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nechaniční včelaři slaví 120 let
Jedna stará moudrost praví, že
zahynou-li včely zahyne i lidstvo.
Proto, ať vědomě či nevědomě, byla
včelám vzdávána úcta a byla jim
věnována veliká péče. Úcta ke včelám se projevuje i ve včelařské mluvě, kdy se říká, že „včely jí“, nebo,
že „včely umírají“. Odpradávna
byla včela symbolem pracovitosti
a ušlechtilosti, nehledě k tomu, že
některé složky ekosystémů se bez
opylovací schopnosti včel neobejdou. Navíc veškeré včelí produkty,
ať med, vosk, pyl nebo propolis byly
vždy vysoce ceněny pro jejich biologickou hodnotu.
Na
území
mikroregionu
Nechanicko působili včelaři jistě
odpradávna. Spolehlivé záznamy
z počátku organizovaného včelařství na Nechanicku však nemáme.
Z kronik víme, že ve východních
Čechách byl v sedmdesátých letech
devatenáctého století založen „Včelařsko-sadovnický spolek“, který
však zanedlouho zanikl. V Nechanicích pak dne 9. prosince 1888
byl ustaven Včelařský spolek pro
Nechanice a okolí, který zanedlouho sdružoval devadesát včelařů
z Nechanicka, Hradce Králové,
Nového Bydžova a Dohalic, tedy
z oblastí, kde byly včelařské spolky
založeny později. Podle dochovaných údajů byl totiž nechanický
spolek teprve sedmnáctým včelařským spolkem v Čechách a podle
počtu členů pátým největším.
Prvním předsedou spolku se
stal berní inspektor František Šafr,

jednatelem pak Jan Mach, učitel z Nechanic. V prvním výboru
nechanického včelařského spolku
dále působili lékárník František
Brož, notář a spisovatel Dr. Josef
Štolba, autor hry Vodní družstvo,
která měla premiéru v Národním
divadle v Praze dne 1. prosince
1886, rolníci Josef Kužel, Jan Bok,
Josef Berger a Václav Prikner.
Čestným předsedou byl hrabě Jan
Harrach, čestným členem pak vynikající včelař, farář Jan Kebrle. Letos,
kdy si připomínáme stodvacáté
výročí založení včelařské organizace v Nechanicích, máme registrováno 65 členů, kteří pečují o 796 včelstev. Organizaci vede výbor v čele
s předsedou prof. RNDr. Alešem
Macelou, DrSc., místopředsedou
Jaroslavem Tesařem, jednatelem
MUDr. Josefem Hoškem.
Od svého založení tak spolek nechanických včelařů existuje nepřetržitě již 120 let. Protože
nechaničtí včelaři slavili kulatá
výročí svého založení po celou dobu
své historie, a protože tradice se mají
udržovat, oslaví nechaničtí včelaři
své 120. výročí slavnostní schůzí 7.
června 2008 a následně připraví na
příští den 8. června 2008 pro přátele včel, medu a medoviny malou
slavnost na náměstí v Nechanicích.
Slavnost zahájí úvodním pochodem kolem nechanického náměstí
hudba Májovanka doprovázená
mažoretkami z Libčan.

www.nechanicko.cz

netradiční oblasti podnikání v nechanicích
Obecně prospěšná společnost
Hradecký venkov pořádala 26. a 27.
dubna setkání podnikatelů. Jednalo
se o první propagační akci, na které
se prezentovali živnostníci na území
MAS, kteří podnikají v netradičních
oblastech, řemeslech a ve stravování.
Sebe a především své výrobky, účastníkům představili výrobci keramiky,
rytci, zlatníci, malíři na sklo a na
hedvábí, cukráři, kavárníci, kuchaři,
zahradníci a mnoho dalších. Cílem
akce bylo především podpořit právě
drobné podnikatele širokého území
čtyř mikroregionů.
Součástí obou dnů byly proměny
osmi žen, které mohli diváci sledovat
přímo na pódiu. Tým, který o model-

Pohled do velkého sálu kulturního domu.

... pokračování na str 2.

Vyplatí se být připraven
Obec jako každý jiný hospodářský
celek má svůj dlouhodobý program,
který se dále upřesňuje podle aktuální důležitosti a finanční situace. Jaké
priority si zvolí, je na zastupitelstvu.
Příjem obcí závisí na výši sdílených
daní určené zákonem. Stačí však na
pokrytí běžných nákladů a na menší
investice. Ty větší je možno uskutečnit jen s pomocí různých fondů či
dotací.
Informace o možnostech dostávají všechny obce mikroregionu elektronickou poštou. Bohužel k vlastní
škodě těmto informacím nevěnují

tolik pozornosti. Je nutné sledovat
neustále posun priorit a využít danou
nabídku.
Důkazem jsou úspěšně využité
dotace jednotlivých obcí a mikroregionu a nejnovější reálné přísliby.
Zemědělský intervenční fond
v rámci Programu rozvoje venkova poskytl menším obcím možnost
čerpat značnou část prostředků na
vylepšení infrastruktury obce. Toho
využili v našem mikroregionu obce
Kunčice, Hrádek a Mokrovousy.
Bedřich Moder
předseda svazku

Náklad 3500 ks

Paní Renata před a po proměně.

ky pečoval, byl složený z kadeřnic,
kosmetiček a jejich dokonalou vizáž
doplňovala zlatnice svými šperky
a neméně důležitá byla i úprava nehtů. Podstatné bylo i oblečení modelek.
Všech osm se předvedlo ve vycházkovém stylu a následně v luxusních
šatech z ručně malovaného hedvábí.
Celý průběh zaznamenával profesionální fotograf. A výsledek? Posuďte
sami na fotografii, kde je paní Renata
před a po proměně.
Touto cestou chci poděkovat všem
vystavovatelům, kteří s námi v kulturním domě strávili doufám příjemné dva dny a generálnímu partneru
akce České spořitelně.
Jana Pečenková
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Představujeme vám členy Místní akční skupiny Hradecký venkov

Tentokrát se představuje Mateřské
centrum Nechanice o.s.
Čím se zabýváte?
Naší hlavní náplní je odbourání
izolace matek na mateřské dovolené,
nabídnutí využití volného času v herně mateřského centra a v kroužcích
zaměřených na práci s dětmi především předškolního věku. Pořádáme i
různé kurzy a přednášky nejen pro
rodiče, ale i pro širokou veřejnost.
Organizujeme řadu kulturních akcí
pro celé rodiny.
Vaše aktivity v regionu?
Kdokoliv má zájem, může navštívit
hernu mateřského centra v kulturním domě v Nechanicích.
Dále nabízíme pravidelné aktivity:
- cvičení s dětmi „Mravenečci“

(v sokolovně) - hernu pro miminka
a batolata do 1 roku (s laktační poradkyní) - kroužek anglického jazyka pro
děti - přírodovědný kroužek - hudební a rytmickou výchovu - výtvarný
kroužek.
Pro veřejnost pořádáme drakiády, cesty se světýlky, karnevaly,
sportovní odpoledne, kurzy pletení
košů, výtvarně-rukodělné dílny.
Proč jste se stali členy MAS?
Jsme nestátní nezisková organizace, takže ve členství v MAS Hradecký venkov vidíme možnost dalšího
zdroje financí potřebných k uskutečnění našich záměrů. Na pravidelných schůzích s dalšími lidmi ze
všech 4 mikroregionů však získáváme mnohem víc, než „pouze finance“.
Navazujeme nové známosti s mnoha
zajímavými osobnostmi pracujícími
v různých oborech. Každý z nás má
jiné schopnosti, zkušenosti a možnosti, takže tím, že o sobě navzájem
víme, můžeme uskutečnit opravdu
mnoho!

Rekonstrukce ZŠ Nechanice
Město Nechanice jako žadatel,
nositel a realizátor projektu „Modernizace Základní školy v Nechanicích,
budova čp. 2,3 - I. fáze“, jehož náplní je stavební obnova a rekonstrukce Rašínovy budovy základní školy
Nechanice, dne 3. března 2008 uzavřelo smlouvu o poskytnutí finanční
podpory na realizaci sub-projektu
číslo EZ 2/2008 - CZ 0037/01/002.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí nevratné finanční přímé pomoci
ve výši 85 % celkových oprávněných
nákladů projektu, což je 6.516.100,00
Kč za předpokladu splnění všech
smluvních podmínek.
Projekt je realizovaný v rámci
Programu „Posilování sociálních,
vzdělávacích a zdravotnických služeb

Kontaktní údaje: Mateřské cent- 362, Nechanice 503 15.
rum Nechanice o. s. Sídlo v kulture-mail: materskecentrum.nechaniním domě v Nechanicích. Telefonní ce@seznam.cz, http://www.nechaničíslo: 725 733 671 Hana Jarošová. cemc.estranky.cz/
Adresa pro korespondenci: Za Školou

Terapeutický bazén v herně Mateřského centra.
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... pokračování ze str. 1
Po krátkých pozdravech účastníkům pak renomovaní včelaři z řad
lékařů poskytnou všem přítomným
zasvěcené informace o vlastnostech
včelích produktů, o možnostech jejich
užití v lidovém léčitelství a o výhodách
jejich konzumace jako potravinového
doplňku. Včelí produkty jsou skutečně
unikátní z hlediska biologické účinnosti a ekologické čistoty.
I přes stodvacet let existence včelařské organizace v Nechanicích,
přes každoroční mírný pokles počtu
členů i počtu včelstev, naše organizace nestárne. Včelařská organizace
se snaží zaujmout veřejnost každoJiří Pechar ročním pořádáním Včelařského dne,
starosta města kde se kromě odborných informací

v Královéhradeckém kraji“ a podporovaný z finančních mechanismů
EHP/Norska a Královéhradeckého
kraje.
Cílem projektu je dílčí rekonstrukce jedné budovy školského zařízení
pro spádovou oblast mikroregionu
Nechanicko. Tato dílčí rekonstrukce
je součástí širších a dlouhodobějších
plánů na komplexní opravy budov
školského zařízení, které jsou vynuceny požadavky kladenými na provoz
z pohledu hygienických a bezpečnostních podmínek, požadavků na kvalitu školní výuky, energetického auditu
a požadavků na obnovu budov.

návštěvníkům dostane i přístupných
informací o velice zajímavém životě
včel, o jejich neuvěřitelně užitečné
činnosti ve prospěch zachování rostlinných druhů a významu v moderním ekologickém zemědělství. Kromě
toho pořádá i výjezdní zasedání do
okolních obcí, kde pro zájemce organizuje kurzy chovu včelích matek či
přednášky k aktuálním tématům týkajících se včel a včelích produktů. Díky
této činnosti stále nacházíme mladé
pokračovatele ochotné včelařit, a to
je dobrý příslib nejen pro budoucnost
včelařství na Nechanicku, ale díky činnosti včel i pro zachování přijatelného
životního prostředí vůbec.
Prof. RNDr. Aleš Macela, DrSc.
Předseda ZO ČSV Nechanice

Objížďka přes Těchlovice

Podpořeno Programem
financovaným z prostředků
Islandu, Lichtenštejnska a
Norska v rámci Finančního
mechanismu EPH a Norského
finančního mechanismu
a Královéhradeckým krajem“.
Rašínova budova Základní školy Nechanice.

Silnice v Dolním Přímu prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
Lepší průjezd Dolním Přímem,
kterým prochází frekventovaná silnice z Hradce Králové do
Nechanic a Nového Bydžova, by
měla zajistit rozsáhlá rekonstrukce
vozovky. Tu připravil Královéhradecký kraj. Stavba začala v dubnu
a měla by skončit letos na podzim.

Stavba probíhá v úseku silnice od začátku do konce obce
a během rekonstrukce nebudou
smět řidiči průjezd Dolním Přímem využívat. Pro osobní automobily a dodávky vede objízdná
trasa obousměrně přes Těchlovice,
Radíkovice a Hrádek do Nechanic.
Kamiony budou využívat při cestě
do Nechanic trasu po silnici I/11
a silnici II/323.

zpravodajství obce
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Sadová – panství sadovské
Kapitoly z historie obce, část II.
V minulé úvodní části dospěla historie Sadové a sadovského panství
do nástupu rodu Schafgotschů. Co
všechno stačil vybudovat jeho první
majitel za svůj život, obsahuje následující stať.
Hrabě Jan Arnošt Schafgotsch
(Šáfgoč, nebo jak se mu lidově říkalo Šofkoč, v transkripci rodového
jména se někdy objevuje i dvojité f)
byl Slezan mluvící německy, císařský
generál. Schafgotschové byli šlechtická rodina, jejíž kořeny sahají do 14.
století. Vlastnili majetek na severní,
tehdy slezské straně Krkonoš, rodový
hrad Kynast. Na Hradecku se usadili
po skončení třicetileté války v roce
1649, když Jan Arnošt Schafgotsch,
hrabě z Kynastu a Greifensteinu koupil statek Obědovice. Sňatkem s Marií
Magdalenou Salomenou Keckov
vyženil Bílou Třemešnou a Sadovou.
Kunčický statek s Nechanicemi koupil r. 1661 a následujícího roku spojil
s panstvím Bílá Třemešná.
K českému obyvatelstvu se choval
daleko přátelštěji než mnohý šlechtic
českého původu, neboť byl náboženským vyznáním protestant a odpůrce jezuitů, kteří byli nositeli násilné
rekatolizace obyvatelstva. Při tom
však to byl muž nadmíru podnikavý a
čilý. Všude, kde se usídlil, hned stavěl,
opravoval, zřizoval nová hospodářství a s ním související podniky, takže
pod jeho vedením začalo sadovské
panství neobyčejně vzkvétat.
V roce 1651 žilo podle demografických údajů v Sadové 21 osob, k tomu
ještě v hraběcích službách dalších 48
osob (na statku 30 a ve dvoře 18).
Druhé Schafgotschovo manželství
trvalo však jen krátce, neboť již 25.
září 1652 zdědil po své druhé manželce Marii Magdaleně vše, aby se posléze oženil potřetí s Johanou Magdalenou Lažanskou z Bukové. Kolem
roku 1652, čtyři roky po skončené
třicetileté válce, mu náležely: statek
obědovický (dvůr a ves Obědovice,),
statek sadovský (ves Sovětice, Klenice, Dub a víska Sadová), statek Bílá
Třemešná (ves Doubravice a Nema-

jovsko), dále vesnice Třebnouševes,
Ostrov, Dolní Dobrá Voda, Libonice,
Lhotka, dvůr Rašínský a Nový Rašín
na Hořicku. Panství čítalo 15 vesnic,
v nichž žilo 65 sedláků, 7 sedláků na
živnosti vsazených, 76 chalupníků,
35 zahradníků (majitelé nejmenší
výměry pozemků, nikoli zahradníků
v dnešním slova smyslu), 19 stavení bylo pustých a k tomu ještě jeden
filiální kostel.
Navíc Jan Arnošt přikoupil v témže
roce Zvíkov, r. 1661 jeden díl Dohalic
a konečně v následujícím roce získal
společné panství Kunčice a Nechanice. Tím nabyl téměř souvislý a úrodný pruh země táhnoucí se od Dvora Králové k jihozápadu takřka až
k Chlumci nad Cidlinou. Posledním
zakoupením byla r. 1678 Sobětuš, aby
v roce 1686 ze všech těchto panství, tj.
Nechanic, Kunčic, Trnavy, Zvíkova,
Sobětuše, Sadové a Třemešné, zřídil
šáfgočský fideikomis – statek svěřenecký, neprodejný a nedělitelný a byl
označen jednotné panství Sadová.
V průběhu těchto majetkových
transakcí vyhořela v roce 1660 celá
víska Sadová, načež hrabě vykoupil veškeré rustikální pozemky (tj.
dosavadních soukromých majitelů)
kromě krčmy a mlýna a na jejich
místě postavil prostorný dvůr o třech
pořadích. J. A. Schafgotsch si ze všech
osad, jež v kraji vlastnil, nejvíc zamiloval Sadovou, a proto z ní učinil
hlavní sídlo svého rodu. V době, kdy
se Sadové ujal, zůstaly tu z bývalé tvrze jen pusté zdi. Na jejím místě postavil novou jednopatrovou budovu. Té
se pak říkalo nová tvrz, ale později se
ujal název zámek.
Hrabě nechal vybudovat též nový
kamenný pivovar. Proti němu byl
r. 1670 postaven rovněž kamenný
špejchar pro třista kubických metrů obilí. Z druhé strany napříč vedle
ohrad byly pořízeny maštale pro 50
koní, vedle nich kůlny pro kočáry a
byty pro čeládku. Zpředu ze zahrady stálo obydlí pro důchodenského a
obročenského písaře. Roku 1680 byla
proti tvrzi nově zbudována z pískovce
hospodářská kancelář. Sklep mezi tvrzí
a zeleninovou zahradou byl zřízen

spolu s dřevěnou lednicí. Další stavbou byla sušárna ovoce. Jako nezbytný doplněk se stala součástí areálu
dvě kamenná a dvě dřevěná vězení
přímo vedle světnice písaře.
Při nové tvrzi byla již r. 1657
založena zeleninová a ovocná zahrada ohrazená plotem se šindelovou
stříškou. Měla rozlohu 120 záhonů a
byla po stranách osázena štěpy višní
a sliv. Uprostřed zahrady stála roubená studně, ze které se čerpala voda
do pivovaru. Rovněž zde existovala
oranžérie, která dodávala dostatek
jižního ovoce – údajně pomerančů a
fíků. Ve větší části zahrady se pěstovala kořenová zelenina pro kuchyň.
Teprve zbytek byla štěpnice. Proti oranžérii stála komora pro chov
koroptví. Níže pod zahradou směrem
k Dohalicům byla založena chmelnice, která dávala ročně až 60 korců (tj.
cca 5.600 litrů) chmele.
Za dvorem pod rybníkem, u kterého stál mlýn, zřídil J. A. Schafgotsch
sádky o osmi hrázích a při nich chaloupku pro panského rybáře. Sádky
pod Mlýnským rybníkem se z něj
napájely vodou odděleně tak, že každý z osmi oddílů bylo možné vypustit
zvlášť. Hrabě přestavěl také sadovský
mlýn. Když byl později vypuštěn
Mlýnský rybník, aby mohl být vysušen na louku, dal hrabě vyhloubit
novou vodoteč přivádějící vodu ze

směru od Sovětic. Na této nové řece,
jak se dílu začalo říkat, postavil tři
mosty a splávek pro odtok velké vody
do staré řeky tj. do Bystřice. Nakonec
vystavěl nový kamenný mlýn s nádrží
na vodu dále od myslivny na místě,
kde stojí dosud.
Tak zvelebil a povznesl Sadovou
její první majitel z rodu Schafgotschů.
Výčet všech aktivit tohoto šlechtice,
údajně poněkud vznětlivé povahy,
který vedl četné spory se svými sousedy, zní až neuvěřitelně, představíme-li
si jak bylo panství zuboženo třicetiletou válkou, která skončila nedávno,
v roce 1648. O to víc vzbuzuje náš
údiv a obdiv, přičteme-li k tomu přestavbu a rozšíření kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Nechanicích. Právem
byl nad severním bočním vchodem
umístěn jeho rodový erb, který má ve
čtvercovém štítě v prvním a čtvrtém
poli po čtyřech kolmých břevnech, ve
druhém a třetím poli vždy lva obráceného vlevo. Ke konci svého plodného života žil Jan Arnošt Schafgotsch
na tvrzi v Sobětuši, kde 27. prosince
1695 také zemřel stár 72 let. Byl slavně pochován v kryptě nechanického
kostela, jehož poslední úpravy byly
krátce předtím roku 1692 dokončeny a kde s ním odpočívá dalších osm
příslušníků rodu.
Pokračování příště.

Zámek Sadová.

Významná těchlovická výročí - 690 let první písemné zmínky
První
písemná
zmínka
o
Těchlovicích pochází z roku 1318,
avšak nevztahuje se přímo k vesnici samotné, nýbrž k osobě Perchty
z Těchlovic.
V nejstarších pozůstatcích desek
zemských půhonných se totiž připomíná k roku 1318 spor mezi Perchtou
z Těchlovic a Slávkem z Benic řešený
u zemského soudu. Perchta z Těchlovic žalovala Slávka z Benic, že ji způ-

sobil bezpráví a škodu na majetku ve
výši 50 hřiven stříbra, a to neoprávněným převzetím výnosu z jejího
věnného dědictví ve Voděradech. Slávek z Benic určil, že v této při jej bude
u zemského soudu zastupovat buď
Sulek z Voděrad anebo Domaslav
z Benic. Současně se Slávkem z Benic
žalovala Perchta z Těchlovic také
Sulka z Voděrad, že ji lstně způsobil škodu na majetku rovněž ve věci

jejího věnného dědictví ve Voděradech. Škoda činila bez lotu 10 hřiven
stříbra. Zemský soud rozhodl, že má
Slávek vyplatit Perchtě 80 grošů. Dále
měl ustoupit ve věci se Sulkem. Rozhodnutí soudu bylo vydáno ve čtvrtek o suchých dnech v adventu roku
1318.
V roce 1318 žila Perchta z Těchlovic, ovšem z uvedených skutečností
nelze spolehlivě vyvodit, od jakých

Těchlovic tato Perchta svůj původ a
tedy i přídomek odvozovala. Zmínku
nicméně připisují našim Těchlovicím
jak August Sedláček, tak i Antonín
Profous. Podobně nejistá je bohužel
situace i u vladyků s přídomkem „z
Těchlovic“.
L.Lelková
(V. Málek - Dějiny obce Těchlovice na
královéhradecku)

4

3
zpravodajství obce





Pozvání na oslavy k výročí obce Stračova a Klenice

Obec Stračov v letošním roce oslaví
650 let a místní část obce Klenice 690
let od první písemné zmínky. Pro srovnání - významné město českých dějin,
jimž je bezesporu královské město
Hradec Králové, letos oslaví 783 let od
první dochované písemné zmínky, která je datována k r. 1225.
Rád bych tímto článkem oslovil
nejenom místní občany či rodáky
obce Stračova a Klenice, ale hlavně
i všechny občany vesnic mikroregionu
Nechanicko, neboť historie Stračova
či Klenice vznikala, je a do budoucna
bude spjatá se všemi přilehlými obcemi.
Samotné oslavy výročí Stračova
a Klenice budou probíhat od 18. července do 20. července 2008. Bohatý
kulturní program (viz. příloha) je
snahou obce o oslovení všech občanů
našeho regionu.
V pátečním programu vystoupí dvě
rokové kapely – předkapela – Manipulační jízda, na niž naváže vystoupení
kapely Vaťák – The Best Kabát Revival.
Sobotní program ve spojitosti se
sjezdem rodáků proběhne na prostranství před zámkem ve Stračově. K tomuto výročí obce přislíbili svoji účast
Mons. Josef Kajnek z Královéhradecké
diecéze, Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje, Bedřich Moder,

předseda mikroregionu Nechanicko
a ostatní představitelé kultury a společenského dění v kraji. Dopolední
slavnostní program se ponese v duchu
historie. Bude odhalen pomník obětem I. světové války. O atmosféru se
postará výstava historických artefaktů
týkajících se první světové války včetně ukázky dobových uniforem, jak
rakouských jednotek, tak i příslušníků
legionářských útvarů.. Dopolední program bude slavnostně ukončen v kostele sv. Jakuba, kde bude vysvěcen prapor a znak obce Stračova. Odpolední
program se ponese v taktu hudby, kdy
od 13.30 hodin postupně vystoupí skupiny (viz. příloha). Rád bych upozornil
na koncert kapely - PATROLA - Šlapeto Revival Band.
Nedělní volný program začne odpoledne na fotbalovém hřišti dvěma zápasy, kterými bude obnovena tradice fotbalového utkání ženatí versus svobodní
a mládí Stračova a Klenice.
Dále bude během oslav průběžně
umožněna prohlídka obecních prostor,
kde bude probíhat prezentace spolků, výstava současných a historických
fotografii, atd. Během oslav budou na
návsi pouťové atrakce a bude zajištěno
bohaté občerstvení a prodej upomínkových předmětů. V této souvislosti
bych rád upozornil na knihu o historii Stračova, Klenice a okolí (cca 250
stran), která bude jedním z klenotů
oslav. Dílo pana Mgr. Karla Dundy,
místního rodáka, bych jednoznačně
označil za přínos nejen pro obec, ale

i pro celý mikroregion. Svou houževnatostí při shánění podkladů a materiálů po dobu patnácti let, vytvořil pro
stračovské občany a rodáky dílo, které
neocenitelným způsobem zachycuje
dobu minulou i přítomnou.
Závěrem bych za obecní úřad velice
rád poděkoval za spolupráci při přípravách všem kulturním složkám ve
Stračově – fotbalistům Lazio, Mysliveckému sdružení Diana, SDH, Sokolu,

šipkařům, Dámskému klubu, Mateřské
škole. Poděkování patří všem občanům
Stračova a Klenice, bez jejichž podpory a účasti sponzorů by nebylo možné
v daném rozsahu oslavy uskutečnit.
Srdečně jsou zváni všichni rodáci
a přátelé obcí Stračova a Klenice na velké oslavy k danému výročí.
Jménem zastupitelstva obce se těším
i na návštěvu občanů mikroregionu.
Ing. Luděk Homoláč, starosta Stračova

Stračov kolem roku 1875.

Dobová pohlednice - Klenice 1935.

Dobová pohlednice - Stračov 1938.

I X . r o č n í k Ve l i k o n o č n í d í l n y

19. března 2008 proběhl již devátý ročník tradiční Velikonoční dílny
v Základní škole a Mateřské škole,
Nechanice. Jde o společnou aktivitu
žáků praktické školy a běžných tříd
základní školy pro žáky 1. stupně a
děti mateřské školy.
Velikonoční dílnu tvořilo několik
stánků, které nabízely různorodé činnosti spojené s Velikonocemi, ale především praktické ověření dovedností,
zkušeností a pracovních návyků žáků
ZŠ praktické. V rámci vzdělávacího
programu bylo využito dostatečné
množství hodin pracovního vyučování, při kterém je vždy zajištěna
profesionální příprava a zdokonalení v určitých manuálních činnostech.
Jejich zužitkování se nabízí právě
při tradičních dílnách (Velikonoční
a Vánoční). Již od začátku tohoto projektu jsou hlavními organizátory speciální pedagogové a žáci vyšších ročníků ZŠ praktické. Nezanedbatelným
kladem bývá nejen vzájemné setkávání, udržování pozitivních vztahů,
komunikace, spolupráce a spoluúčast,
ale i zdravé upevňování sebevědo-

mí žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. To vše pak napomáhá
ve výchově dětí a mládeže k chápání
zdravého životního stylu, k osvojování pozitivního sociálního chování
a k rozvoji osobnosti.
Letošní ročník se konal v Kulturním domě Nechanice. Každý, kdo se
přišel podívat, si mohl prohlédnout
vystavené tradiční symboly Velikonoc
- velikonoční beránky, jidáše, zdobené
perníčky, kraslice malované voskem
i novější technikou – dírkováním.
Všichni zúčastnění se pod odborným
dohledem a za pomoci starších žáků
praktické školy pustili do vyrábění
svých velikonočních výrobků, které si
předem vybrali. A jaká to byla dílka?
Tradičně se pletly pomlázky, zdobila se
vejce jako kraslice voskem a batikováním. Úžasné byly ptačí klícky a věnce,
přáníčka i zápichy do osení. Sladkým
překvapením byly perníčky, které si
děti zdobily bílkovou polevou a ihned
na místě s chutí snědly.
Součástí dílny je udržování lidového zvyku vynášení Moreny, o který se
již několik let starají děti a paní vycho-

vatelky ze školní družiny. Smrtku za
vyvolávání říkadel pronesly městem a
zapálenou vhodily do řeky Bystřice na
mostku na konci ulice Na Tvrzi v Pašijovém týdnu na Škaredou středu.
Celý průběh Velikonoční dílny provázela skvělá tvůrčí atmosféra, nemalé

zaujetí všech zúčastněných a příjemný pocit u srdíčka.
Všem pedagogům a žákům velké
DĚ K U J I! Za rok se opět sejdeme při
přípravě jubilejního desátého ročníku.
Irena Nováčková
zástupce ředitele školy

Žákyně Základní školy Nechanice se svými výrobky.

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
květen - srpen 2008





Květen
Třetí ročník turnaje ve vybíjené - pro základní školy mikroregionu

Nechanice

16. 5. 17:30 hod

Zahrajem si na pohádky - divadelní představení ZUŠ Melodie Hořice

KD Nechanice

18. 5. 13:00 hod

Nechanická šlápota - turistický pochod, sraz u KD Nechanice

KD Nechanice

XIII. setkání pěvec. sborů FESTIVÁLEK 2008 - program k dispozici na www.cantusfeminae.tz2000.cz

CF Nechanice

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

Zámek Hrádek

Včelička v přírodě - pro děti základních škol mikroregionu

KD Nechanice

15. 5.

08:00 hod

23. - 25. 5.
24. 5.
26. - 27. 5.

08:00 hod

Druhý ročník olympiády mateřských školek mikroregionu
Jarní část oslav 780. výročí první písemné zmínky o Nechanicích. Po celý den bude probíhat den
09:00 hod
otevřených dveří v Dětském domově Nechanice a v kulturním domě výstava fotografií nechanických
31. 5. 15:00 hod
občanů. 9:00 hod Plavba kolem světa (dětský den). 15:00 hod Odpolední program doprovázený
20:00 hod
hudbou (řemeslné trhy, ukázky agility, ukázka hasičského zásahu). 20:00 hod taneční zábava.
31. 5 . 14:00 hod Dětský den a přátelské posezení v areálu místní školy
29. 5 .

08:00 hod

Nechanice
Nechanice
Mžany

Červen
1. 6.

08:00 hod

„Turnaj v malé kopané“ – TJ Sokol Těchlovice a SDH Těchlovice

7. 6.
7. 6. 14:00 hod
7. 6.
7. - 8. 6.
8. 6. 13:30 hod
12. - 15. 6.
14. 6.

Výlet pro občany – Výstava rododendronů zahradnictví Starkl, řemeslné trhy - zámek Kačina

09:00 hod

14. 6. 10:00 hod
21. 6.

08:30 hod

21. 6.

08:30 hod

Mokrovousy
Těchlovice

Pohár starosty SDH Nechanice

SDH Nechanice

Dětský den - Jezdecký klub Tůně		

Tůně

Včelařský den + oslavy 120 let založení

Nechanice

Velký dětský den – jízdy na motokáře, ukázka hasičského zásahu, spoustu her a zábavy, občerstvení
HUDEBNÍ FESTIVAL „ROMANTICKÝ HRÁDEK“ - X. ročník festivalu klasické a romantické hudby - díla
hudebních mistrů v podání našich i zahraničních význačných koncertních umělců
Běh naděje, malování na asfalt - ZŠ Nechanice

TJ Stěžery
Zámek Hrádek
Nechanice

Oslavy 115 let založení - SDH St. Nechanice
Staré Nechanice
21. ročník volejbalového turnaje rodinných a smíšených družstev. Občerstvení zajištěno, po
ukončení turnaje posezení v Plechovce. Bližší info L. Balcar 777 127 967. Přihlášky do 19.6. Akce se koná Stěžery
na kurtech TJ Sokol Stěžery.
Mikroregionem na kole - třetí ročník cyklistického výletu. Bližší informace na www.nechanicko.cz.
KD Nechanice

21. 6. 13:00 hod

Dětský den - SDH St. Nechanice

Staré Nechanice

21. 6.

Nohejbalový turnaj - SOKOL Nechanice

Nechanice
SDH Sobětuš

28. 6.

Ukončení školního roku
13. ročník Johnnie Wolker Cup 2008 v tenisových dvouhrách. Přihlášky nejpozději do 20.6. Bližší
08:00 hod
informace podá a přihlášky přijímá Pavel Balcar 777 127 967.
08:00 hod Nechanické mixy - turnaj smíšených družstev ve volejbale
Dětský den - dětský kroužek historického šermu Tesák, ukázky agility, historická vojenská technika,
14:00 hod
polní kuchyně, hry pro děti
Hasičská soutěž - v kategoriích: Děti, Požární útok s PS8, Požární sport muži, Požární sport ženy

28. 6

14: 00 hod Dětský den - na hřišti v Lodíně s různými atrakcemi a soutěžemi

Lodín

21. 6.
22. 6.
28. 6.
28. 6.

Stěžery
Sokol Nechanice
Mokrovousy
Sovětice

Červenec
ZAHRADNÍ SLAVNOST - Letní zábava s dobrým jídlem a pitím na nádvoří zámku. Doprovodný
program - šermíři, lukostřelci, projížďky v kočáře. Slavnostní květinová výzdoba nádvoří a zámecké
expozice Prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech v sobotu 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 a 22.00
Zámek Hrádek
- 24.00, v neděli 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin. Sobotní večerní a noční program: 19.30 divadelní
představení na nádvoří zámku v podání ... 21.45 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ 22.00 - 24.00 NOČNÍ
PROHLÍDKY ZÁMKU. V případě nepříznivého počasí změna programu na nádvoří zámku vyhrazena!
6. ročník turnaje v malé kopané – hřiště Sokol Dohalice
Dohalice

12. - 13. 7.

12. 7.

Sousedské posezení s hudbou – v areálu Sokol Dohalice

19. 7.

Dohalice

Srpen
1. 7. - 31. 8.

16. - 17. 8.

23. 8.
24. 8.
24. 8.

Út - Ne
od 10:00
do 17:00

VÝSTAVA - Písemné dokumenty, fotografie a různé exponáty vztahující se k historii zámku a k rodu
Harrachů. Výstava je otevřena v zámeckých výstavních prostorách „Za kaplí“.

Zámek Hrádek

ZÁMECKÝ JARMARK - malé tržiště na nádvoří zámku, ukázky řemesel. Bohatý program - šermíři,
sokolníci, dobová krčma, projížďky v kočáře. Slavnostní květinová výzdoba zámecké expozice. Prohlídky
zámku s průvodci v dobových kostýmech v sobotu 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 a 22.00 - 24.00, v neděli
Zámek Hrádek
9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin Sobotní večerní a noční program: 19.30 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HRY
PAULY VOGEL - NEJSTARŠÍ ŘEMESLO REŽIE: JANA JANČÍKOVÁ, 21.30 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ, 22.00
- 24.00 NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU. V případě nepříznivého počasí změna programu vyhrazena!
SETKÁNÍ S FOLKLÓREM - mezinárodní festival folklórních souborů na nádvoří zámku. V případě
Zámek Hrádek
nepříznivého počasí změna programu na nádvoří zámku vyhrazena!
Nechanice bez hranic - hry k výročí založení města. Družstva - 10 závodníků (3 muži, 3 ženy, 4 děti)
MC Nechanice
Ukončení prázdnin

Sobětuš

Základní organizace Českého svazu včelařů v Nechanicích
spolu s městem Nechanice a mikroregionem Nechanicko vás zve na

DNY VČEL, MEDU A PŘÍRODY
oslava 120. výročí založení včelařského spolku v Nechanicích

7. a 8. června 2008 v Nechanicích

Program

Sobota, 7. června:
Areál bažantnice v Nechanicích – Komárov
15.00 – 19.00 Slavnostní schůze ZO ČSV Nechanice
Zahájení, uvítání hostů, Historie a současnost
včelařství na Nechanicku – přednáška, Nové
směry ve včelařství – přednáška, Prezentace
nových včelařských potřeb, Občerstvení
Paralelně se slavnostní schůzí bude v prostoru
klubovny Mysliveckého sdružení Lověna
probíhat Kurz přípravy medového pečiva
19.00 – 24.00 Hudební produkce skupiny Anežka a její tygři
s volnou zábavou a tancem

Neděle, 8. června:
Areál Husova náměstí v Nechanicích
08.30 – 09.00 Slavnostní pochod hudby Májovanka s mažoretkami
09.00 – 09.30 Pozdrav včelám, včelařům a přírodě – proslovy
09.30 – 10.30 Včelí produkty, apiterapie a zdraví
– přednáška 1. část
10.30 – 10.45 Vystoupení dětí Mateřského centra Nechanice
10.45 – 11.45 Včelí produkty, apiterapie a zdraví
– přednáška 2. část
11.45 – 12.45 Koncert hudby Májovanka a vystoupení mažoretek
12.45 – 13.00 Ukončení oslav
Na náměstí v Nechanicích budou v průběhu celého dopoledne
k dispozici prodejci včelích produktů, včelařských potřeb, ukázky
zdobení perníků, ochutnávka medoviny a občerstvení.





Pátek 18. července

Koncerty kapel - hřiště ve Stračově
• 19.30 - 20.30 Manipulační Jízda • 20.30 - 22.30 VAŤÁK - The Best Kabát revival

Sobota 19. července

Oslavy výročí obcí Stračova a Klenice - před zámkem od 9.00 -12.30 Přivítaní občanů, rodáků, proslov
starosty obce, hejtmana kraje • odhalení pomníků k I. světové válce • Svěcení praporu – v kostele sv.
Jakuba ve Stračově • 13.30 Dechovka – Malá dechová hudba města Hradce Králové • 17.00 – 19.00
Koncert kapely - PATROLA - Šlapeto Revival Band • 20.30 - Pouťová zábava - hudba Labyrint

Neděle 20. července

14.00 - 15.00 Fotbalové utkání - mládí Stračova
15.00 - 17.00 Fotbalové utkání svobodní versus ženatí ze Stračova a Klenice

spolky

73





Co novéHo MEZI SkaUtY...
Zima, i když to tak zdaleka nevypadalo, před několika málo dny předala
svoji vládu do ruky ospalému jaru.
Jak už to tak bývá, skautský život v
tomto období dostává nový směr.
Začíná se stěhovat z uzavřeného prostoru klubovních místností ven do
přírody, aby se nadechl plnými doušky vůně očekávaných událostí. A těch
je v letošním roce před námi nemálo.
Hledat mezi nimi tu nejdůležitější by
bylo poněkud jednostranné. Všechny
mají svůj význam.
Letošní kalendářní rok jsme zahájili otevřením 3. oddílu střediska
Stěžery se sídlem v Nechanicích.
Pod vedením Ivoše Rybaříka se nyní
schází v nechanické klubovně 8 dětí.
Místnosti nám prozatím pronajala
místní organizace Sokola. Máme do
budoucna představu, že se oddíl změní na samostatné středisko Nechanice.
K tomu je ale potřeba mnoho nejen
drobných a i nemálo účinných kroků. Především potřebujeme získat do
našich řad zkušené skautské vedoucí z okruhu dosažitelnosti Nechanic.
Máme ale zájem i o úplné nováčky.
Někdy je důležitější snaha a zápal
nežli zkušenost. Ve Stěžerách máme
co předávat, takže výchova případných zájemců o práci s dětmi ve
skautském oddíle nebude tou největší

překážkou. Pokud by se mezi vámi
čtenáři někdo takový našel, neváhejte a spojte se s námi. Budete u zrodu
nového střediska! Samozřejmě, že vše
co děláme, by mělo mít význam především v souvislosti s výchovou dětí
a mládeže. Nové středisko potřebuje
nejen vedoucí, ale především dostatečnou členskou základnu – děti od 6
let výše. V Nechanicích a jejich okolí
je určitě dostatek zájemců. Možná to
netuší, možná nemají odvahu, možná nic nevědí o skautingu a možná
jenom nevědí, že to je právě to pravé,
co hledají. Kontakty a mnoho informací o středisku Stěžery najdete na
webu www.skautstezery.cz. Všeobecné informace jsou na webu našeho
ústředí www.skaut.cz. Nemalým oříškem bude oddíl, případně středisko
materiálně vybavit. Nemusím zde
asi dlouze popisovat, že peníze jsou v
tomto směru až na prvním místě, ale
i to se dá překonat. V letošním roce
pojedeme na letní tábor společně do
Vidonic – vždyť jsme jedno středisko.
Co bude do budoucna, nelze přesně
předvídat. Tábořiště stěžerských má
kapacitu pouhých 60 míst.
Sledovat běžný život střediska by
bylo stejné jako popisovat každou
minutu fotbalového zápasu. Mnoho
se můžete dozvědět na našich webo-

vých stránkách. Čeká nás mnoho
víkendových akcí. Jejich vyvrcholením je každoroční letní tábor, kam se
chystá nejen celé středisko, ale i mnoho návštěv. Někteří z nás pojedou na
tábor do Anglie. Budou reprezentovat nejen Stěžery, ale i český skauting
na oslavách stého výročí založení
střediska 1.st North Devon Troop v
Barnstaplu. Po táboře přijdou prázdniny a pak začátek nového školního

roku, kdy se otevře další nová kapitola v knize stěžerského skautingu. Do
zbytku té staré bude ale ještě nutné
dopsat několik odstavců - za zpěvu
ptáků nad korunami stromu, se kterými si pohrává teplý letní větřík. Za
zvuků kytar doprovázených písněmi
a vůní ohně, který dává teplo nejen
tělu ale i duši...
Karel Braunfuchs – Lišák
vedoucí střediska STŘELA Stěžery

Romantika skautského tábora.

Z HIStoRIE SdH StaRé nECHanICE
V letošním roce si dobrovolní hasiči
ve Starých Nechanicích připomenou
115. výročí svého založení. Stalo se tak
16. ledna 1893 a sbor v té době čítal 32
členů. Prvním starostou a zároveň velitelem byl zvolen bratr František Šaroun,
náměstkem velitele br. František Honc,
jednatelem František Klíma a pokladníkem Josef Šaroun. Ze seznamu tehdejší
policie požárové v okrese Nechanickém
se lze dozvědět, že před 115 lety bylo
ve Starých Nechanicích 100 domů.
Požární poplach se vyhlašoval trubkou,
jako vodní zdroj zde sloužily návesní
rybníky.
Místní hasičský sbor měl k dispozici
jednu vozovou stříkačku, dvě přenosné
a patnáct ručních. Z dalšího vybavení
to byly čtyři žebříky, dva háky a dvacet
košů. Je třeba připomenout, že tehdy
neexistovala jednotnost ve vedení rámci

krajů, natož celostátně. Totéž se týkalo
i organizačních záležitostí. Každý sbor
měl jiný kroj, jinou výzbroj, výstroj i velení. Z toho postupně vyplynul požadavek
na utvoření velké a silné organizace, která by byla záštitou všeho členstva. Šlo
hlavně o podporu členů v aktivní službě
v případě úrazu či nemoci a o podporu
rodinám došlo-li k úmrtí.
Z tohoto důvodu byla v roce 1896,
tři roky po založení hasičského sboru ve Starých Nechanicích, ustavena
župa Nechanická. Mezi prvními, kteří
se přihlásili k této nové myšlence, byli
také hasiči ze St. Nechanic a spolu
s nimi Suchá, Boharyně, Hrádek, Klenice, Mžany, Mokrovousy, Sobětuš a
Třesovice.
Dne 14. června 1896 bylo oznámeno
c. a k. Místodržitelstvím pro Království
České, že župa a její stanovy byly schvá-

leny. Do prvního výboru Nechanické
župy byl zvolen starostou br. Fr. Šaroun
ze Starých Nechanic a náměstkem Br.
Eduard Ryba z Třesovic. Tolik z počátků historie hasičského sboru a župy
Nechanické.
V současné době je v hasičském sboru registrováno 25 členů. Vybavení je na
standardní úrovni tzn. hasičský přívěs,
stříkačka PS-12 plus příslušenství pro
hasičské zásahy. V letošním roce byla
zásadním způsobem zmodernizována
stříkačka. Byla hrazena z prostředků
města, za což patří jeho vedení v čele
se starostou p. Jiřím Pecharem velké
poděkování. Z prostředků sboru budou
zakoupeny pracovní stejnokroje pro
soutěžní družstvo, které se pravidelně
zúčastňuje okrskových soutěží a v rámci
možností i jiných akcí.
Protože dosud nemáme vlastní klu-

Hasičská klubovna s vůní perníku
V neděli 9. března 2008 zorganizovaly maminky z řad Sboru dobrovolných hasičů Boharyně předvelikonoční pečení a zdobení perníčků
a výrobu velikonočních kraslic.
V klubovně hasičské zbrojnice se
sešlo nemalé množství maminek
a dětí. Jsme moc rádi, že se přišli

podívat i babičky a tatínkové. Děti
si z těsta vykrajovaly tvary pečiva,
za pomoci maminek vše upekly
a následně ozdobily bílkovou polevou. Pod dětskýma rukama vznikla spousta krásných perníkových
zajíčků, vajíček a dalších tvarů.
Některé perníčky byly k vidění na

velikonoční výstavě ve škole a další si děti odnesly domů.
Bylo to příjemně strávené nedělní odpoledne. Těšíme se, že si letos
podobnou akci zopakujeme a přijde
mezi nás ještě více šikulek.
Marie Tomášová
Šárka Michálková

bovnu, konají se schůze v místním
pohostinství. Také z toho důvodu je
naším velkým dluhem práce s mládeží.
Při pravidelných valných hromadách
je prováděno školení prevence. Valná
část brigádnických hodin je odpracována při sběru starého železa a údržbě
techniky. Činnost na úseku společenském a kulturním se prolíná s místní
organizací ,,Doutnající pařezy“. Jsou to
taneční zábavy, dětský den a pomoc při
organizování fotbalových turnajů. Naši
členové pracují v KMŘ a v radě města
Nechanice.
Výbor SDH touto cestou děkuje
všem členům, kteří se podílejí na činnosti organizace a zároveň přeje hodně
úspěchů. Zároveň přijměte pozvání na
oslavy výročí SDH, které se konají 14. 6.
2008 ve Starých Nechanicích.
Josef Flégl, SDH Staré Nechanice
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Něco málo o hasičích z Hrádku
Obec Hrádek je známá zejména
díky národní kulturní památce státnímu zámku Hrádek u Nechanic.
Hrádek je vzdálený 11 km od Hradce
Králové a 4 km od Nechanic. Obec,
jejíž počet obyvatel se v posledních
letech pohybuje pod hranicí dvou set,
si zachovala samostatnost. Bylo tomu
tak, i když s potížemi, i v dobách
minulých. Dříve působilo v obci
několik zájmových organizací, tehdy
sdružených do tzv. národní fronty.
Podílely se velkou měrou na společensko kulturním dění. V současné době zde působí jediné zájmové
sdružení občanů. Je jím Sbor dobrovolných hasičů, jehož historie sahá až
do roku 1894, kdy byl založen. V současné době má sbor 52 členů. Jsou
jimi muži, ženy i děti. Pro některé
rodiny je členství ve sboru rodinnou
tradicí a není výjimkou, kdy současní
členové jsou potomky zakládajících
členů. Stává se, že celá rodina a to
ve všech generacích jsou hasiči. Tak
je tomu i v případě nejstaršího člena, který oslavil již 76 narozeniny a
nejmladší členky, jeho vnučky, které
bylo teprve 6 let. Profese jednotlivých
členů jsou rozmanité od dětí školou
povinných, přes studenty, dělníky,
techniky, podnikatele, administrativní pracovníky, státní zaměstnance až
po důchodce. Stojí rovněž za zmínku,
že ze sedmičlenného obecního zastupitelstva je pět hasičů.
Pokud se týká vlastní činnosti, je
zřejmé, že náš sbor se nemůže v žádném případě plnohodnotně podílet
na zásazích u požárů, nebo jiných
událostí, které vyžadují zásah hasičů
záchranářů, neboť materiální vybavení toto neumožňuje. Disponujeme
pouze desítky let starou stříkačkou
PPS 12 z dřívějších zásob Civilní
ochrany, která nahradila ještě starší PPS 8. V naší aktivitě nám tedy
nezbývá nic jiného, než osvětová
činnost na poli prevence v mezích
zákonných norem. Dále pečujeme o
svěřenou techniku a výstroj, a připravujeme se na důstojnou reprezentaci
našeho sboru na soutěžích pořádaných v okrsku i mimo okrsek.
Společenská činnost sboru je bohatá a uskutečňuje se převážně ve spolupráci s Obecním úřadem Hrádek.
Hasiči jsou hybnou silou v organizaci
a zajištění zdárného průběhu těchto
akcí.
Výroční valná hromada, konaná v prvním pololetí 2007, byla
významnou kulturně společenskou
akcí nejen pro hasiče, ale i pro občany obce. Kromě zhodnocení období
roku 2006 byly stanoveny cíle pro
rok 2007. V únoru jsme kompletně
zajistili přípravu a průběh obecního
plesu, v březnu dětského karnevalu,

dále jsme na 30. dubna zorganizovali
a zajistili pálení čarodějnic, s doprovodným pravým čarodějnickým
vystoupením a taneční zábavou.
V červnu se konal zájezd pro děti
a doprovod do hasičského muzea
v Přibyslavi, skanzenu Veselý Kopec
u Hlinska a na hrad Kunětická Hora.
V červnu jsme se zúčastnili okrskového cvičení pořádaného u příležitosti oslav 110. výročí založení SDH
Libčany. Naše tehdy jediné družstvo
mužů se umístilo na prvním místě.
Zbývá zmínit sběr starého železa a
pomoc při úklidu a zvelebení obce.
O prázdninách naše činnost neustala.
Ustavili jsme historicky první soutěžní družstvo žen a první družstvo
dětí. Každou neděli dopoledne všichni pilně cvičili, což se poté odrazilo
ve výsledcích jednotlivých družstev.
Za pomoci obce cvičící jednotky
obdržely nové pracovní stejnokroje.
Dětem jsme nechali ušít bílé historické stejnokroje, protože nacvičovaly ukázku historického zásahu tak,
jak tomu bývalo v dobách založení
sboru, včetně cvičení s původní historickou ruční stříkačkou. Výsledky
pravidelného nácviku se projevily
a to v září při oslavách 125. výročí
založení SDH ve Stěžerách, kde se
muži umístili na prvním místě a

hned za nimi družstvo žen v soutěži
družstev v požárním útoku, který
se uskutečnil bez rozlišení kategorií.
Rovněž děti měly úspěch s historickou ukázkou, a tak na přání diváků
byla předvedena ještě jednou. Další
akcí bylo v říjnu hasičské posvícení. Začalo v odpoledních hodinách
soutěží našich družstev v požárním
útoku, kdy závodila nejen soutěžní
družstva mužů a žen, ale i „Stará garda“, že těm mladým ukáže, že nepatří
do starého železa a zapojila se do soutěže. Výsledky vyvolaly vlnu spokojenosti soutěžících i diváků. Poté následovalo vystoupení dětí s historickou
ukázkou, což diváci ocenili bouřlivým potleskem. Celé odpoledne a
noc se opékal vepřík, hrála muzika
a přítomní jedli, pili, hodovali a dobrou vůli spolu měli.
V říjnu také naše děti předvedly, co
se v létě naučily na okresním kole hry
Plamen, které se konalo na Chlumu.
Závěr roku patřil Mikulášské nadílce
v obci včetně adventního a vánočního
rozjímání při společných setkáních.
V lednu 2008 se opět konala další
Výroční valná hromada. Zúčastnili se
téměř všichni členové a ještě desítky
hostů. Opětovaně byla zhodnocena
činnost a tentokrát se bylo skutečně
čím pochlubit. V průběhu schůze

byly promítány videozáznamy z jednotlivých akcí a byly stanoveny hlavní úkoly činnosti, zejména v oblasti
kulturně společenských programů.
Jedná se o zorganizování a zajištění
již tradičních akcí v roce 2008, zejména o přípravu zdárného a důstojného
průběhu oslav 115. výročí od založení
našeho SDH, které budou v probíhat
v roce 2009. Po nezbytné oficiální
části valné hromady následovalo
občerstvení a taneční zábava. Úkoly,
které jsme si pro letošní rok dali, se
nám daří plnit, neboť jsme již zorganizovali a zajistili obecní ples v únoru
a dětský karneval v březnu. Jak jsem
zmínil, podílíme se na zajišťování
tradičních akcí, pořádaných v naší
obci nebo okrsku, ale nejsme proti
tomu, abychom po dohodě pomohli
při zajištění akcí i jinde, zejména při
hasičských oslavách s historickou
ukázkou zásahu.
Naše činnost je dobrovolná,
zájmová, bez nároku na odměny.
Jedinou odměnou je pocit dobře
vykonané práce, a za ni je třeba poděkovat všem, kteří se na ní podíleli
a podílejí, ať už větší či menší měrou,
i těm, kteří nás při této práci podporovali a podporují.
Ing. Miloš Kalenský
starosta SDH Hrádek

Vystoupení dětí na hasičském posvícení v říjnu 2007 - příprava na ukázku historického zásahu.
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FOTOCYKLUS

S potěšením konstatujeme,
že díky vaší nezištné pomoci
nám začínají docházet historické fotografie dokumentující
reálný život, a to nejen naší jednotky, ale i širokého hasičského
okolí. První z nich, kterou vám
představujeme, pochází zhruba
z poloviny 80. let a zachycuje
skupinu „požárníků“ v průbě-

hu soutěže jednotek z tehdejších Jednotných zemědělských
družstev okresu Hradec Králové. Všechny, nejen ty, kteří se
na ní poznají, prosíme o další
„fotoperly“..
VK
Sbor dobrovolných
hasičů Mžany

U dohalických fotbalistů to žije
22. března 2008 proběhla v dohalické sokolovně valná hromada oddílu TJ Sokol.
Nejdříve se v překvapivě hojném
počtu setkali naši nejmenší elévové
společně s družstvem starších žáků
k tzv. „odpolední výročce“. Hlavním
cílem této akce jsou hodnotící zprávy
trenérů obou mládežnických kategorií, vyhodnocení a vyhlášení těch
nejlepších.
Valná hromada s „výkopem“
v 18:00 hodin je určena kategorii
dorostu a dospělých, rovněž všem
členům a příznivcům. Po hodnocení
trenérů všech družstev je vždy hlavním bodem zpráva předsedy Milana
Kučery, která představuje komplexní
mimofotbalové ohlédnutí. Pro čtenáře z ní vybíráme:
Rok 2007 nám přinesl celou řadu
úspěchů, ale stejně tak jsme se nevyhnuli problémům, podobně jako
v minulých letech. Ne všechno, co
jsme chtěli udělat, se nám podařilo
splnit podle našich představ. Činnost
naší TJ je soustředěna do tří oblastí – první je fotbal, druhou kulturní
akce a v neposlední řadě brigádnické
akce.
Naše TJ čítá 167 členů, kteří
pocházejí z 12 obcí.
Věkový průřez klubem: Od nejmladších elévů až po věkovou kategorii dorostu tj. 18 roků. To je 59 hráčů,
kategorie 18-26 roků má 14 hráčů a
v kategorii nad 26 roků to je 94 členů.
O zdárný chod klubu se stará devítičlenný výbor, který se schází pravidelně během sezóny jednou týdně a
mimo ni jednou za čtrnáct dní.
V klubu pracuje 18 řádně proškolených trenérů, kteří různě působí u
pěti mužstev.
Při této příležitosti nemohu opomenout „dohalického Fergusona“
Václava Vaňka, který v našem klubu
působil jako hráč a potom dlouhých
17 let jako trenér A mužstva. To je
neskutečný výkon, jak ve vesnické
kopané, tak možná i celosvětové.

Přehled kulturních a sportovněvolnočasové aktivity“. Rekonspolečenských akcí, které se uskutečstrukci provedla firma Stapaz pana
nily v loňském roce.
Pazderky.
• Začátkem roku byl hlavní spole- • Během jarních měsíců minulého
čenskou událostí v obci již tradiční
roku jsme prodloužili venkovní perSokolský ples.
golu a položili zámkovou dlažbu.
Tesařské práce nám jako sponzor• Poslední den v měsíci dubnu
jsme uspořádali tradiční pálení
ský dar provedla firma Kolovratník
čarodějnic.
a syn ze Sovětic.
• Úspěšnou
fotbalovou
sezónu • Za pomoci firmy Raaltrans p. Žil2006 - 2007 jsme zakončili společky jsme zhotovili venkovní lavičným posezením všech mužstev při
ky a stoly.
rožnění selete.
• Truhlářská firma pana Šubrta nám
• Velkou sportovně kulturní udá- zrekonstruovala kabinu elévů.
lostí byl 5. ročník turnaje v malé • Na základě nařízení krajského
kopané. Zúčastnilo se jej 30 mužsfotbalového svazu jsme zakoupili
tev z celého kraje a tradičně také
rozhlasovou aparaturu k ozvučení
mužstvo hráčů ze Znojemska.
fotbalových zápasů.
Tato akce nám každoročně přináší • Časově náročné je sekání trávy
nejen finanční zisk, ale i nemalé
v celém areálu. Děkuji všem, kteří
starosti po stránce organizační a
se o to zasloužili a odpracovali při
brigádnické.
tom desítky hodin.
• Díky posledním ročníkům se stává- • Po celé léto byly stanoveny stáme materiálně nezávislými. Veškelé služby z řad hráčů na závlahu
ré vybavení, včetně stánků, laviček,
obou hřišť.
mobilních sprch a fotbalových bra- • S příchodem jara se už opakovanek, je našim vlastnictvím.
ně staráme o úklid odpadků podél
• Turnaj vyhrálo mužstvo hráčů
komunikace v celé obci Dohalice.
z Opočna, naši čest zachránili místZa výčtem těchto akcí se skrývají
ní hráči týmu „Gambrinusovo“, stovky dobrovolně odpracovaných
kteří obsadili pěkné třetí místo.
hodin, nemalé fyzické, ale i psychic• Během letních prázdnin jsme ké vypětí členů i nečlenů Sokola.
uspořádali dvakrát tzv. sousedské
posezení u sokolovny.
• Velkou společenskou akcí v říjnu
bylo pořádání oblíbeného Vinobraní.
• Také roku jsme připravovali sál
sokolovny na akce, které přádá OÚ
v Dohalicích pro naše nejmladší,
mikulášskou nadílku a dětský karneval.
S fotbalem úzce souvisí údržba a
úprava fotbalového hřiště i celého
areálu.
• Akcí číslo jedna byla rekonstrukce již nevyhovující umývárny a
sociálního zařízení mužů. Napomohla tomu dotace Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje
z grantu zaměřeného na „oblast

Mladší žáci TJ Sokol Dohalice v akci.

Pokud se týká hospodaření konstatuji, že se nám poměrně dobře dařilo
zajistit chod klubu po celou sezónu.
Část příjmů přináší zisk z kulturních
akcí. Menší zdroj zvoří příjem z členských příspěvků. Jako jedna z mála
tělovýchovných jednot ho vybíráme
od dorostu výše, čili žádný poplatek
od elévů a žáků.
Naším hlavním sponzorem je OÚ
v Dohalicích, bez jehož finanční
pomoci by nebylo možné provozovat sport na současné úrovni. Za to
patří zastupitelstvu velký dík. Na
oplátku se snažíme jméno obce
dobře reprezentovat jak v okrese, tak i v kraji. Dík patří též paní
starostce Enderlové za vzorné
vyhlašování fotbalových zápasů
v místním a regionálním rozhlase.
Dále bych rád poděkoval okolním
obecním úřadům, že dle svých možností věnovaly finanční příspěvek
naší jednotě (Mokrovousy, Sadová, Třesovice, Sovětice, Hněvčeves
a Mžany).
Poděkování patří též firmě Raaltrans pana Žilky z Hradce Králové,
která nám zakoupila 50 kvalitních
kopacích míčů a doplnila chybějící
technické fotbalové vybavení.
... pokračování na str. 10
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U dohalických fotbalistů to žije

... pokračování ze str. 9
Z místních firem, které nám vycházejí vstříc, musím zmínit ACHP
Sadová, ZD Mžany, chladící technika Lindr Mžany, truhlářství Šubrt
Stračovská Lhota, prodejci zemědělské techniky Rozběřice v zastoupení
p. Nováka. Dále velmi spolehlivě
funguje spolupráce s dopravcem
p. Prchlíkem z Řehot.
I v letošním roce bude třeba vynaložit velké úsilí, abychom si splnili
vytčené cíle (z těch prioritních zmíním druhou etapu rekonstrukce sokolovny či dokončení terénních úprav
hřiště). S aktivitou členů a příznivců
klubu se nám to určitě podaří.

Kontakty na trenéry mládeže pro
nábor nových mladých členů:
elévové - Pavel Čížek 723 434 067
žáci - Marek Tichý 724 669 186
Leoš Miškář

Dovětek redakce:
Tento stručný výčet sportovních, kulturně společenských a brigádnických akcí TJ Skol Dohalice
svědčí o nemalé obětavosti funkcionářů a členstva. Dohaličtí mohou
být vzorem všem ostatním obcím
v regionu. Přejeme jim hodně
úspěchů v jejich záslužné činnosti
i v letošním roce.

Běh naděje - překonejte svou pohodlnost
V loňském roce se v Nechanicích uskutečnil 1. ročník Běhu
Terryho Foxe. Na jeho organizaci
se podílely Město Nechanice, ZŠ
a MŠ Nechanice a Sokol Nechanice.
Pro nezasvěcené připomínám, že jde o humanitární akci
za účelem získání co největšího
množství finančních prostředků
na podporu výzkumu rakoviny.
Z organizačních důvodů došlo
na přelomu loňského a letošního roku k přejmenování na Běh
naděje. Myšlenka však zůstala
stejná.
ZŠ a MŠ Nechanice pod záštitou města Nechanice uspořádá
letos další ročník této dobročinné
akce. Vše se uskuteční v sobotu
14. 6. 2008. Zúčastnit se mohou
všichni, kteří chtějí udělat něco

pro své zdraví, bez ohledu na věk
či sportovní výkonnost. Nejde o
to být v cíli první, ale překonat
svoji pohodlnost. Trať můžete
absolvovat během, chůzí, na kole,
na kolečkových bruslích, s kočárkem či jinak. V 10:00 hod bude
odstartován běh na 5 km, v 10:30
hod na 1 km, vždy od Masarykovy budovy (I. stupeň) základní
školy. Od 9:00 hod bude probíhat
doprovodný program pro všechny, kteří rádi malují - Malování na
asfalt. Vyhodnocení proběhne od
9:30 hod.
Všichni jste srdečně zváni 14. 6.
2008 do Nechanic před Masarykovu základní školu na Běh naděje a Malování na asfalt.
Na setkání se těší
Jiří Lukáš a ostatní pořadatelé

Elévové TJ Sokol Dohalice při zápase.

Sezóna v Lodíně zahajuje

Kemp v Lodíně je v provozu od
1. května 2008. Kapacita byla rozšířena o 5 nových čtyřlůžkových
chatek. V současné době je tedy
možno v chatkách poskytnout

ubytování až pro 60 osob.
Koupaliště zahajuje sezonu 31.
května 2008. Pro návštěvníky je
v letošním roce připravena nová
atrakce – vířivka, která je součástí
bazénu a samozřejmě i tobogán.
Obě atrakce budou v letošním
roce zdarma. Celosezónní permanentky jsou v prodeji od 15. května 2008.
Jaromír Pelánek
starosta obce

Redakce vyhlašuje soutěž pro čtenáře
zpravodaje pod názvem Kde to je.
Správnou odpověď, kde se nachází tato
památka, pošlete na ou@mokrovousy.cz
do 30. 6. 2008. Z doručených odpovědí
správní rada vylosuje výherce, který
obdrží cenu. Výsledky se dozvíte na www.
nechanicko.cz a v příštím čísle zpravodaje,
které vyjde začátkem srpna. • Devět z Vás
správně odpovědělo na minulou otázku
a poznalo, že chalupa se nachází v Hřibsku.
Vylosovaný výherce pan Petr Novák
z Hradce Králové obdrží tričko.

Ze startu loňského ročníku běhu Terryho Foxe.
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