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Obecní hokejová liga
Obecní hokejová liga se letos po menší odmlce hraje u Pivovaru Lindr
Mžany. Od ledna můžete vidět zápasy hokejových týmů z obcí Dohalice,
Mokrovousy, Hořice, Cerekvice, Máslojedy, Sadová, Stračov, Hněvčeves
a Mžany.
Foto: František Chmelíček
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA JE O DOBRÝCH SKUTCÍCH A LASKAVÝCH SRDCÍCH
Tříkrálová sbírka je v některých
obcích už samozřejmostí, některé
se přidaly letos poprvé. Je to jeden
z milých projektů, který spojuje koledníky z celé naší republiky
s jediným posláním – pomoci potřebným. V našem mikroregionu se
sbírka uskutečnila v těchto obcích:
Dohalice, Dolní Přím, Hněvčeves,
Horní Přím, Lodín, Mokrovousy, Mžany, Nechanice, Nový Přím,
Probluz, Sadová, Sovětice, Stěžery,
Stračov. Výtěžek Tříkrálové sbírky
2022 podpoří Hospicovou péči (nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny
v domácím prostředí), přípravné
práce pro výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách, odborné sociální
poradenství v těžkých životních situacích, provozně technické zázemí
pro sociální služby a zdravotní péči,
dále humanitární projekty v Indii
(5%, např. školní autobus), krizový fond pro pomoc při mimořádné
události (3% např. povodně). Třeti-

na z celkového výtěžku je určena na
humanitární pomoc Charity Česká
republika a další projekty na pomoc
lidem v nouzi.
Oblastní charita Hradec Králové posílá upřímné poděkování do
všech obcí a měst regionů Královéhradecka, Novobydžovska, Chlumecka, Třebechovicka a Černilovska. Výtěžek Tříkrálové sbírky z 363
rozpečetěných kasiček je 1 602 081
Kč. K 25. lednu přibylo ještě dalších
106 006 Kč prostřednictvím on-line
podpory.
„K veliké radosti pracovníků
hradecké charity se letošní výtěžek, včetně darů z online prostředí,
vyšplhal téměř k rekordní částce
z roku 2020," řekl ředitel OCH HK
Mgr. Vojtěch Šůstek. „Prostředky
z Tříkrálové sbírky jsou pro nás velmi důležité. Stejně důležitou vnímám však i lidskou rovinu sbírky.
Ta letos předčila veškerá očekávání.
Tříkrálová sbírka byla plná emocí.

Byla o dobrých skutcích a laskavých
srdcích. Byla o odvaze, nasazení,
byla o velkorysosti. Byla o naději.
Za to jsem moc rád a za vše jsem
velmi vděčný. Upřímně děkuji všem
malým i velkým koledníkům, děkuji pracovníkům z obecních i městských úřadů, pedagogům a dalším
ochotným lidem, kteří pomohli
Tříkrálovou sbírku uskutečnit. Děkuji za písničky, za každý úsměv.
Děkuji také za každou statickou
kasičku, kterou bylo možné umístit
v dané obci či městě. Děkuji za příspěvky i do farních kasiček. Vážím
si podpory a děkuji za všechny projevy důvěry."

putovali na Nový Přím a do Jehlice,
jejich průvodcem byla Jana Burketová, v jejich kasičce bylo pro Charitu Hradec Králové vybráno 3.010
Kč. Na Dolním Přímě byly hned
tři hlídky. S Klárou Čtvrtečkovou
jako průvodcem vyšla Nikolka, Matěj a Martin (v kasičce 2.817 Kč),
s Laďkou Tichou to byly Dominika,
Nikča a Nelinka (v kasičce 4.558
Kč) a s Víťou Třebeškou to byly Darinka, Natálka a nejmladší účastnice Dominička (v kasičce 4.965
Kč). Probluz s průvodci Jakubem
Tichým (v kasičce 3.980 Kč) a Péťou Divíškovou (v kasičce 3.950 Kč)
obešly dvě hlídky ve složení Lara,
Kája a Šimon a Klaudi, Ondra a Lili.
Hlídku na Horním Přímě doprovázela Martina Bártová s Martinkou,
Tříkrálová sbírka se vrátila
Adélkou a Luckou (v kasičce 4.226
Dolní Přím - V neděli 9. ledna Kč). Celkem bylo v obci Dolní Přím
se po roční absenci opět vydalo 7 vybráno 27.506 Kč.
tříkrálových hlídek na putování
Ladislava Tichá
našimi obcemi. Vojta, Vítek a Aleš

■ Přímští koledníci. Foto: Ladislava Tichá a Jana Burketová

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA NETÁHNE, OSTATNÍ AKTIVITY ANO
Dvě přednášky na téma dluhové poradenství, které se uskutečnily
v Nechanicích a v Praskačce, bohužel
nepřitáhly širokou veřejnost. Rozhodně není snadné připustit si, že
se mne nebo někoho v blízkém okolí tento problém týká. My ale máme
dostatek informací, abychom Vám
mohli, i anonymně, pomoci. V případě dotazů se obracejte na email
níže nebo na naši bezplatnou právní
poradnu na tel.: 605232464 či emailu:

poradna@hradeckyvenkov.cz.
Krásnou akcí započala spolupráce
se Štolbovou městskou knihovnou
v Nechanicích. S knihovnicí Adélou
Kohoutkovou jsme uspořádali besedu na téma „Rizika spojená s užíváním léčivých rostlin“ s lektorem
PharmDr. Janem Martinem, Ph.D.
Mohli jste se dozvědět řadu zajímavých informací o tom, jak nám mohou bylinky uškodit. Děkujeme za
hojnou účast a těšíme se na další spo-

lečné akce, ať to budou opět bylinky,
vaření, cestovatelské prezentace nebo
sousedská setkání. Těšit se můžete
opět na celodenní výlet i na sportovní aktivity. Už 30. 1. 2022 jsme
na Hrádku vyrazili na první zdravotní procházku, při které se naučíte
správně zapojit chodidlo, užít si chůzi
a vyčistit si hlavu. Máte zájem o některou z aktivit? Máte nápady, co dalšího zorganizovat? Ozvěte se nám na
email: ksp@hradeckyvenkov.cz nebo

na tel.: 775 783 231.
V únoru se k nám můžete připojit
a společně s MAS Hradecký venkov
o.p.s. darovat krev ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (podrobnosti na straně 15). Bohužel trvá
nedostatek krve, a proto budeme rádi
za každého dárce. Dejte nám vědět,
jak se vám dařilo nebo jen, že jste se
k naší výzvě přidali, a drobná odměna vás nemine.
Laďka Tichá, Eva Vašáková
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ZIMNÍ PUTOVÁNÍ SE LVEM GUSTÍKEM…ZA POKLADEM!
Statutární město Hradec Králové
spolu s Destinačním managementem
Hradecko pro vás připravilo „Zimní
putování se lvem Gustíkem…za pokladem!“
Ulicemi Hradce Králové můžete putovat až do 31. března 2022. Tak utáhněte boty, nasaďte kulicha a vydejte se
na lví stopovačku!
A aby to byla pravá stopovačka, sledujte na mapě lví stopy. Díky nim najdete správná místa, kde je připraven
plakátek. Ale pozor – plakátky nemusí
být pokaždé vidět hnedle medle na
první dobrou, jsou místa, kde je musíte
tak trošku hledat (třeba z boku budovy,
na plotě, na schodech či na komíně).
Ale vy jste zdatní pátrači, určitě vše bez
problémů najdete!
Co budete potřebovat? Mapu s pracovním listem - skočit si pro ni můžete
do Turistického informačního centra
na Eliščině nábřeží nebo si ji můžete
stáhnout na www.gustik.cz. Jen tak budete mít kompletní stopařskou výbavu.
Pak už vám stačí jen tužka, ostrý zrak
a bystrá hlava!
A cože budete vlastně hledat? Pla-

kátky, plakátky a zase plakátky. A na
nich budu já - lvíček Gustík - a k tomu
úkol nebo kousek kódu. A až najdete
4 takové kousky, složíte tak kód pro
otevření truhly s pokladem. Juchuuu!
A pak? Pak už vezmete jen nohy na
ramena a poběžíte do Turistického informačního centra na Eliščině nábřeží,
kde správnost vašeho kódu ověříte přímo na truhle. No a když se zadaří, poklad je váš! Tak snad víte vše potřebné,
kamarádi. Teď už je to na vás!
Váš Gustík
Víte, že pátračky, hledačky a další
podobné záležitosti patří mezi oblíbené
aktivity Destinačního managementu
Hradecko?
Naší hlavní snahou je, aby se tu rezidentům dobře žilo a návštěvníkům
Hradecka tuze líbilo. A přesně proto
potřebujeme znát váš názor! Odpovězte nám prosím na pár otázek.
Rádi vás za vaši součinnost odměníme! Vyplňte dotazník a my vám jako
projev díků zašleme drobný děkovný
balíček z Hradecka! Dotazníky najdete
na https://bit.ly/3tydeJJ

CHVÁLA TISKU
Občané Mikroregionu Nechanicko i Stěžer si se zájmem vždy přečtou
vše, co se mohou dozvědět o dění ve
své obci i v jejím okolí. Slyšela jsem
od mnoha našich občanů názor, že po
přečtení Zpravodaje Nechanicka jsou
vždy ohromeni tím, co vše se v našich
obcích děje. Co všechno vymyslí jejich
občané, čeho všeho se zúčastní, co je
těší i štve. Možná ani nevíte, kdo stojí
za celkovou organizací vydávání tohoto
zpravodaje. Určitě velikou pochvalu si
zaslouží paní starostka Jana Pečenková
z Mokrovous. Jí totiž všichni posíláme
příspěvky z našich obcí, ona je předkládá profesionálnímu grafickému studiu. Odtud po jazykové korektuře míří
zpravodaj do barevného tisku. Kdo zná
paní starostku Pečenkovou, dobře ví,
že je založením perfekcionalistka, bez
milosti vrací k přepracování vše, co se
jí nezdá. Záleží jí na tom, aby zpravodaj
z našeho mikroregionu byl co nejhezčí.
I my ve Stěžerách vydáváme pro naše
občany minimálně 4x do roka časopis
Stěžeráček. I my se snažíme, aby měl co
největší úroveň. Oproti mikroregionu
trochu šetříme, takže barevnými stránkami je pouze obálka. Také nemáme
profesionálního grafika, i když našeho
kronikáře pana Otto Kučeru za profesionála můžeme směle považovat. To on
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sestavuje články, doplňuje fotografie,
vkládá příspěvky z historie obce a pod
čarou většinou končí vtipnou glosou,
která Stěžeráky někdy baví, někdy poněkud rozčiluje. Ceníme si jeho schopností a dovedností v oblasti počítačové
techniky i jeho typického humoru. Rád
často fotografuje dění v obci a bezprostředně aktualizuje fotogalerii na webu
obce.
Ze strany vedení obce není nic cenzurováno, občané zde píší pochvalné
i kritické připomínky. Občané z celého
mikroregionu se mohou přesvědčit na
webu obce, kde je náš Stěžeráček zveřejňován v elektronické podobě.
V našem Stěžeráčku se pravidelně objevují některé zajímavé rubriky.
V poslední době jsme zavedli novou
rubriku s názvem „Záliby našich občanů“. Zde jsme například představili
pana Toma Jeřábka a jeho zálibu ve fotografování ptáků. V dalším čísle jsme
ukázali práce paní Renaty Peškové, která ráda a nádherně háčkuje. Zatím třetím v pořadí byl pan Michal Skřivánek,
jehož zálibou je fotografování krajiny
kolem naší obce i událostí v ní. Víme
i o dalších a postupně budeme i jejich
koníčky zveřejňovat.
Chválíme všechny přispěvatele do
vydávaných tiskovin. Považujeme za

důležité, že nejen informují, ale především přispívají ke vzájemnému poznávání a tím zvyšování pospolitost a sounáležitost našich občanů.
Dagmar Smetiprachová, starostka

ska, zda by bylo možno uvažovat o zřízení obecní „mikroregionální“ policie.
Je to jistě téma k hovoru. Asi každého
napadne mnoho následujících otázek - například: Jaká by byla náplň její
činnosti, kde by sídlila, kdo by ji platil,
Námět k diskuzi
kdo by jí velel, jaké požadavky by museli splňovat její členové… je to téma
Na posledním veřejném jednání za- k pečlivé úvaze.
stupitelstva obce Stěžery zazněl návrh
Dagmar Smetiprachová
zastupitele pana Zdeňka Netíka z Hřibstarostka

■ Háčkované oblečky paní Renaty Peškové ze Stěžer.
Foto: Dagmar Smetiprachová
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NA KOLE ZA PAMÁTKAMI V OBCI
Boharyně – obec má celkem 5 místních částí. V každé z nich se nachází
nějaká drobná sakrální stavba – křížek, socha nebo památník padlým ve
světové válce. V minulých letech se téměř všechny tyto stavby podařilo obci
opravit.
U příležitosti oslav vzniku Československé republiky jsme 28. října
uspořádali pro občany výlet na kole
spojený s položením věnců k těmto
památným místům. Vyjeli jsme od
křížku na křižovatce v Homyli k pomníku padlým v 1. světové válce v Boharyni a pokračovali jsme do Zvíkova,
na Budín a do Trnavy.
Konec října není zrovna ideální
čas pro jízdu na kole, a proto byly na-

plánovány i dvě zastávky. První byla
ve Zvíkově v „obecním domku“, kde
bylo příjemně vytopeno a připraveno
malé občerstvení. Další zastávka pak
byla v Trnavě, kde nás v „kulturním
zařízení“ nás přivítalo nejen teplo, ale
i dva členové spolku „Historický C.k.
řadový pěší pluk č. 18, z.s.“, pan Ladislav Petráček a pan Libor Dolana. Velmi zajímavou formou nám vyprávěli
o účasti našich krajanů v bojích 1. světové války. Zodpověděli všechny otázky, ukázali nám některé dokumenty
a předměty z té doby. Poslouchalo by
se a diskutovalo velmi dlouho, ale čekal nás ještě závěr výletu ve sportovním areálu v Boharyni.
Na každém památném místě byli

■ Slavnostní odhalení pomníku z roku 1938.

účastníci výletu seznámeni s historií
daného místa. Bohužel moc údajů
k jednotlivým sakrálním památkám
k dispozici obec nemá. Pouze k památníku padlým v 1. světové válce
v Boharyni se zachovaly fotografie ze
slavnostního odhalení v roce 1938. Za
Rakousko - Uhersko bojovala i řada
občanů z naší obce, z nichž někteří se
bohužel z bojů už nevrátili. Bylo jich
celkem 16 a jejich jména jsou na památníku uvedena. Slavnostním odhalením památníku spoluobčané uctili
jejich památku. Byla to velká událost
nejen pro Boharyni, ale i okolí. Informovaly o ní i krajské noviny ze dne
27. srpna 1938: „Občané naší vesnice učinili vše, co bylo v jejich silách

a moci, aby světlá památka mrtvých
spoluobčanů svítila příštím generacím na cestu a připomínala, za jakých
obětí byla svoboda vykupována, jakou
povinností jest dnešní generace svobodu udržet.“ Z Homyle od křižovatky šel slavnostní průvod až k pomníku, kde slavnost zahájil zástupce obce
a se slavnostními projevy vystoupili
univ. profesor dr. Fr. Ulrich a prof.
Aug. Brázda. Součástí oslav bylo zasazení lípy a taneční zábava v Boharyni
a v Homyli. Podle dochovaných fotografií byla účast na slavnosti skutečně
velká.
Věra Macháčková
starostka

■ Jedna ze zastávek cyklovýletu byla u pomníku padlým v 1. sv. válce
v Boharyni. Foto: Věra Macháčková

LES HOLÁ „U OBRÁZKU“
Horní Dohalice - Místu na hlavní
křižovatce cest v lese Holá, který se
nachází nad naší vískou, se odedávna
říká U obrázku. Býval zde na stromě
umístěn svatý obrázek, pravděpodobně
madona s děťátkem. Kým, kdy a proč
tato památka byla zřízena, se nevědělo.
Podle některých pamětníků zde údajně
ukončil život Josef Braun, ale podrobnosti nebyly známé. Časem svatý obrázek zanikl.
Pan Jaroslav Fejfar z Dohalic na základě výpovědí rodu Smetanových ze
Sadové zjistil podrobnosti o události,
která vedla k jejímu vzniku. V Holé
totiž v roce 1925 tragicky ukončil život z nešťastné lásky ve svých 23 letech
Václav Zámečník, nemanželský syn
Marie Zámečníkové z Dohalic č. 16
a Josefa Brauna z Dohalic. Jeho příbuzní se po objasnění všech okolností tohoto zoufalého činu rozhodli památku

obnovit. Jak se jejich záměr zdařil, můžete posoudit z fotografie.
Z vyprávění pana Stránského z Horních Dohalic vím ještě o jedné tragédii,
která se v tomto lese odehrála. Kdysi,
možná ještě za starého Rakouska, tam
pytlák zastřelil hajného. Všeobecně se
vědělo, kdo tím pytlákem byl, ale čin se
mu nepodařilo dokázat. On však stejně
později prý „špatně dopadl". Jak, to už
pan Stránský nevěděl.
Pro zajímavost dodávám, že les Holá
byl až do dvacátých let minulého století mnohem rozsáhlejší. Sousedil těsně s obcí Horní Dohalice a na opačné
straně dosahoval až ke státní silnici vedoucí z Hradce Králové k Sadové.
Až někdy půjdete kolem této znovu
obnovené památky, můžete u ní položit
kytičku, třeba konvalinek, kterých zde
kolem vždy zjara kvete hojnost.
Jindřich Kudrna

■ Znovuobnovená památka v lese Holá. Foto: Věra Kobrová
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3+1 S TĚCHLOVICKÝMI RYBNÍKY
Těchlovice - Podle základní definice má rybník významnou funkci
vodohospodářskou, slouží k chovu
ryb, je důležitým ekologickým a krajinným prvkem. Ale z mého pohledu je užitečný i pro potěchu oka,
duše i těla. A to ve všech ročních
obdobích. V mrazivé zimě i v parném létě. Vzpomínám na omrzlé
tkaničky u bruslí a také na jemně
nazelenalou kůži od řas, když jsme
po koupání z rybníka vylezli. Z těchto výše zmíněných důvodů je proto
vesnický rybník přínosem nejen
hospodářským, ale i společenským.
V katastru obce Těchlovice máme
tři rybníky a jako bonus navíc požární nádrž.
Už z historických pramenů, které jsou uvedeny v knize Vlastimila
Málka „Dějiny obce Těchlovice“, je
patrné, že zde bývalo rybníků více.
Podle pomístních jmen a lidových
názvů zaznamenaných v Josefském
katastru z 18. století, to byly rybníky: Místní plac, Hluboký, V Blaž-

kově, Bernatovský, Voříšek, Černý.
Dnes už tyto rybníky zanikly a současné mají názvy jiné a je těžké určit,
který z nich kterému patřil.
Rybník Lomenice, někdy nazývaný též U hájenky, o rozloze vodní
plochy 0,77 ha, se rozkládá u lesní
hájenky na severním okraji obce.
Rybník je využíván pro chov ryb. Jak
je uvedeno ve wikipedii, pod hrází
rybníka se v minulosti nalézal vodní mlýn, který byl v poslední čtvrtině 19. století změněn na myslivnu.
Na leteckém snímku z roku 1954 již
budova myslivny nestojí. Dnes až
k rybníku sahá výstavba nových rodinných domků.
Další těchlovický rybník, Lánův,
se jmenuje Jordán, má rozlohu 2,0
ha a nalézá se na okraji lesa asi 0,6
km severně od centra obce. Majitelé ho využívají pro chov ryb. I když
je rybník v soukromých rukách,
procházku kolem něj i případné
bruslení na zamrzlé hladině zatím
nikdo neomezil. Je na nás, chovat se

s úctou k tomuto krásnému koutu
Těchlovic tak, abychom ho nadále
mohli využívat.
Třetí vodní plocha leží téměř ve
středu vsi. Je to rybník obecní. Pro
bližší určení mu místní říkají „U Vítků“. Je nejmenší, odhadem tak 0,
3 ha, a je také určen pro chov ryb.
Nájemce má za úkol starat se, aby
v rybníku i okolo něj bylo živo. Občas vidím, že tu tráví svůj čas rybáři,
a když to doba dovolí, konají se tu
pro místní mládež rybářské závody.
„Drnkáč“. Jako děti jsme se v této
požární nádrži koupali. I v mapách
je uvedeno koupaliště. Ale to už
v současné době neplatí. I když je
nádrž průtočná, voda v ní příliš lákavá není. Je to však vodní plocha,
která svoji funkci v krajině zastává.
Zachycuje vodu, ochlazuje okolí, je
zdrojem a zásobárnou vody a i tady
jsou vidět rybáři s pruty.
Myslím, že na poměrně malou
vesnici máme vodních ploch hodně.
Je to dědictví a dar předků, kterého

si musíme vážit. Ať už patří nám
všem, nebo je v soukromém vlastnictví. Protože už Karel IV řekl:
„Aby Království Naše České mělo
hojnost ryb a výparů, velí se stavům
i městům pilně zřizovati rybníky
i pro hojnost ryb i proto, aby půda se
co možná využitkovala. Hlavně aby
se voda z bahnisek a močálů nashromážděná za účinku slunce a teplých
větrů odpařovala a jako pára dešti
působila na rostliny co nejvíce blahodárně… v době trvalých dešťů,
tání sněhu, průtrží mračen zadržeti
hrázemi velkou část vody a tak zabrániti povodním v dolejších polohách. Pod rybníky ať se zřizují mlýny, železné stoupy, papírny, jež výtok
požene. Pro stálou vodu v takových
rybnících o něco výše ať se zřizují
nadýmače*“.(Majestát
karolinský
k městům a stavům)
*Nadýmač je označení pro rybník,
který napájí podzemní pramen nebo
studánka.
Blanka Macháčková

SMÍRČÍ KŘÍŽ
Dohalice - Před několika lety probíhala revitalizace
místního hřbitova v Dohalicích. Návrh obnovy byl zpracován na základě projektu, který mimo jiné navrhoval umístění smírčího kříže u hřbitovní zdi ve spodní části hřbitova. Jelikož nebyl tento návrh dořešen, obec v loňském
roce oslovila pana Miroslava Kučeru z Dobré Vody, který
vyrobil smírčí kříž z jaasanového dřeva se soškou anděla.
Tento atribut dokresluje důstojný ráz hřbitova a zaplňuje
prázdnou travnatou plochu. Jolana Miškářová

■ Rybník Lomenice je někdy nazýván U Hájenky. Foto: Jiří Zikl

■ Rybník U Vítků leží téměř ve středu obce. Foto: Jiří Zikl
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■ Kříž se soškou anděla zaplnil travnatou plochu
na hřbitově v Dohalicích. Foto: Jolana Miškářová
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OD NÁPADU K REALIZACI JE NĚKDY JEN KRŮČEK
Mokrovousy - Doba je zvláštní.
Lidé na vsi kdysi nebývali tak uzavření a apatičtí k veřejnému dění, jako
jsou nyní. Zdaleka tím nemyslím
konkrétní obec, ale tak nějak napříč
venkovem. Více se zapojovali do akcí
na vsi, občas i nějakou iniciovali, potkávali se a často si poklábosili. V hospodách bývalo plno, bez ohledu na
nabízený sortiment. Šlo přece o tu přidanou hodnotu - sejít se. V poslední
době se lidé stali pasivními, většinou
bez elánu, nápadů, vlastní iniciativy
a chuti kamkoliv zajít a jen tak pobýt
s ostatními. Máme přece svých starostí dost, do večera v práci, děti mají
plno kroužků, všude je tolik chaosu
a ještě ten nešťastný covid. Jen část
z nás očekává a nasává do svých pórů
dění kolem sebe. A hlavně novinky.
Co zaujme, nenudí a rozveselí. Za rok
se toho u nás v Mokrovousích událo
dost. Jednu novinku bych ráda zmínila. S nápadem na zřízení fotokoutku

přišla zastupitelka Lucka Kadlecová.
Stačilo pár fotek na pinterestu (skvělá možnost inspirace), trocha zamyšlení, vyladění podrobností, nějaká
ta kačka (náklady nebyly v žádném
případě velké), posbírat pár dekorací
z vlastního domu, oslovit spřátelené
zemědělce s prosbou o seno a slámu
a bylo to. Vlastně tomu ještě předcházelo brblání pesimistů – to ti zmokne,
to ti někdo ukradne, to tam nevydrží,
to někdo zničí… Světe, div se, nic se
neztratilo a nikdo nic nezničil. Fotokoutek tu byl celý podzim a vystřídal
ho až slaměný betlém před adventem.
Stihli jste se v něm vyfotit? Jestli ne,
nabízíme alespoň jednu fotografii –
třeba k inspiraci v některé jiné obci,
kde se možná najde někdo, kdo by
rád pro ostatní nějaký podobný nápad zrealizoval. A pokud se tak stane,
určitě dejte vědět, rádi se přijedeme
podívat.
Jana Pečenková

■ Zajímavý fotokoutek zdobil na podzim náves u zvoničky.
Foto: Jana Pečenková

Z NEVYUŽITÉ TELEFONNÍ BUDKY VZNIKLA KNIHOVNA
Puchlovice - V loňském roce společnost O2 likvidovala poslední veřejné telefonní stanice, jelikož mobilní
síť je pro uživatele telekomunikačních
služeb pohodlnější a pokrytí dostatečné. Jedna z prázdných telefonních
budek zůstala i v Puchlovicích. Co
s ní? Nápad na její využití přišel záhy.
Nic originálního, ale naopak už roky
osvědčené využití takových zařízení,
nejenom v České republice, ale i ve
světě bylo nasnadě. A tak z iniciativy
občanů vznikla historicky první veřejná knihovna obce Puchlovice. Myšlenku podpořil obecní úřad a knižní fond poskytla zdarma Knihovna
města Hradec Králové. V knihobudce
čtenáři najdou nejenom klasickou
beletrii, ale i detektivky, naučnou literaturu, sci-fi a na své si přijde i dětský
čtenář. Základní knižní fond byl dále
doplněn darovanými knihami občanů
obce. Umístění knihovny u zastávky
veřejné hromadné dopravy přímo vybízí čekající na autobus si volné chvíle
zkrátit četbou, a to i díky instalovanému osvětlení.
Puchlovická knihovna si rychle našla svoje uživatele a dnes již patří k důležité součásti občanské vybavenosti
naší obce.
Děkujeme tímto všem, kdo se o zřízení knihobudky zasloužili, zejména
Obecnímu úřadu a Knihovně města
Hradec Králové.
Miroslav Franc
■ Historicky první veřejná knihovna v Puchlovicích. Foto: Miroslav Franc
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NOVÉ STROMOŘADÍ
LEMUJE CHODNÍČEK
K ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVCE
Dohalice - O užitečnosti stromů
nelze pochybovat – zadržují vodu
v krajině, ochlazují své okolí, podporují rozmanitost živočišných
druhů a mnoho dalšího. I proto se
zastupitelé obce Dohalice rozhodli o příspěvku z dotace od Státního
fondu Životního prostředí pro další
výsadbu, tentokrát podél chodníčku

k železniční zastávce. Na konci října
uplynulého roku několik dobrovolníků z řad občanů vysázelo menší
javorovou alej v počtu 31 stromů.
Věříme, že toto stromořadí přinese nejen svůj užitek, ale také radost
obyvatelům Dohalic i návštěvníkům
naší obce.
Terezie Horáková

MINIADVENTNÍ TRH
NA NÁVSI
DOPADL ÚSPĚŠNĚ
Mokrovousy - Přípravy na advent
jsou ve všech obcích podobné. Vymýšlíme, čím potěšit naše občany
první adventní neděli. Není to jen
rozsvěcení stromečku a něco na zub,
ale i doprovodný program. Před lety
jsme nabídli školním dětem, jestli
si nechtějí vyrobit adventní dekorace a zkusit je nabídnout k prodeji.
Oslavy adventu se tak oživí o novinku a děti za utržené finance mohou
vyrazit někam na výlet či nakoupit
potřebné pomůcky do školy. Nápad
se ujal a stalo se to u nás už tradicí.
Bohužel i my jsme museli přijmout

opatření a letos adventní veselici zrušit. Ale co se školními výrobky, které
už byly dávno připravené? Napadl
nás takový malý experiment – odpolední mini- adventní trh. Na návsi jsme 1. prosince postavili dětem
stánek a mohlo se prodávat. Byl to
trochu risk, protože akce probíhala
odpoledne ve všední den. Kupodivu
lidí přišlo dost a skoro všechny výrobky našly své nové majitele a mohly tak být součástí adventní výzdoby
nejedné domácnosti v Mokrovousích
i v okolí.
Jana Pečenková

■ Javorová alej lemuje chodníček podél trati. Foto: Jolana Miškářová

MUZICÍROVÁNÍ NÁM
ZPŘÍJEMNILO ZÁVĚR ROKU
Lodín - Tak jako to bývalo v dobách "dávných", tak i konec roku
2021 patřil malým a velkým muzikantům. Rozsvěcení stromu na první
adventní neděli jsme pojali střídměji, bez svařáku či dalších bohulibých
nápojů a vánočních specialit. Přes-

to se lidé s radostí sešli a nechali se
unášet krásnými tóny vánočních
písní. K tomu troška sněhu a vánoční atmosféra tu byla raz dva. Co víc
si přát.
Monika Dvořáková i foto

■ Děti se na chvilku staly nadšenými prodejci. Foto: Jana Pečenková

Informujte o novinkách
v mikroregionu a připojte
se k ostatním

Sdílejte na facebooku
■ Adventní muzicírování. Foto: Monika Dvořáková
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ve skupině - Mikroregion Nechanicko - akce a dění

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
ÚNOR 2022

únor - duben 2022

13. 2.

17:00

26. 2.
27. 2.

15:00

DUBEN 2022

BŘEZEN 2022

12. 3.
15. 3.

17:00

19. 3.

DS Klas, Klášterec nad Ohří. SATURNIN

KD Nechanice

Masopust

Pšánky

Přednáška o bylinkách.

Mokrovousy

Masopust

Nechanice

Přednáška o kávě.

Mokrovousy

Vítání jara v Kamenici.

Pšánky

19. 3.

20:00

Ples Základní školy Nechanice.

Nechanice

27. 3.

17:00

Přehlídka divadelních spolků - Nechanický Ochotnický Spolek NOS: STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ

Nechanice

Travesti show.

Nechanice

Příběh velikonoční - koncert ARS VIVA, z.s.

Nechanice

3. 4.
9. 4.

18:30

Bohužel v době covidových opatření organizátoři nejsou schopni garantovat, zda se daná akce uskuteční či nikoliv.
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SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ V KAMENICI
Pšánky - na konci roku jsme si udělali krásný výšlap s názvem Setkání
sousedů, který začínal před Hostincem
U Růženky a pokračoval přes obce Petrovice, Petrovičky až do Kamenice, kde
jsme si společně opekli buřty a zahřáli
se svařeným vínem. Dětem velmi chutnal teplý mošt. Procházka se konala
tradičně 31. prosince a počasí bylo velmi slunečné. Připojilo se k nám spoustu místních i přespolních sousedů,
takže jsme mohli zavzpomínat i diskutovat o tom, co bude dál s Kamenicí.
Pódium už je skoro dokončené
a k práci patří také zábava. Jelikož
máme rádi staré tradice a zvyky, rozhodli jsme se v těchto chladných dnech
uspořádat v měsíci únoru masopust
a v březnu vítáni jara, kdy se rádi rozloučíme se zimou a přivítáme jaro za
doprovodu zpěvu. Utopíme Moranu

a budeme si přát, aby nám přálo počasí
při závěrečných pracích stavby dřevěného pódia, které probíhají s podporou
Nadace Via, Královéhradeckého kraje
a okolních obcí. V půlce května chceme mít hotovo a rádi bychom v Kamenici přivítali jak širokou veřejnost,
tak i starosty obcí, které jsme požádali
o příspěvek, a v neposlední řadě i pana
hejtmana a jeho náměstka. Připravujeme na tento velký den malou ukázku
všeho, k čemu bychom rádi Kamenici
v budoucnu využívali. Zapojení dětí do
přírody formou her, workshopů, divadelní představení a zakončení koncertem, který si všichni zasloužíme.
Soňa Žižková
Terminy akcí:
masopust 26. 2. 2022 | Vítáni jara
19. 3. 2022 | Slavnostní otevření Kamenice 14. 5. 2022

■ Sousedské setkání startovalo před Hostincem U Růženky.
Foto: Eva Bednářová

U PEKLA SE TENTOKRÁT TVOŘILA FRONTA
Sovětice - Čertovský průvod se
uskutečnil 20. listopadu. Vzhledem
k různým nadcházejícím covidovým
omezením jsme to stihli, dalo by se
říci, za pět minut dvanáct.
Vzhledem k tomu, že peklo
v areálu družstva ZAS v Sověticích
mělo úspěch, rozhodli jsme se znovu tvořit právě zde. Pod střechou se
přece jen pracuje lépe, protože počasí v listopadu je nevyzpytatelné. Byli
jsme moc rádi, že nám zemědělské
družstvo vyšlo vstříc a povolilo nám
opět vstup do areálu a nechali nás
tam bláznivě tvořit a vytvářet právě
pro ty z Vás, kdo si tuto akci oblíbili.
Velmi jsme stáli opět o peklo z balíků sena a slámy. Už samotné chodby,
které byly vytvořeny, byly strašidelné.

Nikdy nevíte, co vás čeká za dalším
rohem. To je právě to, co nás na tom
baví, to se pak tvoří samo. Jen je potřeba nastřádat dostatek dekorací,
které by se do pekla hodily. Nyní to
byly tak tři, čtyři valníky všech možných dekorací a travin, které dáváme
dohromady zhruba týden před akcí.
Vymetáme po půdách a stodolách,
co by se dalo použít. Nesmělo chybět
ani osvětlení a doprovodná hudba,
zkrátka peklo, jak má být. Byla zde
i možnost zakoupení různých světýlek ve stánku před peklem.
Sraz všech čertích masek, pekelníků a čertic byl v Sadové. S obcí již od
začátku na této akci spolupracujeme
a podílíme se na ní společně. Obec
Sadová zajistila pro všechny účast-

■ Čertovský průvod začínal v Sadové. Foto: Matěj Krátký
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níky občerstvení. Na zahřátí pro dospělé svařáček a medovina, pro děti
čaj a párek v rohlíku. Účast na tomto
průvodu byla opravdu hojná a průvod to byl značně dlouhý, těžko bylo
dohlédnout konec. Bylo nám jasné,
že u pekla se jistě vytvoří mohutná
fronta, protože peklo nepojme najedenou tolik duší, i když by rádo. Nicméně snad nám byla ta čekací doba
před vchodem do pekla odpuštěna,
dle nadšení, které jsme mohli pozorovat. Našim cílem bylo, aby si každý,
kdo přišel, mohl peklo užít tak, jak
bylo uvnitř nachystáno a vymyšleno.
Zkrátka a dobře, aby to mělo pro každého tu správnou atmosféru a nebyl
uvnitř příliš velký chaos. Pro odvážné, kteří z pekla úspěšně vyšli, byla

nachystána malá odměna. Uvnitř
pekla nechyběl líný čert, čertí mariáš, čertí váha i kniha hříchů a další…
Snad se i tento rok povedlo naplnit
očekávání všech přítomných a všichni si peklo užili přesně tak, jak jsme si
přáli, udělali jsme pro to maximum,
aby se Vám peklo líbilo a splnilo tak
svůj účel.
Závěrem bych ráda ze srdce poděkovala všem dobrým duší a dobrovolníkům, kteří ochotně pomáhali
s několikadenní přípravou. Věřte,
že to pro mne není samozřejmostí
a moc si té pomoci vážím. Tak snad
zase příště, bando pekelná.
za Kulturní komisi obce Sovětice
Hana Hlavatá

■ Kniha hříchů v pekle nesměla chybět. Foto: Matěj Krátký

spolky

PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM BYLO NÁDHERNÝM ZÁŽITKEM
Stěžery - Předvánoční čas 2021
jsme v naší mateřské školce oslavili
trochu netradičně. Místo obvyklé
vánoční besídky, na které by nám
děti mohly předvést, co hezkého se
naučily, a kterou ani tento rok nebylo možné kvůli covidu pro rodiče uskutečnit přímo ve školce, připravily paní učitelky spolu s dětmi
jiný zajímavý program – „Putování
za Ježíškem“. A co bylo na tom nejlepší? Podílet jsme se na něm mohli
i my, někteří z rodičů.
Premiérové „Putování za Ježíškem“ se uskutečnilo v podvečer
21. prosince u mateřské školky.
Celé kouzlo bylo umocněno ještě
tím, že právě napadl čerstvý sníh,
který prostě k Vánocům patří.
V programu vystupovaly paní učitelky v rolích andělů a rodiče v rolích biblických postav – Jitka Hejlová byla Mikuláš, Roman Hejl sv.
Martin, já v roli čerta, Markéta Doležalová hrála svatou Barboru, Olga
Morávková svatou Kateřinu a Lucie
Formánková svatou Lucii. O každé biblické postavě se přítomní od
učitelek něco zajímavého dozvěděli.
A pak se celý průvod andělů a biblických postav, následovaný početným davem rodičů a dětí, vydal cestičkou magicky vysvícenou světýlky

svíček uvězněných ve sklenicích po
celé trase až k dřevěnému betlému.
Tady se rozezněly tradiční vánoční
koledy, písničky a básničky v podání našich dětí. Každé z nich dostalo
i malý dáreček a perníček. Motýlci, Kytičky i Včeličky se snažili ze

všech sil, tak jak to čisté duše dětí
umí, a výsledkem byl nádherný zážitek pro všechny zúčastněné – rodiče, děti i paní učitelky, které celý
zhruba půlhodinový program připravily s láskou a nadšením. Velké
poděkování patří proto učitelkám

Ivě Špráchalové, Táně Bystrianské,
Lence Havlíčkové, Ireně Nováčkové, Karolíně Kafkové a Anetě Bulínové – a nejen za tento počin, ale
i za jejich celoroční starostlivost
o naše nejmenší.
Jana Potočná

■ Dospělí tentokrát připravili předvánoční putování pro děti. Foto: Jana Nováčková

CTÍME TRADICE
Klenice - Jako již každý rok jsem
pozvala kamarádky na starou tradici - draní peří k nám domů. Uvařila jsem bramboračku s houbami,
upekla kynuté buchty s povidly
a tvarohem a připravila ženám zástěry, řasené sukně, halenky a ne-

směl chybět ani šátek, aby se peří
nedostávalo do vlasů. Při této činnosti si dříve děti vlezly pod stůl
mezi pápěrky (zbytky z odraného
peří) a ani nedudaly a poslouchaly, co si ženy povídají. My jsme si
vyprávěly různé příběhy, které jsme

■ Děti si mohly vyrobit mašlovačky z peří. Foto: Ľubica Gembalová

mnohé z nás zažívaly u našich babiček. Při kávě i vínku jsme vyráběly
mašlovačky, bez kterých se dřív neobešla žádná domácnost. Nakonec
přijely i děti, aby si také jednu vyrobily. Ukázala jsem jim, jak se dralo peří a na co se používalo. Měly

hodně otázek, na které jsme rády
odpovídaly. Všichni jsme prožili
krásný den, plný vzpomínek, vyprávění a těšíme se na další připomínky tradic a zvyklostí.
Ľubica Gembalová

■ Krásně prožitý den při jedné z tradic – draní peří. Foto: Ľubica Gembalová
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spolky

SVATOMARTINSKÉ

TRHY
Nechanice - V pátek 12. listopadu se za budovou prvního
stupně ZŠ a MŠ konaly svatomartinské trhy. Jednotlivé třídy
prvního stupně, mateřské školy
a školní družiny měly připraveny stolečky s výrobky na prodej.
Po půlhodince prodávání přijel
i svatý Martin. Mockrát děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. Vzhledem ke koronavirové
situaci jsme byli nuceni akci
udělat kratší než obvykle, o to
více se těšíme na příští rok.
■ Svatý Martin nemohl na tradičních trzích chybět. Foto: Eva Havranová

Team školní družiny

TŘI KRÁLOVÉ KAŠPAR, MELICHAR A BALTAZAR DOPLNILI ŠKOLKOVÝ BETLÉM
Třesovice - Adventní období a čas
vánočních svátků je za námi. Byl to
opět kouzelný čas, na který můžeme
s úsměvem vzpomínat. Ve školce jsme
spolu s dětmi toto pohádkové období
prožili tradičně, ale současně tak trochu jinak, než bylo původně v plánu.
Tradiční návštěvu Mikulášské družiny nahradila Mikulášská show s diskotékou, při které jsme zjistili, že jedna
z našich „bývalých“ maminek je vlastně
anděl.
Čertovský týden jsme si „přikořenili“ ochutnávkou oblíbených pochutin
pohádkových čertů, mezi které patří
i křen. Ten jsme si vykopali ve sněhu
na naší zahradě a paní kuchařka z něj
uvařila našim malým „čertíkům“ výbornou křenovou omáčku.
Každý rok se věnujeme adventním

tradicím. Letos jsme se snažili užít si
adventní zvyky doslova prožitkově.
Pekli jsme spolu perníčky, krájeli patky domácích vánoček, pouštěli lodičky
z ořechových skořápek, rozkrajovali
jablíčka a hledali hvězdičky, přičemž
jablíčka nepřišla nazmar a posloužila
k dalšímu zvyku krájení a sušení křížal.
Také jsme věnovali pozornost adventnímu věnci a s každou zapálenou svíčkou poctivě počítali, kolik nám ještě do
Štědrého dne chybí týdnu a dní.
Mezi naše tradice patří každoroční
ochutnávka cukroví, které si děti nosí
z domovů a nabízí je ostatním kamarádům. Letos jsme i my přidali s dětmi ruku k dílu a dali „našim rodičům“
ochutnat vlastnoručně utvořené a upečené perníčky. Ty mohli rodiče ochutnat na našem „náhradním“ vánočním

■ Tři králové letos doplnili betlém před školkou. Foto: Kryštof Bohdanecký
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vystoupení, které bylo původně připraveno k příležitosti rozsvěcení stromečku na začátku adventu, který nám
bohužel zhatila doba covidová.
Za zmínku jistě stojí, že toto vystoupení bylo výjimečnou společnou
chvilkou, při které jsme mohli odhalit a přivítat nové postavy do našeho
venkovního dřevěného Betlému. Letos
nám přibyli tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar. Za tato krásná díla
vděčíme jednomu z našich tatínků,
který poskytl materiál a výřez postavy. O zbytek kreativní tvorby se opět
postarala naše tvořivá Eva Kulhánková. Oběma tímto jménem celé školky
mnohokrát děkuji.
A co nás čeká na počátku nového
roku 2022? Doufáme, že letos nám

covidové období nepřekazí již naplánovaný lyžáček se Soptíkem v Olešnici v Orlických horách, na který se už
velmi těšíme. Opět si s dětmi chceme
připomenout masopustní tradice, při
kterých bychom rádi v rámci našeho
školkového průvodu obcí obdarovali
kolemjdoucí a sousedy nějakou malou
masopustní dobrotou.
Co se týče našich běžných denních
činností, nyní se více věnujeme péči
o ptáčky a zvířátka v lese. Učíme se
společně, jak jim v zimním období být
opravdu prospěšní a mít povědomí
o tom, jak jim hlavně nechtěně neublížit.
Spokojený a klidný nový rok Vám přeje
Gabriela Melounová
a celý kolektiv MŠ Třesovice

■ Výroba dobrot pro ptáčky děti bavila. Foto: Kryštof Bohdanecký
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HNĚVČEVES: SPORTOVÁNÍ I PŘÍRODA

TJ Sokol Hněvčeves mimo sportovních aktivit od června 2020 organizuje také přírodovědné akce
formou projektových dnů. Děti
a mládež si prověřují své dovednosti
a získávají nové znalosti a zkušenosti
při plnění úkolů. Průvodci a poradci jsou dětem odborníci z různých
oborů - myslivci, rybáři, včelař i ekologové. Praktické úkoly ale děti plní
v týmech samostatně.
V prvním projektovém dni dostaly děti za úkol navrhnout, upravit
a osázet nevyužitou plochu okrasnými rostlinami. Vyzkoušely si práci
zahradního architekta a zahradní-

ka současně. U terasy sokolovny
vznikla krásná rozkvetlá skalka.
Ve spolupráci s hněvčevským včelařem se děti dozvěděly zajímavosti
ze života včel, připravily rámečky,
odvíčkovaly a stáčely med. Nakonec
si odnesly sladkou dobrotu.
Pětkrát jsme se sešli s programem
„Recyklohraní aneb dejte starým
věcem šanci na nový život“. Cílem
bylo motivovat k tomu, že ne vždy
je potřeba vyhazovat vše staré a nakupovat nové, ale nepotřebné věci
mohou být opraveny nebo využity.
Děti vyrobily vlastní hry, tužkovníky i venkovní dekorace na terasu ze
starých kol s výpletem, s ozdobnými závěsy z mušlí, ulit a korálků. Na
půdě obecního úřadu jsme objevili
zapomenutý poklad - staré školkové
židličky. Děti je obrousily, natřely
a pomalovaly. Naše veselé židličky už
rok pilně slouží při různých akcích!
Součástí projektu jsou i „expedice
s úkoly“ mimo klubovnu. Už jsme
navštívili přehradu Les Království
a lesní areál Hájemství. Prošli pohádkovou stezku okolo rybníka Par-

doubek u Lázní Bělohrad i ZOO ve
Dvoře Králové.
S rybáři jsme strávili dva dny
u rybníka, prozkoumali okolí, naučili se poznávat vodní živočichy i rostliny a nakonec připravili rybářské
náčiní, prut i návnadu. Oba dny malí
rybáři zakončili úspěšným lovem
ryb.

Posledními dvěma podzimními
akcemi byla výroba krmítek a budek pro malé zpěváčky. Děti práce
se dřevem, nástroji i barvou bavila;
pro některé mladší děti to byla úplně
nová zkušenost. Nakonec si všichni
odnesli nejen budku a krmítko, ale
také vlastnoručně namíchanou směs
různých semínek. Nechyběly ani informace o tom, jak a proč se o ptáčky
starat.
V novém roce pro děti už pilně
připravujeme další projektové dny
nabité zážitky. Jsme rádi, že je u nás
v Hněvčevsi zájem o tyto akce. Odměnou nám je především radost
a úsměvy nadšených dětí, ale i pocit, že můžeme přispět k získávání
kladného vztahu k přírodě i k rozvoji
praktických dovedností, zručnosti, tvořivosti a vzájemné spolupráce
mezi dětmi.

Dvakrát jsme využili také myslivecký areál na okraji Horních
Černůtek na stopařskou výpravu,
průzkum přírodní památky Nad
Blatinou a dobrodružné putování
„divočinou“ po stopách zlatokopů.
Děti se formou hry a zážitku zdokonalují v praktických dovednostech pro bezpečný pobyt v přírodě.
Vyrobily týmové vlajky, našly podle
mapy zlatonosné pole a prokázaly
se zkouškou rozdělání ohně a vyřešením hlavolamů. Podle indicií nalezly poklad a v závěru dne ukuchtily
Akce jsou realizovány pod projekvečeři. Kotlíkový gulášek se povedl, tem „Podpora neziskových organizamňam! Ti nejodvážnější dobrodruzi cí v Královéhradeckém kraji CZ.02.
přečkali noc ve stanech, i když nám 3. 68/0.0/0.0/18_071/0013392“.
Denisa Jenčovská
moc nepřálo počasí.

■ Recyklohraní aneb dejte starým věcem šanci na nový život.
Foto: Denisa Jenčovská

■ Rybaření. Foto: Denisa Jenčovská
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■ Vlastnoručně vyrobené budky udělaly radost nejen malým dětem.
Foto: Denisa Jenčovská

sport

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ BUDE SLOUŽIT NEJEN NAŠIM ŠKOLÁKŮM
Dohalice - V uplynulém roce se
u nás pilně pracovalo v prostoru za
místní základní školou. Firma Marhold zde v březnu zahájila výstavbu
víceúčelového sportovního hřiště,
které bylo financováno obcí s podporou dotací z Ministerstva pro místní

rozvoj a Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj. Stavba byla dokončena na konci září a v listopadu obec
obdržela i kolaudační souhlas.
Hřiště nabízí rozmanité možnosti
sportování, je zde ovál se třemi běžeckými drahami, dráha pro sprint,

doskočiště pro skok daleký. Celý
prostor je dále rozdělen pro možnost hraní fotbalu, tenisu, volejbalu
a jiných sportů. Samotná sportovní
plocha je doplněna menší budovou se
šatnami a hygienickým zázemím.
Hřiště je určeno především pro

využití Základní školou v Dohalicích
a Tělovýchovnou jednotou Sokol,
otevřeno bude ale i pro veřejnost.
Slavnostní uvedení do provozu je
prozatím odloženo na jaro.
Terezie Horáková

■ Nové hřiště bude sloužit nejen školákům ale i veřejnosti. Foto: archiv firmy Marhold

ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU JSME SI UŽILI NA LYŽÍCH
Probluz - Nový rok začaly děti ze
základní a mateřské školy sportovně.
Úspěšně absolvovaly lyžařskou akademii. Lyžařská akademie, chcete-li,
lyžařský kurz probíhal v úplném srdci
Orlických hor, v Sedloňově. Instrukto-

ři snowboardu se od pondělí do pátku
v odpoledních hodinách intenzivně
věnovali našim malým i větším lyžařům. Začátečníci se zábavnou formou
učili na dětské sjezdovce základy lyžování, ti zdatnější zdolávali svah bezmá-

la 300 metrů dlouhý, s převýšením 54 ně pod bodem mrazu.
metrů.
Všem lyžařům a lyžařkám, malým
Sněhové podmínky byly celý týden i větším patří veliká pochvala a obdiv.
ideální. Čerstvý prašan, manžestr na
sjezdovkách, téměř každý den sluníčSportu zdar, lyžování nejvíc.
ko a vymetená obloha s teplotami těsZuzana Dvořáková

■ Děti začátkem nového roku úspěšně absolvovaly lyžařskou akademii. Foto: Zuzana Dvořáková
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