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Rok 2007 - díky dotacím
a grantům opět o kousek dál
Přidělený grant na Podporu
cyklodopravy umožnil dokončit
v našem mikroregionu II. etapu značení cyklotras. Od Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci ve
výši 160.000 Kč. Za 284.720 Kč bylo
dokončeno značení cyklotras č. 144,
4292, 4286, 4289, 4291 a 4288. Kromě
jedné - č. 144, jde o naše místní značení. Tímto bylo dokončeno ucelené
značení podle projektu Klubu českých turistů. V I. etapě byly značeny
trasy – celostátní č. 181, 4270 a lokální trasa č. 4293. Po těchto trasách
vedly oba ročníky turistické akce
Mikroregionem na kolech, uskutečněné v květnu a říjnu loňského roku.
Další výraznou finanční podporu obdržel mikroregion z Programu
obnovy venkova na projekt nazvaný
„Infrastruktura pro turistiku v Mikroregionu Nechanicko“. Projekt
byl zaměřen na zlepšení turistické
infrastruktury. Díky investiční dotaci ve výši 230.000 Kč byla zřízena
a instalována tři odpočinková místa (altány, odpadkový koš, stojan
na kola) – v Nechanicích, Stračově
a Třesovicích. V rámci neinvestiční dotace ve výši 260.400 Kč byly
pořízeny parkové lavičky, stojany na
kola, odpadkové koše v Boharyni,
Dolním Přímu, Hrádku, Kunčicích,
Mokrovousích, Mžanech, Nechanicích, Radíkovicích, Těchlovicích
a Třesovicích.

Propagační materiál pořízený z projektu je zaměřen na cykloturistické
trasy Nechanicka a mají jej k dispozici všechny obce mikroregionu.
Dotaci z dílčího programu „Profesionalizace svazků obcí“, ve výši
75.500 Kč jsme i letos mohli využívat. A to jako služby naší poradenské
organizace OHGS, s.r.o., Ústí nad
Orlicí.
A co dalšího se v mikroregionu uskutečnilo v uplynulém roce?
Krom toho, že vyšla čtyři čísla zpravodaje, konaly se dvě sportovní
akce pro školy. Pro základní školy
již druhý ročník turnaje ve vybíjené
a nově olympiáda pro mateřské školy.
Pro děti mateřinek a prvního stupeně
základních škol proběhl na podzim
ekologický projekt pod názvem Děti,
vnímejme přírodu kolem nás, za spolupráce mikroregionů Obce památkové zóny 1866 a Urbanické brázdy.
Mikroregion Nechanicko jako partner podpořil fotografickou soutěž
Mateřského centra Nechanice. Uskutečnilo se divadelní představení pro
veřejnost v Nechanicích. Novinkou
bylo uspořádání dvou cyklistických
akcí – Mikroregionem na kole. První,
pořádaná v květnu, byla zakončena
v Pšánkách, druhá se konala v září
a končila v Radíkovicích.
Mikroregion Nechanicko vstoupil
do o.p.s Hradecký venkov.
Jana Pečenková

www.nechanicko.cz

Náklad 3500 ks

Zámek Hrádek u Nechanic
v roce 2007

V roce 2007 si prohlédlo zámek
Hrádek u Nechanic celkem 37.828
návštěvníků.
Vzhledem k nedostatku financí
byla Správa zámku nucena omezit počet kulturních akcí a vypustit
z programu kostýmové prohlídky „Přijelo panstvo..!“ a „Panstvo
odjíždí..!“. Návštěvníci ale o prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech ochuzeni nebyli
– v červenci a srpnu se mohli projít zámkem s „hraběcí rodinou
a služebnictvem“ v rámci dvou největších akcí roku, a to při „Zámeckém jarmarku“ a „Zahradní slavnosti“. Obě akce provázel celodenní
a večerní program v nádvoří: dobové
tržiště s ukázkami řemesel, šermíři, lukostřelci, ohňová vystoupení,
tanec, projížďky kočárem, divadlo,
vystoupení folkové skupiny Kan-

toři, občerstvení v dobové krčmě a
u stánků, ohňostroj a na závěr oblíbené noční prohlídky zámku.
V měsíci červnu se konal již IX.
ročník festivalu klasické a romantické hudby „Romantický Hrádek“.
Festival, který Správa zámku pořádá
společně s Agenturou Šlégl Hradec
Králové pod patronací hejtmana
Královéhradeckého kraje pana ing.
Pavla Bradíka svým významem
již dávno přesáhl hranice regionu.
V loňském roce se ho účastnilo
během 4 večerů bezmála 400 posluchačů. Na vzrůstající oblibu festivalu
má jistě vliv jednak jedinečné koncertní prostředí – největší a nejkrásnější z reprezentačních místností
zámku, tzv. Zlatý sál, a především
účast současných špičkových interpretů.
... pokračování na str. 2

Místní Akční Skupiny Hradecký venkov

25. až 27. dubna
Kulturní dům Nechanice
Prezentace netradičních oblastí podnikání, řemesel
a stravování - výrobci keramiky, sedláři, kováři, malíři na
sklo, cukráři, pekaři, kavárníci, kuchaři, řezbáři, zahradníci,
podnikatelé z oblasti kamenoprůmyslu a ručních prací,
a mnoho dalších.

Náves v Mokrovousích vybavená z projektu Infrastruktura Mikroregionu Nechanicko.

Více informací včetně podrobného programu získáte na
www.hradeckyvenkov.cz, www.nechanicko.cz
nebo na tel. 498773921.
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Představujeme vám členy Místní akční skupiny Hradecký venkov
přestup do druhého stupně základních škol.  

V minulém čísle jsme zavedli
novou rubriku. Dnes vám představujeme dalšího z partnerů M. A. S. Hradecký venkov. Je to Základní škola
Hoříněves.

Vaše aktivity v regionu?
• mezinárodní spolupráce s partnery v Dánsku
• kroužek mladých hasičů
• kroužek roztleskávaček
• kurzy angličtiny pro rodiče
• kurzy obsluhy počítačů pro rodiče a občany obce

Čím se zabýváte?
Proč jste se staly členy MAS?
Jsme malotřídní vesnická škola od
Ve vstupu do MAS vidíme šanci na
prvního do pátého ročníku. Zabý- realizaci mnoha školních projektů.
váme se přípravou předškoláků na
vstup do školy, máme vlastní vzděKontaktní údaje:
lávací program na základě tvořivé
www.zshorineves.net
školy. Snažíme se o bohatou náplň
email: škola@zshorineves.net
mimotřídní a mimoškolní činnosti a
Tel. a fax: 495426112
v neposlední řadě přípravou žáků na
Naďa Petrusová, ředitelka školy

Žáci Základní školy Hořiněves.

Z Á M E K H R Á DE K U NECHANIC V RO CE 2007
... pokračování ze str.1
Zcela výjimečnému zájmu veřejnosti se každoročně těší akce „Vánoce
na zámku“. V době Adventu si přišlo
prohlédnout vánočně vyzdobenou
expozici, poslechnout si o vánočních
zvycích a pověrách, zdobení staročeských stromečků a vánočním stolování
na 9 tis. návštěvníků, převážně dětí.
Pro dospělé „zámecké kuchařky“
opět vařily kávu, čaj a pravý anglický
punč ve staré zámecké kuchyni, která
je veřejnosti otevřena pouze v tomto
období.
Sezónu uzavřely klasickou hudbou, koledami a poetickým recitálem
hereckého mistra pana Josefa Somra
adventní koncerty ve Zlatém sále.
V hlavní sezóně r. 2007 byla také již
tradičně zpřístupněna výstava „Zámek a rod Harrachů“, uspořádaná
tentokrát ke 150. výročí dokončení
stavby zámku – fotografie, dokumenty a exponáty vztahující se k objektu
zámku a jeho majitelům.
Jinou kapitolou ze současného života zámku je jeho stavební obnova. Ani

v r. 2007 nebyl dostatek finančních
prostředků na pokračování obnovy
fasád, ani na dlouhodobě plánované
opravy a údržbu. Nákladem 1,1 mil.
Kč byla dokončena rekonstrukce
interiéru Hodinové věže. V rámci tzv.
malé údržby byla mj. provedena oprava cest v areálu zámku a cestiček na
jižní terase zámku a některé nezbytné
stavební práce (oprava klempířských
prvků, skleněných okenních vitráží,
omítek portiku a věže, práce instalatérské, topenářské a elektrikářské).
Zámek ale nespí ani v současném
zimním „klidovém“ období. Prakticky od počátku   nového roku připravujeme již tradičních akce - květnové „C. a k. Manévry 1866“, červnový
hudební festival „Romantický Hrádek“, červencovou „Zahradní slavnost“   (kterou letos pořádáme společně se zahradním centrem Zahrada
Nechanice s.r.o.), srpnový „Zámecký
jarmark“ a adventní „Vánoce na zámku“. Navíc připravujeme doplnění
zámecké expozice a výstavy „Zámek
a rod Harrachů“ o exponáty a dokumenty, týkající se jedné z nejvýznačnější osobností rodu Jana Nepomuka

Harracha, od jehož narození uplyne
letos 180 let. Správa zámku zároveň již spolupracuje s Krkonošským
muzeem v Jilemnici, kde se připravuje výstava, která se osobností J. N.
Harracha bude zabývat podrobněji.

Děkujeme všem, kteří jste navštívili
zámek v loňském roce a doufáme, že
nám zachováte přízeň i v roce letošním. Nashledanou se těší Správa zámku Hrádek u Nechanic a její partneři.
Ivan Šenk, kastelán

Nádvoří zámku Hrádek u Nechanic v zimě.

DES ÁT Ý RO Č N Í K S OU TĚŽE ZL AT Ý ERB 2008 Z AHÁJEN
Sdružení Zlatý erb zahájilo jubilejní 10. ročník soutěže   o nejlepší
webové stránky a elektronické služby
měst a obcí České republiky. Soutěž
je organizována v krajských kolech
a na ně navazujícím kole celostátním. I letos soutěží i weby měst, obcí
a regionů zaměřené na turistický
ruch. Opět   se budou vyhlašovat
zvláštní ceny, např. za bezbarié-

rový přístup, za nejlepší   turistic- stránkami a elektronickými službami.
kou prezentaci a cenu veřejnosti. Jejich zástupci je mohou popsat v přihlášce na stránkách soutěže:   http://
Soutěž proběhne ve třech kategoriích: zlatyerb.obce.cz. Uzávěrka přihlášek
a) nejlepší webové stránky města
byla 30. ledna 2008.
b) nejlepší webové stránky obce
c) nejlepší elektronická služba
Soutěže Zlatý erb se může zúčastnit i veřejnost, tj. uživatelé městských
Ve Zlatém erbu soutěží města a a obecních  stránek. Mohou dát svůj
obce se svými oficiálními webovými hlas pro cenu veřejnosti např. své

obci. Pokyny naleznou na stránkách
soutěže. Hlasovat mohou všichni
uživatelé internetu, kteří disponují
platnou e-mailovou schránkou, na
niž bude poslána ověřovací zpráva.
Hlasovat lze pouze pro jedno město
nebo obec. Hlasy bude možné posílat
až do března 2008.
Redakce

zpravodajství obce





Když se řekne škola…..
Každému se vybaví jiná představa
– záleží na věku, zkušenostech, prostředí a mnoha dalších faktorech, které nás ovlivňují. Ráda bych přiblížila
všem čtenářům problematiku, která je
v poslední době velmi aktuální. Jsou
to  dotační a grantová řízení, jimiž lze
vylepšit rozpočet školy a dopřát žákům některé nadstandardní činnosti,
případně dovybavit školu chybějícími
pomůckami. Celá záležitost je poměrně
složitá - od vyhledání vhodných možností pro danou organizaci, zpracování
žádosti, dodržení stanovených podmínek při jejím kladném vyřízení, až po
zpracování závěrečného vyúčtování
dotace a závěrečné hodnotící zprávy.
Na zpracování a realizaci se nepodílí
žádná externí   skupina specialistů, ale
tým vedení a pracovníků školy.
Přes všechna úskalí, která tato činnost přináší, zpracováváme na naší
škole žádosti a úspěšně realizujeme
podpořené projekty již od roku 2005.
Během této doby jsme získali celkem 573 000 Kč . Jedná se o projekty,
ve kterých je většinou kromě přidělené dotace nutná i finanční spoluúčast
žadatele. Z tohoto faktu musíme při
zpracovávání našich žádostí vycházet.
Do letošního roku jsme uspěli v oblastech týkajících se preventivních programů realizovaných školou, společného
vzdělávání pedagogického sboru, ekologie a zavádění informační a komunikační technologie (ICT) do výuky.
Do preventivních programů jsou
zařazovány dvakrát ročně celoškolní projektové dny na různá témata
zaměřená na práci ve skupinách napříč
školou i třídami. V roce 2007 jsme se
věnovali tématům Voda – základ života
a Strojem času do minulosti. Součástí těchto programů jsou velikonoční
a vánoční dílna. Při nich, dostávají příležitost starší žáci a žáci ZŠ praktické,
aby společně s dospělými připravili

a realizovali činnosti pro spolužáky na
I. stupni. V oblasti ekologie se náš, dnes
už tříletý, projekt jmenuje Nechanická
pěšinková sezóna. Každým rokem se
daří zajímavě proměnit část prostranství v okolí školních budov. Pedagogický sbor školy se každoročně zúčastňuje
společného vzdělávacího kurzu zaměřeného na zvýšení profesionální kompetence v oblasti minimalizace společensky nežádoucích jevů a optimalizace sociálního klimatu ve škole.
Zatím prvním dvouletým projektem,
na kterém jsme pracovali v roce 2006
– 2007,  byl projekt „ Za  humny“ aneb
časoprostorové výpravy do čtyř světových stran, podpořený Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
Týkal se využití ICT na I. stupni
základní školy. Žáci 4. a 5. ročníků
zpracovávali vlastivědná a přírodovědná témata, mapovali Nechanice a jejich
okolí z hlediska historie, flory a fauny.
Své poznatky zpracovávali pomocí
ICT technologií do pracovních listů. Ty
budou v dalším období využívány jako
pomůcka při výuce.
Díky tomuto projektu jsme obnovili
počítače na I. stupni a zakoupili chybějící techniku např. digitální fotoaparáty, dataprojektor, projekční plátno,
laminátor a další.
Výstavní panely dokumentující průběh projektu i s ukázkami zpracovaného materiálu jsou umístěny od
konce ledna 2008 v Kulturním domě
v Nechanicích.
Hlavním kriteriem činnosti nás
učitelů je optimální rozvoj osobnosti
žáka. Chceme-li v dnešní době při realizaci tohoto náročného úkolu obstát,
nezbývá, než hledat a s dalším elánem
i v letošním roce využít co nejvíce
daných resp. nabízených možností.                                   
Mgr. Jaroslava Pavlů
								
ředitelka školy

Děti při práci na školním projektu Voda základ života.

Výpravy do čtyř světových stran v rámci projektu Za humny.

Každá pomoc je prospěšná
V posledních měsících uplynulého roku zajistila   obec
Mokrovousy stavební úpravy,
které doplnili vzhled   nově instalované zvoničky na návsi obce.
K úplné vybavenosti bylo umístněno šest parkových laviček,
odpadní koš a stojan   pro jízdní
kola z projektu mikroregionu,
do kterého se obec zapojila. Tak
byly vytvořeny předpoklady pro
důstojné slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu. Díky obětavé
práci  p. Bortlíkové, p. Klempárové,
p. Pečenkové a dalších pomocní-

ků byl prostor u  zvoničky vkusně
a vánočně připraven. I taková
zdánlivá malá pomoc pomáhá
zlepšit vzhled obce. Potěšila rovněž účast  občanů, bylo poskytnuto občerstvení, které v chladném
počasí přišlo vhod. V této pohodě
bylo potěšení sledovat vystoupení dětského souboru Kaštánek
ze Mžan, hudební a recitační
vystoupení dětí ze Základní školy
Dohalice. Nezbývá než poděkovat
všem kteří svým nadšením přispěli k úspěchu akce.
Bedřich Moder                          

Dětský sbor Kaštánek při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu v Mokrovousích.

33

4





zajímavosti z historie 3obcí

Sadová a panství sadovské ... část první
O současném rozvoji a problémech
Sadové informoval bývalý starosta
ing. D. Falta v 3. čísle Zpravodaje ročníku 2006. Předložil při tom rozsáhlý
elaborát o historii obce a sadovského
panství. Protože málokterá obec, a to
nejen v našem mikroregionu, má tak
bohatou, podrobně zdokumentovanou a zpracovanou historii, ze které
lze vyčíst dobu rozkvětu i úpadku,
rychlého střídání majitelů vsi již od
doby ranného středověku, dokládající zajímavé vztahy nejen k historii
Nechanicka, východních Čech, ale
v širším měřítku se vážící i k historii národní (osobnost Albrechta
z Valdštejna, rody Trčků z Lípy a
Schafgotschů, předkové Bedřicha
Smetany, válečné události 1866 a
pozoruhodné změny ve 20. století,
které se kromě Sadové váží i k dalším
obcím mikroregionu) rozhodla se
redakce tyto dějinné události po stylistické úpravě a doplnění o další fakta
postupně přiblížit čtenářům Zpravodaje, a to podle časově ohraničených
údobí ve čtyřech částech rozdělených
do jednotlivých čísel letošního ročníku. Část první začíná od prvních historických zmínek až po nástup rodu
Schafgotschů.
V Sadové stávala již v dávných
dobách tvrz. Jméno vsi je odvozeno
od ovocných sadů, které se ve zdejší
úrodné půdě od pradávna v hojném
množství pěstovaly. Roku 1086 patřila Sadová benediktinskému klášteru
panen u sv. Jiří na Pražském hradě.
Roku 1228 náležela dalšímu majiteli
Zbraslavu, synu Vchýnovu, se sídlem
na hradě Miletíně. Roku 1241 darovala jeho vdova Domoslava Miletín
i se Sadovou řádu německých rytířů
v Hradci Králové. Jejich klášter byl
v místech východně od nynějšího
muzea. Tento majetkový převod
v témže roce stvrdil král Václav I.
V dalším období se stala Sadová
statkem zemanským, jehož držitel
jakýsi Sobek před rokem 1390 zemřel.
O osm let později je ve vsi doložena
existence kaple Pozdvižení sv. Kříže.
Poté náležela Sadová opětovně klášteru sv. Jiří na Hradě, jak o tom vypovídá
zmínka v listině Anežky Přemyslovny,
tehdejší abatyše kláštera. Vlastnictví
trvalo až do začátku husitských bouří
v roce 1420.
Po tomto datu se stali majiteli příslušníci nižší šlechty.  Je známo, že od
roku 1448 byl držitelem zemanského
statku Petr ze Sloupna a začal se psát
Petr Sadovský ze Sloupna. Mocná
větev rytířů ze Sloupna pocházela ze
vsi nedaleko od Nového Bydžova, kde
je doloženo, že zde rovněž od roku
1278 stávala v lokalitě Na Kopečku u
řeky Cidliny tvrz. Jelikož pocházel Petrův rod ze Sloupna bylo sadovské pan-

ství připojeno ke kraji Bydžovskému.
Až v 19. století bylo přeřazeno do kraje
Královéhradeckého. Petr ze Sloupna se
stal zakladatelem větve Sadovských ze
Sloupna, kteří od roku 1450 do roku
1620 hráli významnou roli v dějinách
východních Čech.
Po něm byl majitelem zemanského statku Sadová Václav Sadovský
ze Sloupna, rytíř na Sadové, Kunčicích, Trnavě a Zvíkově. Zemřel roku
1483 a byl pohřben v rodinné hrobce
na Dohaličkách. Zůstali po něm tři
nezletilí synové Adam, Jiří a Mikuláš. Do požadované zletilosti spravoval rodové statky jejich strýc Jan
Sadovský ze Sloupna. Roku 1496 byl
králem Vladislavem Jagellonským
Sloupenským majetek z nezjištěných
důvodů odňat a darován Sigmundovi
Angelovi z Ronova. Po rekursu však
byly původním majitelům statky ještě téhož roku navráceny, až na Kunčice, Nechanice, ves Hrádek a Lhotu
(Komárov), jež připadly Albrechtu
z Kolovrat a z Libštejna.
Nejstarší z Václavových synů Adam
se po nabytí zletilosti ujal Sadové, ale již
v roce 1531 vládl na Sadové jeho bratr
Jiří, aby o tři roky později r. 1534 byl
majitelem znovu Adam. Po svém strýci zdědil roku 1547 Černín. Jeho majetek se začal utěšeně rozrůstat, neboť  
v témže roce přikoupil od smiřického
statku ves Sovětice. K Sadové připojil
též Rozběřice. Zemřel v 79 letech roku
1552 a byl pohřben do hrobky v dohaličském kostele.
Rodové dědictví po Adamovi si
rozdělili čtyři pozůstalí synové: Petr,
Bohuslav, Jan a Mikuláš. Prvorozený
Petr dostal tvrz Sadovou, ves Lhotu
pod Stračovem, ve vsi Klenici dva
rybníky, potom dva mlýny (v Sadové a
Janderovský) a také pole a lesy. Mimo
to držel i ves Sokolnici na Moravě.
Zemřel brzy v zimě roku 1560. Zůstavil dědicem syna pojmenovaného
po dědovi, taktéž Adam. Ani ten se
dlouho z majetku neradoval, protože
zesnul roku 1580. Jeho smrt vyvolala
další majetkové přesuny. Nastoupil
jeho strýc Jan, třetí syn Adamův. Až
roku 1594 odkázal Sadovou synovci
Václavovi.
Václav, od r. 1572 ve významné
funkci místosudího v království Českém, ještě než zdědil po strýci Janovi Sadovou přikoupil v letech 1580
– 1583 část Zvíkova a Trnavy s příslušenstvím. K tomu přibyly 1. srpna
1588 tvrz a statek Žiželeves, které pak
zůstaly se Sadovou spojeny až do roku
1623. Psal se tehdy Václav Sadovský ze
Sloupna, pán na Chlumu, Žiželovsi a
Sadové. Ve své poslední vůli odkázal
veškeré jmění jedinému synovi Jiřímu.
Jiří Sadovský ze Sloupna byl mj.
spoluhejtmanem kraje Královéhra-

deckého. Prodal roku 1604 Chlum.
Navázal důvěrné styky s významným představitelem Jednoty bratrské
Karlem starším ze Žerotína a stal se
přívržencem této reformované církve. Roku 1613 se přidal k odbojné
skupině šlechticů a aktivně se zúčastnil stavovského povstání proti císaři
Ferdinandovi II. Po jeho potlačení
mu byly zabrány statky Sadová a
Žiželeves. Jiří pokud mohl poskytoval útulek Janu Amosu Komenskému
v Bílé Třemešné. Když jako příslušník
bratrské církve odmítl přestoupit na
katolickou víru a nesměl tudíž zůstat
v zemi, odešel jako exulant s dalšími
bratřími do Lešna v Polsku,   kde se
usadil i J. A. Komenský. Další osudy
rodu Sadovských v exilu jsou námět
pro samostatnou studii.
V pobělohorském účtování císař
Ferdinand II. zkonfiskoval poslednímu majiteli rodu Sadovských ze
Sloupna veškeré statky. Ty výhodně
skoupil Albrecht z Valdštejna, který
jako spojenec císařův, obratně využil
vítězství na Bílé hoře k nebývalému rozmnožení rodového majetku.
Valdštejn však držel Sadovou jen
krátký čas. Již roku 1624 ji vyměnil
za panství Kopidlanské se svojí švagrovou Marií Magdalenou Trčkovou,

paní z Lípy a na Světlé, Ledči, Opočně,
Smiřicích a Konicích. Tím se stala
Sadová součástí opočenského panství. Magdalena Trčková, přezdívaná
pro svou krutou povahu poddanými
zlá Manda, koupila v okolí mnoho
dalších statků, většinou císařských
konfiskátů a potom je odkázala svému synovi Adamu Erdmanu Trčkovi. Když ten byl spolu s Valdštejnem
roku 1634 v Chebu zavražděn, byly
jeho statky znovu zkonfiskovány
a Sadovou daroval císař svému generálu Matyášovi z Gallasu.
O deset let později r. 1646 vlastnil
Sadovou Václav Macák z Ottenburku.
Sňatek jeho ovdovělé manželky Marie
Magdaleny Salomeny Keckov, rozené Bukovské z Neudorfu, vlastnící
po své matce Bílou Třemešnou a po
svém manželu Václavovi zděděnou
Sadovou, který v roce 1651 uzavřela
s Janem Arnoštem Schafgotschem
znamenal, že se sadovské panství
dostalo na dlouhou dobu do vlastnictví tohoto rodu, původem ze sousedního Slezska.
P. S. Historické datování a údaje
převzaté z rukopisu nebyly redakčně
ověřovány.

Albrecht z Valdštejna - jeden z majitelů Sadovského panství.

Pokračování příště. red.
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Únor 2008
Ples zahrádkářů obce Suchá - sál obecní hospody

Lodín

15. 2. 17:30 hod

Ukázka tanečního umění lektorky Šárky Noor Volné z Pardubic

KD Nechanice

15. 2. 20:00 hod

Myslivecký ples obce Suchá - sál obecní hospody

Lodín

16. 2.

Šikovné ručičky – rukodělné dopoledne pro děti - SLUNEČNICE z moduritu v bambusovém rámečku

Mokrovousy

Šikovné ruce – rukodělné odpoledne pro dospělé - SLUNEČNICE z moduritu v bambusovém rámečku

Mokrovousy

16. 2. 19:00 hod

Valentýnské tancování - Taneční večery

KD Nechanice

23. 2. 20:00 hod

Chalupářský bál v Hostinci u Růženky, pořádá SDH Pšánky

Pšánky

23. 2. 20:00 hod

Městský ples

KD Nechanice

únor

Zimní olympiáda – sportovní odpoledne na sněhu a ledu (termín bude upřesněn podle počasí)

9. 2. 20:00 hod

09:00 hod

16. 2. 14:00 hod

Mokrovousy

Březen 2008
1. 3. 13:00 hod

Hasičská soutěž O putovní pohár Rady města Nechanice

Nechanice

1. 3.

Šikovné ručičky – rukodělné dopoledne pro děti – VELIKONOČNÍ DEKORACE

Mokrovousy

1. 3. 14:00 hod

Šikovné ruce – rukodělné odpoledne pro dospělé – VELIKONOČNÍ DEKORACE

Mokrovousy

2. 3. 17:00 hod

Prázdniny snů – divadelní komedie - Háta Praha

KD Nechanice

8. 3. 14:00 hod

Vynášení Moreny – loučení se zimou

Mokrovousy

8. 3. 19:00 hod

Taneční večery

KD Nechanice

09:00 hod

Pohádka Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka

KD Nechanice

Šikovné ručičky – rukodělné dopoledne pro děti Zdobení kraslic – zdobení voskem, madeira

Mokrovousy

15. 3. 14:00 hod

Šikovné ruce – rukodělné odpoledne pro dospělé Zdobení kraslic – zdobení voskem, madeira

Mokrovousy

15. 3. 20:00 hod

Rodičovský ples, vstupné 100,- Kč, hrají Svižná těla, bohatá tombola

KD Nechanice

15. 3. 20:00 hod

Ples sportovců - tělocvična OÚ

Stěžery

16. 3. 15:00 hod

Dětský karneval - tělocvična OÚ
Stěžery
Velikonoční dílna - tradiční společná pracovní, vzdělávací a výchovná aktivita žáků ZŠ praktická a žáků
KD Nechanice
I. stupně běžné školy pod vedením speciálních pedagogů
Velikonoční tancování – Taneční večery
KD Nechanice

9. 3. 15:00 hod
15. 3.

19. 3.

09:00 hod

dopol.

22. 3. 19:00 hod

Turnaj ve stolním tenise jednotlivců - sál obecní hospody
Lodín
Jubilejní 10. jarní bitva v Dohalicích na Kopaninách - na programu je 4. bitva z projektu „Proti všem“
29. 3. 15:00 hod - Přepadení Mladé Vožice. Dále je připraveno občerstvení a tržiště středověkých suvenýrů. Vstupné:
Dohalice
dospělí 30,- a děti 20,- Kč. Akce se koná za každého počasí, především teplého a slunečného.
Duben 2008
29. 3.

4. 4.

09:30 hod

6. 4. 17:00 hod

Pohádka – O kuchaři nosáčovi a rychlonohém dráteníčkovi – Chlumec n. C.

KD Nechanice

Paroháči aneb červené kalhoty – divadelní komedie – Jaroměř

KD Nechanice

Šikovné ručičky – rukodělné dopoledne pro děti DECOUPAGE (obrázek na zeď) hasičská klubovna

Mokrovousy

19. 4. 14:00 hod

Šikovné ruce – rukodělné odpoledne pro dospělé DECOUPAGE (obrázek na zeď) hasičská klubovna

Mokrovousy

26. 4.

19. 4.

09:00 hod

Čarodějnický turnaj tříčlenných družstev ve stolním tenisu tělocvična OÚ

Stěžery

30. 4. 19:00 hod

Pálení čarodějnic - sportovní areál TJ Sokol

Stěžery

30. 4. 18:00 hod

Pálení čarodějnic

Mokrovousy

30. 4. 18:00 hod

Pálení čarodějnic

Nechanice

08:00 hod

Květen 2008
Skokový trénink Kunčice - Volšiny , pořádá Jezdecký klub Kunčice

Kunčice

10. 5. 11:00 hod

10. Velká cena Nové Vsi v motokrosu padesátek - www.mega-cz.com

Nová Ves

15. 5.

Turnaj ve vybíjené malotřídních škol – 3. ročník

ZŠ Nechanice

FESTIVÁLEK

KD Nechanice

8. 5.
08:00 hod

23. - 25. 5.

XVII. C. A K. MANÉVRY - setkání příznivců vojenské historie roku 1866 v parku a na nádvoří zámku

zámek Hrádek

08:00 hod

Olympiáda mateřských škol – 2. ročník

ZŠ Nechanice

Branné odpoledne pro děti – běh, topografie, střelba ze vzduchovky, ….

Mokrovousy

květen

09:00 hod

Šikovné ručičky – rukodělné dopoledne pro děti – MALOVÁNÍ NA SKLO

Mokrovousy

květen

14:00 hod

Šikovné ruce – rukodělné odpoledne pro dospělé - MALOVÁNÍ NA SKLO

Mokrovousy

09:00 hod

Červen 2008
Výlet pro děti do zábavného areálu Šťastná země. Originální program podpořený množstvím
doprovodných aktivit
X. ročník HUDEBNÍHO FESTIVALU „Romantický Hrádek“

Mokrovousy

24. 5.
29. 5.
květen

1. 6.
12. - 15. 6.
14. 6.

29. 6. 14:00 hod

„Běh naděje“ - navázání na myšlenku akce „Běh Terryho Foxe“
Dětský den

zámek Hrádek
Nechanice
Mokrovousy

6

3
spolky





Mateřské centrum 2008
Vážení, vstupujeme do nového
roku 2008 a já bych vám jménem
mateřského centra chtěla poděkovat
za přízeň, kterou jste nám po celý
loňský rok poskytovali. Velice si
vážíme jakékoliv pomoci z vaší strany. Naše občanské sdružení vzniklo
18. září 2006, a tak minulý rok byl
pro nás v mnohém překvapujícím.
Vše pro nás bylo nové a nepoznané.
Díky dobrovolné práci mnoha rodin s
malými dětmi se však podařilo mnoho dobrého.
Mezi známými firmami se nám
podařilo najít stálé sponzory. Za
všechny bych ráda jmenovala především Quelle, ze kterého jsme obdrželi
již podruhé hodnotné hračky do herny. Nakladatelství Slovart nám opakovaně poskytlo knihy zaměřené na
dětskou tematiku, stejně tak jsme získali již podruhé fixy od Centropenu.
Krkonošské papírny nám zase poskytly množství výmětového papíru.
S úspěchem oslovujeme i místní
firmy a podnikatele, kteří nám také
jsou schopni podat pomocnou ruku.
Děkujeme Vám všem, kteří nám
pomáháte. Je vás už na stránkách
mateřského centra www.nechanicemc.estranky.cz celý seznam.
Vyzvednout musíme spolupráci
s městem Nechanice - www.nechanice.cz a s dětským domovem Necha-

nice - www.regis.cz/ddnechanice/;
podporu z Královehradeckého Kraje
- www.kr-kralovehradecky.cz; členství v síti mateřských center - www.
materska-centra.cz; finanční pomoc
manželů Ságnerových - www.sag
ner.cz/oaza/; zavedení internetu od
p. Tomáše Lamra - www.itom.cz;
celoroční bezplatnou výrobu fotografií od f. ExcelFOTO - www.
excelfoto.cz; hračky pro děti od f.
Quelle - www.quelle.cz; sponzorské
dary manželů Valáškových - www.
valmontelektro.cz; návštěvu a ukázky práce Floristické školy - www.
florist.cz; práci pana Zdeňka Zajfrta
na výrobě DVD z našich akcí a celoroční zázemí pro prezentaci nástěnky
a sponzorské dary Cukrárny u Harfy.
Snažíme se sehnat finance i z
jiných zdrojů, proto se pokoušíme
žádat o první granty. S velkou radostí
sledujeme, že i nově vzniké centrum
má důvěru hodnotitelů a my máme
šanci být úspěšní.
Za minulý rok se nám podařilo získat 18.000 Kč na vybavení herny od
Královéhradeckého kraje.
Druhý úspěch jsme zaznamenali
v listopadu, kdy nám byl schválen
grant na cvičební pomůcky v hodnotě
7.000 Kč od Sítě mateřských center.
Další novinkou je pro nás zkušenost s žádostí u Nadace Divoké husy,
která mám zdvojnásobí výtěžek
benefiční akce – karnevalu, který plá-

První karneval MC v nechanické sokolovně.

nujeme na 24. února 2008 od 15.30
v nechanické sokolovně. Karneval
jsme letos pojali ve stylu královského
bálu, na který vás zve královská rodina. Očekáváme všechny pohádkové
postavy, princezny a rytíře, dvorní
dámy a kuchaře.......uvítáme i rodiče
v maskách. I letos se můžete těšit na
hodnotnou tombolu, obří trampolínu

a pohádkovou skluzavku. Vstupné 30
Kč dospělí, děti zdarma!
PŘIJDETE-LI TEDY I VY, PŘISPĚJETE K DALŠÍMU KVALITNÍMU VYBAVENÍ HERNY!!!
Mgr. Hana Jarošová

Spolupráce s nadací Divoké husy
Proč pořádáme karneval s nadací Divoké husy?
Program Benefice s Divokými
husami je průběžný grant. Nadace
poskytuje příspěvky organizacím,
které se snaží vlastní aktivitou získat finanční prostředky na svou činnost. Žádat mohou organizace, které připravují nějakou benefiční akci
(např. koncert, divadelní představení, aukci, výstavu, sportovní utkání
apod.). Způsob využití výtěžku +
příspěvku od nadace musí být vždy
konkrétní a sloužit přímo klientům
organizace. Výtěžek z benefiční
akce Nadace Divoké husy zdvoj-

násobí, maximální příspěvek ze
strany nadace je 40.000 Kč. www.
divokehusy.cz
Na co použijeme vybrané prostředky?
Dětem zakoupíme do herny terapeutický bazén s masážními kuličkami a se skluzavkou.
V loňském roce byl zisk ze vstupného a tomboly 4.000 Kč. Použili
jsme ho na zařízení herny. Letos
bychom se chtěli pro radost našich
dětí pokusit získat co největší částku. Stejnou částku, kterou získáme,
nám přispěje Nadace Divoké husy.

zpravodajství obce
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Štolbova knihovna v Nechanicích – ano či ne?
Několikaleté úsilí o pojmenování
městské knihovny jménem spisovatele
a dramatika Josefa Štolby se dostává
do závěrečné a zřejmě rozhodující fáze.
V době, kdy začala knihovnice paní
Hana Kramářová tuto myšlenku prosazovat, stálo v cestě jediné, ale zásadní opatření – získat souhlas žijících
potomků tohoto významného literáta,
který v době svého jedenáctiletého
notářského působení (1879 – 1890)
tak výrazně poznamenal kulturní  
a společenský život našeho města.
Není nutné opakovat a znovu hodnotit do jaké míry se zasloužil o rozkvět divadelního spolku, či jak aktivně
působil v Okrašlovacím spolku, ani to,
že nechanické období patří k jeho nejplodnějším a nejvýznamnějším v jeho
dramatické tvorbě. Vždyť jeho nejslavnější  veselohra Vodní družstvo měla
premiéru v Národním divadle v Praze
a hrála se po čase opět a s nemalým
úspěchem od roku 1995 po několik let
na scéně Činoherního klubu s Petrem
Nárožným v hlavní roli. Toto a mnohé další je dostatečně zdokumentováno v jedné z kapitol knihy Nechanice,
obrázky z historie a života města.  
Daleko obtížnější bylo pátrání po
potomcích spisovatelových. To, že se
přestěhoval do Pardubic a jak slavnostně se s ním Nechanice loučily je
rovněž známo. Tím však v dané době
stopy končily. První kroky hledání
v Pardubicích byly slibné. Jedna z tamních vysokoškolaček napsala o Štolbovi diplomovou práci, je zde po něm
pojmenována ulice. Díky vstřícnosti
magistrátu, především však primátorovi p. ing. Demlovi, byl zjištěn dům,
kde rodina bydlela. Nikdo z potomků
v něm však nezůstal, celá rodina se
odstěhovala na Královské Vinohrady
do Prahy. Zde pátrání uvízlo.
Nečekaný obrat přinesl nápad hledat potomky prostřednictvím Ochran-

ného svazu autorského. Držitelé autorských práv, která ještě tehdy nebyla
tak dlouho propadlá, museli dostávat
tantiemy z provozovaných divadelních her, zejména Vodního družstva.
Tak se podařilo knihovnici paní Haně
Kramářové získat několik adres Štolbových potomků.
Kontakt byl prvně navázán s paní
dr. Janou Šámalovou. Ostatní přímí
příbuzní již většinou nežijí nebo byly
jejich původně uvedené adresy změněny. Dr. Šámalová okamžitě souhlasila se záměrem knihovnu přejmenovat
znovu na Štolbovu. Dokonce poskytla
adresu na nejstaršího dosud žijícího
Štolbova pravnuka, pana JUDr. Ladislava Siebera (viz foto), který se na
pradědečka pamatuje z dob svého dětství, jak je vidět na snímku. Od něj byl
souhlas k přejmenování rovněž získán.
Zároveň oba jmenovaní poskytli řadu
dokladů a fotografií ze svých rodinných archivů.
Patří k nim i dva cenné písemné dokumenty, které jsou v městské
knihovně uloženy  a vnášejí do Štolbova života a jeho literární činnosti další,
dosud málo známe podrobnosti. Tím
prvním je otisk jednoho z čísel časopisu Máj, (konkrétně   č. 33 ročníku
IV.). Je celé   věnováno šedesátinám
Josefa Štolby, které připadly na 3. květen 1906. Přispěl do něj V. Štech studií
obsahující přehled Štolbovy literární
činnosti, Dr. Jaroslav Květ článkem
To dr. Štolba neví!, v němž obsáhle
vzpomíná s jakou úctou vzhlíželi hradečtí studenti k tomuto spisovateli.
Následuje báseň Jaroslava Vrchlického
věnovaná šedesátinám oslavencovým.
Několik dodatků k pamětem dr. Josefa
Štolby z pera R. J. Kronbauera je název
dalšího příspěvku, který si všímá studentských let budoucího dramatika,
zejména setkávání s rodinou V. K.
Klicpery, jehož syn Ivan byl Štolbo-

vým spolužákem. Závěrečnou stať napsal mladý právník Eduard Güttling
a nazval U dr. J. Štolby v Pardubicích.
Celá poslední strana je věnována
anonci právě vycházející nejnovější
Štolbově práci Z mých pamětí.
Časopis je doplněn několika Štolbovými fotografiemi z jednotlivých
období jeho života včetně snímku „V
zahradě u Štolbů v Pardubicích“ a
reprodukci obrazu Luďka Marolda
(mj. autora známého panoramatu
Bitva u Lipan), který spodobnil herce
Národního divadla Jindřicha Mošnu v roli domkáře Kofránka ve Vodním družstvu. Toto příjmení žijícího
nechanického harfeníka Kofránka způsobilo Štolbovi nemálo nepříjemností.
Rozhorlen
písemně
protestoval
a žádal rezolutně autora, aby příjmení změnil, neboť jej poškozuje
a znevažuje před veřejností. O
Kofránkovi je známo, že byl organizátorem skupin harfeníků, které odcházely
z Nechanicka do světa. Nebyl ani
chudý, vlastnil dům v Palackého uli-

ci (dnešní zdravotní středisko), který od něj koupil primář nemocnice
MUDr. Karel Řezáč a dožila v něm i
Kofránkova dcera.
Druhým dokumentem je synopse rozhlasové hry vysílané na stanici
Vltava 11. října 1981 nazvané Divadelní dědeček s podtitulem Malý portrét
Josefa Štolby. Jedná se o hodinovou
relaci podávající průřez životem   a
literární činností tohoto spisovatele
od Eduarda Martina. V elaborátu jsou
rovněž mnohé zajímavosti a postřehy,
včetně krátkých ukázek ze Štolbových
prací.
Po splnění podmínek mít kladné
vyjádření potomků spisovatele k navrhované změně názvu již zřejmě nebude nic bránit tomu, aby příslušným
usnesením samosprávného orgánu
města došlo k pojmenování knihovny
na Štolbovu. Město Nechanice tak po
Štolbově ulici opětovaně uctí muže,
který v minulosti pro jeho kulturní
rozvoj mnohé vykonal.   
Václav Pražák

Spisovatel Josef Štolba s pětiletým pravnukem.

HOSPODA V DOHALICÍCH
Říkejte si co chcete, ale ke správné
vesnici patří určitě pár staveb, které
k nám tak důvěrně promlouvají třeba
z Ladových obrázků. Na kopečku je
kostel se hřbitůvkem a u kostela má být..
Správně! Hospoda! Odjakživa platilo,
že pokud chcete něco domluvit, sehnat
řemeslníka, nebo jen dobrou radu, jdete za tím na venkově do hospody.
Takže od pátku 21. prosince 2007
jsou i Dohalice opět správnou vesnicí, protože se po jednatřiceti letech
dočkaly znovuotevření pohostinství
nazvaného tradičně „Hospůdka u
Jonešů“. Díky úsilí pana Zdeňka Jaroše
a jeho rodiny se podařilo po rozsáhlé
rekonstrukci zahájit provoz na původním místě.

Vzniklo zde útulné prostředí v pěkném lokálku vytápěném krbovými
kamny, se stylovou výzdobou a hlavně
pěti stoly, které lákají k příjemnému
posezení. Pípa u dobře zásobeného
barového pultu nabízí tekutý chléb, který ovšem musíte posoudit sami, protože
autor těchto řádků je abstinent. Ale od
toho tu přece hospůdka je, abyste přišli,
poseděli a dali si něco dobrého.
A kdy se na Vás těší? Ve středu a
v pátek od 17 do 23 hodin, v sobotu už
od 14 do 23 hodin. A kde? No samozřejmě u kostela, v čísle popisném 72.
A pokud máte rádi mariáš, čeká na Vás
opravdový karetní stůl i s užitečnými
„šuplíky“ na půlitry. Takže: Račte vstoupit! Přejeme Vám příjemné posezení a

Otevření hospody v Dohalicích 21. prosince 2007

8

spolky
3





Šikovné ruce v Mokrovousích
Najít si v dnešní uspěchané době
chvilku čas, zapomenout na starosti
všedních dnů a jen tak se sejít, posedět a popovídat si s přáteli či známými, je dnes velmi vzácné. V Mokrovousích to však neplatí. V září loňského roku dobrovolní hasiči zahájili
cyklus rukodělných sobot pro děti a
dospělé pod názvem „Šikovné ručičky“ a „Šikovné ruce“. Pravidelně
jednu sobotu v měsíci se v odpoledních hodinách sejdeme v hasičské
klubovně a „zastavíme čas“. Pod
vedením Mgr. Jany Jedličkové děti
i dospělí vyrábí různé výrobky, a
to nejen pro radost. Během našeho
tvoření si povídáme, vyměňujeme
nápady, rady, ale i recepty na vaření
apod. Samozřejmě nechybí ani dobrý
šálek kávy a něco na zub. Celé odpo-

ledne tak v příjemné a tvůrčí atmosféře uteče velice rychle. Domů si
pak každý odnáší nejen výrobek, ale
i bezva pocit z příjemně stráveného
odpoledne. A to je hlavním cílem
těchto setkání. A co jsme již vyrobili? Např. růže z listí, adventní věnce,
vánoční svícny, děti pak ježka na listu nebo draka. A co nás ještě čeká?
Nápadů je hodně. Můžete se těšit
na batikování (zkusíme i savovat),
decoupage, zdobení kraslic (vosková
a madeirová technika), velikonoční
dekoraci atd. Tímto chceme pozvat
na naše setkání všechny „šikovné
ruce“ nejen z Mokrovous. Přijďte
mezi nás, těšíme se na Vás.
Mgr. Jana Jedličková
SDH Mokrovousy

24. listopadu 2007, cyklus Šikovné ruce pro dospělé.

Dobrovolní hasiči okrsku č. 9 Kanonýr Jabůrek v roce 2007
V úvodu mi dovolte několik
základních a všeobecných informací
o poslání a úkolech hasičstva, především jeho dobrovolné složky.
Sbory dobrovolných hasičů (SDH)
jsou nedílnou součástí systému
požární ochrany v České republice. Spolu s hasičským záchranným
sborem tvoří jednotky SDH jednu
ze základních složek integrovaného
záchranného systému. Kromě zásahů
při požárech a záchranných prací při
živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, plní i další úkoly
v oblasti požární ochrany. K činnosti
dobrovolných hasičů patří i bohatá
aktivita v preventivně výchovné činnosti, ve sportovní a kulturní oblasti, při výchově mladé generace a ve
veřejně prospěšné činnosti. SDH
patří mezi nejrozsáhlejší a nejpočetnější dobrovolné organizace v České
republice. Dobrovolní hasiči se této
činnosti věnují ve svém volném čase,
bez nároku na odměnu, někdy i na
úkor rodiny a přitom prokazují při
mnoha příležitostech profesionální
připravenost k zásahům. Sbory jsou
označeny šesticiferným evidenčním
číslem (první trojčíslí odpovídá okresu) a podle své velikosti, významu
a vybavení se člení do kategorií: největší sbory bývají v kategorii II, jiné
významnější sbory v kategorii III,
malé sbory v kategorii V.
V Mikroregionu Nechanicko
aktivně pracují dobrovolní hasiči
okrsku č. 9 Kanonýr Jabůrek. Členy tohoto okrsku jsou SDH z obcí
Dohalice, Hněvčeves, Mokrovousy,
Mžany, Sovětice,  Stračov a Třesovice.
Dále SDH Dlouhé Dvory, Lochenice
a Střezetice, které do Mikroregionu
Nechanicko nespadají. Do kategorie III jsou zařazeny sbory ze Mžan,

Mokrovous a Lochenic, další sbory
spadají do kategorie V.
Zhodnocení aktivity dobrovolných
hasičů okrsku č. 9 Kanonýr Jabůrek
v roce 2007:  
Činnost na úseku represe: Všechny
sbory se v průběhu roku připravovaly na soutěže v požárním sportu,
kterých se zúčastnily nejen v našem
okrsku. Dne 1. května byl v ranních
hodinách vyhlášen požární poplach
neboť se v Dohalicích znovu vznítil oheň po čarodějnicích. K zásahu
vyjely sbory ze Mžan, Mokrovous
a Sovětic. 12. května proběhla ve
Střezeticích okrsková soutěž, které
se zúčastnily téměř všechny sbory.
Na podzim 13. října se v Sadové na
koupališti konalo námětové cvičení
okrsku. Celé cvičení vzorně připravili
a zorganizovali br. Pavel Šubrt (SDH
Sovětice) a br. Pavel Hýsek (SDH
Mžany). Cvičný požární poplach
byl vyhlášen v 7:45 hod. Sirény se
rozezněly ve všech obcích okrsku
kromě Dlouhých Dvorů. Cílem cvičení bylo prověření akceschopnosti
a součinnosti jednotlivých sborů,
jakož i získání praktických zkušeností   s činností velitelů družstev
a strojníků. První jednotka dorazila
na místo zásahu do třinácti minut
a v průběhu dalších deseti minut se
sjelo dalších 7 sborů. Celá akce byla
velitelem okrsku hodnocena pozitivně. Velkým nedostatkem je stav naší
letité techniky, kterou udržujeme se
stále většími problémy. Technika je
již zastaralá a neodpovídá dnešním
požadavkům na kvalitní protipožární
a ostatní zásahy. Bohužel obecní úřady nemají dostatek finančních prostředků k zakoupení nové modernější
techniky a potřebného vybavení, což
nás velmi mrzí.

Úsek práce s mládeží: SDH Sovětice
založil v loňském roce družstvo dětí,
se kterými se účastnil i soutěží.
Na úseku prevence prováděly
všechny sbory v zimním období
pravidelné školení členů. Strojníci a
velitelé se účastnili školení v Bílých
Poličanech.
Činnost na úseku hospodaření
se svěřeným majetkem: V loňském
roce odpracovali naši členové několik
tisíc brigádnických hodin při údržbě,
úklidu a opravách hasičských zbrojnic. Řidiči a strojníci všech sborů
prováděli pravidelnou údržbu a opravy na strojích a vozidlech. Další činnost: SDH Třesovice – čištění kanálů,
SDH Mokrovousy – mytí koupaliště,
SDH Stračov, Dohalice a Střezetice
– sběr železa.
Kulturní, společenská a sportovní
činnost: Dobrovolní hasiči organizovali v průběhu roku celou řadu

Ženy SDH Sovětice při požárním útoku.

akcí nejen pro dospělé, ale hlavně
pro děti: SDH Třesovice   - pálení
čarodějnic, dětský den; SDH Stračov  
- hasičský ples, taneční zábavy, dětský
den; SDH Hněvčeves - hasičský ples,
dětský den; SDH Sovětice -  hasičský
ples, dětský den, karneval pro děti,
čarodějnice; SDH Mžany - dětský
den; SDH Mokrovousy – maškarní
rej, zdobení kraslic pro děti, čarodějnice, koloběžkiáda, drakiáda a šikovné ruce a ručičky (cyklus rukodělných sobot pro děti a dospělé), SDH
Lochenice - hasičský ples, dětský den;
SDH Střezetice – taneční zábavy
Závěrem chci poděkovat všem dobrovolným hasičům a hasičkám našeho okrsku, kteří se na této záslužné
činnosti podíleli a popřát jim hodně
štěstí a zdraví v roce 2008.
Za okrsek č. 9 Kanonýr Jabůrek
Mgr. Jana Jedličková
jednatelka okrsku

spolky
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Minerálka zabodovala – zprávy z činnosti jezdeckého klubu Kunčice
Členové jezdeckého klubu Kunčice se  v uplynulém roce zúčastnili
mnoha jezdeckých závodů v celém
regionu. Pořádali dva drezůrní
a skokové závody ve svém areálu.
Ve spolupráci s Hradeckým spolkem chovatelů koní se klub podílel na   Okresní přehlídce jedno až
tříletých klisen. Neméně zajímavá je spolupráce členů s Gardou
města Hradce Králové, se kterou ,,válčili,, v červnu na výroční
bitvě u Kolína 1757, dále na začátku července při vzpomínkových
akcích výročí bitvy na Chlumu 3.
7. 1866 a v září v Hradci Králové
na Slavnostech královny Elišky.

Tradičně spolu se Selskou jízdou jsme
se účastnili Svatováclavských slavností rovněž v Hradci Králové. Hodnotný
chovatelský úspěch byl zaznamenán
na Národní přehlídce koní Kinských
v Hradištku u Sadské. Zde obsadila
klisna Minerálka pana Josefa Volfa ve
své kategorii velmi pěkné druhé místo.  
   Přejeme si, aby příští, tj. letošní sezóna byla neméně  úspěšná jako minulá.
Doufáme, že se s čtenáři Zpravodaje  
setkáme na některé z četných akcí
pořádaných naším klubem.
Veronika Glaserová
JK Kunčice

Minerálka v sedle s Veronikou Glaserovou - výročí bitvy na Chlumu 1866 v červenci 2007.

Zajímavé momenty z činnosti SDH Mžany v roce 2007
Členové Sboru dobrovolných hasičů ve Mžanech – nelze říci, že by se
v uplynulém roce nudili. Ba právě
naopak, v jeho průběhu  se věnovali
mnoha rozmanitým činnostem. Znovu zvýšili počet svých profesionálních zásahů.
V lednu byla dvě družstva naší jednotky uvedena do pohotovosti během
orkánu Kyrill. Únorová plesová sezóna znamenala pro naše členy požární
asistenci na bále pěveckého souboru
Gentlemann Singers v Hradci Králové. Březnové dny jsme využili ke třem
technickým pracím (Dub, Mžany a
Sadová) a požární asistenci během
rekonstrukce historické  bitvy u Sudoměře (Kroužek historického šermu
Tesák - Dohalice). Pak to byl zásah
u nebezpečného požáru novostavby
rodinného domu ve Mžanech. V dubnu nás provázely dvě technické práce
(Stračovská Lhota, Sadová). Svátek
práce jsme  oslavili řešením požářiště
(zbytku pouze částečně vyhořelého
materiálu po dohalickém „pálení
čarodějnic“). Ještě týž den se uskutečnil výjezd k demolici zříceného
domu ve Mžanech. Květnová aktivita
našeho sboru byla doplněna technickou prací a likvidací nebezpečného
hmyzu. Obě akce proběhly v Sadové.

Červen byl naštěstí „požárními
prázdninami“ a tak jsme se mohli
plně soustředit na pořádání tradičního dětského dne v naší obci. Červenec   přinesl   úspěšný premiérový
odchyt hada ve sklepních prostorách bytového domu ve Mžanech,
likvidaci nebezpečného hmyzu  
a jednu technickou práci, opět
v Sadové. S hmyzí dotěrností jsme
se znovu dvakrát utkali také v srpnu,
a to v Třesovicích a Střezeticích.. Ve
stejném měsíci jsme s našimi kolegy
z dalších sborů likvidovali následky
zátopy   ve Stěžerách. Babí léto se
prezentovalo mimořádně velkým
počtem (6x) soubojů s nebezpečným
hmyzem - vosami a sršni ve Mžanech,
Hněvčevsi, Sověticích, Třesovicích
a Sadové. Přes dvě říjnová cvičení
a technickou práci v měsíci listopadu v Hradci   Králové jsme přešli
k přípravám na prosincovou výroční
schůzi sboru, na které jsme poté celý
rok zhodnotili.
Na závěr uvádíme ještě nadčasovou
perličku. Cíleným studiem historických pramenů se několika členům
našeho sboru podařilo zjistit skutečné datum založení mžanské jednotky dobrovolných hasičů. Původně
stanovený rok 1910 byl nahrazen

Pomoc při likvidaci následků zátop ve Stěžerách.

mnohem starším letopočtem. První   dobrovolní hasiči ve Mžanech
složili slavnostní slib již 10. října
1886 a poté pečlivě cvičili pod vedením svého velitele Josefa Jahelky. To
dokládá i doslovný citát obecní kroniky z konce předminulého století:
„.. cvičení spolková obyčejně v neděli
a svátek za příznivého počasí na louce
„Na stávkách“ se odbývá a jesti čas na
cvičení vynaložený jistě lépe využitkován, než aby se leckes v hospodě
při pivě nebo kartách prolelkoval..“.

Definitivní tečkou za hodnocením
roku 2007 je naše výzva pamětníkům
a ostatním spoluobčanům, kteří mají
ve svém rodinném archivu fotografie
či dokumenty dokládající jakoukoli
činnost našich předchůdců, aby se na
nás obrátili. S nově objevenými fakty
Vás seznámíme v některém z dalších
čísel tohoto časopisu. Pěkný vstup
do nového roku a pevné zdraví všem
čtenářům přejí hasiči ze Mžan.
V. Koblížek, kronikář

Družstvo Sboru dobrovolných hasičů Mžany.

Odchycený had ve sklepních prostorách bytového domu ve Mžanech.
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VOLEJBALOVÝ ODDÍL TJ SOKOL STĚŽERY
Poslední týden v říjnu 2007 skončilo veškeré volejbalové dění v Mikroregionu Nechanicko. V tomto sportovním odvětví má v krajské soutěži
zastoupení pouze obec Stěžery (ženy
A), v městském přeboru Hradce Králové pak Nechanice (ženy), Těchlovice
(muži) a Stěžery (muži, ženy B).
V obou soutěžích hrají sportovci
uvedených obcí o přední příčky ve
svých skupinách. Volejbalistky Sokola
Nechanice si po podzimní části zajistily 2. místo, hráči Těchlovic ve své
skupině 5. místo a naši stěžerští borci
hrající tutéž soutěž, ale v jiné soutěžní skupině pak místo 4. Oba mužské
týmy postoupily do nadstavbové jarní části soutěže, kde se určitě utkají
a změří navzájem své síly.
Největší radost nám však udělaly
hráčky Sokola Stěžery A, které podzimní část Krajského přeboru II. třídy vyhrály! Z odehraných 18 zápasů
poznaly hořkost porážky jen ve dvou
utkáních. V sestavě Petra Ježková,
Zdena Klátová, Kristýna Macháčková, Andrea Malá, Ivana Niagová, Jana

Odvárková, Lenka Tesková a posila
na hostování Petra Stárková, po tvrdých trénincích před sezónou sklízely tyto hráčky v soutěžních utkáních
jen samé úspěchy. Parta, která spolu
hraje již několik let, dokázala porážet
soupeřky nejen výbornými výkony na
kurtu, ale i dobrou náladou a psychickou pohodou během zápasu a někdy
i za pomoci pestré škály svých fanoušků.
Úspěch nepatří jen výše jmenovaným hráčkám, které prvenství vybojovaly na hřišti, ale i spoluhráčkám,
které během sezóny stěžerský tým
doplňují tak, aby byl schopen podávat
kvalitní vyrovnané výkony. Je dobře,
že se týmu vyhýbala zranění a základní sestavu nebylo nutné radikálně
měnit. Přesto si zahrála všechna děvčata uvedená na soupisce. V družstvu
se sešla parta od studentek, stresujících se ze zkoušek ve škole, až po
mamky od rodin, které po celotýdenní
pracovní náplni měli dostatek sil zajistit rodinu o víkendu a vyrazit často
i několik desítek kilometrů od HK, aby

Družstvo stěžerských volejbalistek se svými maskoty z řad stolních tenistů.

startovaly v náročné volejbalové soutěži. Pokud se vážení příznivci sportu
přijdete podívat na některý ze zápasů,
který se odehrává ve sportovním areálu Sokola Stěžery, uvidíte, že se jedná
skutečně o kvalitní volejbal a ne pouze
o rekreační pinkání.
Popřejme tudíž všem volejbalovým

oddílům Mikroregionu Nechanicko
hodně podobných úspěchů, klidnou
zimní přípravu bez zranění a v jarní části soutěží co nejvíce vítězných
zápasů.
- radar -

Zdobení stromečku u hajného Robátka
Dne 12. prosince 2007 se ve Mžanech
uskutečnilo předvánoční setkání myslivců a dětí s rodiči. Byl to nultý ročník
nové tradice, kterému bylo přítomno asi 50 účastníků. Na zahájení byly
spouštěny slavnostní myslivecké fanfáry. Poté všechny přítomné přivítal
předseda MS Mžany pan Valena. Dalším programem provázela přítomné
účastníky ředitelka základní školy paní
Vecková. Děti ozdobily vánoční stromeček pro zvířátka do lesa – ovocem,
mrkvičkami apod. Přednášely pásma
básniček, říkanek, písniček o vánocích
a zvířátkách. Myslivecký hospodář pan
Hnízdil měl připravené pásmo o myslivosti a zvířatech v naší přírodě dopro-

vázené snímky nahranými na DVD
a odborným výkladem. Jako občerstvení se podával čaj a dětmi vlastnoručně
upečené vánoční cukroví. Setkání se
vydařilo a přítomní se domluvili, že
budou v těchto předvánočních setkáních pokračovat nadále.
Všichni odcházeli domů dobře
naladěni a v pohodě. Myslím, že takové
akce, a mohlo by jich být více, jsou lepší než hořekovat nad malým zájmem
mládeže. Takové a podobné akce
mohou napomáhat ke zvýšení zájmu
mládeže o přírodu, její ochranu a též
o myslivost.
Břetislav Hnízdil

Redakce vyhlašuje soutěž pro čtenáře
zpravodaje pod názvem Kde to je?
Správnou odpověď, kde se nachází tato
chalupa, posílejte na ou@mokrovousy.cz do
31. 3. 2008. Vyžádejte si prosím potvrzení
o doručení zprávy. Z došlých odpovědí
správní rada vylosuje výherce, který
obdrží cenu. Výsledky se dozvíte na www.
nechanicko.cz a v příštím čísle zpravodaje,
které vyjde začátkem května.

Děti ZŠ Mžany při svém vystoupení.
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