíc provozu bylo zřízeno již 61 rezervací a 17 z vás má doma
permanentku. Jsme rádi, že máme zpětnou vazbu o tom, že
rozhodnutí výstavby hřiště bylo tou správnou volbou.
Stavba byla podpořena dotací z Královéhradeckého kraje, Programu obnovy venkova, ve výši 720 0000 Kč. Dotace
nám při financování velmi pomohla, i když 60% nákladů
bylo nutno dodat z vlastních prostředků obce.
Jana Pečenková, starostka obce
■ Nejčastěji tu potkáte volejbalisty. Foto: Věra Kobrová
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Po roce jsme se opět sešli na školkové olympiádě a školní vybíjené
Nechanicko – určitě to nebude pro
pravidelné čtenáře žádná novinka, že
mikroregion podporuje mladé sportovce. Nejinak tomu bylo i v letošním
roce. Uspořádali jsme pro ně Olympiádu mateřských škol a Vybíjenou
základních škol. Tradiční olympiáda
MŠ z našeho regionu se konala 23. 5.
Předpověď počasí této akci nepřála,
proto jsme připravili i "mokrou" variantu. Nakonec se počasí přeci jen
trochu umoudřilo a vnitřní prostory školy jsme využili jen na skok do

dálky. Běh i hod jsme zvládli venku.
Všechny děti si na památku odvezly
krásné dřevěné medaile, ale na stupeň vítězů se dostali jen ti nejlepší.
V kategorii mladších chlapců putovalo první místo do Nechanic, druhé do Stěžer, třetí opět do Nechanic a čtvrté místo obsadil zástupce
z Probluzi. Mladší dívky - první Stěžery, druhá Probluz, třetí Boharyně
a čtvrté Stěžery. Starší chlapci - první
místo Stěžery, druhé Nechanice, třetí
Třesovice a čtvrté opět Stěžery. Starší

■ Vítězství ve vybíjené putovalo do Stěžer. Foto: Radek Martinec

dívky - první místo Nechanice, druhé
Třesovice, třetí a čtvrté Stěžery. Gratulujeme ke sportovním výkonům.
Magické datum 6. 6. letos přálo
především žákům - sportovcům ze
Stěžer. Při turnaji ve vybíjené se stali vítězi v obou kategoriích mladších
i starších žáků. Celkem soutěžilo
deset týmů (čtyři týmy ve starší kategorii a šest v mladší). Mezi staršími
skončily na druhém místě Nechanice, třetí Dohalice a čtvrté místo
patřilo dětem z Libčan. V mladší

kategorie o prvenství se Stěžerami
sehrály dramatický zápas Dohalice,
které na první místo nakonec nedosáhly a skončily na místě druhém. Za
nimi pak Libčany, Nechanice, Probluz a Mžany. Děkujeme za skvělou
atmosféru a sportovního ducha všech
hráčů.
Závěrem patří poděkování stálých
podporovatelů, a to Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR, Pivovaru LINDR a obci Lodín.
Jana Pečenková

■ Nezbytná rozcvička před během na 50 metrů. Foto: Jana Pečenková

Historická kola na startu tradičního cyklovýletu
Nechanicko – spousta cyklistických
nadšenců si zapsala do kalendářů termín 11. května. Konal se totiž tradiční cyklistický výlet – Mikroregionem
Nechanicko na kolech. Tentokrát nás
zavedl do nedalekých Chmelovic. Na
statek, který je dokonce kulturní pa-

mátkou. Mnozí z účastníků, ač to mají
doslova „za rohem“, neměli o existenci
statku ani tušení. Na startu před kulturním domem v Nechanicích jsme se
sešli s partou nadšenců, kteří podnikají výlety na historických kolech. Dokonce nám na cestu i zahráli na flaši-

■ Takzvaný kostitřas tentokrát zavítal na start cyklistické akce.
Foto: Jana Pečenková

net. Bohužel nás nedoprovodili, jejich
cílem byl tentokrát Zámek Hrádek
u Nechanic. Dvě různé trasy dovedly
naše cyklisty nejen do cíle – do Chmelovic, ale také na malé zastaveníčko do
Nového Bydžova, do kostela do Metličan. Tady cyklisté obdivovali výstavu

Cesty, které vedou (ni)kam. Děkujeme
sponzorům Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra a České spořitelně.
Díky nim mohli všichni cyklisté dostat v cíli krásná trička jako upomínku
na letošní ročník.
Jana Pečenková

■ Cyklisté svou letošní vyjížďku zakončili na statku v Chmelovicích.
Foto: Jana Pečenková
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