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Zajímavosti z regionu

CO TAKHLE PROŽÍT VÁNOČNÍ ČAS NA ZÁMKU?
Hrádek - Zámecká posádka
Hrádku u Nechanic se už nyní připravuje na Vánoce. Po roční pauze
se totiž chystá tradiční adventní
program, který se tento rok uskuteční od 27. listopadu do 12. prosince.
Koncem listopadu se otevřou brány
do vánočně vyzdobených interiérů, provoněných perníčky, skořicí
a punčem. Na prohlídkové trase se
seznámíte s historií Vánoc, jejich
zvyky a tradicemi.
Oblíbené vánoční prohlídky jsou
v týdnu pro objednané skupiny od
8:00 do 16:00 hod. I ve všední den
však můžete přijít bez objednání
a užít si neopakovatelnou atmosféru zámku, a to každý den ve 14:00
hodin. Víkendy jsou otevřené pro
všechny od 9:00 do 16:00 hodin.
Možnost nahlédnout do svíčkami osvětlených zámeckých komnat
bude při tzv. Vá-nočních prohlíd-

VÝSTAVA NA STROMECH

kách, které proběhnou v pátek 3.
a 10. prosince od 17:00 do 20:00
hodin.
V sobotu 27. listopadu, 4.
a 11. prosince budou patřit večery
na zámku koncertům ve Zlatém
sále. Těšit se může na klavírní koncert, pěvecký sbor, ale i na recitaci
s hudebním doprovodem. Více informací o koncertech a jejich rezervacích již 1. listopadu na www.
zamek-hradekunechanic.cz.
K Vánocům na Hrádku neodmyslitelně patří i otevřená a vyhřátá
zámecká kuchyně, které na vás bude
čekat i tento rok s pravým zámeckým punčem, kávou a cukrovím.
Kromě historické kuchyně můžete o víkendech navštívit i kavárnu
Anny z Harrachu.
Budeme se na vás těšit na zámku.
Anna Chlumová

ZAHRADA ŠKOLKY OŽILA

■ Děti z MŠ Probluz se mohou těšit z nových herních
prvků na zahradě mateřské školy. Foto: Zuzana Dvořáková

■ Celorepublikový happening na podporu Týdne důstojné práce.
Výstava nesla název podle letošního zaměření - Život v bavlně
a prohlédnout jste si ji mohli v parku u kulturního domu.
Foto: Adéla Kohoutková

historie

KNIHA DEKORACE K RAKOUSKO-PRUSKO-ITALSKÉ VÁLCE V ROCE 1866
Ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové vydal Komitét pro udržování
válečných památek z roku 1866 knihu autorů Jindřicha Kudrny a Jany
Vaňkové, Dekorace k rakousko-prusko-italské válce v roce 1866. Autoři
navázali na práci známého faleristy
pana Václava Měřičky a mimořád-

ným způsobem ji doplnili na úrovni
současného poznání. Opravili některé
nepřesnosti a omyly této práce, které
nebylo možné před rokem 1989 zkoumat v zahraničních archivech. Jedná
se o nejrozsáhlejší úzce specializovanou sbírku nejen v České republice.
Dokumentuje válečný konflikt v še-

desátých letech devatenáctého století,
který se úzce dotýká našeho kraje po
málo známé stránce. Uvedenou publikací tuto zkompletovanou a popsanou
sbírku vyznamenání a upomínkových
medailí vybavenou instruktivními fotografiemi všech dekorací předkládají
autoři sběratelské veřejnosti a všem

zájemcům k poučení a identifikaci
válečných vyznamenání k válce v roce
1866. Knihu lze za cenu 490 Kč objednat u Komitétu 1866 na jeho internetových stránkách, nebo v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Jaroslav Fejfar

ZAKARPATSKÁ UKRAJINA - ZAPOMENUTÝ KRAJ EVROPY
Z Hradce Králové do ukrajinského zakarpatského města Buštyno je to nejkratší cestou přibližně 800 km. Přesně tuhle trasu jsme začátkem října jako tým Hradeckého venkova a MAS
Společná Cidlina absolvovali a vyrazili za poznáním tohoto bývalého československého regionu. Počasí nám nesmírně přálo
a zažili jsme ten krásný pravý barevný podzim s každodenní
jasnou oblohou. V Zakarpatské Ukrajině jsme strávili necelý
týden a z toho byl každý den nabitý zážitky všeho druhu. Měli
jsme tu možnost se seznámit s mnoha pohostinnými místními
lidmi a okusit tak pravou ukrajinskou kuchyni. Cesty byly tu
a tam poněkud hrbolaté, ale i tak nás za doprovodu volně se
pohybujících krav dopravily na mnoho zajímavých míst.
Během naší ukrajinské expedice jsme navštívili oblíbenou
turistickou vesnici Koločava, která je proslulá jako rodiště obávaného Nikola Šuhaje Loupežníka. Zúčastnili jsme se exkurze
v ukrajinském vinařství Chizay a prohlédli si věhlasnou výrobnu medu. Tyto návštěvy se samozřejmě neobešly bez degustace
vynikajícího vína či medoviny. V neposlední řadě jsme měli
možnost nahlédnout do běžného chodu základní a mateřské
školy ve městě Ťačiv a dozvědět se tak něco více o fungování
školního systému na Ukrajině. Byly to dny plné poznávání
kulturních a společenských rozdílů, předávání cenných zkušeností a postřehů a prohlubování česko-ukrajinských vztahů.
Pokud situace dovolí, rádi bychom na jaře naší výpravu zopakovali a už teď jsme velmi zvědaví, co pro nás tento kraj nachystá tentokrát.
Milada Rohlenová
analytička projektu MAP II ORP Hradec Králové
www.hradeckyvenkov.cz

■ Koločavské muzeum Stará vesnice. Foto: Daniela Rejlová
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KALENDÁŘ NA ROK 2022 NÁS ZAVEDE DO PŘÍRODY
Mikroregionální kalendáře mají už
svou historii. Letos je to popáté, co
jím můžete listovat. Vzpomenete si,
kdy to vlastně všechno začalo?
V prvním mikroregionálním kalendáři v roce 2018 jsme mohli prohlížet autorské fotografie Jana Vratislava. Spojili jsme tak po dlouhé době
všechny obce do jednoho milého
projektu. A protože byl občany hodnocen velmi kladně, rozhodli jsme
se ve vydávání kalendáře pokračovat.
V roce 2019 jste v něm našli historic-

ké pohlednice, které ochotně zapůjčil
sběratel Pavel Mrkvička z Třesovic.
Listování v kalendáři z roku 2020 se
neslo v duchu srovnávání minulosti
a současnosti. Našli jste v něm různá
místa, budovy či zákoutí mikroregionu – jak vypadaly před lety a ze
stejného pohledu nafocené v dnešní
době. Historické fotografie dodali
starostové a stará místa pro vás zachytil mladý nadějný fotograf Matěj
Krátký. V roce 2021 jste se mohli
seznámit se sakrálními stavbami.

Snímky pro vás vybírali starostové
ve spolupráci s fotografkou Lucii Tomáškovou.
Kalendář – letos tematicky zaměřený na vodu, zemi, vzduch a slunce
Záměrem kalendáře na rok 2022
není ukázat naše obce, jak je zná
každý. Můžete nahlédnout do přírodních krás a zákoutí, které vás budou
lákat k návštěvě. Příroda je mocná
čarodějka, čaruje na zemi, ve vodě, ve
vzduchu a i slunce dokáže vykouzlit
neuvěřitelné pohledy na místa, která

jsou pro mnohé z vás obyčejná. Fotografka Věra Kobrová pro vás zachytila známá i neznámá zákoutí všech
členských obcí, místních částí i malých osad. Některé najdete i víckrát,
a to se spousta nádherných fotografií
nevešla.
Kalendáře je možné do konce
tohoto roku zakoupit. V úředních
a otevíracích hodinách v Mokrovousích na obecním úřadě a ve Štolbově
městské knihovně v Nechanicích.
Jana Pečenková

2022
DÁVÁME O SOBĚ VĚDĚT

Nechanicko - V posledním období
využíváme možnost pořádat a účastnit
se hromadných akcí. Všechny členky
projektového týmu (Komunitní sociální práce na venkově) jste mohli potkat
5. září na Olympijském dnu ve Lhotě
pod Libčany. S dětmi jsme se sice nevěnovaly olympijské disciplíně, ale přesto
jsme vyzkoušely jejich fyzickou zdatnost. Rodičům a prarodičům jsme předaly informace o našich aktivitách, plánovaných akcích i potřebné kontakty.
18. září jsme v Roudnici vítaly v cíli
účastníky akce Mikroregion na kole.
I je jsme lákaly na naše další sousedské
setkání a předávaly kontakty a informace. To ale bylo v sousedním mikroregionu Urbanická brázda.
U nás jsme absolvovaly úžasnou
sobotu ve Mžanech. 25. září všechny účastníky „posbíral“ autobus pana
Bráta z Hřibska. V deset hodin začala
exkurze v Zemědělské akciové spo-
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■ Pohled z dronu na
letní setkání v Suché.
Foto: Petr Bláha
lečnosti Mžany. Prohlídka podniku se www.hradeckyvenkov.cz nebo Face- sociální práce na venkově pořádáme.
zasvěceným výkladem ředitele, Luďka book, kde najdete další pozvánky na
Homoláče, všem nastínila složitosti akce, které v rámci projektu Komunitní
Ladislava Tichá
rostlinné i živočišné výroby i radosti
z aktivit, které se v „akciovce“ daří.
Dalším zastavením byl Pivovar Lindr Mžany. Zde nás čekal výborný oběd,
prezentace aktivit projektu Komunitní
sociální práce na venkově, ale i prohlídka pivovaru, restaurace, penzionu,
posilovny a místního wellnes.
Závěr našeho sousedského setkání
proběhl v Minicukrovaru Mžany. Majitelé, manželé Petra a Zdeněk Stránský
nám umožnili nahlédnout do jejich
výrobních prostor. Ukázali nám, jak se
vaří sirob a pečou bramborové placky,
které s ním chutnají přímo skvěle. Tento zážitek všem vřele doporučujeme.
Milé posezení bylo krásným závěrem
povedené akce.
Těšíme se na další setkání s Vámi.
Proto sledujte naše webové stránky
■ Exkurze začala v ZAS Mžany prohlídkou podniku. Foto: Eva Vašáková

region

SPOLUPRÁCE OCHRÁNCŮ PŘÍRODY, SAMOSPRÁVY A ZEMĚDĚLCŮ
Nechanicko - V jarním čísle Zpravodaje mikroregionu (2/2021) jsme
představili projekt České společnosti
ornitologické (ČSO) s názvem Cesta ke
zdravější zemědělské krajině spoluprací
ochránců přírody, samosprávy a zemědělců. Od zahájení projektu uplynulo
přes osm měsíců a my za sebou máme
řadu individuálních schůzek a dní v terénu. Bavíme se o krajině, zemědělství
a možnostech, jak na území Nechanicka vytvořit více prostoru pro přírodu.
Na povrch postupně vychází jeden
návrh k oživení krajiny za druhým. Za
spolupráci a četné nápady vděčíme jak
zúčastněným stranám v názvu projektu, tak mysliveckým sdružením nebo
obyvatelům mikroregionu.
Zkrátka nepřichází ani naše nejoblíbenější zúčastněná strana projektu – ptáci. Polní druhy ptáků na území
Nechanicka zmapovali ornitologové
Lukáš Kadava a Oldřich Forman. Celkem zaznamenali přes 60 druhů více či
méně vázaných na zemědělskou krajinu. Z nejčastějších pozorování můžeme
jmenovat například ťuhýka obecného,
strnada obecného, skřivana polního,
motáka pochopa nebo vlaštovku obecnou. Žalostně málo záznamů pak bylo

zjištěno o dříve běžných druzích, jako
je koroptev polní nebo hrdlička divoká. Ptáci zemědělské krajiny doplácí na
nedostatek pestrosti v krajině i na Nechanicku a malé zastoupení zmíněných
druhů jsou toho důkazem. Potýkají se
zde také s nedostatkem vody v krajině,
což se týká především skupiny bahňáků, kam patří čejka chocholatá nebo
kulík říční. Právě na velká hejna čejek
a racků chechtavých vzpomínali lidé na
nejednom z našich společných setkání.
Schůzky a výjezdy do terénu ale nejsou všechno. Nejvíce času trávíme,
jako dnes už snad každý, za počítačem.
Poznatky z terénu a vybrané návrhy na
oživení krajiny shromažďujeme a zpracováváme do většího detailu k dalšímu
projednávání. Kromě toho vzniká ve
spolupráci s nadací Partnerství přehledná a uživatelský velmi přátelská
databáze dotací, která bude zpřístupněna na webu Živé půdy během podzimu. Kdokoliv se zájmem udělat něco
pro krajinu bude mít brzy možnost se
rychle a bezbolestně dopátrat toho pravého dotačního programu pro svůj záměr. To ocení určitě každý, kdo se už ve
spletitém světě dotací někdy ocitl.
K ozdravení krajiny můžeme dojít

■ Projekt by mohl přispět k obnovení polní cesty vedoucí z Pšánek do
Nerošova. Fofo: Václav Zámečník
různými způsoby. My si vybrali cestu
založenou na vzájemné komunikaci a hledání společného východiska.
I v příštích měsících nás proto čekají
hlavně různorodá setkání, pořádání kulatých stolů a zajímavé diskuze
o krajině, které navážou na podzimní
seminář pořádaný první týden v listopadu. Chcete-li být součástí projektu,
neváhejte se nám ozvat se svými podněty. Třeba se právě váš nápad podaří

v budoucnu zrealizovat a krajina Nechanicka bude zase o něco pestřejší.
Aktivity ČSO v mikroregionu Nechanicko podporuje Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU
a Královéhradecký kraj.
Václav Zámečník – 776 368 360,
zamecnik@birdlife.cz
Karolina Mikslová – 776 738 237,
mikslova@birdlife.cz

AKCE BY SE NEOBEŠLA BEZ SPONZORŮ
SUCHÁ - 21. 8. 2021 proběhl již 4.
ročník naší, dá se říct již tradiční akce
pro děti Rozloučení s létem. Jako předešlé ročníky i letos jsme byli velmi
překvapeni, kolik lidí neváhalo přivést
své děti, aby si užily trochu zábavy.
I letos patří velké díky našim sponzorům. Děkujeme za podporu a doufáme, že i příští rok nás podpoříte.
Děkujeme všem našim ochotným
pomocníkům, kteří věnují svůj volný
čas a pomáhají nám z dobré vůle a bez

nároku na odměnu. Velmi si toho ceníme.
Tentokrát nebudeme vyjmenovávat,
co vše jste mohli letos vidět a užít si
na naší akci. Tentokrát chceme zveřejnit naše sponzory. Děkujeme: Zdeněk
Soukup - MM reality, Jiří Neuman, ZD
Nechanice, Drogerie - Romana Čáslavská, BET s. r. o., Perník s. r. o., Zahrada
OK, Střechy HK, Agromex, ZP Ministerstva vnitra.
Martina Vávrová, Lucie Kalousková

■ Pohled z dronu na letní setkání v Suché. Foto: Petr Bláha

JEŠTĚRKA SE LÍBILA
Stěžery - V druhém letošním čísle tohoto zpravodaje jste si mohli
přečíst článek s názvem: „Barevnou
ještěrku potkáte u Stěžer“. Pojednával o kreativní keramické výzdobě
zpomalovacího ostrůvku na komunikaci před vjezdem do naší obce ze
směru od Nechanic. Možná, že jste se
někteří stihli pokochat krásou zelené
keramické ještěrky. Bohužel, ještě než
se k vám časopis dostal, byla ještěrka

pryč. Nějakému nenechavci se líbila
natolik, že nás o ni připravil. Naštěstí se naše keramička paní Miroslava
Horáčková nenechala zlodějem otrávit a vyrobila ještěrku novou. Věříme,
že v této chvíli tam ještě leží a projíždějícím řidičům při nařízeném zpomalení zlepší náladu a udělá radost.
Paní Horáčkové za to patří dík.
Dagmar Smetiprachová
starostka

■ Zpomalovací ostrůvek zdobí ještěrka výtvarnice Miroslavy Horákové.
Foto: Michal Skřivánek
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PŘIPOMNĚLI JSME SI ČESKOSLOVENSKÉ LEGIONÁŘE
Stěžery - Příležitostí ke vzpomínání na naše legionáře se stala slavnost dokončení renovace kapličky
ve Stěžírkách. Kaplička byla postavena před 100 lety jako vzpomínka na
československé legionáře, kteří svou
dobrovolnickou účastí v bojích první světové války významně přispěli
k založení Československé republiky
28. října 1918. Domácí i zahraniční
odboj během války vzbuzoval velké sympatie k úsilí Čechů a Slováků
o svou vlastní státnost, což podpořilo
Masarykovu snahu o uznání našeho
vlastního státu.
Stav kapličky si žádal renovaci,
proto jsme se rozhodli využít dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
a přistoupili jsme k opravě ve snaze,
aby se kaplička stala opravdu důstojnou vzpomínkou na ty, kteří za naši
zem bojovali. Oprava spočívala v izolaci zdiva, očištění vnějšího pláště,
v renovaci kovových dveří a v kompletní výměně vstupních pískovcových schodů.
Slavnost jsme naplánovali na poslední zářijový pátek. Oslava venku
byla zahájena zpěvem dětí naší zá-

kladní školy. Následoval projev starostky, ve kterém připomněla historický význam československých legií.
Ke schodům kapličky byla položena
slavnostní kytice. Tím skončila oficiální část a lidé se přesunuli do vnitřních prostor stěžíreckého kulturního
domu, kde byla připravena výstava.
Tvořily ji panely zapůjčené z Muzea
východních Čech a předměty a písemnosti, které zapůjčili místní obyvatelé. Byly zde dobové předměty zachované po předcích, přepisy deníků
a kronik a vzpomínkové příběhy některých občanů na členy svých rodin.
Celá slavnost byla zakončena volnou zábavou v areálu u požární nádrže ve Stěžírkách. Zde si účastníci
mohli zakoupit zákusky připravené
kuchařkami z mateřské školky, v bufetu U Soptíka si mohli dát pivo,
kávu, či klobásu. K dobré náladě vyhrávala Hradecká dechová hudba.
Výstava byla ponechána ke zhlédnutí celých čtrnáct dní a byla zakončena komentovanou prohlídkou. Tu
zajímavě provedli členové Československé obce legionářské pánové Hrubecký a Vorel. Oblečeni v původních

■ Slavnostní otevření renovované kapličky. Foto: Petra Kopecká
legionářských uniformách překvapili
své posluchače ohromným zaujetím
pro danou tématiku i pro celou dobu,
pro naši zem tak důležitou.
Věříme, že jsme touto akcí připomněli významnou část našich dějin
a odvahu našich předků. Opravená
kaplička bude nejen zdobit obec, ale

vracet nás ve vzpomínkách do té části našich dějin, na kterou bychom nikdy neměli zapomenout.
Srdečně zveme občany našeho mikroregionu, aby si přijeli prohlédnout
tuto naši krásnou stěžíreckou kapličku.
Dagmar Smetiprachová, starostka

NOVÁ PROVOZOVNA KOSMETIKY A PEDIKÚRY ZAHAJUJE SVŮJ PROVOZ
Mokrovousy – více jak dva roky
obec hledala vhodného nájemce do
prostor bývalé čekárny a ordinace
praktického lékaře pro děti a dorost
MUDr. Zdeňka Slavíka. Obec prostory nabízela k pronájmu, nikoliv
ale jako budoucí kanceláře či sklady.
Chtěli jsme, aby nový nájemce mohl
přinést pro místní i přespolní nějakou
službu. To se letos podařilo. 11. října
Iva Machytková slavnostně otevřela
prostory. V jedné z pronajatých místností je provoz kosmetických služeb,
v druhé pedikúra.
„Co si máme představit pod pojmem kosmetická služba?“ jsme se
zeptali paní Machytkové. „Kosmetické
ošetření zahrnuje povrchové čištění,
tvarování a barvení obočí, masáž obličeje, peeling, hloubkové čištění a masku. Kosmetické ošetření je prováděno
italskou značkou PHYSIONATURA.
Aktivně se věnuji také spolupráci s firmou JUST NAHRIN“, vysvětlila Iva
Machytková.

s názvem PODOLOG nova 3s. Jedná
se o bezkrevné nebolestivé ošetření
bez rizik přenosu infekce a mykotických onemocnění kůže nebo nehtů,
o systematickou úpravu zarůstajících
nehtů a odstranění přebytečné rohoviny bez předchozího namáčení ve
vodě, avšak po provedené dezinfekci
nohou. Jde o velmi šetrný způsob péče
o nohy, který je vhodný i pro diabetiky, kardiaky, pacienty s lupenkou,
onemocněním žil nebo s neuropatií,
ale i pro těhotné ženy. Na závěr pedikúry je masáž nohou, kterou provádím
pomocí značky Just Nahrin.
Poslední otázka pro paní Machytkovou – „Kde Vás případní zájemci
o Vaše služby najdou?“
„Pronajaté prostory jsou v přízemí
obecního úřadu v Mokrovousích. Objednat se můžete na telefonním čísle
724229216. Pro stálé i nové zákazníky
nabízím i možnost zakoupení dárkového poukazu, který upravím dle přání zákazníka“.

Zajímalo nás také co je to vlastně
Paní Machytkové přejeme spoustu
tzv. suchá pedikúra.
spokojených zákazníků, kteří se do
„Jedná se o přístrojové ošetření. Mokrovous budou rádi vracet.
Pracuji s nejnovějším typem přístroje
Jana Pečenková
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■ V Mokrovousích jsme otevřeli kosmetické služby. Foto: Jana Pečenková
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BUDOVÁNÍ KANALIZACE JE U CÍLE
Těchlovice - Odpadové hospodářství bylo, je a bude vždy silné téma.
A přístup k němu také. Názory se
mění s věkem, sociálním postavením,
zkušenostmi a s osvětou. Doby, kdy
jsme si mohli říkat, nějak bylo, nějak
bude, jsou ty tam. Jediný možný přístup je nejen zodpovědnost k sobě samému ale i k okolí.
Těchlovice jsou vesnicí na kopečku. Má to svůj líc, obzvlášť v krásných rozhledech. Navíc jsou obklopeny sady, jejichž estetiku oceňujeme
hlavně na jaře. Máme ale i svůj rub.
Zodpovědnost za čistotu vod a půdy.
Protože jsme „střechou“ tohoto malebného kraje.
Proto již v minulém volebním období zažádali zastupitelé o grant, který
podpořil vybudování kanalizace a čistírnu odpadních vod. Vlastní stavba
trvala necelé dva roky a 23. července 2021 proběhla kolaudace díla. Přečkali jsme nepohodlí, menší nedorozumění, rady „odborníků“, splnitelné
i nesplnitelné připomínky. Naše svědomí vůči životnímu prostředí může
být tedy čisté.
Teď ale nastane další fáze. Nic není
zadarmo. Obec bude vytvářet fondy
na údržbu a opravu ČOV, občané začnou platit stočné. Negativa na novém
způsobu odvádění odpadních vod se
vždy najdou, ale je třeba vidět hlavně
stránku pozitivní, která je důležitá nejen pro občana samého, ale i pro okolí.

Je to především zlepšení životního
prostředí, zvýšení kvality života v obci,
odstranění nelegálního vypouštění
odpadních vod do dešťové kanalizace,
zrušení starých prosakujících jímek
a septiků a tím i řešení čistoty povrchových vod. Vybudováním technické
vodohospodářské infrastruktury je
umožněno i případným novým výstavbám napojení na kanalizaci a tím
je systematicky řešena likvidace odpadních vod i do budoucna. Konečný
efekt spočívá ve zvýšení naší životní
úrovně i zvýšení zájmu o bydlení na
území obce. Nezanedbatelné pro nás
je i zhodnocení cen nemovitostí.
Stali jsme se obcí, která vzala zodpovědnost za znečišťování životního
prostředí vážně a postavila se k tomu
čelem. Mysleli jsme i na ty, ke kterým
tečou naše vody.
Celková hodnota stavby byla
53 milionů korun. Vše jsme vybudovali díky vlastním zdrojům, fondům
EU (Fond soudržnosti) z operačního
programu životního prostředí a z investičních fondů Královéhradeckého
kraje.
Teď si budeme přát, aby vše fungovalo bez závad a naše rozhodnutí bylo
zhodnoceno dobrým pocitem z dobře
vykonané práce. Protože odpadové
hospodářství bylo, je a bude vždy silné
téma.
Blanka Macháčková

■ Práce na kanalizaci v obci už jsou minulostí. Foto: Vladimír Strejcius

BEZPEČNOST NAŠICH OBČANŮ
Sadová – naši občané se konečně
mohou bez obav dostat na autobusovou zastávku směrem na Hradec
Králové. Po třech letech úsilí, se povedlo zrealizovat nový přechod pro
chodce na silnice I/35 u Kanonýra
Jabůrka. Nebylo jednoduché domluvit
kde naplánovat a následně zrealizovat

přechod pro chodce, který by mohl
být povolen dle nynějších platných
norem a platného stavebního zákona. Stavební povolení jsme získali
téměř po dvou letech. Zažádali jsme
o finanční podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Dotace na stavbu "Přechod pro chodce v obci Sadová" byla schválena a tak
již nic nebránilo vypsat výběrové řízení na zhotovitele této stavby. Vybrána
a schválena byla firma M-Silnice a.s.,
Pardubice. Po necelých dvou měsících
byl nový přechod pro chodce zrealizován a nyní jsme již obdrželi i kolau-

dační rozhodnutí. Jsme velice rádi, že
občané mohou bezpečně přejít frekventovanou silnici I/35 a dostat se tak
na autobusovou zastávku a zpět. Poděkování patří zhotoviteli stavby firmě
M-Silnice, a.s., za vynikající spolupráci a profesionální přístup.
Dušan Jedlička

■ V Sadové už je přecházení chodců bezpečnější. Foto: Dušan Jedlička
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KONCERTY, DIVADLO, DĚTSKÉ AKCE – TO VŠECHNO V KAMENICI
Pšánky - V minulých číslech Zpravodaje Nechanicko jsme vás informovali o tom, co se dělo u nás v lesíku
v Pšánkách.
Jelikož se blížíme do finále a neustále pracujeme v Kamenici na dřevěném
podiu v historické podobě, musíme
přiznat, že z toho máme nejen my velikou radost, jak nám dílo roste.
Bez Vás by to ale nešlo. Musíme
poděkovat těm, kteří nás přišli v létě
podpořit na benefiční prodej. Ať jste
byli účinkující nebo hosté, udělali jste
nám velikou radost. Díky tomu jsme
mohli poslat peníze na dárcovskou výzvu, kterou nám nadace VIA navýšila
o 20.000 Kč.
Další skvělá zpráva je, že jsme zvítězili v soutěži firmy Opavia o dodávku
plnou sladkostí, která byla určena pro
projekty s podporou nadace VIA. Jak
naložíme s těmito dobrotami? Rozdělíme je mj. dětem z katastrů obcí Pšánky,
Petrovice, Milovice, Petrovičky, Myštěves a Lodín, jejichž obecní úřady nám
přispěly finančním darem.
Kus práce za s sebou nechali dobro-

volníci ze Pšánek, ale přišli nám pomoci i přespolní. Také jim patří velké díky.
Velkou zásluhu na tomto projektu má firma Truhlářství Okrouhlický
a syn z Lodína, která nás neodmítla
a šla do toho s námi.
Postavili konstrukci a Kamenice začala dostávat jiný rozměr. Začala nám
růst a sny se pomalu začaly plnit.
V srpnu se na toto nádherné místo přijel osobně podívat pan hejtman
Martin Červíček. Velmi se mu líbila
vize a záměr Kamenice. Moc si toho
vážíme a děkujeme.
A to jsou vaše nejčastější dotazy: Co
bude dál? Kdy bude první akce v Kamenici? Voláte "Pojedeme do Pšánek!"
Nostalgické ohlasy, které nás udržují
v tak krásné energii.
V květnu bude historické dřevěné
pódium dokončeno. Do té doby bychom chtěli pozvat kapely, které tady
vystupovali. Chtěli bychom uspořádat
divadelní představení pro děti, protože
ony byly ten motor, který nás hnal kupředu.
Chceme hlavně vrátit děti zpátky

do přírody chceme jim zde vytvořit
zázemí pro různé hry, tradiční akce,
příměstské tábory, aby i ony věděly, že
mají prostor se scházet v přírodě, aby se
znali místní i přespolní, aby si vytvořili
kamarádské pouto z mládí, jako jsme
to měli my.

O všem vás budeme informovat
ve Zpravodaji mikroregionu, na Fb
Kamenice, Fb kulturní akce v Hořicích a okolí i na plakátových plochách
v okolních vesnicích.
Radka Kubečková

■ Pódium v Kamenici bude brzy dokončeno. Foto: Radka Kubečková

PADESÁT LET KNIHOVNÍKEM
Stěžery - Nevěřili byste, jak dlouho
vydrží člověk dělat knihovníka. Musí
to mít rád, musí to umět a musí mít
přehled o všem, co se kolem knih
děje. Právě takového ve Stěžerách
máme. Letos je to právě 50 let, co náš
pan knihovník Václav Pavlíček půjčil
svému prvnímu čtenáři knížku. Stalo se tak v jeho rodné vsi Osice. Zde
působil 4 roky a po přestěhování do
Stěžer samozřejmě pokračoval zde.

Knihovnu vede na skutečně profesionální úrovni. Celá léta půjčuje knihy,
radí svým čtenářům a spolupracuje
se školou ve výchově nových čtenářů. Jako zkušený zahrádkář poskytuje
vyžádané rady i v této oblasti. Za to
vše si zaslouží poděkování a uznání.
Přejme mu, aby mu knihovnický elán
vydržel ještě mnoho dalších let.
Dagmar Smetiprachová,
starostka

■ Václav Pavlíček, knihovník Stěžer. Foto: archiv knihovny HK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROBLUZ
Probluz - Během měsíců března až
července bylo kolem budovy školy
na Probluzi rušno. Pokračovali jsme
v opravách z loňského roku, kdy jsme
provedli drobné práce uvnitř budovy.
Staré nevyhovující podlahy v učebnách a v tělocvičně už si zasloužily
výměnu. V celé budově jsme stará
svítidla nahradili novými úspornými LED svítidly. Letos přišla na řadu
oprava fasády. Ve výběrovém řízení
zvítězila firma Petr Lacourt Dolní
Přím. Práce byly odvedeny v požadované kvalitě a v termínu, za což firmě
děkujeme a budeme se těšit na další
vzájemnou spolupráci. Na tento projekt jsme požádali o dotaci Ministerstvo místního rozvoje – konkrétně do
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dotačního titulu Opravy veřejných tace byla ve výši 1 600 081 Kč. Obec září budova školy svojí novotou do
budov. V prvním kole hodnocení žá- ze svého rozpočtu uhradila částku dalekého okolí. Přijeďte se podívat
dostí jsme neuspěli, ale usmálo se na 893 483 Kč.
k nám na Probluz.
nás štěstí a dotaci jsme získali. DoDíky těmto provedeným pracím
Petr Švasta, starosta

■Budova školy má od letošního školního roku novou fasádu. Foto: Petr Švasta

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka

LISTOPAD 2021

listopad 2021 - únor 2022

13. 11.
14. 11.

20:00
17:00

20. 11.

20:00
18:00
14:00
17:00

27. 11.

15:00
16:00
17:00

ÚNOR 2022

LEDEN 2022

PROSINEC 2021

28. 11.
2.–20. 12.
1.–16. 12.
3. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
19. 12.
1. 1.
9. 1.
15. 1.
21. 1.
22. 1.
29. 1.
13. 2.
15. 2.

17:00-20:00
17:00-20:00

18. 2.
19. 2.
26. 2.

18:00
18:30
16:00

17:00
20:00
20:00
20:00
20:00
17:00
20:00
20:00
20:00
10:30

Posvícenská diskotéka s DJ Martinem Borešem. Soutěže, tombola. V obecním hostinci.
DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou. PARFÉM V PODEZŘENÍ.
Čertovský průvod obcí Sovětice a Sadová.
Zájezd do skanzenu v Přerově nad Labem na akci Vánoce v Polabí. Informace OÚ Stěžery.
Tradiční vinobraní v sokolovně.
3. prodloužená, taneční 2021.
Vánoční dílna pro děti i dospělé. V obecním hostinci.
Rozsvěcení vánočního stromečku.
Rozsvěcení vánočního stromu.
Vánoční trhy spojené s rozsvěcením vánočního stromu.
Rozsvěcení vánočního stromu + vánoční dílničky v KD Nechanice - náměstí a kostel.
První adventní neděle a rozsvěcení vánočního stromečku. Zvěřinové speciality, placky se sirobem.
Rozsvěcení stěžerského vánočního stromu, první adventní neděle.
Dílnička pro děti. Vyrob si přívěsek na klíče s jménem. Štolbova městská knihovna.
Výstava betlémů v prostorách obecního úřadu. Otevřeno ve všední dny v provozní době OÚ.
Vá-noční prohlídky na zámku Hrádku.
Vá-noční prohlídky na zámku Hrádku.
Věneček, taneční 2021.
Koncert ve stěžerském kostele. Vystoupí operní pěvkyně Emma Hubáčková.
Betlémské světlo bude v tuto dobu k dispozici před stěžerskou skautskou klubovnou.
Novoroční ohňostroj - náměstí.
Lovčičtí ochotníci. SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ.
Ples Jezdecké federace.
8. ples ZŠ a MŠ Stěžery. Hraje Labytint. V I. obecní hospodě a tělocvičně OÚ.
Myslivecký ples (Tůně).
Ples obce Mokrovousy v sokolovně v Dohalicích.
DS Klas, Klášterec nad Ohří. SATURNIN.
Myslivecký ples.
23. Společenský ples, hraje DROPS. V I. obecní hospodě a tělocvičně OÚ.
Městský ples.
Masopust, pořádá ZŠ a MŠ Stěžery ve spolupráci se stěžerskými skauty a obcí.
Masopust.

Lodín
KD Nechanice
Stěžery
Dohalice
KD Nechanice
Lodín
Pšánky
Těchlovice
Sadová
Nechanice
Mokrovousy
Stěžery
Nechanice
Stěžery
zámek Hrádek
zámek Hrádek
KD Nechanice
Stěžery
Stěžery
Nechanice
KD Nechanice
KD Nechanice
Stěžery
KD Nechanice
Dohalice
KD Nechanice
Těchlovice
Stěžery
KD Nechanice
Stěžery
KD Nechanice

VÁNOČNÍ
SUMEČEK
Pro letošní vánoce,
nechte kapra v rybníce.
Místo řízků, místo klobás,
náš sumeček je tu pro Vás.
Není větší radosti,
než je ryba bez kosti.
115,- // 11 kg
kg
280,- // 11 kg
kg
290,- // 11 kg
kg
39,- // 100
100 gg
32,- // 100
100 gg
360,- // 11 kg
kg

ŽIVÁ RYBA
FILET S KŮŽÍ
FILET BEZ KŮŽE
UZENÝ FILET VAKUOVÝ (cca 0,4 kg)
UZENÁ PODKOVA VAKUOVÁ (cca
(cca 0,25
0,25 kg)
kg)
UZENÉ FILETY BALENÉ V KARTONU (cca
(cca 2
2 kg)
kg)

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ:

pátek 3. 12. • 10.12. • 17.12. + středa 22.12.
formou e-mailových či telefonických objednávek vždy do středy do 12.00 hodin

objednavky@mzanyas.cz
www.mzanyas.cz

495 448 000

Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
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BOOKSTART VE ŠTOLBOVĚ MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Nechanice - V září letošního roku
proběhlo první setkání Bookstartu
- S knížkou do života. Dostavilo se
8 maminek s 11 dětmi. Na první setkání, krásný úspěch. Nejprve jsme si
prohlédli prostory knihovny a seznámili se s dětským oddělením. V mateřském centru na nás čekala paní
psycholožka PhDr. Kristýna Červená
z Pedagogicko - psychologické poradny Hradce Králové, která měla

připravenou přednášku Otazníky ve
výchově dětí batolecího a předškolního věku. Starší děti si prohlížely
knížky, hrály s autíčky, panenkami
a vařily v kuchyňce. Menší děti se
batolily okolo maminek. Maminky
měly tak možnost se v klidu soustředit na výklad paní doktorky. V průběhu přednášky se ptaly na konkrétní
problematiku. Musím všechny děti
pochválit, protože byly opravdu jako

myšky a paní doktorku nerušily. Za
odměnu na konci setkání dostaly výbornou kytičku z lineckého těsta. Za
zajímavou přednášku paní doktorce
velmi děkuji.
Další setkání máme naplánované
na leden 2022, které více zaměřím
na tvoření s dětmi a budou pro ně
připravené dárkové sady.
Na viděnou se těší knihovnice
Adéla Kohoutková

NÁVRAT
DO
MINULOSTI
Radostov – u nás jsme se vrátili do let, kdy
nám bylo „náct“, a to v rámci našeho dalšího
hasičského odpoledne s hudbou. Tato podzimní akce se snad už stala tradicí, sešli jsme se posedmé. Letos nás bylo méně než obvykle, takže
jsme se při tanci neměli šanci mačkat, ale i tak
byla zábava pěkná. Hrála nám živá hudba, absolvovali jsme vědomostní kvíz a měli opravdu
bohatou tombolu. Výzdoba i nabídka baru odpovídala tématu. Bylo zajímavé zavzpomínat,
co jsme pili před lety, vidět, jaké poklady máme
mnohdy doma. Navíc ten, kdo přišel v oblečení
svých „náctin“, měl vstup zdarma. Dočkali jsme
se tak kreací na téma „pionýr“ či „svazák“, což
už současní náctiletí nechápali, ale měli jsme
i návštěvu z dalekého USA. Užili jsme si společně pěkné odpoledne i večer. Poděkování patří
realizačnímu týmu, všem, kteří přispěli do tomboly, i sousedům, kteří se postarali o krásnou
atmosféru. A jaké téma nás čeká za rok?
Eva Vašáková

■ Tématem podzimního setkání byl návrat do minulosti. Foto: Mirka Šarounová

PUTOVNÍ KINO ZAHÁJILO LETOŠNÍ AKCE V CENTRU OBCE
Sadová - Po delší odmlce, kdy nebylo možné kvůli koronaviru uskutečnit
žádné akce, jsme se těšili na první setkání občanů v červnu při promítání
putovního kina, které nám přivezlo
film Ženy v běhu. Další akcí byl turnaj
v nohejbale losovaných dvojic, který se
konal 7. srpna na našem sportovním
hřišti. Šestnáct hráčů rozlosovaných do
osmi dvojic odehrálo 28 zápasů. Vítězi
se stali Petr Zvrškovec a Petr Větvička,
druzí skončili Richard Kadaník a Tomáš Erbs a třetí místo získala dvojice
Jevhen Rusyn a Milan Jedlička.
Na toto sportovní klání navázal již
třetí ročník koncertu Dechového orchestru města Hradce Králové, který se
každoročně těší velké oblibě.
Poslední prázdninový víkend byl ve
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znamení dětského dne, který byl přesu- padu a na vánoční trhy spojené s roz- uskuteční 27. listopadu.
nut z červnového termínu. Předpověď svěcením vánočního stromu, které se
Michal Juklíček obec Sadová
počasí nám moc nepřála, ale nakonec
slunečný den přivítal na sto třicet dětí,
které prošly deseti disciplínami. Na
konci je čekala malá odměna za jejich
výkon.
Během celého dne zároveň probíhaly závody v králičím hopu a návštěvníci
mohli zhlédnout jejich zápolení na překážkách. Celý den jsme završili sousedským posezením s písničkami na přání.
Velké díky patří všem, kteří se na
těchto akcích podílejí, protože bez
pomoci těchto dobrovolníků by nešlo
akce připravovat. Velké díky.
Na závěr bych Vás rád pozval, pokud
nám to situace dovolí, na Čertovský
průvod, který se bude konat 20. listo■ Koncert Dechovkového orchestru je u nás už tradicí. Foto: Jiří Středa

spolky

FESTIVALPARK POD LÍPOU OD LÉTA NEZAHÁLEL
Hřibsko - Rok 2021 sice ještě nekončí, ale náš Festivalpark pod lípou
se pomalu ukládá k zimnímu odpočinku. Tento rok se těžko bilancuje,
byl-li úspěšný, nebo ne. Letos jsme
měli velké plány, ale jako celé dění
v ČR i nás zasáhlo covid šílenství,
s ním spojený lockdown a vládní
opatření. Začalo to již v lednu, kdy
musela být zrušena akce pro malé
sportovce „Šerlišák 1“, závody ve slalomu na Šerlišském mlýně. Rušíme
autobus, sjezdovku, časomíru a hlavně radost všech dětských závodníků.
Tenkrát jsme ani netušili, co všechno
budeme muset letos oželet. Následovalo zrušení maškarního plesu,
MDŽ, Velikonoční zábavy a Čarodějnic. Tou dobou jsme byli smířeni i se
zrušením našeho kulturního mini
festiválku a všichni účinkující již
byli odvoláni. Najednou přišel konec
května a uvolnění opatření. To jsme
si samozřejmě nenechali uniknout
a začali jsme plánovat dětský den. Co
na tom, že byl až v půlce června, děti
byly šťastné a my s nimi. Místo festiválku se nám podařilo dohodnout se

skupinou MANUÁL, která s námi do
poslední chvíle čekala, jestli festiválek bude, a odehrála celonoční koncert sama. Byl to balzám na všechny
duše strádající půl roku v domácím
vězení. Následovaly prázdniny, kdy
akce nepořádáme, ale my jsme nezaháleli a začali jsme zvelebovat hřibecký Festivalpark pod lípou. Vystavěli
jsme venkovní „boudu“ na všechno
vybavení a v její zadní části vzniklo
venkovní sociální zařízení. Přibyly
nové lavičky, stoly, slunečníky a pódium prošlo zinkovnou. Děvčata
natřela pódiové desky a starala se
o nově osetý trávník na nově vyrovnaném terénu. A při tom všem jsme
se těšili, až přijde kulturou nabité
září. Je to tu, začínáme 4. září kulturní peckou. Přijel Divadelní spolek
Obědovice a odehrál na rozšířeném
pódiu komedii „Ve víně je pravda“.
Představení bylo výborné, a už se
těšíme, až herce z Obědovic u nás
opět přivítáme s novou hrou. Další
víkend následoval zlatý hřeb našich
akcí, a to „HŘIBECKÁ 50“. Slavný,
již tradiční závod na běžkách volnou

technikou. Letošní ročník byl věnován jako memoriál našemu sousedovi a pomocníkovi v našich bláznivých
akcích Joskovi Dvořáčkovi, který nás
před rokem opustil. Večer jsme pokračovali posvícenskou veselicí při
koncertu kapely SPEKTRUM. Byl to
úžasný sobotní den. Teď jenom doufáme, že žádný z našich plánů na rok

2022 nevezme za své díky nějakým
omezením. Letos nás čekají již jenom komornější sousedské akce jako
je rozsvěcení vánočního stromečku
a Mikulášská zábava. Vám všem přeji
pevné zdraví a těším se, až se při některé akci sejdeme u nás v Hřibsku.
Za SK Hřibsko z.s.
Michal Elčkner

■ Zlatým hřebem letních akcí je vždycky Hřibecká 50. Foto: Michal Tlučhoř

KONEČNĚ MŮŽEME BÝT SPOLU
Hněvčeves - Po covidové zimní
a jarní pauze jsme se konečně mohli
setkávat nejen přes počítačové monitory. Venkovní aktivity děti hojně využily. Ještě před koncem školního roku si
pomalovaly kamínky, které i pomáhají.
S místní keramičkou si mohly vyrobit
zápichy do zahrádky nebo drobné plastiky. Rodiče si rádi poslechli odborné
rady na lektorovaném setkání Emoce
a potřeby dětí předškolního věku. Času

tráveného s dětmi v rodinách bylo
hodně, ale čeho je moc, toho je příliš
a všichni se těšili na prázdninový čas,
návštěvy, změnu prostředí. Nejmladší děti s rodiči si v Hněvčevsi velmi
oblíbily pravidelné úterní cvičení pro
předškoláky vedené Kateřinou Matuškovou. Při větším teple nechyběly ani
vodní hrátky. Prázdniny začaly tradičním putováním za pokladem, starší generace uvítala pletení z pedigu, setkání

■ Jízda na ponících byla pro děti
velkým lákadlem. Foto: Denisa Jenčovská

pamětníků a děti si zdobily truhličky
a vázičky. Všichni si poradili i s vařením při akci Hraví kuchaříci.
V sobotu 4. září proběhla největší akce Rozloučení s létem. Všechny
místní spolky společně připravily pestrý program plný soutěží a tvoření. Jízda
s poníky, nafukovací hrad, motokáry
a sumo-zápasy v bodyzorbingových
koulích vyzkoušela většina přítomných
dětí. Letní sezóna byla ukončena řádně

v ranních hodinách, ale určitě neskončilo naše setkávání. Podzim je plný
hezkých tradičních a netradičních událostí a doufáme, že se je podaří všechny
uskutečnit.
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.
Blanka Domkářová

■ Sumo- zápasy v bodyzorbingových koulích vyzkoušela většina přítomných. Foto: Vladimír Beran
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LES SE NA JEDEN DEN PROMĚNIL V POHÁDKOVÝ
Těchlovice - V sobotu 28. srpna naše
obec ožila. Na hřišti se sešlo kolem
stovky lidí, z toho dětí bylo přes padesát. Loučili jsme se s létem. A velmi
důstojně. Na programu byl Pohádkový
les, projížďky v kočáře, skákací hrad,
střelba lukem, střelba ze vzduchovky na běžící terč, malování na obličej,
ukázky hasičského útoku libčanských
malých Soptíků, koupání v pěně a další drobná sportovní zápolení i naučné
soutěže. Vstup do pohádky začínal
u čarodějnického stánku s čarodějnými lektvary, pokračoval přes Pařezovou
chaloupku, kde Křemílek s Vochomůrkou vařili povidla, k chaloupce Perníkové. U studánky na děti čekal vlk
a Červená karkulka s košíkem plným
dobrot. Včelka Mája a Vilík naučili děti

sosat sosáčkem nektar ze slunečnice
a Manka s Rumcajsem nechali děti střílet do své nůše borovými a smrkovými
šiškami. U Sněhurky pomáhaly děti
hledat trpaslíky a snažily se vyhnout
nástrahám zlé královny přestrojené za
starou čarodějnici.
Celé odpoledne se neslo v duchu
dobré zábavy a spolupráce. Organizaci
si vzal na starosti spolek Těchlovandy,
který přizval ke spolupráci myslivecké spolky z Libčan a Stěžer a TJ Sokol
Těchlovice. Pestrost celého odpoledne
nadchla nejen děti, ale i jejich rodiče.
Děkujeme všem, kteří nezištně pomáhali. Děkujeme ale i těm, kteří se dobře
bavili. Pro všechny organizátory je to
nejlepší odměna.
Blanka Macháčková

■ Jedna ze zastávek v pohádkovém lese u včelky Máji a Vilíka. Foto: Jiří Zikl

NAMALUJ SOVU
Nechanice - Během letních prázdnin byla
vyhlášena soutěž pro děti NAMALUJ SOVU.
Až do poloviny září mohla tvořivá dítka libovolnou technikou ztvárnit sovy. Sešlo se
neuvěřitelných 66 výtvarných prací. Věk
dětí se pohyboval od dvou do dvanácti let.
Vybrat tu nejhezčí, nejoriginálnější a nejzajímavější sovu byl oříšek. Rozhodli jsme
se ocenit celkem 16 dětí. Všem účastníkům

soutěže velmi děkujeme za jejich čas a snahu. Sovičky jsou většinou namalované pastelkami, fixy, ale i obyčejnou tužkou nebo
pastely. Najde se tu i sova vyrobená z marcipánu či ze suchého listí. Díky dostatečnému
počtu obrázků mohla být vytvořena výstava,
která se nyní nachází na chodbě v prvním
patře Kulturního domu Nechanice.
Adéla Kohoutková

FOUKALO TO O STO ŠEST
Dohalice - Ten, kdo sobotu 2. října projížděl nebo procházel naší obcí,
spatřil desítky draků, které ve slunečném počasí zaplnily oblohu. Počasí
nám velmi přálo, bylo nejen slunečno,

ale také hodně foukalo. Tahle skvělá
kombinace se nepodařila už několik
let.
Na fotbalovém hřišti se opět konala drakiáda pro děti, kterou uspořádal

Spolek občanek Dohalice (určitě znáte
naši zkratku SoDo). Do soutěže bylo
registrováno 50 draků a jejich majitelů.
A protože bylo velmi těžké vybrat ten
nejkrásnější, největší a nejlépe létající

exemplář, ocenili jsme všechny zúčastněné. Děti si domů odnášely medaile,
diplomy a hračky. Drakiádu jsme zakončili táborákem a opékáním buřtíků.
Lucie Brandová

■ Kombinace slunečného a větrného počasí se na drakiádě povedla. Foto: Věra Kobrová
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BESEDA SE SPISOVATELKOU H. M. KÖRNEROVOU
Nechanice - V Týdnu knihoven,
který se pořádá každoročně první týden v říjnu, k nám do Štolbovy městské knihovny přijala pozvání známá
úspěšná spisovatelka paní H. M. Körnerová.
Paní spisovatelka se narodila v Litoměřicích a už od dětství psala
takzvaně do šuplíku. Vystudovala
střední zdravotnickou školu a 15 let
pracovala jako zdravotní sestra. Své
životní zkušenosti ze zdravotnictví
využila v knihách Prosím Vás, sestřičko a Děkuji, sestřičko. V roce
1993 se věnovala již naplno své spisovatelské dráze, když jí vyšla historicko-romantická sága Pán hor. V roce
2002 byl zfilmován román Andělská
tvář. Společnost při psaní jí dělají psi

a kočky. Od autorky máme v knihovně 33 knih, které jsou velmi oblíbené.
Po ohlášení besedy byla kniha Heřmánkové údolí nejvíce poptávanou
knihou. Velmi mě potěšil zájem o setkání s paní spisovatelkou. Velký sál
byl skoro plný a knihkupectví, které
zajistilo prodej knih autorky, mělo
téměř vyprodáno. Čtenáři se aktivně
zapojovali do besedy, která trvala celé
dvě hodiny. Zájem byl i o napsání
věnování do knih, kdy spisovatelka
všem čtenářům vyhověla. Věřím, že
pro všechny zúčastněné to byl nevšední zážitek. Autorce přejeme hodně zdraví a sil k napsání dalších knih.
Honorář spisovatelka věnovala psímu
útulku.
Adéla Kohoutková

■ O autogramiádu paní Körnerové byl velký zájem. Foto: Adéla Kohoutková

ZDRAVÉ DOBROTY OCHUTNALO PŘES DEVADESÁT NÁVŠTĚVNÍKŮ
Třesovice - 28. srpna jsme společně s kolektivem MŠ uspořádali
Den otevřených dveří k příležitosti
výročí 40 let od založení naší školky. Kromě otevřených dveří a volné
prohlídky prostor budovy i zahrady
bylo možné zhlédnout výstavu RETRO stavebnic, didaktických pomůcek,
leporel a hraček, kterou jsme k této
příležitosti vytvořili. Dveřmi prošlo
a s námi pohovořilo dohromady přes
90 návštěvníků. Při této jedinečné
příležitosti jsme mohli prezentovat
i ochutnávku z projektů Zdravé školní
jídelny a Skutečně zdravé školy. Představili jsme pokrmy z řad zdravých
svačinek v podobě tradičních i netradičních školních pomazánek, několik
nově zařazených salátů a mohli jsme
se pochlubit i dýňovou polévkou ze
školního dýňového záhonu, který již
druhým rokem opečováváme společ-

ně s dětmi. Dezerty ke kávě i ke společným hovorům také samozřejmě
nemohly chybět. Ke všem pokrmům
byl přiložen k náhledu či pro domácí
inspiraci i recept s výčtem použitých
surovin.
Společné hovory často směrovaly
právě k našemu vaření ve zdravém
stylu, za což jsme byli velmi rádi. Měli
jsme tak příležitost vyvrátit mýty o jídlech ze zrní či bez chuti. Otevřeně
jsme prezentovali, v čem vlastně spočívá „zdravé“ vaření. Je to vyváženost,
čerstvé suroviny, nejen tuzemské, ale
především regionální, žádné polotovary, žádná umělá dochucovadla,
užití jednodruhového koření bez přidaných „rychlosolí“, užití čerstvých
bylinek z naší školní zahrádky. Dále
hledání nových nápaditých receptů,
hlídání složení každé kupované suroviny. Žádné kouzlo, ale podle nás

správná cesta k položení dobrých
základů pro rozumné a zdravé stravování dětí. Rozvíjí se vnímání jednotlivých chutí a to je vklad do jejich budoucnosti. V neposlední řadě musím
ještě zmínit tu nejdůležitější věc, a to
je mít naprosto úžasnou a ochotnou
paní kuchařku (máme!) a také kreativní, zapálenou a pracovitou vedoucí
školní jídelny (také máme!).
Nový školní rok 2021/2022 jsme
zahájili s maximálně plnou školkou
dětí, přičemž jsme bohužel některým
zájemcům dokonce nemohli vyhovět.
Doufáme, že si jejich zájem o naši MŠ
udržíme a uvidíme se u dalšího zápisu v květnu 2022.
Odpočati a plni energie a plánů
jsme se vrhli na asi nejobtížnější období pro všechny zúčastněné strany,
adaptaci nových dětí. Již nyní, myslím, mohu říci, že jsme s novými

dětmi i rodiči vše zvládli nebývale
rychle a hladce a až na pár posledních
slziček při ranním loučení máme po
chvilce opět školku plnou usměvavých dětí.
A nač se u nás můžete těšit v nadcházejícím období?
Nechceme se nechat odradit předchozím covidovým obdobím a máme
v plánu nadále pokračovat v tradičních akcích školy. Budeme pokračovat v budování lásky ke kultuře a divadlu, v péči o již nechtěná zvířátka
(nyní Osmák degu a Agama vousatá),
v zazimování školní zahrady a záhonků, ve svatomartinských tradicích
apod. Novinkou je saunování.
A to není zdaleka všechno – ale
o tom zase až příště.
Krásný podzim Vám přeje
Gabriela Melounová
Ředitelka školy

■ Děti pečení chleba velmi zajímalo. - Podzimní zahradničení. - Osmák Stelík je nyní v péči děti ze školky. Foto: archiv školky
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OD ZÁŘÍ CVIČÍME V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ
Stěžery - Přišel podzim a my mohli konečně rozjet naše kurzy v nové
tělocvičně. Přes léto se nám povedlo posunout rekonstrukci naší nové
gymnastické tělocvičny nad Hruškou
ve Stěžerách a v prostorách už se cvičí. V létě zde proběhly i dva příměstské tábory. Náš tým také vyrazil na
pobytový tábor v Dolní Čermné. Na
konci července jsme u Pivovaru Beránek uspořádali Sportovní odpoledne
pro děti. Akci navštívilo cca 250 lidí
a rádi bychom jí příští rok zopakovali. Děkujeme všem sponzorům, kteří
naše sportovní odpoledne podpořili.
Povedlo se také uspořádat Dobročinný bazárek oblečení, jehož výtěžek šel
na naši činnost a zbytek neprodaného
oblečení putoval pro rodiny v nouzi
do organizace Nomia, z.ú. Celý srpen
a září běžela ve Stěžerách soutěžní
stezka Zvířátka a sporty, každý, kdo
vyplnil, dostal drobnou odměnu.

Byla vyhlášena také výtvarná soutěž
Mandala, do níž se zapojily děti z celého kraje. Od 1. 9. je otevřena rodičovská knihovna, jež je k dispozici
každou středu od 11:00 do 11:30 případně dle domluvy. Půjčujeme různé
knihy a časopisy s rodičovskou tématikou a naše knihovna už čítá velký
počet titulů, takže je rozhodně z čeho
vybírat. V sobotu 11. 9. se uskutečnil
den otevřených dveří v našich nových prostorách, kde si děti mohly
zacvičit a rodiče se pozeptat na vše
co je zajímalo. O svátku 28. 9. jsme
uspořádali jednodenní příměstský
kemp Den se sportem. Děti čekal den
plný zábavy, pohybu a her a všechny
odcházely nadšené. Na začátku října
proběhla beseda Hry pro děti do jednoho roku, další podobné besedy pro
rodiče s dětmi chystáme. Od září již
plně běží naše sportovní kurzy – cvičení pro rodiče s dětmi (1-3 roky),

gymnastická přípravka, gymnastika
pro radost, gymnastika pro kluky
a závodní týmy gymnastiky. Sledujte
naše facebookové stránky Tým SGP,
kde najdete veškeré informace o na-

šich akcích a činnosti. Naleznete nás
také na instagramu. Pokud byste měli
jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit
na tymsgp@gmail.com.
Veronika Šebková

■ Závodní tým A na soustředění v Praze. Foto: Aneta Beránková

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA PREZIDIA DOBROVOLNÉ POŽÁRNÍ OCHRANY SLOVENSKÉ REPUBLIKY BR. PAVLA CEĽUCHA
Hněvčeves - V pátek 1. října 2021
v odpoledních hodinách přivítali hasiči vzácnou návštěvu představitelů
prezidia Dobrovolné požární ochrany
Slovenské republiky v čele s prezidentem br. Pavlem Ceĺuchom v doprovodu manželky a dalších významných
členů prezidia, např. br. Dušana Pytela. Za Územní organizace Sabinov
přijel br. Sergej Laborecký. Návštěva
u nás byla součástí pracovní cesty na
horu Říp, kam pokračovali následující

den na již druhé Setkání hasičů pod
Řípem. Po přivítání hostů proběhla krátká zdravice, byla představena
současná zásahová i historická technika našeho okrsku, HZSp Čepro,
a.s. představilo nejnovější techniku,
ale také proběhla výměna pracovních
zkušeností. V malém sále sportovní
haly bylo pro účastníky setkání přichystáno malé občerstvení, které zajistili místní hasiči z SDH Hněvčeves,
pod záštitou starostky obce Hněvče-

ves paní Renaty Hladíkové a starostky obce Velký Vřešťov paní Dagmar
Hrochové, kterým patří velký dík za
jejich podporu v zajištění celé této
pro hasiče historicky významné události. Akce se zúčastnili za Okrsek
č. 9 Kanonýr Jabůrek bratři z SDH
Hněvčeves, Dohalice, Mokrovousy,
Mžany, Stračov, Sovětice a Třesovice. Bratři z SDH Velký Vřešťov, dále
starosta SH ČMS Hradec Králové br.
Vladimír Vondruška a ředitel Ha-

sičské vzájemné pojišťovny, a.s. pobočka Hradec Králové Lukáš Bosák.
Závěrem patří velké poděkování br.
Josefu Bisovi, který je členem Odborné rady historie hasičů v Pardubicích,
pořádajícímu SDH Hněvčeves, který
celou akci organizoval na své domácí
půdě a všem ostatním za jejich čas,
který této akci a její přípravě věnovali.
Drahomíra Dostálová jednatelka
Okrsku č. 9 - Kanonýr Jabůrek

■ Dobrovolní hasiči přivítali vzácného hosta. Foto: Jan Vratislav
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STŘEDISKO RANÉ PÉČE SLUNÍČKO
POMÁHÁME RODINÁM, KDE
VYRŮSTAJÍ DĚTI S OBTÍŽEMI VE VÝVOJI
Když dítě nedělá stejné věci jako
ostatní děti a rodiče (případně pěstouni) si nejsou jistí, jak mu pomoci,
nabízíme svou podporu a pomoc.
Obtíže dítěte mohou být různé.
Dítě se možná narodilo nedonošené nebo mu nejde zvedat hlavičku
jako ostatním dětem. Nebo je třeba
už starší a pořád nemluví. Je také
možné, že některý lékař nebo někdo
jiný vyslovil podezření na určitou
diagnózu. Nebo ji i přímo určil. Dysfázii, autismus, epilepsii, dětskou
mozkovou obrnu, zrakové postižení, nějaký genetický syndrom nebo
něco jiného.
Prostě chvíle, kdy si rodiče či pěstouni nejsou jistí, co a jak mají dělat
s dítětem dál a v hlavě se jim honí
otázky. Jaké hračky mám dítěti dát,
aby si s nimi hrálo? Jak můžu dítě
přesvědčit, aby začalo lézt? Jak mám
dítě nakrmit, když se to vůbec nedaří? Co mám dělat, když mé dítě nemluví, a proto se hrozně vzteká? Nepomohly by mému dítěti lázně? Kde
seženu nějakou speciální pomůcku?
Do jaké školky moje dítě půjde, je
pro něj vůbec nějaká vhodná? Nebo

jakékoliv další.
Potom stačí, když rodiče zatelefonují nebo napíšou do Střediska rané
péče Sluníčko a zeptají se. Budeme
společně hledat, co právě jejich dítěti pomůže. Jednou měsíčně přijede
přímo domů k dítěti poradkyně rané
péče, vzděláním speciální pedagog.
V rodině bude poradkyně jednu až
dvě hodiny. Bude mluvit s rodiči
dítěti, nabídne odpovědi na jejich
otázky. Poradkyně také ukáže, jak si
s dítětem hrát, jak něco nového nacvičovat, trénovat. Přiveze s sebou
speciální pomůcky nebo hračky, ty
si může rodina půjčit a hrát si s nimi
s dítětem. Vše je zdarma.
Rodiny, které se Sluníčkem spolupracují, získají průvodce na cestě.
Někoho, na koho se mohou kdykoliv obrátit, s kým mohou řešit jakékoliv těžkosti.
Pokud máte otázky, co a jak byste
měli a neměli s dítětem dělat, jestliže
má Vaše dítě nějaké obtíže ve vývoji,
pokud je Vaše dítě ve věku 0 až 7 let
a jestliže žijete v Královéhradeckém
kraji – jsme tu pro Vás.
Zuzana Sýkorová

sport

TŘISTA SPORTOVCŮ SE PROJELO MALEBNOU KRAJINOU
Dohalice - Na začátku babího léta
4. září se už pošesté sešli příznivci pohybu na obecní akci Pěšky i na kole
okolo Dohalic, tentokrát v počtu 300
sportovců. Připravené pro ně byly tři
trasy o délkách 8, 18 a 36 kilometrů, přičemž nejdelší vedla malebnou
krajinou Hrádku u Nechanic. Každý si tedy mohl přijít na své, od těch
nejmenších na odrážedle nebo ještě
v kočárku po zdatné cyklisty. Každý
z účastníků navíc obdržel pláštěnku
se znakem obce a už na startu se mohl
občerstvit dobrotami od dohalických
maminek ze spolku SoDo.
Občerstvení na sportovce čekalo

nejen v cíli u dohalické Sokolovny, ale
také u delších tras v Radíkovicích na
koupališti nebo v Mžanech u příležitosti Mysliveckého dne. Kromě toho
všechny trasy vedly přes zastávku
s tradičním dovednostním úkolem –
střelbou ze vzduchovky.
V cíli se ocenění dočkali nejstarší účastník, pan Josef Kolovrátník
z Mokrovous, a nejmladší Davídek
Košťál z Dohalic.
Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tras, organizaci celé
akce, ale i na uchystání občerstvení na
startu i v cíli.
Terezie Horáková

■ Dovednostní zastávka. Foto: Jiří Středa

■ Nejstarší účastník. Foto: Jiří Středa

■ Nejmladší účastník. Foto: Jiří Středa

SPORT MÁ SPOJOVAT A NOHEJBAL ZVLÁŠŤ
Hrádek - Nohejbalový turnaj má už
svou historii a své příznivce. V sobotu
14. srpna 2021 ukrojil první rok z druhé desítky své existence. Open turnaj
organizuje vždy v létě obecní úřad už
od roku 2011 a podmínkou je, že se
v týmu účastní aspoň jeden současný
nebo bývalý občan obce.
11. ročník se trefil do nádherného
slunečního počasí. Teplota okolo třicítky hráčům sice přidala na dobré
náladě a chuti bojovat o vavříny, ale
zároveň znamenala i náročnější výkony hráčů a pořádnou žízeň. O ni, stejně jako o žaludky účastníků, se však
obecní úřad dobře postaral nabídkou
občerstvení.
Na turnaj se přihlásilo 6 týmů,
což bylo o trochu méně než po jiné
roky, nicméně o pěkné nohejbalové momenty a napětí nebyla nouze.
Bojovalo se ze všech sil, o každý míč,

o každý bod. Ani tento rok nechyběl
na hřišti tým Los Kokos ze Stěžer, který obsazuje turnaj od začátku. Tento
rok mu konečně přinesl i vavříny vítězství a putovní pohár za 1. místo,
když v napínavém duelu zdolal ve finále 2:1 domácí tým Bez Nervů. K vítězství kromě výborných výkonů hráčů týmu Los Kokos (Potočný, Částka,
Kovalíček a Stárek) jistě přispěla i hlasitá podpora stěžerského fanklubu.
Bronz si vybojoval tým Melichar.
Celý turnaj se stejně jako po minulé
roky vyznačoval pohodou, přátelskou
atmosférou a dobrou náladou. Vždyť
sport má spojovat a nohejbal zvlášť
A i když vítězné kovy se cení, i tentokrát stejně důležité bylo příjemně strávené odpoledne s lidmi, které spojuje
radost ze sportování a přátelství.
Eva Potočná

■ Společná fotka prvních tří týmů. Foto: Eva Potočná
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