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Máte nápady? Tak tedy sem s nimi!

«NGHKOHGDWLQVSLUDFLSURQDãHYHVQLþN\WDPNGHVHQiPOtEt«
Již poněkolikáté pořádala Vyšší odborná škola rozvoje venkova
v Hořicích exkurzi po zajímavých
koutech našeho venkova. Jako vždy
velice dobře připravený program nás
dovedl do oblasti, kterou, dle mého
názoru, většina našinců pomíjí. Od
nádrže Želivka, přes Dolní Kralovice,
Divišov, Jankov, Louňovice pod Blaníkem, horu Blaník po obec Kondrac.
Trochu dat a faktů:
Želivka – velké vodárenské dílo,
sestávající z úpravny vody a nádrže

táhnoucí se kdysi krásným údolím
řeky Želivky do délky 38 km, bylo
vybudováno v sedmdesátých letech
minulého století. Pohřbilo tak mnoho
vesnic, z nich největší, Dolní Kralovice, byly obnoveny několik kilometrů
od původního místa. Celá akce byla asi
krutá pro starší obyvatele a jen málokdo nalezl v nové vsi skutečný domov.
Krásná čistá řeka zmizela a několikastupňové ochranné pásmo znemožňuje
místním obyvatelům přístup k vodě.
... pokračování na str. 3
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Zastupitelstvo města Nechanice rozhodlo přistoupit k
tvorbě
strategického
plánu. Tento plán však
nebude zpracovávat expertní firma,
jak bylo dosud obvyklé. Vedení města se hodlá obrátit na své občany.
„Obyvatelé města a místních částí
jsou přece těmi nejlepšími experty,
žijí tady dlouho, znají své okolí nejlíp
a také nejlépe vědí, v jakém městě a
obci chtějí žít za deset, za patnáct let,“
říká Jolana Šopovová z Centra rozvoje
Česká Skalice, které bude při zpracování poskytovat odbornou pomoc.
Prozatím se uskutečnila první
schůzka tzv. pracovní skupiny, která je složena z aktivních zájemců
z řad občanů, podnikatelů, zástupců
spolků a organizací. „Tato skupina je
samozřejmě otevřená všem dalším
zájemcům. Jejím úkolem je oslovit
co nejvíce občanů a připravit veřejné
setkání, na kterém se bude hovořit

o tom, jaké vlastně chceme
a můžeme mít Nechanice. Toto setkání se uskuteční 8. 11. od 18 hodin
v kulturním domě,“ říká starosta Jiří
Pechar.
Podněty budou dále vyhodnocovány – co je opravdu potřebné, co je
uskutečnitelné, co pomůže dalšímu
rozvoji Nechanic. Pracovat se bude
i s výsledky ankety, které se občané
účastnili před cca třemi roky.
„Často slýcháváme, že takové plánování je stavěním vzdušných zámků.
Opak je ale pravdou. Obce, které se
rozhodly zpracovat strategický plán
za účasti veřejnosti, dávají najevo, že
občané berou svou budoucnost do
svých rukou. Tyto obce nechtějí jen
pasivně čekat, kolik dá stát a kolik přidá kraj. Zvažují, jak si pomoci samy
a k takovému uvědomění vedou i své
občany,“ dodává Šopovová.
Podrobnější a aktuální informace
můžete získat na www.nechanice.cz.
Iva Horníková

Chcete v regionu Místní akční skupiny Hradecký venkov něco podnikat, máte něco zajímavého v plánu?
Napište nám o tom! Vaše nápady
zahrneme do Strategického plánu rozvoje MAS Hradecký venkov.
Kontakty: kuthanova@horineves.cz
tel.: 724 186 825, 495 426 160, eurorejlova@tiscali.cz, tel.: 731 516 680,
www.hradeckyvenkov.cz.
Není podmínkou být členem MAS,
pouze stačí záměr realizovat na území MAS Hradecký venkov.
Cílem je umožnit další rozvoj území
se zapojením inovačních prvků např.
• uvedení na trh nových výrobků

6YiWHNGêQtþWČWHQDVWUDQČ

a služeb
• netradiční způsoby řízení a zapojení
místního obyvatelstva v rozhodovacím procesu a realizaci projektu
• zavádění nových metod při využívání potenciálu území
• nová akce či aktivita prováděná
v území poprvé
MAS Hradecký venkov se připravuje na podání žádosti o podporu
v rámci opatření IV.1.1. místní akční
skupiny (MAS) OSY IV. programu
rozvoje venkova. Více na www.mze.
cz. Vaše záměry potřebujeme znát
co nejdříve. Konečný termín podání
žádostí je 11. 12. 2007.
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Počínaje dnešním číslem vám
budeme pravidelně představovat
partnery Místní akční skupiny Hradecký venkov. Členy mohou být
neziskové organizace, podnikatelé či
subjekty státní správy.
Prvním z nich je Komitét pro
udržování památek z války roku
1866, který vznikl roku 1888, byl
zrušen komunistickým režimem po
roce 1950 a znovu obnoven roku
1990. V současné době má 165 členů
a působí po celé ČR.
Čím se zabýváte?
Komitét pro udržování památek z války roku 1866 je občanským
sdružením, které se hlásí k tradicím

ochrany památek z války roku 1866. k) ochrana přírody v areálech bojišť
Je přímým pokračovatelem „Spolku
1866
pro udržování válečných památek na
bojišti Králové-hradeckém v Hradci
Vaše aktivity v regionu?
Králové“ i dalších zaniklých místních
2004 - Realizace projektu „Záchraspolků s totožným zaměřením na na souboru 33 válečných hrobů a
území České republiky.
pomníků z roku 1866 na bojišti u
Hradce Králové“ s přispěním dotace
Základní činnosti Komitétu 1866: Ministerstva obrany ČR a Královéa) ochrana, údržba, opravy a obnova hradeckého kraje;
památek z války roku 1866
2005 - Záchrana souboru 33 válečb) výzkum, mapování a evidence ných hrobů a pomníků na bojištích
těchto památek
Královéhradeckého kraje ve spoluc) budování naučných stezek po práci s obcemi a Královéhradeckým
bojištích z roku 1866
krajem. Dokončení celkové rekond) rozvoj cestovního ruchu v areálech strukce litinového pomníku 49. pěšíbojišť 1866
ho pluku v Čistěvsi;
e) spolupráce s příslušnými orgány
2006 - Příprava veletrhu cestovstátní správy a samosprávy při ního ruchu Infotour a cykloturistiochraně a péči o památky a při ka v Hradci Králové zaměřeného na
podpoře cestovního ruchu
propagaci 140. výročí prusko-rakousf) spolupráce s obdobně zaměřenými ké války r. 1866. Dokončení celkové
spolky a organizacemi
rekonstrukce vojenského hřbitova
g) pořádání vzpomínkových akcí u z r. 1866 v Novém Bydžově; Otevření
příležitosti výročí válečných udá- naučné stezky v severní části bojiště u
lostí roku 1866
Hradce Králové; Vzpomínkové oslavy
h) navazování styků a spolupráce 140. výročí bitvy u Hradce Králové;
s obdobně zaměřenými spolky Otevření naučné stezky v jižní části
v zahraničí
bojiště u Hradce Králové; Záchrai) publikační činnost včetně vydávání na ústředního saského pomníku
vlastního časopisu „Bellum 1866“
v Probluzi; Oprava pomníků z prusj) pořádání přednášek a výstav
ko-rakouské války roku 1866 na

bojištích u Hradce Králové, Náchoda,
Svinišťan, Jičína a Dvora Králové n. L.
za cca 1,3 mil. Kč;
2007 - Vybudování dvou naučných
stezek na bojišti u Hradce Králové - propojení s bojištěm u Jičína
a s bojištěm u Dvora Králové nad
Labem; Vzpomínkové setkání ke 141.
výročí bitvy na Chlumu; Dokončení celkové opravy pomníku pěšího
pluku č. 4 v Rozběřicích „Hoch und
Deutschmeister“; Oprava souboru
25 pomníků v Dohaličkách, Máslojedech, Mokrovousích, Čistěvsi, Světí,
Račicích n. T., Rosnicích;
Proč jste se staly členy MAS?
Komitét 1866 chce svojí činností
pomoci k rozvoji turistického ruchu
a chránit přírodu v tomto regionu
a v areálech bojišť 1866. S pomocí
MAS získat další finanční prostředky
z dotací a grantů pro rozvoj regionu a
na ochranu, údržbu, opravy a obnovu
památek z války roku 1866.
Kontaktní údaje:
Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Eliščino
nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové; www.1866.cz; komitet@1866.cz;
605 205 331, 731 484 019.

I malé obce mohou re aliz ovat velké projekt y
Programové období 2007 - 2013 přináší nové možnosti čerpání dotací.
Předkládáme výběr z přehledu možností čerpání evropských dotací pro
obce podle schváleného Programu
rozvoje venkova a posledních verzí
operačních programů, dále jen OP,
které čekají na schválení Evropskou
komisí.
Z Integrovaného operačního programu mohou obce žádat o podporu
pouze ze 4 oblastí:
1.2 Zavádění informační a komunikační technologei v územní veřejné správě
3.2 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
3.3 Zlepšení prostředí problémových
panelových sídlišť
3.4 Modernizace a rozvoj systému
tvorby územních politik
www.strukturálni-fondy.cz/iop
V OP Lidské zdroje a zaměstnanost,
který je zaměřen na podporu zvýšení
zaměstnanosti lidí v ČR mohou být
obce žadateli ve 4 oblastech podpory.
3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
3.2 Podpora sociální integrace rómských lokalit
3.3 Integrace sociálně vyloučených
skupin na trhu práce
5.1 Mezinárodní spolupráce

www.mpsv.cz
OP Podnikání a inovace, který je
zaměřen především na podnikatelské subjekty umožňuje obcím žádat o
podporu z 5 různých oblastí:
2.1 Bankovní nástroje podpory malé a
střední podniky
3.1 Úspory energie a obnovitelné
zdroje energie
5.1 Platformy spolupráce
5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských
zdrojů
5.3 Infrastruktura pro podnikání
více informací: www.mpo.cz
V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost mohou být obce žadateli
ve 4 oblastech podpory zaměřených na
rozvoj vzdělanostní společnosti:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně
žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení
2.5 Partnerství a sítě
www.msmt.cz
OP Životní prostředí je otevřen
obcím v 7 prioritních osách zaměřených na podporu projektů, které mají
za cíl zlepšit stav jednotlivých složek
životního prostředí:

1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
3. Udržitelné využívání zdrojů energie
4. Zkvalitnění nakládání s odpady a
odstraňování starých ekologických
zátěží
5. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních
rizik
6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a
osvětu
www.opzp.cz

Regionální operační program
NUTS II Severovýchod bude realizován v jednotlivých prioritních osách,
které jsou dále členěny do oblasti podpory. Obce mohou být žadateli v následujících oblastech:
1.2 Podpora projektů zlepšujících
dopravní
obslužnost
území
např. rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na
zvýšení bezpečnosti provozu
2.3 Rozvoj venkova (obce s 500 - 5 000
obyvateli)
3.1 Cestovní ruch
4.1 Rozvoj infrastruktury pro podnikání (regenerace a revitalizace
brownfields)
Podpora z Programu rozvoje venwww.rada-severovychod.cz
kova ČR je poskytována obcím do 500
obyvatel, případně do 2 000 obyvatel
8. října byla vyhlášena druhá výzva
v rámci celé prioritní osy I (Zlepšení pro předkládání žádostí o podporu z
konkurenceschopnosti zemědělství a Programu rozvoje venkova, konkrétlesnictví) a v rámci prioritní osy III z ně osy I., III. a IV. Žádosti je možné
opatření týkajících se Zlepšení kva- odevzdávat na regionálním pracovišti
lity života ve venkovských oblastech Státního zemědělského a intervenční(investice do základní vodohospodář- ho fondu v Hradci Králové do 26. lisské infrastruktury, budování a obnova topadu.
místních komunikací, zlepšení vzhledu
První výzvy Regionálního operačníobcí, zajištění chybějícího občanské- ho programu NUTS II Severovýchod
ho vybavení a služeb - objekty a plo- lze očekávat na přelomu roku 2007
chy pro sportovní a kulturní aktivity, a 2008, kde by měla být stanovena lhůobjekty pro spolkovou činnost), inves- ta 60 dnů na předkládání projektů.
tice spojené s udržováním, obnovou
Ing. Jitka Benešová, OHGS
a zhodnocením kulturního dědictví,..

zpravodajství obce
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Co nového? Není toho
málo, alespoň pokud se
týká staveb a rekonstrukcí budov. Jednou z nejvýznamnějších
stavebních akcí tohoto roku byla výstavba
a napojení kanalizace na Dohaličkách.
Během léta a podzimu letošního roku dospěla rekonstrukce dvou
veřejných budov v obci do další fáze.
Výsledkem jsou lepší služby pro naše
spoluobčany.
Příčina stěhování pošty z Dohalic do
Dohaliček a zpět vězela samozřejmě
v opravách domu, kde společně s veřejnou knihovnou a obecním úřadem

sídlí. Celá budova byla izolována proti
zemní vlhkosti („podříznuta“), došlo k
výměně odpadů, vodovodního potrubí
a některých elektroinstalací. Rovněž
byly položeny nové podlahy. Nedílnou
součástí úprav byla výměna nábytku a
regálů v místní knihovně, která opět od
9. října mohla zahájit provoz.
Čilý ruch panoval také o prázdninách
ve škole. I zde došlo na izolace zbývající
části budovy a položení nových podlah v čekárně a ordinaci Mudr.Valeše.
Oprava školy stála celkem 226 000,-Kč,
částkou 110 000,-Kč přispěl formou
dotace Královéhradecký kraj.
zastupitelstvo

2GäHOLYN\SR%ODQtN
... pokračování ze str. 1
Návštěva úpravny vody byla zajímavá. Ne každý má možnost nahlédnout
jak se připravuje pitná voda pro Prahu.
Čísla ale napovídají o značném předimenzování nádrže i úpravny, neboť
v posledních letech voda zdražuje
a její spotřeba klesá.
Dolní Kralovice mají přes 800 obyvatel a po třiceti letech od výstavby
investují desítky milionů do přestavby
náměstí, kamerového systému, obnovy centrální kotelny atd.
Jankov byl před několika lety vyhlášen vesnicí Středočeského kraje. Je zde
patrný zcela jiný přístup k vesnickým
penězům. Byl obnoven střed obce,
zachráněna škola, vybudována naučná
stezka k největší bitvě třicetileté války
u Jankova v roce 1645. To vše zaznělo
v působivém vyprávění pana starosty.
Louňovice pod Blaníkem. Konají
se zde Svatováclavské slavnosti, s příjezdem knížete Václava s družinou,
k tomu navíc jarmark. Obec je výchozím místem k výstupu na Blaník, kam
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jsme se všichni vydali.
Velký Blaník (639 m n.m.) je bájná
hora, ve které dle pověsti spí blaničtí
rytíři a čekají až bude českému národu
nejhůře, aby vyjeli a zachránili jej. Na
vrcholu stojí předválečná šindelová
rozhledna a z ní daleký krásný výhled.
Kondrac. Když byla 13. září v celostátní soutěži vyhlášena vesnicí roku
2007 obec Havlovice z Královehradeckého kraje, umístila se na druhém
místě Kondrac ve Středočeském kraji
a na třetím Suchá Loz ze Zlínského
kraje. Byl to velký úspěch další obce
Podblanicka. V Kondraci hodně dbají
na kulturu, vybudovali cyklostezku,
zřídili ubytování pro cykloturisty, mají
vlastní lyžařský vlek. Na závěr se nám
pochlubili geologickou expozicí. Na
loučce mezi lesy je instalován kruh
z kamenů těžených v okolí, u každého
vybroušená ploška s odborným popisem.
Po celou dobu zájezdu se nám věnovali pracovníci o.p.s. Posázaví – pan
Václav Pošmurný, ředitel společnosti,

Poděkování starosty
Dolního Přímu
Blíží se konec roku a nastal čas bilancování. Proto bych chtěl
touto cestou poděkovat všem spolkům působícím v naší obci,
nejen za jejich pomoc při zvelebování prostředí, ale i za reprezentaci dobrého jména naší obce. Připojuji také gratulace SDH Dolní
Přím za vítězství v soutěži Podorlická liga za rok 2007. Poděkování patří také všem občanům, kteří nezištně pomáhají a zajímají
se o dění v Dolním Přímě a jeho místních částech Probluz, Horní
Přím, Nový Přím a Jehlice.
Petr Švasta,
starosta obce

paní Bohuslava Zemanová, organizační manažerka a další manažeři společnosti. Místní akční skupina Posázaví
pracuje na území které tvoří 99 obcí,
stejnojmenného regionu. Pro něj MAS
plní funkci servisní organizace, která
zajišťuje aktivity a koordinaci rozvoje
Posázaví. Především to jsou patrioti,
nadšenci, optimisté a do značné míry
„šílenci“ zapálení pro věc.

Začali své aktivity v roce 2003
a získávají finance ze všech možných
dosažitelných zdrojů. Sází na přátelství, otevřenost, neformální jednání,
jsou mladí a energičtí. Podporují aktivity k obnově tradičních hodnot kulturních i přírodních. Lákají k návštěvě
a tu mohu opravdu doporučit.
Ing. Zdeněk Hepner
starosta obce Radíkovíce
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Arnošt Vojtěch z Harrachu 340 let od úmrtí kardinála a arcibiskupa pražského
Za nejvýznamnějšího příslušníka
rodu Harrachů, pozdějších majitelů
zámku Hrádek u Nechanic, je právem
považován Arnošt Vojtěch kardinál
z Harrachu (1598-1667). Nemalý
podíl na tom měl jeho otec Karel hrabě z Harrachu (1570-1628), který u
habsburského dvora postupně získal
velice vlivné postavení. Stal se důvěrníkem a rádcem císaře Ferdinanda II.
a z dosud skromného šlechtického
rodu začal budovat bohatou a vlivnou
aristokratickou dynastii.
Arnošt se narodil v pořadí jako třetí Karlův syn, a proto mu byla určena
duchovní kariéra. Studoval postupně v jezuitských kolejích v Českém
Krumlově a v Jindřichově Hradci. Své
druhé jméno Vojtěch přijal při svatém
biřmování jako projev úcty k českému

světci, sv. Vojtěchovi. Studia dokončil
v semináři na německé koleji v Římě,
kde byl vysvěcen na kněze. Pro své
schopnosti a nadání se stal komořím
a tajemníkem papeže Řehoře XV. Na
žádost kanovníků kapituly sv. Víta
v Praze a po schválení císařem Ferdinandem II., byl Arnošt Vojtěch
potvrzen papežem Řehořem XV.
roku 1623 arcibiskupem pražským
jako Arnošt II. Vysvěcen byl však
až dalším papežem, Urbanem VIII.,
v roce 1624. V té době byl jeho otec
Karel prvním ministrem císaře Ferdinanda II., jeho sestra Kateřina Isabela
se v roce 1623 provdala za tehdy nejmocnějšího muže Království českého
Albrechta z Valdštejna vévodu Frýdlantského. Do hodnosti kardinála
Královské země české byl Arnošt Voj-

těch týmž papežem jmenován roku
1626, a to již ve svých 28 letech!
Po zavedení Obnoveného zřízení
zemského z roku 1627, když bylo za
první stav v obou zemích prohlášeno duchovenstvo, byl nadřazen všem
šlechticům vyššího a nižšího stavu.
V tomto období stanuli Harrachové
na vrcholu moci.
V neblahé době pobělohorské,
v období rekatolizace, konfiskací majetku, emigrace protestantů,
v době kruté a vše devastující třicetileté války, v letech tragických morových epidemií a hladomorů, nastoupil
Arnošt Vojtěch na svůj pražský stolec. Ve složité době byl však váženou
a ctěnou osobností a vlivným politikem. Úspěšně reorganizoval katolickou církev, upevnil její vliv založením

dvou nových biskupství (Litoměřické
a Královéhradecké), rozšířil její majetek a hospodářské zázemí.
Arnošt Vojtěch byl arcibiskupem
pražským celkem 44 let, kardinálem
41 let. Za tu dobu korunoval tři české
krále – Ferdinanda III., Ferdinanda
IV., Leopolda I. Jako kardinál volil
tři papeže – Innocence X., Alexandra
VII. a Klementa IX. Po smrti Innocence X. byl dokonce sám vážným
kandidátem na papeže. V roce 1665
byl jmenován knížetem - biskupem
tridentským. Za svůj život vysvětil na
10 000 kněží a 609 kostelů.
Arnošt Vojtěch kardinál z Harrachu
zemřel před 340 lety 25.října roku 1667.
Jeho portrét mohou návštěvníci zámku
Hrádek spatřit v rytířském sále.
Ivan Šenk
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Jak (ne)ožívají památky mikroregionu
Cestou za zbytkem loni dosud fotograficky nedokumentovaných drobných památek mikroregionu, jsem
si nemohl nevšímat všech ostatních
míjených, jež se po obnově zaskvěly a
jsou ozdobou obcí, ale i těch chátrajících, které trpělivě čekají na restaurování, zatímco zub času na nich neúprosně hlodá nadále.
Cesta mě vedla z Nechanic po dvou
trasách a v tomto pořadí si dovolím
(z titulu dobrovolného pracovníka
památkové péče) své poznatky komentovat. Ve Starých Nechanicích byly na
rozcestí do N. Bydžova a Hořic odstraněny vzrostlé stromy kolem Madony
stojící na vysokém sloupu. Údajně pro
možné nebezpečí úrazu veřejnosti. Že
tak razantní změna celkovému vzhledu přirozeně komponovanému prostředí neprospěla, je nabíledni.
V Lodíně, kde představitelé obce
vsadili na cestovní ruch díky koupališti a kempu, mají všechny tři památky (pomník obětem světových válek,
Ukřižování a Madonu) ve vzorném
stavu. Kostel v Suché pochopitelně
nepatří do kategorie drobných památek a jeho neutěšený stav neradno
hodnotit. Snaha dostat jej hodinu po
dvanácté pod zákonnou ochranu a tím
umožnit jeho obnovu z peněz památkové péče je chvályhodná a snad se ji
podaří realizovat.
Ve Stračovské Lhotě stojí na rozcestí
nově opravené Ukřižování. Každému
padne okamžitě do oka. Horší je to
v sousední osadě Zavadilka. Tamní
Ukřižování je zdevastované. Zůstal
jen masivní sokl, chybí jeho horní
část a díky tomu vypadá i nejbližší
okolí. Přerostlé větve vedlejšího stromu milosrdně zakrývají dílo zkázy. O
mnoho lépe na tom není opodál stojící
pískovcová pyramida, označující hrob
dvou rakouských a dvou pruských
vojínů. Při tom by stačilo málo, šetrně
očistit pískovec a obnovit zašlý nápis.
Komitét 1866, jako dobrovolná organizace, při vší úctě k vytrvalé péči jeho
členů o památky z prusko rakouské
války, na všechno nestačí.
Mnohem příznivěji se jeví situace
ve Mžanech. Obě válečné památky (z
roku1866 a na první světovou válku)
stojící blízko sebe jsou v dobrém stavu
a mají vzorně upravené okolí. Pokud
by byla stejná pozornost věnována i
poblíž a na vyvýšeném místě stojícímu Ukřižování, dostal by střed obce
celkově naprosto dokonalý vzhled.
Zatím přerostlé větve stromů, jež tuto
plastiku obklopují, ji odírají a poškozují, nehledě na nepříznivě vytvářené
mikroklima. Stromy je třeba v době
vegetačního klidu citlivě, to zdůrazňuji, upravit.
Třetí významná mžanská památka
se nachází v polích za vsí. Je to kaplička,

u ní dvě staleté lípy, pod nimi studánka a členěný pískovcový sloup zakončený na čelní straně reliéfem Panny
Marie. Kaplička i studánka se v současné době opravují, bohužel, pokud
jde o použité obkladové materiály u
schodů studánky i kapličky, poněkud
necitlivě. Dutina kmene jedné z lip
nese stopy po vypálení, ale snad strom
přežije. Vandalství postihlo i plastickou výzdobu sochy, obličejová část
Panny Marie je silně poškozena, dedikační nápisy těžko čitelné. Doporučoval bych navázat kontakt s hořickou
Kamenicko sochařskou školou, jejíž
studenti z restaurátorského ročníku by
mohli plastiku s reliéfem Panny Marie
opravit. Někdy jsou jim takovéto úkoly zdávány i jako maturitní práce. Pak
už zbývá jen upravit přístupovou cestu,
aby se z této ojedinělé památky, která
nemá široko daleko obdoby, mohla
těšit i veřejnost.
Na zpáteční cestě mě potěšila nová
zvonička na návsi v Mokrovousích,
replika těch tradičních starobylých
venkovských, tj. v dřevěné rozsoše,
po Radíkovicích druhá nová v našem
mikroregionu. V podnoži památníku
první světové války v Třesovicích stojí
opět lev, který byl před časem ukraden.
Trasa na druhý konec mikroregionu
již tolik překvapení nepřinesla. Hodnotná socha sv. Václava při vjezdu
do Kunčic nově ožila. Sousední lípy
byly ořezány tak, že je plastika opět
vidět. O její okolí se nezištně stará nejbližší soused z protější chatové kolonie. Zato areál harrachovského dvora
doznal zásadní proměnu. Hospodářské objekty byly demolovány a s nimi
i mimořádně architektonicky hodnotná zděná stodola, která si zasloužila,
aby přetrvala. Snad se podařilo pořídit
alespoň její podrobnou dokumentaci.
Na Hrádku byla odstraněna nevhodná zeleň kolem Ukřižování a objekt
byl restaurován, což byl chvályhodný počin. Plastiky v Radíkovicích a
Těchlovicích jsou trvale v pořádku.
Poněkud svízelnější situace je v Hřibsku. Tamní socha sv. Václava nemohla
být minule dokumentována, protože
nebyla na svém místě, ale převezena
k restaurování. Dnes stojí na původním místě a včetně zahradní úpravy
okolí je ozdobou centra obce. Stejnou pozornost by si ale zasloužilo
Ukřižování pří výjezdu ze vsi, které
kromě vlastní plastiky je obklopeno
neutěšeným okolím.
Ve Stěžerách shlíží plastika sv. Marka, patrona místního kostela, na sousední sportovní areál a čeká, až se
zaskví ve stejné kráse jako toto sportoviště. Také v Charbuzicích nemohla
být minule jediná památka této osady,
tj. menší křížek, vyfotografován, pro-

tože mu chyběla horní část. Dnes je
situace jiná, památka byla o chybějící
část doplněna a na vrcholu září soška Ježíše Krista na kříži. Snad ještě
sokl by měl být očištěn a dojem bude
dokonalý.
Toto je jen pár poznámek a postřehů o současném stavu několika, z celkového množství drobných památek,
jež dotvářejí prostředí obcí našeho

mikroregionu. Snad kritické připomínky přispějí k tomu, aby se ledy
pohnuly a neudržované či poškozené
památky i jejich okolí přestaly žalovat
o necitlivém vztahu k dědictví našich
předků. Finanční prostředky na obnovu a restaurování je možné získávat
z programu na obnovu venkova.

Mžany - kaplička se studánkou v době rekonstrukce.

Václav Pražák

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
listopad 2007 - březen 2008
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Listopad 2007

8. 11.

16:00 hod

Dámský klub - posezení občanů Stračova a Klenice

Stračov

10. 11.

09:00 hod

Mistrovské zápasy mužů ve stolním tenise - krajský přebor II.tř., Stěžery B - Sokol Chlumec n. C. B

Stěžery

11. 11.

14:00 hod

Drakiáda na hřišti

Stěžery

15. 11.

18:00 hod

Přednáška Aromaterapie - dámský klub, přednáší Veronika Čížková

KD Nechanice

18. 11.

16:00 hod

Pohádka pro děti a dospělé Mrazík hraje Docela velké divadlo Litvínov, v roli Ivánka Jan Révai

KD Nechanice

20. 11.

08:00 hod

Sběr starého papíru v obci Stračov - TJ Sokol Stračov

Stračov

22.-25. 11.

Vánoční výstava s prodejem - pí. Líbalová

KD Nechanice

23. 11.

19:00 hod

Svatocecilský koncert Cantus Feminae, součástí výstava fotografií Ladislava Bendy

KD Nechanice

24. 11.

18:00 hod

3. benefiční koncert, jehož výtěžek půjde na opravu varhan. Zpěv Dr. Obeplová, klavír Slávka Pěchočová

kostel - Probluz

16:00 hod

Kateřinská neděle. Uvidíte dětskou módní přehlídku, vystoupení dětí z MC a DD v Nechanicích. Těšit
se můžete i na ukázky prací studentů-floristů a mnoho dalších zajímavostí.

KD Nechanice

Prodejní výstava vánočních aranží – Valérie Nechanice

KD Nechanice

25. 11.
30. 11. - 1.
12.

Prosinec 2007
Adventní koncert v místním kostele sv. Jakuba. Zpěv a hudba: Dívčí sbor Kantiléna.

Stračov

1. 12.

1. 12.
14:00 hod

Mikulášská besídka – sokolovna

Dohalice

1. 12.

18:30 hod
20:00 hod

Adventní koncert souboru Cantus Feminae - komorní ženský sbor z Nechanic + hosté

Zámek Hrádek

Mistrovské zápasy mužů ve stolním tenise - krajský přebor II.tř., 9:00 hod Stěžery B - Baník Rtyně B
14:00 hod Stěžery B - Sparta Úpice B

Stěžery

Zkoušky čertíka Belínka - pohádková mikulášská nadílka

KD Nechanice

1. 12.
2. 12.

15:00 hod

2. 12.

Krajský bodovací turnaj ve stolním tenise pro nejmladší žáky a žákyně

Stěžery

2. 12.

15:00 hod

Pec nám spadla…téma pekáren na chleba (akce pro členy MC)

MC Nechanice

5. 12.

15:00 hod

Mikulášská herna pro děti Vánoční dílna pro maminky - zdobení perníčků, pletení ze slámy (akce
pro členy MC)

MC Nechanice

8. 12.

18:30 hod
20:00 hod

Kantoři - vystoupení forlkové skupiny z Hradce Králové

Zámek Hrádek

Čas adventu a vánoc v Boharyni - 5. ročník na téma: Vánoční světlo

Boharyně

Pohoda vánoc – předvádění vánoční vazby – Fantazie Nový Bydžov

KD Nechanice

8. 12.
10. 12.

18:00 hod

13. 12.

13:00 hod

Dámský klub - posezení občanů Stračova a Klenice v Klubovně + besídka dětí z místní Mateřské školy

Stračov

14. 12.

10:00 hod

Vánoční besídka pro seniory – obecní hostinec

Dolní Přím

15.12.

18:30 hod
20:00 hod

Josef Somr - recitace, klasické dechové trio J. B. Šleglovi - klarinety, J. Valter - fagot

Zámek Hrádek

15. 12.

Mistrovské zápasy mužů ve stolním tenise - krajský přebor II.tř., 9:00 hod Stěžery A - TTC Týniště n.O.,
Stěžery
14:00 hod Stěžery A - Sokol Častolovice
kaple na Dolním
Vánoční koncert - Královédvorský smíšený sbor a komorní soubor z Trutnova
Přímě

15. 12.

18:00 hod

16. 12.

15:00 hod

Štědrý večer nastal (pouze pro členy MC)

MC Nechanice

19. 12.

18:00 hod

Vánoční koncert - Gybon Hradec Králové

kaple na Dolním
Přímě

20. 12.

Hledání Ježíška

KD Nechanice

22. 12.

Putování za Ježíškem

Mokrovousy

22. 12.

Vánoční turnaj pro děti ve stolním tenise

Stěžery

24. 12.

Předpůlnoční zpívání - Husův sbor v Nechanicích - Cantus Feminae

KD Nechanice

4. ročník Memoriálu Ládi Kříže - turnaj mužů ve dvouhře - stolní tenis

Stěžery

Silvestrovský rej (akce pro členy MC)

MC Nechanice

26. 12.
30. 12.

15:00 hod

Leden 2008
18. 1.

20:00 hod

Myslivecký ples – sokolovna

Dohalice

19. 1.

14:00 hod

V. zimní bitva v Dohalicích – pořádá Dětský kroužek historického šermu Tesák

Kopaniny

25. 1.

20:00 hod

Poslední leč

KD Nechanice

20:00 hod

Sokolský ples – sokolovna

Dohalice

23. 2.

20:00 hod

Městský ples

15. 3.

20:00 hod

Rodičovský ples

Únor 2008
KD Nechanice
Březen 2008
KD Nechanice

Vánoce na Zámku
NPÚ - Správa státního zámku Hrádek u Nechanic
Vás zve na

Při prohlídce vánočně upravených zámeckých interiérů se seznámíte s vánočními zvyky, tradicemi a s historickou vánoční výzdobou.
„Kuchařky vaří vánoční punč“
Opět bude pro veřejnost zpřístupněna zámecká kuchyně, kde si můžete již navodit vánoční náladu při popíjení pravého zámeckého
anglického punče, anglického čaje, nebo dobré kávy a ochutnat vánoční cukroví.
Prodej drobných vánočních dárků, adventních věnců, svícnů, jmelí a větví.
Zámek bude otevřen o sobotách a nedělích 1.12. až 16.12. 2007 od 9.00 do 16.00 hodin.
V ostatní dny pouze pro předem ohlášené skupiny.

Zámecké adventní koncerty
AGENTURA ŠLÉGL HRADEC KRÁLOVÉ UVÁDÍ:

1.12. 2007, sobota, v 18.30 a ve 20.00 hodin - CANTUS FEMINAE Komorní ženský sbor z Nechanic a jeho hosté
8.12. 2007, sobota, v 18.30 a ve 20.00 hodin - KANTOŘI - Folková skupina z Hradce Králové
15.12. 2007, sobota, v 18.30 a ve 20.00 hodin - JOSEF SOMR - recitace KLASICKÉ DECHOVÉ TRIO
J. a B. Šléglovi – klarinety, J. Valter – fagot

Prodej vstupenek na koncerty v pokladně zámku Hrádek u Nechanic o sobotách a nedělích 1.12. až 15.12. 2007 od 9.00 do 16.00
hod., nebo 1/2 hodiny před začátkem koncertů.
Rezervace vstupenek – telefon: 495 44 12 44, e-mail: zamek.hradek@tiscali.cz. Rezervované vstupenky na koncerty je nutné
vyzvednout min. 1/4 hodiny před začátkem. www.hradekunechanic.cz

zpravodajství obce
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Tento poetický příměr začátku poněkud tklivé písně platí pro
všech třináct současných hřbitovů
Mikroregionu Nechanicko. Jsou nyní
všechny ve vzorném pořádku. Kromě úcty, kterou zde příbuzní věnují
zesnulým však jsou i pozoruhodným
svědkem minulosti. Při jejich prohlídce najdeme stopy dílčí historie
místního významu, zejména u starších hrobů. Setkáme se zde například
se jmény padlých vojáků v první světové válce, ale pohřbených na bojištích východní fronty, také se jmény
československých legionářů či účastníků odboje za druhé světové války.
Na nechanickém hřbitově je hrob
Timothy Hubeného, podplukovníka
RAF in memoriam (RAF – Royal Air
Force – britské královské letectvo)
nebo pískovcová stéla připomínající
Růženu Bokovou, která byla umučena v koncentračním táboře Osvětim
a byla nezvěstná někdy od července
1944. K obětem druhé světové války
patří i společný hrob čtyř rudoarmejců a v Kunčicích hrob dalšího příslušníka Rudé armády Fedora Samošenka. Zde je i hrob Václava Vláška, který byl smrtelně raněn 7. května 1945
při odzbrojování německé jednotky
usazené v místním hostinci.
Samostatnou kapitolu tvoří vojáci
padlí v bitvě 3. července 1866. Kromě
hrobů v polích nebo i na soukromých
zahradách jsou pochováni na původním hřbitově u kostela Všech svatých
na Probluzi, na hřbitově ve Stračově,
na Hrádku a na vojenském hřbitově
v Nechanicích. Najdeme však i hroby
zaměstnanců harrachovského panství - lesmistra, strojníka, zahradníků,
vrátného či dílovedoucího pily.
Řidčeji se objevují hroby významných osobností, umělců, pedagogů,
církevních hodnostářů, lékařů, starostů a předsedů národních výborů.
Na Hrádku je pohřben nechanický
farář Josef Hlavsa, snad proto, že vedl
časté spory s radnicí a místními spolky (Hlahol a Sokol), například se tvrdě postavil proti pořízení sochy Mistra Jana Husa na náměstí. Někdejší
okresní hejtman JUDr. František
Rublič, velký příznivec Nechanic, si
přál být pochován na zdejším hřbitově. O generálu justiční služby Rodrovi, pohřbeném v honosné hrobce se
traduje, že se k stáru na penzi tolik
bál pomsty odsouzených vojáků, že
před spaním musel být prohledán
celý dům, zda se v něm nenachází
někdo cizí.
Na několika kostelech jsou umístěny renesanční figurální nebo erbovní
náhrobní desky. Jsou to pozůstatky původního pohřbívání šlechty
v kostelních kryptách nebo přímo

pod podlahou. Hroby mimo krypty
byly zrušeny a renesanční náhrobníky umístěny do venkovních nebo i
vnitřních zdí. Tak je tomu u kostelů
v Boharyni, na Probluzi, ve Stěžerách,
Dohalicích a Nechanicích. Venkovský lid byl od středověku pohřbíván
na hřbitovech, které se rozprostíraly
kolem kostelů uprostřed vsí a náměstí.
Když v době osvícenství byly z hygienických důvodů tyto hřbitovy rušeny
a přemísťovány mimo obydlené části obcí, zůstalo jen málo původních
starých hrobů zachováno. Tak došlo
například i ke zrušení hrobu prapředků Bedřicha Smetany u nechanického
kostela.
Pozůstatky původních hřbitovů
jsou patrné dosud u kostela v Hněvčevsi, na Probluzi, v Dohalicích a na
Hrádku, kde je místní hřbitov jako
jediný dosud používán, neboť kostel
stojí na návrší mimo obec.
Hřbitovy jsou však i svědkem
výtvarné kultury a měnícího se vkusu.
V jejich ose stojí většinou monumentální Ukřižování doplněné biblickým
nebo evangelijním citátem. Za všechny ten ze Suché: „Věřím, že Vykupitel můj živ jest, a že jednou z hrobu
povstanu a oči mé uzří Boha. Job
XIX, 25, 26“. V Kunčicích byl tento
krucifix obnoven a na pískovcovém
břevnu kříže se docela dobře vyjímá
bronzový korpus Ježíše Krista.
Zatímco v 19. století a začátku
století minulého byly mnohé hroby zdobeny pískovcovými plastikami, převážně anděly, kající ženskou
postavou, krucifixem, figurou Panny
Marie nebo reliéfními motivy, například mučednickou palmou, objevují se vzácně i náhrobky zbudované
v čistě secesním slohu. Jedinečný je
na starém hřbitově na Probluzi. Na
hřbitově v Suché je hrob s alegorickou postavou Naděje, spodobněnou
ženskou figurou v dlouhém řasnatém
rouchu a opírající se o mohutnou
kotvu. Na probluzském hřbitově se
dochovaly dva nádherné litinové
kříže, kterých bývala v minulosti na
hřbitovech hojnost. Nejbohatší figurální výzdoba hrobů se dochovala
ve Stračově a Dohalicích. Zde byl
hřbitov doplněn o nové parkoviště,
objekt, v dnešní době silně rozvinutého automobilismu, velice potřebný, a
který většině hřbitovů schází. Asi nejzajímavější uspořádání vzrostlé zeleně má hřbitov ve Stěžerách, ovšem
s výjimkou rozrostlého břečťanu,
který jako agresivní dřevina zastínil
několik náhrobků.
Náhrobky z doby nedávno minulé
a nynější jsou mnohem jednodušší
a také ke škodě věci anonymnější, označované pouhým termínem

„Rodina Novákova“ a dost. Hroby
tím ztrácejí svou historickou vypovídací hodnotu. Na každém hřbitově
se také najde tu jeden, či více zanedbaných hrobů. S trochou absurdní
nadsázky lze tvrdit, že i hroby mají
svou životnost. Stačí, aby přímí příbuzní zemřeli nebo se odstěhovali
daleko a hrob osiří a zchátrá. Když
byl správní poplatek zaplacen na
několik let dopředu pak takový hrob
nelze zrušit.
Dochází ale i k případům, kdy
zůstane opuštěn hrob významné
osoby a poplatek dávno prošel. Poté
je na správci hřbitova, zda se dokáže
se vzniklou situací vypořádat. Jeden
příklad za všechny. Na nechanickém
hřbitově je hrob ruského legionáře
Arnošta Nohýnka. Příbuzní, pokud
vůbec nějací jsou, ve městě dávno
nežijí. Nad hrobem stála silně nakloněná plastika Ježíše Krista. Přes
upozornění, že hrozí její pád, nebyla
provedena náprava. Při bouři socha
spadla, urazila se jí hlava. Tu někdo
ukradl a korpus sochy leží již několik

let na hrobě. Důkaz toho, jak si vážíme člověka, který bojoval za samostatnost našeho státu.
Každý ze hřbitovů v mikroregionu
má svůj ojedinělý genius loci. Může
to být vnitřní uspořádání, doprovodná zeleň, pozoruhodná architektura hřbitovní kaple jako v Lubně a
na Probluzi, výhled do krajiny přes
hřbitovní zeď (Stračov, Suchá, Hrádek), v Dohalicích pohled na nedaleký opravený novogotický kostel či
jen ojedinělý a zajímavý výtvarný
prvek, jakým je na Hrádku mohutný
pískovcový kříž na hrobě zámeckého
kastelána Karla Rösela a jeho manželky Galiny. Najdou se i drobné nedostatky, jako je nedůstojné připichování inzerce kamenických firem na
kmeny stromů či dveře márnic nebo
zanedbaná likvidace náletové zeleně. Tyto a podobné jevy by neměly
poškozovat důstojnou roli, která byla
a je hřbitovům ve vyspělé kulturní
společnosti přisouzena. Italský název
Campo santo – svaté pole je toho nejlepším dokladem.
Václav Pražák

Pohled z dohalského hřbitova na nedaleký novogotický kostel.
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Nastal čas podzimu a vše se připravuje k zimnímu spánku. To ovšem
neplatí pro členy sboru dobrovolných
hasičů. Ti s nadcházejícím podzimem
jako by ožili. Opakuje se totiž historie, neboť jsme se rozhodli založit
družstvo dětí. Hlavním důvodem
bylo omlazení našeho SDH o ty úplně
nejmenší. Pevně věříme, že právě oni
jsou budoucností našeho sboru. S naší
přípravkou jsme se zapojili do několika soutěžních klání, v nichž sklízejí
plným právem obdiv. Pro upřesnění
a na vysvětlenou: název přípravka jsme použili záměrně, protože
účastníci svým věkem nepřesahují hranici mladších žáků, tj. šest
let. Těm nejmenším posilám našeho sdružení nejsou ještě ani dva
roky a již se pilně zapojují do bojů
o posty při požárním útoku.
Velké poděkování patří Ivaně Štanderové a Simoně Rudavské. Obě se
nelehkého úkolu při výcviku zhostily

se ctí neboť se jim podařilo vytvořit
z malých dětí dobrou partu a jednolitý
tým. Bylo by neomluvitelné nezmínit se o trpělivosti rodičů, kteří svým
aktivním přístupem značně pomáhají
všem členům sboru zapojeným do
výcviku mládeže. Jim všem děkujeme.
V současné době se SDH podílí spolu s vedením obce na vytvoření zázemí
pro celou členskou základnu. Na hasičské zbrojnici jsme opravili střechu a
nyní se chystáme pokračovat na drobných úpravách. Po ukončení budeme
využívat celou budovu, především
klubovnu. Několik let to nebylo možné
vzhledem k tomu, že se v těchto prostorách nacházel obecní úřad.
Blíží se konec roku a tudíž i pravidelná valná hromada, na které budeme hodnotit celoroční činnost. Není
pochyb o tom, že letos bude opravdu
co hodnotit. V příštím roce bychom
rádi pokračovali v dosavadním úsilí,
kdy chceme opět organizovat sou-

KDVLþVNp]iYRG\&HUHNYLFHGUXåVWYRSĜtSUDYN\QDVWDUWXGLVFLSOtQ\SRåiUQt~WRN

těž o pohár starosty, připravit ples
v Hněvčevsi společně s tamní SDH,
opakovat úspěšný dětský karneval, pálení čarodějnice, dětský den
a pokusíme se, aby kulturních akcí
ještě přibylo. Závěrem chceme podě-

kovat Obecním úřadům v Sověticích
a Sadové, které nás podporují. Díky
jim můžeme dělat vše co bylo v tomto
stručném přehledu zmíněno.
Aleš Krátký

&DQWXV)HPLQDH.RQFHUWRYDOLMVPHY$QJOLL
Je podvečer 10. července 2007
a náš autobus již čeká na nechanickém
náměstí. Členky sboru se scházejí, nakládají svá zavazadla. Přichází
starosta p. Jiří Pechar s městským
praporem. Shromažďujeme se kolem
něj, fotografování a slova povzbuzení
před dalekou cestou. Takový byl začátek našeho splněného přání a tak trochu historický okamžik sboru a města. Ženský komorní sbor CANTUS
FEMINAE Nechanice se vydává na
koncertní cestu do Anglie. Naplňujeme tak pozvání přátel z pěveckého
sboru Maidstone Singers a míříme na
koncerty v rámci hudebního festivalu,
který nese název 15th International
Maidstone Music&Dance Festival.
Projíždíme západní Evropou a nad
ránem se ve francouzském Calaise připravujeme na cestu trajektem
přes kanál La Manche do anglického
Doveru. Pak následuje krátká cesta
hrabstvím Kent a v podvečer kotvíme
v Maidstone. Sluníčko svítí a nálada
je skvělá. Vítáme se s přáteli z anglického sboru, přijíždí sbormistr Jeffrey
Vaughan Martin a Jane Anderson.
Krátké občerstvení a malé skupinky
míří se svými hostiteli k ubytování
v rodinách. Cesta byla únavná a tak si
jistě odpočinek zasloužíme.
Následující den míříme na prohlídku hradu Leeds Castle, který
i dnes slouží ke státnickým účelům
a pro ubytování významných hostů.
V tomto úžasném prostředí realizujeme svůj první neformální koncert.
Prostě zpíváme všem pro radost.
V odpoledních hodinách se vrací-

me do Maidstone přímo na zkoušku
do místa pátečního koncertu v All
Saints Church (kostel Všech Svatých).
Typické prostředí kostela angikánské
církve, jeho obrovský prostor a dokonalá akustika nás příjemně naladila.
Zkouška dopadla dobře, ale uvidíme
zítra. Večer nás čeká společná party
se členy sboru Maidstone Singers.
A tak si povídáme a povídáme, někteří se oddávají stolnímu tenisu, jiní
debatě o květinách a dětech a zítřejším programu.
Páteční dopoledne věnujeme prohlídce města Maidstone. Je na co hledět a kudy chodit. Odpoledne je věnováno relaxaci. Večerní koncert začíná.
Sedm anglických sborových těles
představuje svůj repertoár. Finále koncertu náleží našemu sboru. Koncert
začínáme skladbou J. C. Vodňanského
Favete singuli se čtyřhlasou sólovou
ozvěnou na opačné straně kostela.
Posluchači jsou překvapeni, ale potlesk
po úvodní skladbě je obrovský a dodává nám jistotu do dalších písní. Pokračujeme Hammarstömovým Kyrie,
Míškovou Ave Maria a Matičkou Boží
Petra Ebena. Na závěr zařazujeme dvě
obtížné skladby – M.Kocsár : Sanctus
s náročnými intonačními partiemi
a vrchol v místy až šestihlasé Alleluja R. Twardovského. Dozpívali jsme,
vteřina ticha a… Přichází obrovský
potlesk a výkřiky barvo a podupávání
v auditoriu. Jsme šťastní. Po koncertě
slyšíme slova chvály na krásný tón,
hlasovou kvalitu, výbornou intonaci a
náročný repertoár. To vše nás zdobí.
Sobotní den prožíváme v nedale-

kém historickém městě Canterburry
s překrásnou katedrálou, s uličkami,
kde ve starých domech lze navštívit
malé krámy nebo popít pravý anglický čaj. Odtud míříme na sever
k pobřeží. Městečko se nazývá Whitetable a patří k oblíbeným víkendovým místům. Namáčíme si nohy
v moři, náš pan houslista Jiří dokonce neohroženě plave.

nás zve do svého domu na malou
party a tak při dobrém víně si zase
povídáme. Mezi přáteli to tak bývá.

Přichází neděle a s ní cesta domů.
Krátce po poledni ještě zajíždíme na
zahradní „Ice tea party“. Je krásný
slunečný den, bazén v zahradě zlákal
většinu členek sboru. Káva, čaj, zmrzlina a povídání s přáteli. Výměna
drobných dárků a už jen závěrečná
Večer
koncertujeme
opět slova sbormistrů s přáním dalších
v Maidstone. Společně s Maidstone setkání. Loučení se bez slziček neobeSingers vystupujeme v Kent Music šlo. Bylo to úžasné, srdečné a vskutku
School. Zde představujeme tvorbu muzikantské setkání.
A. Dvořáka a B. Martinů, ale je tu
Těšíme se na anglický sbor v příšprostor i pro mnoho úprav lidových
písní, zpíváme i anglicky (T. Mor- tím roce třeba na Festiválku a doufáley, J. Rutter), přidáváme spirituály me, že naše cesta za kanál nebyla tou
a nakonec veselou estonskou Met- poslední.
sa telegramme. Odměnou nám je
Mgr. Petr Semerák
potlesk a úsměv posluchačů. Jeffrey
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MATEŘSKÉ CENTRUM NECHANICE O.S.
Vážení občané, rádi bychom vás
informovali o nově otevřené herně
mateřského centra. Mateřské centrum Nechanice, o.s. je členem Sítě
MC v ČR. Nově jsme také členy
místní akční skupiny zřízené obecně
prospěšnou společností Hradecký
venkov. Najdete nás v suterénu kulturního domu v Nechanicích. Hernu jsme slavnostně otevřeli 18. září
2007, což byl den, kdy jsme zároveň
oslavili naše první narozeniny. Je pravidelně otevřena pro všechny zájemce. Členské rodiny zaplatí při vstupu
„služební mamince“ 20 Kč a ostatní
30 Kč za rodinu (vstupné platí na
celý den). Tyto peníze jsou následně
použity na provoz MC, odměny pro
děti a na pořádání dalších akcí.
Pro členy MC Nechanice organizujeme i nedělní setkání, která se konají
zhruba jedenkrát měsíčně. Již proběhlo první, které jsme pojmenovali podle
lidové písně: „Koulelo se, koulelo, červené jablíčko...“. V neděli 30. září 2007
se odpoledne sešlo několik členských
rodin na této akci. Vše se odehrávalo kolem jablíček. Ochutnat jsme je
mohli v mnoha kulinářských provedeních, nechyběly ani recepty, jak takové dobroty připravit. Děti si vytvořily
obrázky s jablíčky a za odměnu na ně
čekala jablka marcipánová.
S dětmi můžete také navštěvovat
hudební a rytmickou výchovu a
výtvarnou výchovu. Pro rodiče plánujeme různé semináře, přednášky a také
kurzy. Dále počítáme s pořádáním
venkovních akcí jako v loňském roce.
Například letos se uskutečnil druhý
ročník Drakiády, tentokráte ve spolupráci s RÁDIEM OK a s hradeckými
modeláři. Pokud budete mít zájem,
tak si s námi můžete projít „Cestu se
světýlky za Ohnivým mužem“. Rádi
bychom vás pozvali i na nové akce,
jako je „Kateřinská neděle“. Dne 25.

listopadu 2007 v odpoledních hodinách proběhne v kulturním domě v
Nechanicích dětská módní přehlídka,
vystoupení dětí z MC a DD v Nechanicích. Těšit se můžete i na ukázky
prací studentů-floristů a mnoho dalších zajímavostí.
Herna mohla být zprovozněna díky
rozsáhlé rekonstrukci, kterou hradilo
město Nechanice. Náš dík patří i Královéhradeckému kraji za poskytnuté
finance na její vybavení. Rádi bychom
také poděkovali všem rodinám, které
se zapojily do dokončovacích prací.
Pokud se vám naše nabídka jak trávit volný čas s dětmi v MC líbí, určitě
se přijďte podívat. Aktuality z centra
můžete sledovat na nástěnce v cukrárně U Harfy. Členský poplatek na
jeden rok činí 200 Kč za rodinu. Těšíme se, že i vy a vaše děti rozšíříte naše
řady. Informace vám rádi poskytneme na tel. číslech: 608 382 737, 605
119 471, 731 709 736 nebo na www.
mcnechanice.ic.cz, e-mail: materskecentrum@seznam.cz.

Slavnostní otevření herny mateřského centra 18. 9. 2007.

Otevírací doba Mateřského centra
Nechanice:
PONDĚLÍ VOLNÁ HERNA
9.00-12.00 15.00-17.00
STŘEDA VOLNÁ HERNA
9.00-12.00 15.00-17.00
STŘEDA CVIČENÍ PRO ŽENY
20.00-21.00
ČTVRTEK HV
10.00-11.00
ČTVRTEK VOLNÁ HERNA
11.00-12.00
ČTVRTEK VV
16.00-17.00
Mgr. Hana Jarošová

Druhý ročník drakiády 13. 10. 2007.

Svátek dýní aneb barvy podzimu
Stejně tak dobře by tento článek
mohl mít v záhlaví otázku: K čemu
se hodí staré dveře od kotelny? Netušíte?
Ten, kdo zavítal o třetím říjnovém
víkendu do školy v Boharyni, ví, že
se za nimi skrývala strašidla. Byl to
jeden z mnoha povedených nápadů,
které byly k vidění na výstavě věnované plodům a barvám podzimu.
Přestože letošní rok patří v zahradě
k těm málo úrodným, množství dýní,
tykví, květin a ovoce různých tvarů
a aranžmá bylo k neuvěření. V barvách převládaly žluté a oranžové tóny,
které navozovaly příjemnou atmosféru a přispívaly k dobré náladě návštěvníků.

Pořadatelé výstavy, tj. Základní a
mateřská škola v Boharyni, ZO Českého zahrádkářského svazu, Dámský
klub a Kulturní komise OÚ v Boharyni, děkují touto cestou všem, kteří
vypěstovali a zapůjčili či věnovali
všechny plody a květiny, pomohli s realizací, instalací a organizací
výstavy nebo se přišli podívat a přispěli tak ke zdárnému průběhu akce.
Líbila se ….. a možná již máme
nápad pro příští rok.
Teď nás však čeká 5. ročník bohárenského adventu ve dnech 8. a 9.
prosince.
Srdečně vás všechny zveme.
MUDr. Věra Jílková,
Kulturní komise OÚ Boharyně
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Po nečekaném úspěchu cyklistické akce 19. května, uspořádal
mikroregion ve spolupráci s komisí
volnočasových aktivit města Nechanice 6. října druhou část. Téměř
devadesát účastníků si tentokrát
prohlédlo náš region v podzimních
barvách. Navržené trasy byly směrovány i přírodními cestami. Jedna
z nich, tzv. Hraběnčina cesta vedla
přes les Obora, další přes Jehlický kopec. Počasí nám sice více než
přálo, ale vydatný déšť předchozích
dnů zanechal na těchto trasách stopy, které si po příjezdu někteří rychlejší či menší cyklisté přivezli nejen
na svých kolech, ale také na sobě.
Tak se dalo snadno rozpoznat, kdo
zvolil onu přírodní variantu a kdo
byl věrnější pohodlné silniční cyklistice. Nejdelší trasa vedla částečně
i přes sousední mikroregion – Obce
památkové zóny 1866, a to Rosnicemi, Břízou a Chaloupkami.
Start byl již tradičně před Kulturním domem Nechanice. Zde obdržel
každý účastník malé občerstvení,
mapku a byl ujištěný, že pro tento den
neplatí rčení „všechny cesty vedou
do Říma“. Všechny cesty končily
v restauraci Na rozcestí v Radíko-

vicích. Na účastníky čekalo nejen
speciální menu, ale také dárek za
dojezd v podobě trička a pro děti
ještě drobnosti věnované Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra.
Maminky nejmenších účastníků
kvitovaly připravenou trampolínu, kterou ochotně zapůjčila obec
Radíkovice. Děti ji samozřejmě po
krátkém oddechu ihned využily,
zatímco maminky si po náročné
cestě mohly na chvilku odpočinout
a v klidu vypít šálek kávy. Našeho
putování na kolech se zúčastnilo
i několik přespolních zájemců, kteří
se o akci dočetli v předstihu v Hradeckých novinách. Několik účastníků využilo též pozvání obce Hrádek, kde odpoledne probíhal posvícenský program, jehož součástí bylo
vystoupení sboru dobrovolných
hasičů a večerní posezení s hudbou.
Snímky z našeho putování si můžete
prohlédnout ve fotogalerii na www.
nechanicko.cz.
Příští
kolech!

rok

nashledanou

na

Jana Pečenková
Věra Rešlová

Nahoře: Start Kulturní dům Nechanice. Dole: Trampolína v cíli - v Radíkovicích.
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Koncem října postavíme opět
v našem sportovním areálu na hřišti
s umělou trávou nafukovací halu. Po
celou zimu bude sloužit sportovcům
místní TJ Sokol i dalším zájemcům
z řad veřejnosti.
O víkendech se bude hrát dlou-

hodobá soutěž ve fotbale na malém
hřišti. Soutěž je vypsána pro tyto kategorie: mladší a starší přípravka, mladší
a starší žáci, dorost a muži.
V hale je možné hrát též tenis
a florbal. Rozměry umožňují využívat dva tenisové kurty. Zájemci

o tenis mohou objednat pronájem
kurtů na pondělky a čtvrtky. Bližší
informace podá Ing. Karel Šimek,
tel.: 777844 602.
Marcel Tuček, Stěžery
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