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Zajímavosti z okolí

MÁME RÁDI ZVÍŘATA, ZVÍŘATA, ZVÍŘATA
… protože jsou chlupatá a mají heb- www.spolecnostlaguna.cz/cs/bioparkskou srst. A taky z mnoha jiných důvo- tit.cz, @bioparkstit.
dů! Jedním z nich je třeba úsměv, který
nám umí vykouzlit. Tak HURÁÁÁ
OBORY V MĚSTSKÝCH LESÍCH
DO PŘÍRODY, hurááá za zvířátky.
Městské lesy Hradec Králové nabíKam? Kupříkladu…
zejí zábavu pro všechny věkové kategorie. Co se zvířecích obyvatel týče, je
ZOOPARK STĚŽERY
vskutku na co se dívat. Kraj lesů u obce
Rodinný zoopark se chovem zvířat Hoděšovice patří oboře jelena lesnízabývá už přes 25 let. Za tu dobu zoo- ho, na břehu rybníčka Na Olšině stojí
park neuvěřitelně rozkvetl. Můžete si tu kryté pozorovatelny, ze kterých lze tenzblízka prohlédnout surikaty, lemury, tokrát sledovat jeleny sika Dybowskéklokana, velbloudy, zebry či poníky, di- ho. Nedaleko lesní cesty Hradečnice
kobrazy, pumu, želvy a mnoho dalších směrem na Bělečko se pak nachází
zvířat. A za drobnou úplatu je můžete ohrada s daňky a muflony a sousední
i nakrmit z připravených sáčků, což malá ohrada s divokými prasaty. Zde
je obzvlášť pro děti zajímavý zážitek. můžete z krytých pozorovatelen obdiVždyť kdy se vám poštěstí pohostit vovat rytíře našich lesů Boba a Pepinu,
Shakiru? Nebojte, nejde o tu zpěvač- a to při odpočinku, shánění potravy či
ku, ale o nádhernou bílou velbloudici. hrách. Také jim můžete přinést něco
Ačkoliv zoopark není z největších, po- dobrého na zub – nejvíce je potěšíte
čítejte s tím, že za hodinu odsud roz- suchým rohlíkem. A když už do lesů
hodně neodejdete. Dobrý pocit vám vkročíte, podívejte se se na rytířské
jistě zajistí i pozvání na virtuální obě- hradiště, protáhněte tělo v Lesní tělody, na které čekají pumy, tapír a další cvičně nebo se vzdělávejte na některé
zvířecí kamarádi. www.zoostezery.cz, z tematických, nejen pro děti určených,
@zooparkstezery.
naučných stezek. www.mestske-lesy.cz,
@mestskelesyhk
BIOPARK ŠTÍT
Biopark Štít je chovatelské zařízení
HRAVÝ PONÍKOV
pro chov exotických i domácích zvířat
Hravý Poníkov je komunitní terapeohrožených vyhynutím. Nachází se ve utické a vzdělávací místo s individuálvesnici Štít/Klamoš 6 km od Chlum- ním přátelským přístupem. Ač to zní
ce nad Cidlinou a budovat se začalo složitě, je to jednoduché - jde o místo
v roce 2014.
plné milých lidí a úžasných zvířat!
Domov zde našli primáti, ptáci, pla- V Petrovicích u Nového Bydžova tak
zi, koně, šelmy, ovce a další ohrožená najdete dokonalou zábavu pro své razvířata. Přijeďte se zblízka podívat na tolesti. Návštěvníci si zde zkouší vše na
lvy, tygry, pumy, kočkodany, lemury, vlastní kůži. Koníka vykartáčují, namakaky, drápkaté opičky, papoušky, sedlají, nakrmí, popasou na vodítku na
pštrosy, hady, želvy a mnoho dalších. zahradě, a nebo jen tak pozorují.
Nebudete litovat. A stejně jako v biKromě koníků je Poníkov domovem
oparku pomáhají zvířatům, vy mů- celé řady dalších zvířat. Vyberte si z nažete pomoci bioparku. Adoptujte si bídky programů ten pravý pro vás. Více
zvířátko nebo ho třeba pozvěte na informací na webových stránkách.
oběd – samozřejmě virtuálně, o powww.hravy-ponikov.webnode.cz
stel či talíř se s ním dělit nemusíte

■ Stezka siluet v Městských lesích HK. Foto: Archiv DM Hradecko

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ
pořádá akci

Namalujte kamínek

Nakupujeme rehabilitační a didaktické pomůcky

Kamínky budou k prodeji
v rámci Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů
od 26. – 27. června v Žižkových sadech u fontány.
Malujte libovolnou technikou. Kamínky doručte do začátku června na adresu
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové,
další informace Petra 774 836 276, dobro@charitahk.cz

Podpořte kamínkovou benefici
■ Městské lesy HK lákají k procházkám rodiny s dětmi.
Foto: Archiv DM Hradecko

Výtěžek podpoří činnost Střediska rané péče Sluníčko,
které pomáhá rodinám pečovat doma o děti s postižením.
Nakoupíme rehabilitační a kompenzační pomůcky pro práci s dětmi s postižením.
www.charitahk.cz
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ZANIKLÝ ZÁMEK SADOVÁ – PROMĚNY PROSTŘEDÍ ZÁMECKÉHO AREÁLU
Dnes, v závěru seriálu, se podíváme ze zámeckého areálu do Mžan přetnulo umocněna stromořadím, které zámek ohledu jsou na tom lépe Harrachové,
na okolí zámku. Předně je důležité si nádraží a stará cesta do Hořic už vůbec rámovalo. Nakonec se stavba předvedla po kterých tu zůstal zámek Hrádek
uvědomit, že kontext prostředí zámku neexistuje. Nemluvě o tom, že zcela v plné kráse, uvozena čestným dvorem. u Nechanic. Ještě máme staré mapy,
byl zcela odlišný než dnes a zasazovat zanikla zámecká bažantnice a další
Zámek vyhořel 6. 10. 1844 a všeo- které nám vypovídají o historické basi zámek do současných reálií by bylo elementy, které zdejší krajinu dotvá- becně se spekuluje, že šlo o pojišťova- rokní krajině a o tom, jak se měnila
trochu zavádějící. Na mapě Stabilního řely, jako třeba chmelnice, sady, nebo cí podvod ze strany Harrachů. Sadová z komponované a promyšlené ve více
katastru z roku 1841 (kde je zámek vysušené rybníky, po kterých tu a tam byla dlouho známa a vnímána jen jako racionalizovanou až zcela industriálněs areálem nejpodrobněji zachycen) vi- zbyly pouze terénní nerovnosti v po- zámecký areál. Obec se začala do dneš- -zemědělskou.
díme síť cest, z níž se některé protínají lích. Také neexistuje křížová cesta mezi ní podoby formovat až po jeho vyhoVojtěch Dolana
v zámeckém areálu a vytvářejí pomy- Dohalicemi a Dohaličkami, která stála ření.
Hospodářské
budovy
po okolo
požáruSadové v druhé polovině 18. století.
Přibližná
podoba
krajiny
slný kříž (podobnou kompozici zná- na místě současné zástavby mezi těmi- přetrvaly i nadále a staly se (dole
ekonomicsoučasnáNa
tvářzávěr
okolí)zde čtenáři přikládám seme například z Kuksu a Šlikovského to obcemi. Dnes není po těchto prvcích kým a dopravním centrem panství. Co znam pramenů, ze kterých jsem při psapanství u Jičína). Tento kříž může být ani památky. Když byste šli z DohalicPřibližná
nám můžepodoba
sadovský krajiny
zámek, krom
nos-Sadové
ní článků
čerpal. polovině 18. století.
okolo
v druhé
buď dílem náhody, nebo promyšlenou podél Bystřice k hlavní silnici, nebo po talgie, kterou jsme nikdo neprožil, říct?
Pavel Zahradník; Průzkumy památek
(dole současná tvář okolí)
kompozicí a záměrným požehnáním pěšině od tvrze do Sadové, těžko uvě- Třeba to, jak jsou naše místo a život I/1999 (článek: Santini na opočenském
Přibližná
krajiny okolo
v druhé
polovině
století.
místa.
Dnespodoba
toto komponování
neníSadové
řit, že zde
byl zámecký
park. 18.
Vypadá
to, v plynoucím čase unikátní a jedinečné. a sadovském panství); Národní památtolik patrné a ztrácí se pod dalšími
his- jakotvář
by okolí)
tu luka byla vždy. Nemůžeme Za deset let se dokáže okolí razantně kový ústav 1999
(dole současná
torickými vrstvami. Musíme si taktéž ani tušit nic o dřívější podobě. Jedinou změnit k nepoznání. Uvažte – zámek
Kronika obce Sadová do roku 1946
uvědomit, že tehdejší trasování silnic památkou na bažantnici tu býval Perse- zanikl v roce 1844 a do roku 1866 po
Pavel Křížek, Miloš Řezník: Hrady,
bylo odlišné od toho dnešního. Státní us, který dnes hlídá u Bystřice.
něm a bažantnici už nebylo ani pamá- zámky a tvrze na Královéhradceku; Sposilnice (císařská) procházela v minulosPojďme si naši krajinu před téměř tek. Stál zde cukrovar, který je konec lečnost ochránců památek ve východti jinými místy než dnes. Od Lípy vedla třemi sty lety vizualizovat. Úchvatný konců už také historií, a jedinými svěd- ních Čechách
zhruba stejnou cestou, u Jabůrka odbo- musel být pohled na zámecký areál ky starých časů jsou sochy rozmístěné
Pavel Vlček: Encyklopedie českých
čovala doprava k Sověticím (její trasa od Dubu z Bukvice. Zámek jako perla po okolních vesnicích. Se zámkem zámků; Libri 2006
je dodnes patrná), směřovala k Rašínu s bažantnicí a zahradou, od níž směřu- v Sadové se rovněž vytratila i část hisKrálovéhradecko VI/ č. 5 : Sadovský
a dále na Hořice. Osu kříže pak uzaví- je cesta se stromořadím a křížovou ces- torické paměti Nechanicka a památka park 17. a 18. století; Budeč, učitelská
rala cesta od zámku směrem na jihový- tou ke kostelu, který korunuje Dohalič- na hraběcí rod Schaffgotchů. Činnost jednota v Hradci Králové,1929
chod k dohaličskému kostelu a na zá- ky a je duchovním středem sadovského tohoto rodu výrazně ovlivnila tvář saVáclav Deyl; Zrušený zámek v Sapad cesta do Mžan, kde ústila do dvora, panství. Za zámkem se táhne jako zá- dovského panství v míře, kterou snad dové, Královéhradecko XV, č 5; Budeč,
který již zanikl. Původní kompozice je voj několikero stříbřitých rybníků. Jí- překonaly jenom zásahy socialistické- učitelská jednota v Hradci Králové 1938
dnes převážně patrná pouze v pohle- mavý musel být i pohled na zámek pro ho zemědělství. A dnes si tu na SchaffEva Semotanová, Jiří Cajthaml:
dových osách a na mnoha místech je pocestného jdoucího od Hořic. Poutní- gotche ani nevzpomeneme, protože tu Akademický atlas českých dějin;
již rozrušená. Například dřívější cestu ku se od Rozkoše zjevila silueta zámku, po nich takřka nic nezbylo. V tomhle Academia, 2016

Přibližná podoba krajiny okolo Sadové v druhé polovině 18. století.

Přibližná(dole
podoba
krajiny
okolo Sadové v druhé polovině 18. století
současná tvář
okolí)
(vpravo současná tvář okolí)

stromořadí
železnice
zámecký areál/bažantnice
stromořadí
železnice
zámecký areál/bažantnice
Významné dominanty (pohledové, historické).
dvůr, kostel, křížová cesta, stavba

Významné dominanty (pohledové, historické).
dvůr, kostel, křížová cesta, stavba
stromořadí

železnice
zámecký areál/bažantnice
Významné dominanty (pohledové, historické).
dvůr, kostel, křížová cesta, stavba
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POČÍTAČE DO RODIN I TEPLÉ PONOŽKY DO NEMOCNICE
Mikroregiony Nechanicko a Urbanická brázda - Projekt Komunitní sociální práce na venkově funguje v našem
mikroregionu více než rok. Významná
část aktivit nyní směřuje k seniorům
a zdravotně znevýhodněným občanům, kterým pomáháme např. zajistit
očkování, požádat o sociální dávky,
zapůjčit či zakoupit kompenzační pomůcky, hledat zdroje pomoci a podpory v rodině. Prostor však vzniká
i pro běžné popovídání s osaměle žijícími sousedy, v tuto chvíli konkrétně
v Homyli a na Dolním Přímě. Podařilo
se také zajistit výpočetní techniku pro
rodiny, které musí se svými dětmi absolvovat distanční výuku. Pomáháme
i tam, kde chybí ošacení, obuv nebo
telefon.
Od začátku března funguje bezplatná právní poradna, na kterou se můžete obracet telefonicky nebo e-mailem.
V březnu jsme také uspořádali rychlou
sbírku pletených ponožek, která byla
velmi úspěšná. V několika obcích mi-

kroregionů Nechanicko a Urbanická
brázda jsme vybrali neuvěřitelných 148
párů teplých ponožek. Byly předány ve
Fakultní nemocnici v Hradci Králové,
kde je s nadšením přijali. Každému,
kdo nám do rychlé sbírky přidal pár
nebo pár teplých ponožek, patří velké
DÍKY.
A naše plány do budoucna? Jakmile to bude možné, chceme vyrazit do
přírody s Františkem Bártou, který
umí krásně povídat o fauně i flóře. Pokud máte o takovou procházku zájem,
ozvěte se nám.
Více se o našich akcích dozvíte třeba na facebookových stránkách MAS
Hradecký venkov. Každý den tam najdete novinky a tipy z našeho regionu.
Můžete nám i napsat, o jaké aktivity
byste měli zájem.
FB: @hradeckyvenkov
Tel.: 775783231,
mail: ksp.hradeckyvenkov@gmail.com
www.hradeckyvenkov.cz
Eva Vašáková

■ Pletené ponožky byly předány do nemocnice v HK. Foto: Nela Štěpánková

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST JE V MÓDĚ
Mikroregiony Nechanicko a Urbanická brázda - Jak už jste si určitě stačili
všimnout, umístili jsme do vašich krásných obcí deset nových knihobudek,
kde si můžete zdarma vypůjčit knihu.
Zároveň jsme s nimi přivezli záložky,
které vám udělají hezčí den a můžete si
je ponechat. Víme, jak je těžké teď hledat inspiraci ke čtení, proto věříme, že
v budce jistě nějakou najdete.
Pokud ne, na našich facebookových
stránkách MAP II HK jsme odstartovali dvě nové kampaně. Středeční kniha na dobrou noc je určena dětem. Stačí pouze kliknout na odkaz, a můžete si
dopřát audio-pohádku zdarma. Dětem
se pak bude určitě krásně spát. Mysleli jsme však i na vás rodiče. Pro vás je

určena čtvrteční chvilka na knihu. Jde
o různé žánry, ale i nové autory. Určitě
si tam každý přijde na své. Pak už přejeme jen dobrou kávu a krásné počtení.
Zároveň právě probíhá školní soutěž na podporu čtenářské gramotnosti
předškolních dětí, která spočívá v tvorbě pohádkových leporel na motivy Kočičí pohádky od místního autora pana
Jaroslava Balcara z Čistěvsi. Paní učitelky seznámí děti s příběhem a ty následně výtvarně zachytí jakoukoliv část
příběhu, která se jim líbí. Z dětských
děl bude poskládáno výsledné pohádkové leporelo. Na všechny zúčastněné
děti čekají krásné knižní a výtvarné
odměny.
Anna Mencáková, Milada Rohlenová

Informujte o novinkách
v mikroregionu a připojte se k ostatním

Sdílejte na facebooku ve skupině
■ Soutěž v tvorbě pohádkových leporel vrcholí. Foto: Kateřina Hubertová
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ZA ZDRAVOU KRAJINOU SPOLEČNĚ S ČESKOU SPOLEČNOSTÍ ORNITOLOGICKOU

■ Nová mez s výsadbou keřů u Lubna. Foto: Václav Zámečník
Polní cesty, stromořadí, meze a mokřady do zdravé krajiny patří a na
Nechanicku to není žádná novina.
Probíhá zde řada výsadeb a obnovují
se historické polní cesty. Také Česká
společnost ornitologická se zde podílela na vzniku křovinatých mezí
a dlouhodobě usiluje o zachování druhové rozmanitosti v krajině spoluprací
s místními zemědělci. V únoru letošního roku navíc společně s německým
spolkem pro péči o krajinu DVL zahájila nový projekt Cesta ke zdravější zemědělské krajině spoluprací ochránců
přírody, samosprávy a zemědělců. Projekt založený na komunikaci představuje příležitost pro každého, kdo chce
přispět k vytváření pestřejší a odolnější
krajiny. Jak známo, právě vzájemné
porozumění je v této věci klíčové. Zástupcům samosprávy, zemědělcům,
vlastníkům půdy a ochranářům přírody se tak otevírá možnost společně projednat své představy a možná
úskalí u kulatých stolů. Velmi vítané
je zapojení mysliveckých sdružení, rybářů, včelařů nebo také jednotlivců se
zájmem o přírodu.
ČSO chce v rámci projektu podpo-

rovat vedle vhodných výsadeb také revitalizaci odvodněných ploch a vytváření mokřadů v krajině. Vlastníkům
půdy a zemědělcům rozhodnutým
hospodařit šetrnějším způsobem může
navíc pomoci při získávání potřebných
informací ohledně finanční podpory
z programů Ministerstva zemědělství

nebo Ministerstva životního prostředí.
Není náhodou, že zemědělský specialista ČSO Václav Zámečník vybral
jako projektové území právě mikroregion. Nechanicko je především místo,
kde sám žiju a je přirozenou snahou
každého udělat si prostředí kolem sebe
hezké. I proto projekt vznikl, uvedl.
A přirozenou snahou každého ornitologa je pohlížet na plánované
úpravy v krajině z ptačí perspektivy.
Pestré prostředí je naprosto zásadní
pro přežití řady ohrožených druhů
zemědělské krajiny. Jejich dramatický
úbytek způsobuje intenzivní zemědělství a vše, co s ním souvisí – rychlá
mechanizace, chemizace, odvodňování mokřadních lokalit a scelování pozemků. Navíc právě nyní, při jarních
přípravách půdy, hrozí ptákům přímé
nebezpečí v podobě zemědělských
strojů, které ničím nechráněná hnízda likvidují. Na Nechanicku se dosud
udržely ohrožené čejky chocholaté,
vzácné koroptve polní, ťuhýci obecní
i šedí. Hnízdí zde až tři páry čápů bí-

lých i čápi černí, kteří na louky a pole
zaletují za potravou. Stále častěji lze
pozorovat motáky lužní, orly mořské,
volavky bílé, strnady luční nebo husice
nilské. Pravidelně se začínají objevovat i jeřábi popelaví. Snahou ČSO je
pomoct nejen těmto, ale i řadě dalších
druhů, k nalezení útočiště a hnízdních
příležitostí.
Aktivity ČSO v mikroregionu Nechanicko podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU
a Královéhradecký kraj. Nejzapálenější
účastníky čeká kromě užší spolupráce
i exkurze do Německa, kde se model
ochrany přírody založené na spolupráci ochránců přírody, samosprávy a zemědělců úspěšně rozvíjí.
V případě zájmu nebo možnosti
sdílet užitečné poznatky o mikroregionu se neváhejte spojit s pracovníky
ČSO:
Václav Zámečník – 776 368 360,
zamecnik@birdlife.cz
Karolina Mikslová – 776 738 237,
mikslova@birdlife.cz

■ Koroptev polní. Foto: Bohuslav Pešek

BAREVNOU JEŠTĚRKU
POTKÁTE U STĚŽER
Stěžery - Vzpomínáte, že před dvěma lety Královéhradecký kraj opravoval komunikaci druhé třídy mezi
Stěžerami a Dolním Přímem? V rámci této akce byla nově vybudovaná
tzv. vjezdová brána. Což je zařízení na
komunikaci, kdy je jízdní pruh vybočen a následně je prostor mezi pruhy
vyplněn dopravním ostrůvkem. Účelem stavby je zpomalit automobilový
provoz v dané lokalitě. Tuto vjezdovou

bránu upravili údržbáři obce instalací
pískovcových kamenů a následnou výsadbou suchomilných a odolných rostlin. Nyní jeden větší kámen ozdobila
barevná ještěrka. Tu vyrobila stěžerská
keramička paní Miloslava Horáčková.
Věřím, že všichni ti, kteří pojedou kolem, si všimnou této nápadité ozdoby,
která jim jistě způsobí potěšení a radost. Paní Horáčkové za to patří dík.
Dagmar Smetiprachová
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JEDNÁNÍ O MOŽNÉ ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI
Nechanice - 12. dubna jsme u nás
přivítali delegaci z Ukrajiny, abychom společně projednali případnou
dohodu o partnerství a spolupráci.
V době první republiky byla Podkarpatská Rus s Čechami, Moravou,
Slezskem a Slovenskem součástí Československa. Tehdy nebyl v Zakarpatí
žádný průmysl. Oblast žila z turismu
a těžby dřeva. Po druhé světové válce Československo o Podkarpatskou
Rus přišlo a ta se stala součástí Sovětského svazu. Po rozpadu SSSR se
Zakarpatí stalo opět součástí jiného
státu - Ukrajiny, ve stejném století již
počtvrté. Rusíni v roce 1992 usilovali
o opětovné připojení k Československu. K obnovení původní rozlohy
Československa nedošlo, naopak se
oddělilo Slovensko.
V úvodu jednání představil starosta města Jiří Pechar město Nechanice a naše místní části. Nám
bylo naopak představeno Bushtynské
územní společenství, které zahrnuje
obce Bushtyno, Vonigovo, Novobarovo, Tereblya, Dulovo, Kryčovo

a Čumalyovo. Starosta tohoto spolku
R.M.Yanchiy zmínil, že toto území
se nachází v oblasti Zakarpatí a je
atraktivní turistickou oblastí, kde lze
například využít koupání v solných
jezerech, která vznikla zaplavením
propadlišť solných dolů.
Starosta I. Hrabar nás seznámili s Teresvianským spolkem, který
zahrnuje obce Teresva, Hrushevo
a Kryva.
Jana Rejlová seznámila přítomné
s činností Místních akčních skupin
(MAS) v ČR a uvedla konkrétní možnosti čerpání dotací na příkladech
naší mateřské MAS Hradecký venkov.
Oba ukrajinští starostové mají
mimo jiné zájem i o případnou spolupráci škol, proto přijali pozvání
Hany Špatenkové a navštívili budovu
Rašínovy ZŠ. Zde si prohlédli nově
vybudované druhé patro školy. Zaujala je především jazyková učebna
a moderně vybavená učebna dílen.
Hana Jarošová

■ Ukrajinská delegace navštívila nechanickou školu. Foto: Hana Jarošová

BUĎME OHLEDUPLNÍ K PŘÍRODĚ
V posledních letech se stále častěji mluví o zemědělské krajině a jejích
problémech se suchem, erozí chemizací, ztrátou krajinných prvků nebo druhové pestrosti. Cesta ke zlepšení stavu
krajiny je dlouhodobý proces často
podmíněný politickými rozhodnutími,
ale přispět tomu, aby příroda v našem
okolí vzkvétala, může každý jednotlivec. Zatímco působení na politickém
poli není pro každého, stále existuje
řada problémů, za které neseme zodpovědnost jen my, a nikdo jiný. Jedním
z nich je rušení divokých zvířat volně
pobíhajícími psy, ke kterému v dnešní
hustě osídlené krajině dochází příliš
často. Doplácí na to široká škála živočichů, nejčastěji srnky, zajíci a ptáci.
Česká společnost ornitologická by
touto cestou chtěla poprosit pejskaře,
aby měli své psy při procházkách krajinou pod kontrolou. Společně s kynoložkou ČSO Klárou Hlubockou
vytvořila seznam tipů pro všechny
majitele psů, kteří kolem sebe při svých
procházkách nechtějí působit zbytečnou škodu:
Dodržujme zákazy a respektujme
omezení vstupu se psy nebo se psy pobíhajícími na volno.
Vnímejme krajinu a život v ní. Respektujme fakt, že nejsme jediní, kdo
zde potřebuje prostor pro život. Sledujme, které druhy žijí v okolí našeho
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domova, kdy a kde se pohybují, jestli
mají mláďata. Pokud tudy procházíme,
dejme svého psa na vodítko.
Mějme své psy stále pod kontrolou.
Pouštějme je jen tam, kde máme o jejich pohybu přehled. Držme si je na
vzdálenost max. 20 - 30 metrů od sebe
(pokud se při venčení bavíme s někým
jiným, či telefonujeme, psi toho neuvěřitelně rychle využijí).
Přivolání a zastavení je základ. Navíc
pozor, co psa naučíme doma, nemusí
fungovat venku. Než svého psa pustíme venku z vodítka, mějme dobře
natrénovaný a upevněný povel pro
přivolání nebo zastavení (tzn., že pes
poslechne, i když vyruší nějaké zvíře,
které před ním začne utíkat). Pokud tohle pes neumí, venčeme ve volné přírodě pouze na tzv. flexi vodítku, nebo na
dlouhé šňůře, kterou máme možnost
kdykoliv psa zastavit.
Předvídejme a naučme se psa dostat
pod kontrolu dřív, než vyběhne.
Zaměstnaná hlava = hodný pes. Věnujme se svému psu, pro udržení jeho
pozornosti. Procházky nepravidelně
zpestřujme občasnou duševní činností.
Ať už je to hledání hraček nebo páníčkových předmětů (pamlsky nedoporučujeme, protože jejich sbírání venku
může být rizikové), cvičení triků nebo
cviků poslušnosti. Pokud psu činnost
nenabídneme, najde si ji zpravidla sám

a nebývá to většinou to, co by se nám
zrovna líbilo.
Tento text vznikl v rámci projektu
Cesta ke zdravější zemědělské krajině

spoluprací ochránců přírody, samosprávy a zemědělců podpořený Německou
spolkovou nadací pro životní prostředí
DBU.
Karolína Mikslová

■ Výsadba u Lubna. Foto: Karolina Mikslová
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PŘESTAVBA BÝVALÉ PRODEJNY V HNĚVČEVSI
Hněvčeves - V obci se navzdory
nepříliš optimistickým podmínkám
v době koronavirové situace daří naplňovat dlouhodobé rozvojové cíle.
Jedním z těchto záměrů je projekt revitalizace centra obce, který byl rozdělený na několik etap. V první etapě
v roce 2016 byla provedena demolice
bývalé truhlárny, realizována rekonstrukce obecní kůlny a vybudována
nová přístupová komunikace.
Další fází byla připravovaná rekonstrukce objektu bývalé dlouhodobě
nevyužívané prodejny. V roce 2018
byla zpracována projektová dokumentace na přestavbu objektu, který
bude nově využíván pro potřeby komunitního centra, obecního úřadu
a dobrovolných hasičů. Celá myšlenka revitalizace centra obce spočívala
v oživení dlouhodobě nevyužívané
a zanedbávané centrální části obce
a vytvoření funkčního zázemí obecního úřadu a komunitního centra.
Na projekt přestavby bývalé prodejny
se povedlo získat finanční podporu
z integrovaného regionálního operačního programu (Komunitní cent-

rum Hněvčeves, reg. č. projektu CZ.0
6. 4. 59/0.0/0.0/16_072/0014696).
Nově je v přízemí situována prostorná vstupní hala, dvě kanceláře
komunitního centra, zasedací místnost a prostory sociálního zařízení.
Ze vstupní haly je vedeno schodiště
do druhého podlaží, kde jsou umístěny kanceláře obecního úřadu. Bývalou nákladovou rampu nahradila
prostorná hasičská zbrojnice.
Přestavba objektu byla zahájena
v polovině roku 2020. První stavební
práce spočívaly ve vyklizení budovy
a částečné demolici. Nutné stavební
práce byly u některých občanů přijímány s určitými obavami, jejich
reakce byla pochopitelná, přeci jen
věnovali nemalé pracovní úsilí při
výstavbě prodejny v akci Z. Z tohoto
důvodu byla také podstatná část původní stavby zachována, aby odkaz
minulých generací sloužil i těm budoucím, i když s jiným využitím.
V současné době dostala původní
budova úplně jiný vzhled, bylo přistavěno nové plnohodnotné podlaží
se sedlovou střechou a přistavěna

U NÁS SNÁŠELY MEGA SLEPICE
Radostov - Ano, u místního obchodu a rovnou barevná vajíčka. To
si mohli myslet návštěvníci naší vesnice, ale ne místní. Ti věděli, že jde
o dílo našich dětí a rodičů a mohli
hlasovat, které vejce je z těch krásných nekrásnější. Velmi těsný boj vyhrálo vajíčko č. 10 (na fotografii).
Přestože jsme nemohli tvořit spo-

lečně, snad si děti i rodiče tuto činnost užili a na chvíli zapomněli na
distanční výuku a jiné starosti dnešních dní. Určitě se jim ale podařilo
sousedům i náhodným kolemjdoucím zpříjemnit velikonoční svátky.
Patří jim velké DÍKY. A už je čas vymýšlet, co vyrobíme příště…
Eva Vašáková

■ Toto ozdobené velikonoční vajíčko získalo nejvíce hlasů. Foto: Eva Vašáková

nová hasičská zbrojnice. Dále byla
osazena čistírna odpadních vod a vybudována nová kanalizační přípojka.
Po delší přestávce způsobené zimním
počasím byla osazena okna a provedeny veškeré vnitřní instalace a rozvody.

Na stavbě je třeba ještě dokončit
podstatné části jako vnitřní povrchy,
fasáda a venkovní terénní úpravy. Už
nyní se ale nemůžeme dočkat slavnostního otevření, které se bude konat v druhé polovině letošního roku.
Martin Novák

■ Částečná demolice teď už bývalé prodejny potravin. Foto: Vladimír Beran

JARNÍ ÚKLID NA VELKÝ PÁTEK
Dohalice - Jaro spojujeme s novým
životem. V přírodě se vše probouzí,
raší, rozkvétá. Tento nový začátek
tradičně bývá doprovázen úklidem,
a to nejen našich domovů, ale i okolí.
I v Dohalicích jsme se s podobným
cílem uklidit naši obec sešli na Velký
pátek, 2. dubna. Kvůli dodržení všech
epidemiologických opatření se jed-

nalo o úklid individuální. Obec zajistila uklízejícím odpadkové pytle a jejich svoz. Akce byla ze strany občanů
podpořena opravdu hojnou účastí,
díky čemuž se uklízení dočkala i jindy opomenutá místa.
Tímto děkujeme všem zúčastněným.
Terezie Horáková

■ Jeden z mnoha nalezených pokladů. Foto: Marcel Branda
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COVIDOVÉ OBDOBÍ ZVLÁDÁME…
Stěžery - Negativních zpráv se na
nás z médií stále hrne hromada, přesto se snažíme žít pozitivně. Podobně
jako ostatní obce jsme nabízeli pomoc např. občanům v karanténě, při
nemoci či obavě vycházet na veřejnost za nákupy. Přestože v naší obci
žije více než 270 občanů starších 70
let, nezaznamenali jsme jediný případ, kdy by někdo zůstal bez pomoci. Nevěřili byste, jak málo občanů
se na obec s žádostí o pomoc obrátilo. Z toho je jasné, že mezi našimi
občany je mnoho těch, kteří byli připraveni zajišťovat druhým nákupy,
odvozy k ošetření lékařem, či pouhé
společenské popovídání (i když někdy pouze po telefonu). Nevíme o nikom, kdo by trpěl vyloženě samotou,
či nedostatkem pomoci. A toho si
velmi ceníme. V převážné většině
perfektně zafungovaly stěžerské rodiny a dobré vztahy mezi jejich členy
i jejich sousedy.
Velkou výhodou naší obce je její
občanská vybavenost. Jako zázrakem
ani jedna její část nebyla covidem
narušena. Kupodivu obchody prodávaly, lékaři ordinovali, v provozu byla
pošta, školní kuchyně i obecní úřad.
Nebylo tedy nezbytné jezdit za těmito
službami do Hradce Králové.
Velmi se osvědčil i nový obchod
s potřebami pro chovatele a zahrádkáře – Agrosem. Navíc zde zřídili
službu Zásilkovny, kterou rovněž
mnoho občanů využívalo v době
nakupování online. Novinkou této
provozovny je nově nabízený prodej

farmářských výrobků. Můžete zde
nakoupit spoustu regionálních produktů, např. zelné saláty ze Smetanova statku, mléčné výrobky z Němcovy farmy a spoustu kulinářských
dobrot. Sortiment prý bude postupně
ještě dále rozšiřován.
K zahánění případných covidových chmur navíc přispívají aktivity
našich dětí i dospělých. Průběžně nám všichni vylepšovali náladu
zkrášlováním veřejného prostranství
před nákupním střediskem. Děkujeme všem učitelům, žáčkům i rodičům, kteří se zapojili do školní
velikonoční výzvy. Vyrobili společně
netradičně velké kraslice, které jsou
ozdobeny tradičními lidovými motivy. Část z nich byla umístěna před
školou, zbylé si říkaly o instalaci mezi
nádherně rozkvetlé krokusy vysazené našimi zahrádkáři. Další nápad
pro zlepšení nálady připravili skauti.
Ti nám instalovali tzv. Lipovník radostný, kde si mohl každý dle libosti
odtrhnout dřevěnou placku s pozitivním vzkazem. Děkujeme i těm neznámým, kteří malují kamínky a různě nám je umísťují po obci. Je hezké
najít něco, co pro vás někdo vyrobil
s úmyslem, aby vám udělal radost.
Petra Vaňková sdílela 30. 3. 2021
následující fotku s popisem: Konečně už i ve Stěžerách kvetou kočičky.
Pobavila nás, proto věříme, že rozesměje i vás.
Dagmar Smetiprachová
starostka

■ Na fotografii „kočičky" Vaňkovy a Karkozskovy. Foto: Petra Vaňková

JARO VE ZNAMENÍ ZMĚN
VE ŠTOLBOVĚ MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Dobrý den milí čtenáři, ráda bych
se vám představila. Jmenuji se Adéla Kohoutková a od 1. března jsem
nová knihovnice ve Štolbově městské
knihovně Nechanice.
Kromě stránek knihovny www.
knihovnanechanice.webk.cz, kde je již
funkční katalog knih, jsem pro rychlejší komunikaci, dění v knihovně a informace o novinkách knih založila profil na Facebooku, kde nás najdete jako
Štolbova Knihovna Nechanice.
V březnu v Nechanicích probíhala první městská hra SVÁTKY JARA.
Úkolem hry bylo doplnit tajenku, indicie se sbíraly na celkem 16 stanovištích.
Pro děti, které měly jarní prázdniny,
byla hra zpestřením volného času.
Začátkem dubna proběhla revize
knihovního fondu, která se provádí
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1x za 5let, a zároveň došlo k předání
knihovny. Tímto bych chtěla poděkovat paní Kramářové za spolupráci a za
zasvěcení do chodu knihovny.
Od 19. dubna je knihovna otevřena
pro veřejnost v běžné výpůjční době.
Pondělí 9:00 – 18:00, úterý 10:00 –
16:30 a čtvrtek 9:00 – 16:30. Celý měsíc duben probíhala v Nechanicích ve
spolupráci s Knihovnou Města Hradec
Králové druhá městská hra KOČIČÍ
PUTOVÁNÍ, která měla devět stanovišť. Na osmnácti kartách si mohli
účastníci přečíst různé zajímavosti
o kočkách a také knižní tipy.
Přeji všem krásné jarní dny a těším
se s Vámi na viděnou ve Štolbově městské knihovně.
Adéla Kohoutková
knihovnice

■ O městskou hru byl velký zájem především mezi dětmi.
Foto: Monika Mikulcová

zpravodajství obce





Zákaznická linka: 491 615 725
Kladská 1082/67, 500 03 Hradec Králové

VELIKONOČNÍ VAJÍČKA OZDOBILA NÁVES
Mokrovousy – I letošní Velikonoce
se nesly v duchu zákazu koledování,
setkávání a prožití velikonočních tradic tak, jak jsme všude na vesnicích
léta zvyklí. Ale i tak si myslíme, že je
potřeba se nějakým způsobem stmelit,
vymyslet něco, co nás dá dohromady,
i když se potkat nemůžeme. K rozjezdu našeho malého velkého tvoření
nás inspiroval projekt Místního akčního plánu vzdělávání, v rámci kterého
obdržely mateřské a základní školy

v území velká polystyrenová vajíčka.
Ve školách vajíčka nazdobili a umístili
na veřejná prostranství. Tak jsme se do
toho pustili taky. Koupili jsme dvanáct
menších vajíček (výška 30 centimetrů)
a dvě půlmetrová. Dvanáct vajíček si
vyzvedly místní maminky, které se svými dětmi zapojily fantazii a vajíčka ozdobily. Jejich krásné výtvory obdivovali
nejen místní, ale i přespolní. Nenašli
jsme dvě stejná vajíčka, každé bylo jiné.
O dekorování prvního půlmetrového

vajíčka jsme požádali Janu Klučkovou
a Bohuslavu Lehkou, které jsou vyhlášené svými vrtanými kraslicemi z Kopanin. Měly určitě před Velikonocemi
hodně práce s výrobou kraslic, přesto
byly ochotné podílet se na výzdobě
návsi u zvoničky a za to moc děkujeme.
Vzniklo vajíčko přesně v jejich stylu –
krásné červené s bílými malovanými
vzory. Z druhého polystyrenového modelu vytvořila Eva Kulhánková krásnou
slepičku, na jejíž výrobu použila napří-

klad staré CD nosiče. Peříčka v podobě
nastříhaných CD se na sluníčku krásně
leskla, slepička se dokonce při foukání
větru mírně pohupovala. Děkujeme
všem, kteří nám pomohli vyzdobit náves. Bylo to velmi milé, vykouzlili jste
na tváři hodně úsměvů. A komu tahle
skvělá podívaná přece jen utekla, může
se na fotografie podívat na internetových stránkách obce www.mokrovousy.cz do fotogalerie.
Jana Pečenková

■ Náves zdobily krásné velikonoční kraslice. Foto: Věra Kobrová
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O POKLAD PERCHTY Z TĚCHLOVIC
Těchlovice - Jedna z prvních zmínek naší o obci je ze 14. století, a to
právě o paní Perchtě. Bezpochyby
tu zanechala poklad, proto jsme se
ho vydali hledat.
Ve skutečnosti ale nešlo jen o poklad. Šlo o lidskou tvořivost, nápaditost a ochotu dělat něco pro
druhé. Také trochu o nepřejícnost
jakéhosi zlého ducha, kterou ale
dobrá nálada vyvážila. To vše se
vešlo do jednoho víkendu u nás
v Těchlovicích.
Hlavní motivací pro lesní hru,
kterou autor Mirek Kronika nazval
O poklad Perchty z Těchlovic, bylo
dostat lidi ven z domácího vězení a rozpohybovat je. Hra začínala
v sobotu 27. b5eyna ve 12 hodin,
končila v neděli 28. března v 16 hodin. Účastníci mohli v tomto rozmezí startovat v libovolném čase,
nejlépe ve dvojici, aby covidová
opatření nebyla narušena. Pokyny pro soutěžící byly vyvěšeny na
hřišti. Na téměř čtyřkilometrové
trase bylo osm zastavení, do kte-

rých se vešly úkoly matematické,
přírodopisné i zeměpisné, odhady
vzdáleností, orientace ve světových
stranách či počítáni letokruhů. Pohyb a procvičení důvtipu byl hlavním cílem této bojovky. Lesní cesty
byly téměř vyschlé, občas se něco
přeskočilo, obešlo nebo podlezlo.
U lesní studánky byl cíl s pokladem
a podpisovou knihou. V ní bylo zapsáno téměř na dvě desítky účastníků, kteří si poctivě z nalezeného
pokladu odebrali část sladké odměny. Jen k večeru si nějaký nenechavec sebral poklad celý. Autoři trasy
ho však pro další zájemce na vlastní
náklady doplnili, opravili i poničená značení, takže i v neděli mohla
hra pokračovat. Pobavili se nejen
dospělí, ale hlavně děti. Díky této
akci neupadl těchlovický společenský život do úplné pandemické letargie. A jak autor hry sám napsal,
nápadů má pro nás dost. Tak už se
moc těšíme a věříme, že účastníků,
kteří umí ocenit snahu a práci druhých, bude přibývat.
Blanka Macháčková

■ Jedno z osmi zastavení lesní hry O poklad Perchty z Těchlovic.
Foto: Blanka Macháčková
Company INTERNAL

Stabilní rychlý internet

pro obce Mikroregionu NECHANICKO
v pevné síti

▶ Rychlost připojení až 250 Mb/s
▶ Bezproblémové fungování IPTV,
možnost zpětného zhlédnutí pořadů
a obraz ve vysoké HD kvalitě
▶ Výběr z více než 20 poskytovatelů
internetu

Vyberte si svého poskytovatele na

www.zrychlujemecesko.cz
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VČELIČKOVÉ I ZIMNÍ RADOVÁNKY
Těchlovice - Paní ZIMA nám všem
udělala velkou radost. Na příchod
Miluláše, čerta a anděla jsme čekali v kostýmech čertíků a andílků.
Protože jsme se trošičku báli čerta,
připravili jsme si básničky, písničky a tanečky a čerta si tím tak trošku uklidnili. Vánoční čas byl v naší
školce opravdu pohádkový a Ježíšek
vyslyšel naše přání. Děti si rozbalily stavebnice, didaktické pomůcky,
ale i nářadí a náčiní, které budeme
na jaře potřebovat při rekonstrukci přírodní zahrady. Největší radost
nám udělala sněhová nadílka. Leden
se nesl v duchu zdravého těla, místo

sladkostí mlsáme sušené a čerstvé
ovoce, nepohrdneme ani zeleninou.
Pravidelně zařazujeme aktivitu Včelička Kuchtík, při které se seznamujeme se základy vaření a kuchtění.
Navázali jsme spolupráci s Malou
technickou univerzitou - Malý stavitel. Navazujeme tak na téma karnevalu Řemesla a povolání. I když
z důvodu pandemie Covid 19 byl
provoz naší MŠ přerušen, maximálně jsme využili tento čas na zlepšení
prostředí v MŠ (malování barevného
plotu, písmenkový chodník, obrázky na stěnu při vstupu do MŠ). Distanční vzdělávání probíhalo v mnoha

■ Pohádka O ztracené base v podání dětí z těchlovické školky.
Foto: Jindřiška Svatoňová

rovinách. Online výuka za přítomnosti dětí, online angličtina s paní
učitelkou Puhlovskou, jarní pohádka
za přítomnosti celého kolektivu MŠ,
cvičení s Hankou a pracovní listy,
které si děti přinesly na ukázku při
otevření MŠ. Největší radost však
máme z realizace přírodní zahrady,
která probíhá svépomocí a neobešla
by se bez pomoci rodičů. Podařila se
nám výsadba ovocných stromů, keřů
a bobulovin, výsadba stromu katalpa
na zastínění horní části zahrady, mini
lesík v koutku U veverky, květinová
zahrádka, polytechnické koutky s novým nábytkem a box na přírodniny –

kameniště a dřeviště. V rámci aktivity
Včelička zahradník nás čeká setí, sázení a zalévání, ale i okopávání. Přesto, že jsme měli pro děti připravené
zajímavé aktivity, mnoho z nich se
z důvodu pandemie neuskutečnilo.
Ale máme do konce školního roku
ještě spoustu nápadů, tak raději nepředbíhejme, protože velké plánování se v této době moc nenosí. Za celý
kolektiv Vám všem přejeme pevné
zdraví a radost z každého obyčejného
dne, který není covidní.
Jindřiška Svatoňová

■ K tvorbě naší přírodní zahrady byl zapotřebí plánek.
Foto: Jindřiška Svatoňová

V DRUŽINĚ SE NENUDÍME
Probluz - Únorové počasí přálo
sněhovým radovánkám, a tak jsme
každé odpoledne s dětmi v družině využili na maximum. Kopec na
zahradě za školou se nám proměnil v bobovou dráhu a děti si sněhu
s nadšením užívaly.
Když nás chytla tvořivá nálada,
dali jsme se do vyrábění lyží z kartonu. Děti si je krásně temperami
nazdobily, pak už jen doladily gumičkou a lyžování po třídě a tělocvičně
mohlo začít. Myslím, že si to všichni
užili a byla legrace.
V mrazivých dnech jsme nelenili
a vrhli se na výrobu ledových ozdob. Stačily nám k tomu misky pod
květináče, větvičky, pomeranče, přírodniny a kousek provázku. Pak už
vše stačilo zalít vodou a nechat přes
noc zmrznout. Mráz nám vyčaroval
krásné ozdoby, kterými děti nazdo-

bily plot před školou. Vznikla nám
malá ledová galerie, která se rodičům
moc líbila a určitě některé inspirovala
k domácímu tvoření.
Dalším pokusem, tentokrát s potravinářskými barvami a nafukovacími balonky, nám vznikly krásné
barevné ledové koule, kterými jsme
si také vyzdobili prostor před školou.
Teď už jen vyrobit pamlsky a krmítko pro ptáčky a budeme pomalu
vyhlížet jaro.
Všechny dětičky jsou velmi šikovné a tvoření je moc baví, což je pro
mě výzvou k vymýšlení a vyhledávání nových nápadů, které děti potěší
a zabaví. A protože nás není moc,
můžeme se pouštět i do náročnějších
věcí a víme, že to společně a s úsměvem zvládneme.
Petra Kučerová
vychovatelka ŠD

■ Sněhové radovánky na kopci za zahradou školy. Foto: Olga Marečková
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TŘESOVICKÉ ŠKOLKOVINKY
Třesovice - Tolik očekávané jaro přineslo opět ne zcela vítané situace a znovu nás potrápilo uzavření provozu MŠ.
Po celou dobu uzavření MŠ náš kolektiv ani trochu nezahálel. Opravili
a zrenovovali jsme, co nám přišlo pod
ruku a co jsme pořídili zvládnout sami.
Velkou část naší pozornosti jsme pak
věnovali výrobě jarně-velikonočních
dekorací na naší zahradu, okna školky
i obecní zastávku.
Motivem nám byla i Velikonoční
výzva a podpora MAP II. Hradec Králové, který nám v rámci svého projektu
poskytl úžasná megavejce k dotvoření.
Tato megavejce jsme dle našich nápadů
originálně nazdobili a stala se dominantním prvkem naší zahradní výzdoby o velikonočních svátcích.
V posledních týdnech paní učitelky
mimo jiné zajišťovaly pro naše předškoláčky online distanční výuku, kterou občas zpestřily videem s výzvou
k pracovně vzdělávacím činnostem.
Uspořádali jsme také výzvu s pozvánkou na velikonoční stezku aktivit,
kterou jsme pro děti a rodiče i ostatní kolemjdoucí zájemce připravili na
přední zahradě u MŠ. Na návštěvníky čekalo 10 aktivit ke splnění. Jednu
aktivitu můžete vyzkoušet stále, a to
Pexetrio na plotě. Touto hrou si můžete
zpříjemnit třeba cestu na nákup nebo
zpestřit víkendovou procházku. Pro
naše děti bylo navíc za odměnu připraveno velikonoční překvapení.
Chtěla bych touto cestou mnohokrát
poděkovat našim rodičům, kteří nám
jako zpětnou vazbu posílali fotografie,
podporující komentáře, emaily, dokonce i originální autorské básničky
a dárečky. Moc si toho vážíme. O to
více, že víme, že pro mnoho z Vás tato
doba nebyla a nadále není ani trochu
jednoduchá. Jste skvělí a jsme rádi, že
Vás máme.
Na počátku roku jsme měli spoustu
plánů a nápadů na aktivity s dětmi. Bohužel se většina z nich nemohla kvůli
momentální situaci realizovat. Avšak
ještě před plošným uzavřením všech
školek se nám v prvním čtvrtletí spolu s dětmi přeci jen podařilo zažít něco
netradičního, něco navíc.
Obě naše třídy si postupně prošly kouzelným arteterapeutickým
workshopem. Z jejich snahy vznikla 4
originální výtvarná díla, která se budou
dražit na charitativní účely.
Další opravdu zajímavou a hodnotnou zkušeností bylo zapojení do
projektu Finanční gramotnost pro
MŠ, kdy si naši předškoláčci zábavnou
a hravou formou s prvky dramatizace
a tvorby přicházeli na odpovědi: Jak
a kde vznikají peníze, jak se k lidem
dostávají a k čemu vlastně slouží?
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■ Masopustní průvod je u nás ve školce už tradicí. Foto: Gabriela Melounová
Mezi naše tradiční školní aktivity,
které jsme s dětmi opět uspořádali, byl
barevný týden, na kterém opět spolupracovala i naše zdravá školní jídelna,
která se snažila tematicky barevně,
avšak nadále nutričně vyváženě a chutně, sladit i jídelníček.
A nemohli jsme vynechat ani masopustní průvod obcí, kdy jsme opět
rozdávali námi ukuchtěné a usmažené
koblížky. Kdo neměl šanci ochutnat,

příští rok číhejte…máme v plánu v této
hezké kulinářské tradici nadále pokračovat :-)
Pro nadcházející týdny máme v plánu se účastnit soutěže Pohádkové leporelo, kdy se pokusíme s dětmi vytvořit
originální literární dramatické dílo.
Nově jsme se rozhodli posunout dál
v našem celkovém vnímání důležitosti
zdravého životního stylu a přirozeného
přírodního cyklu. Naší metou je nyní

získat Certfikát Skutečně zdravá školka. Tento náš úmysl bude vyžadovat
úsilí navíc, ale je to věc, která má určitě
smysl. Věříme, že nejen nás, ale hlavně
naše děti tato snaha posune zase o krok
dál směrem k přirozenému získání pocitu odpovědnosti za naše okolí, region. Držte nám pěsti. Přeji všem klidné
a teplé jaro
Gabriela Melounová

■ Velikonoční výzdoba před školkou. Foto: Gabriela Melounová
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KAMENICE PO LETECH OŽÍVÁ
Pšánky - Vysloví-li se název vesnice
Pšánky, tak generace narozená v 60.
letech řekne: Kamenice? To teda byly
zábavy. Ale nejen to. Historie Kamenice je mnohem starší a zajímavější.
Prvotní zmínka o vysázení porostu
a založení divadla začíná zhruba kolem roku 1945. V té době k sobě lidé
měli vlivem poválečné doby velice
blízko, společně pořádali divadelní
představení a utužovali pošramocené mezilidské vztahy. V roce 1954
se občané Pšánek rozhodli vystavět
v Kamenici pódium pro kapelu, taneční parket a zázemí pro občerstvení.
Toto vše sloužilo přibližně až do roku
1996, kdy se zde střídaly divadelní spolky se svými představeními, rockové kapely s koncerty, diskotéky, taneční zábavy, ale i samostatné soukromé akce.
Jak šel čas a budovy se přestaly využívat, vše se muselo opravovat a nakonec z bezpečnost-

ních důvodů v roce 2018 zbourat.
Radka Kubečková přišla s nápadem, že
by ráda vše uvedla do původní podoby.
Jakmile tento nápad vyslovila, ihned se
přidali další pšánští nadšenci, kteří tuto
myšlenku také vzali za svou a bez sebemenších pochybností nabídli pomoc
při organizaci a závěrečné výstavbě
dřevěného pódia. Budou i týmem pro
společnou organizaci pořádaných akcí.
Museli jsme si určit priority tak,
aby naše vize měla správný směr.
Naším hlavním cílem je zapojení veřejnosti do stejného prostředí, které naši
předci budovali do roku 1954. Tento
hezký kout Pšánek si přejeme znovu
vybudovat z úcty k našim spoluobčanům a k těm, kteří se před mnoha lety
podíleli na výstavbě. Bude to i znovuoživení tradice, které vdechli život
lidé z širokého okolí, účinkující v divadelních spolcích. Také nám v Pšánkách chybí místo, kde bychom mohli

■ Kamenice na historické fotografii, kterou zapůjčil p. Petráček z Pšánek.

vést naši mladší generaci, především
děti předškolního věku, ke správnému vztahu k přírodě. Divadelní představení v přírodě nejen pro mateřské
školky, ale i pro děti a rodiče z bližšího
i širšího okolí by jistě bylo zpestřením.
Další využití vidíme v pořádání různých tvořivých dílniček, workshopů,
dětských dnů, tradičních svátků nebo
třeba jenom v opékání buřtů. Kamenici
jistě rádi využijí k odpočinku cyklisté
i důchodci. Jako dobrý nápad se nám
líbí i možná výstava fotografií z historie
a současnosti tohoto krásného místa.
Prvním krokem pro obnovení Kamenice bylo povolení obecního
zastupitelstva k výstavbě. Tímto
děkujeme za souhlasné stanovisko všech přítomných zastupitelů.
Nyní již máme také zažádáno o dotaci
na tento projekt od nadace Via. Jednou
z hlavních podmínek pro její získání je
zapojení občanů do projektu tak, jak

napovídá jeho název Živá komunita.
Společným úsilím postavíme pódium
a při práci si užijeme bohatý program.
Touto cestou jsme se rozhodli informovat a oslovit širokou veřejnost.
Rádi bychom s Vámi sdíleli Vaše zkušenosti, příběhy, historky, fotografie,
video rozhovory, podněty k dalšímu pátrání o Kamenici. Pozvěte nás
k Vám a my rádi přijedeme. Také
nás můžete sledovat na FCB stránkách- Pšánky nebo Kamenice Pšánky.
Pravidelně zde budeme přidávat články o dalším vývoji našeho projektu
Kamenice žije. Budeme velmi rádi za
každou maličkost, na kterou si vzpomenete. Své příspěvky můžete zasílat na
email: kamenice.psanky@seznam.cz,
FCB Kamenice Pšánky nebo poštou na
adresu: Pšánky čp. 41, 503 15 Nechanice.
Přiložené fotografie jistě vdechnou
nostalgii tohoto krásného místa do Vašich srdcí.
Soňa Žižková

■ Divadelní pódium foceno kolem roku 2015. Foto: Jiří Bezvoda

VÍTE, CO JE TO ČAROVĚNÍK A KDE HO V REGIONU NAJDETE?
Těchlovice - Teď, když se náš svět
zúžil jen na procházky přírodou, pokusme se zvednout hlavy. Nejen obrazně, ale i fyzicky. Nekoukejme pouze
pod nohy a kolem sebe, ale i do korun
stromů. Tam totiž můžeme najít vzácné
poklady. Jednou takovou vzácností je
čarověník. Hustý keřík v koruně stromu se zkrácenými zahuštěnými větvemi. Je mu přisuzován magický charakter. Někomu přináší štěstí, jinému
naopak smůlu.
Čarověníky vznikají v důsledku
patogenních organismů, jako jsou
viry, houby či roztoči. Mohou ale také
vzniknout mutacemi. Ty pak bývají
velmi životaschopné a někteří zahrad-

níci je vyhledávají jako rarity podobné
bonsajím. Snaží se je přenést do svých
zahrádek a úspěšně množit.
Procházka lesem mě přímo nutí dívat se do korun stromů. Krásné jsou
obzvlášť, když jimi prosvítá jarní slunce. A právě tehdy jsou zahuštěné útvary
nejlépe vidět. Nepleťte si je se jmelím.
Na dálku je to podobný chuchvalec.
Malé lze přehlédnout, ale na mé obvyklé turistické trase je jeden krásně veliký.
Trčí do pravého úhlu od kmenu smrku. Jsem ráda, že ho žádný tvořivý zahradník neobjevil. Myslím ale, že díky
své velikosti má už tento čarověník
své trvalé místo v Těchlovickém lese.
Blanka Macháčková
■ Čarověník v Těchlovickém lese. Foto: Blanka Macháčková
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VELIKONOČNÍ GALERIE

Hněvčeves - Jaro jsme u nás přivítali tvořením a úklidem veřejných prostranství.
Pro zájemce o tvoření jsme připravili potřebný materiál a vše doručili až
ke dveřím. Postupně nám zpět přišly
fotky výtvorů a mohli jsme všichni
na fotogalerii obdivovat, co vytvořili
ostatní.
V obci jsme si nazdobili okna, dveře, vrata a zahrady. Do parku u kostela
děti připravily venkovní velikonoční
galerii s velkými malovanými vajíčky
a zvířátky ze dřevěných špalků.
K jednotlivým uměleckým dílkům jsme přidali jména autorů jako
v opravdové galerii. Výzdobou jsme
se chodili pokochat při procházkách
po obci. Velkou radost nám udělalo,

že výstavu navštívilo i hodně přespolních, kteří obcí jen projížděli.
Na konci března jsme se také připojili k celorepublikové akci Ukliďme
Česko. Nepřálo nám sice počasí, ale
ani občasné přeháňky a vítr dobrovolníky neodradily. Do akce se zapojilo
18 dospělých a 16 dětí a mládežníků.
Rodinné týmy postupně vyrazily do
všech koutů obce. Podařilo se zatočit
s nepořádkem na stráních i v příkopech. Všem zúčastněným ještě jednou
děkujeme, že pomáhali.
Tyto akce proběhly v rámci projektu s názvem Podpora komunitní práce
v Hněvčevsi č. CZ.03. 2. 65/0.0/0.0/16
_047/0015422.
Denisa Jenčovská
Renata Hladíková

■ Velikonočního zajíčka vyrobila Rozárka se svou maminkou.
Foto: Denisa Jenčovská

POSEZENÍ V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ A TŘEBA I S KNÍŽKOU
Sadová - Naše se obec se již také
dočkala vytoužené Knihobudky,
kterou jsme umístili u sportovního hřiště pod pergolu. Pestrou nabídku knižních žánrů tak mohou
ocenit všichni místní i přespolní.
Knihy si lze i zapůjčit a po přečtení vrátit, nebo jednu vložit a jednu si vzít. Pevně věříme, že si tato
Knihobudka najde své fanoušky
a splní se tím náš záměr, se kterým
jsme do tohoto projektu šli.
Stejně jako v minulých letech

i letos jsme vyhlásili obecní brigádu
na úklid naší obce a celého katastru. Je to až neuvěřitelné, co někteří
lidé dokážou bez výčitek svědomí
vyhodit do přírody. V dnešní době,
kdy máme téměř v každé obci sběrná místa, se lidé neštítí vyhazovat
odpadky do příkopů, do lesa, kolem
cest, ale i podél cyklostezek. Přitom by stačilo popojet pár metrů
a odpadky vyhodit na sběrné místo. Nevím, co si o tom mám myslet,
ale často mne napadne, jestli oprav-

■ Knihobudka v Sadové má své první zvědavé čtenáře. Foto Eva Kalenská
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du někteří lidé mají zdravý rozum.
Běžně vidíme létat odpadky z okének projíždějících aut. Bohužel
ani chodci nejsou zrovna čistotní.
Opravdu je to takový problém vzít
pet lahev po vypití domů a dát ji do
pytle? Plnou uneseme a prázdnou
už ne? O drobnějším odpadu nemluvě. Ale naštěstí to tak není vždy,
většina z vás ví, kam odpad opravdu patří, odpad třídí a rok od roku
nasbíráme méně pytlů.
Závěrem chci velice poděkovat

našim spoluobčanům v obci Sadová a jen krátce sdělit, že je opravdu
radost být starostou v obci, kde je
taková vynikající parta lidí, kteří
vždy přijdou pomoci, když je potřeba. Ať už je to brigáda, organizace
akcí, nebo samotná účast na veškerých akcích pořádaných v naší obci.
Již se zase těšíme, až budeme moci
společně posedět a popovídat si
u něčeho dobrého k jídlu a pití.
Dušan Jedlička

■ Obecní brigáda byla vyhlášena i letos. Foto: Dušan Jedlička

inzerce





PRÁVNÍ OKÉNKO
PRÁVA ZÁKAZNÍKA PŘI KOUPI ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB
ANEB SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

Spotřebitelské smlouvy jsou uzavírány tehdy, pokud člověk uzavírá
smlouvu s podnikatelem (a tato smlouva se netýká jeho vlastního podnikání
nebo povolání). Nejčastěji se jedná
o nákup zboží v obchodě, přes internet nebo i např. návštěva holiče. Pro
spotřebitelské smlouvy např. platí, že
před jejím uzavřením musí podnikatel
v dostatečném předstihu – a to jasně
a srozumitelně – sdělit spotřebiteli svou
totožnost a kontaktní adresu, označení

zboží nebo služby a popis jejich vlastností, cenu zboží (služby) včetně všech
daní a poplatků, způsob platby a způsob dodání či plnění, náklady na dodání (případně informaci, že mohou být
dodatečně účtovány) a údaje o právech
z vadného plnění (ze záruky). To však
neplatí, pokud jsou tyto informace
zřejmé ze souvislostí anebo také u některých běžných záležitostí, kdy dojde
k plnění hned po uzavření smlouvy.
Dále jsou ve spotřebitelských smlouvách zakázána jakákoliv ujednání, která zakládají (v rozporu s požadavkem
přiměřenosti) významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. Velmi důležité je,
že od spotřebitelské smlouvy uzavřené
mimo obchodní prostory (nejčastěji
přes internet) lze odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Navíc, pokud má spotřebitel
ze zákona právo odstoupit od smlouvy,
nesmí s tím být spojen jakýkoliv postih
ze strany prodejce.
Jan Holásek
Senátor za Hradecko
Foto: archiv Jana Holáska

PRODEJ, PŮJČOVNA A SERVIS
ZAHRADNÍ TECHNIKY

Použité IBC kontejnery

Použité IBC kontejnery mix
provedení, vnitřní nádoba
je vymytá, těsná s funkčním
ventilem. Kontejner je určen
pro užitkovou vodu pro
zahrádkáře a je vhodný i pro
zalévání zeleniny…
Skladem také různé
redukce na IBC nádrže

Cena nádrže

2.190,-

www.vitaltech.cz

Rozběřice 18 | 503 12 Všestary | Tel: 495 458 152 | mobil: 725 993 021 | e-mail: info@vitaltech.cz
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AŽ NA VRCHOLKY HOR
Ne každá evropská země se může
pyšnit takovými horskými velikány,
jako je Mont Blanc se svými 4809
metry (Francie a Itálie). Jsou totiž
země, které takové štěstí neměly
a jejich nejvyšší body se pohybují
v řádu desítek, nebo v lepším případě stovek metrů nad mořem. Zvu
vás tedy na (zatím) virtuální projížďku na kole naším Královéhradeckým krajem, kdy od nejnižšího bodu
až po ten nejvyšší překonáme hned
15 vrcholků některých zemí v Evropě.
Naším nejníže položeným bodem
je hladina Cidliny v nadmořské výšce 202 m u obce Pamětník. Odtud se
vydáme směrem na Nechanice a někde u Zvíkova již překonáme nejvyšší vrch Malty Ta' Dmejrek (253
m). Pokračujeme dále na Sadovou
a někde za Cerekvicí nad Bystřicí
(směrem na Velký Vřešťov) zdoláme
za sebou vrcholy hned dvou evropských zemí, a to je litevský Aukštojas
(294 m) a lotyšský Gaiziņkalns (312
m). Pokračujeme dále na Sedlec
a Lanžov a kolem Doubravic překonáme hned vrcholy tři. Prvním je
estonský Suur Munamägi (318 m),
druhým je nizozemský Vaalserberg
(322 m) a tím třetím je běloruský
Dzjaržynskaja hara (345 m). Potom
projedeme Bílou Třemešnou, přes
nádhernou přehradu Les Království,
dále přes Hostinné a Rudník, kde
cestou na Čistou v Krkonoších zdoláme další vrchol. Tentokrát to bude
nejvyšší kopec Moldavska Dealul

Bălănești (430 m). Při projíždění
Černým Dolem zdoláme nejvyšší
vrch Lucemburska Kneiff (560 m).
Potom se vydáme kolem potoka
Čistá do lesů a někde na půlce cesty
k Cihlářské Boudě překonáme nejvyšší bod Belgie Signal de Botrange
(694 m) a někde u vodopádu i nejvyšší horu San Marina s krásným
názvem Monte Titano ve výšce 756
m nad mořem. Mineme Hrnčířské Boudy a tady se již dostáváme
nad 1000 metrů. Zde překonáme
hnedle vrcholy tří zemí: nejdříve
Maďarska – Kékes (1014 m), poté
Turecka – Mahya Dağı (1031 m)
a dále Irska – Carrauntoohil (1041
m). Poté projedeme pod Lyžařským
žlebem až do Pece pod Sněžkou,
kde se následně vydáme přes Janovy
Boudy na Růžohorky a dále na Růžovou horu. Zde cestou na Sněžku
nejdříve překonáme nejvyšší finskou
tisícovku Halti (1324 m) a kousek
dál nejvyšší horu Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska s názvem Ben Nevis (1344 m).
A nyní nás již čeká poslední úsek našeho namáhavého výstupu – zdolání
nejvyššího vrcholu naší země a také
našeho kraje, kterým je hora Sněžka
se svými 1603 metry nad mořem.
Na své cestě jsme tak pomyslně
navštívili spoustu zemí Evropy a jejich nejvyšších bodů a ani jsme nemuseli přejet hranice našeho krásného kraje. Přeju vám na cestu na
jakýkoliv vrchol hodně sil a šťastný
návrat zase dolů!
Ivan Šenk

■ Vaalserberg, nejvyšší bod Nizozemí (322 m). Foto: Wikipedia

■ Kneiff, nejvyšší bod Lucemburska (560 m). Foto: Wikipedia

Káva v klidu
Milovníci dobré kávy,
připravili jsme pro Vás e-shop s kávou
a potřebným příslušenstvím k její přípravě
i k jejímu vychutnání.
Na našem e-shopu najdete:
●
Kávu zrnkovou, mletou i instantní
●
Zelenou kávu
●
Horkou čokoládu a horké nápoje
●
Odvápňovače a vodní filtry do kávovarů
●
French press, dripper s konvičkou a filtry,
plnitelné kapsle do kávovaru Dolce Gusto
●
Kávovary a mlýnky na kávu
●
Hrnečky a šálky
●
A nakonec i něco do kávy a ke kávě
Při objednávce nad 500 Kč obdržíte malý dárek.

Objednávejte na www.kavavklidu.cz
nebo na tel: 604973451
■ Snad nejmladším nejvyšším bodem v Evropě je litevský
kopec Aukštojas (294 m). Jeho jméno bylo vybráno ve veřejné soutěži
v roce 2005. Aukštojas byl litevský pohanský bůh, který byl považován
za tvůrce světa. Foto: Wikipedia

Markéta Krejčová
Dohalice č. p. 2
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