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ČTVRTEK 3. ČERVENCE 2014 

Hradec Králové 
15.00 - Masarykovo náměstí
 „Dostaveníčko s rokem 1866“
 - slavnostní zahájení vzpomínkových akcí
 - historická muzika
 - prezentace jezdectva a pěchoty
 - historické odívání 
 - zvonění zvonu Augustin na Bílé věži

Bojiště Chlum 1866
18.00 -    Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866 

v kostele proměnění Páně na Chlumu

PÁTEK 4. ČERVENCE 2014
10.00 -  Pochod historických jednotek bojištěm 

s bitevními šarvátkami
23.00 -  Pochodňový průvod obcí Chlum, 

pietní akt na pruském hřbitově.

Program 148. výročí bitvy u Hradce Králové

HLAVNÍ TÉMA:

HINDENBURG 
NA BOJIŠTI

Akce se koná s podporou Města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

SOBOTA 5. ČERVENCE 2014

Bojiště Chlum 1866
10.30 - Pochod historických jednotek bojištěm
11.00 - Pietní akt u Baterie mrtvých
12.00 -  Promenádní koncerty 

historických muzik
14.00 -  Bitevní scéna „Hindenburg“ na motivy 

skutečných historických událostí 
z bitvy u Hradce Králové v roce 1866

16.00 - kulturní program do večerních hodin

  Po celý den možnost návštěvy
  Muzea 1866 a rozhledny.

Vstupné na všechny akce v Hradci Králové 
a na bojišti Chlum 1866 – ZDARMA.

Hlavní organizátor: Garda města Hradce Králové, e-mail: garda.mhk@seznam.cz, tel. 608 216 662, 602 126 786, www.koniggratz1866.cz 

S básničkou do Stěžer

MELODIE PRO MICHALKU

Posedíme chviličku, 
poslechnem si básničku,
srdce, duši pohladí 
zvláště v dětském podání…

Díky mikroregionu Nechanicko  
a OÚ Stěžery jsme 27. března 2014 
v  MŠ Stěžery uskutečnili 1. kolo reci-
tační soutěže mateřských škol. Pěti-
členná porota se potěšila básničkami 
dětí z MŠ Probluz, Libčany, Nechanice 
a Stěžery v kategorii do pěti let a od pěti 
let. Všechny děti se moc snažily a před-
vedly báječné výkony. Odměnou jim 
byl památeční diplom, krásná medaile, 
cestoknížka o rodině MASkových, kte-

rou věnovala MAS Hradecký venkov   
a sladká kobliha. 

Po velmi těžkém rozhodování poro-
ta odměnila knihou:

• z  kategorie mladších dětí Pavlíka 
Naimana z MŠ Stěžery s básní „Lék pro 
mlsného mravence“

• z  kategorie starších dětí Agátku 
Albrechtovou z  MŠ Libčany s  básní 
„Lenka“.

Děkujeme všem za účast, přípravu 
akce a sponzorování cen, občerstvení  
a autobusu pro svoz všech zúčastně-
ných. Těšíme se na příští kolo a věříme, 
že se tato akce stane tradicí.

 Učitelky z MŠ Stěžery

4. dubna 2014 Mateřské centrum 
Nechanice o. s. zorganizovalo charita-
tivní koncert pro Michalku Zahradní-
kovou z Třebechovic pod Orebem.

Michalka je sedmiletá holčička, která 
od narození bojuje s neznámou nemo-
cí, která připomíná dětskou mozkovou 
obrnu. Nemoc se u Michalky projevuje 
celkovou ochablostí svalstva, má třes 
v rukách, zhoršenou koordinaci těla 
a nemá smysl pro rovnováhu. Je tedy 
odkázána na vozíček. Péče o Michalku 
je náročná také finančně, a tak se její 
rodiče rozhodli získat  peníze sběrem 
plastových víček. Výdělek používají 
na nákup kompenzačních pomůcek, 
které pojišťovna neproplácí a na spe-
cializovaný léčebný program KLI-
M-THERAPY. Víčka pro Michalku  
v Nechanicích již delší dobu sbíráme. 

Michalka je naše kamarádka. Navští-
vila nás, když jsme hráli dětem diva-
delní pohádku, přijala naše pozvání  
i na canisterapii. Přemýšleli jsme pro-
to, jak bychom jí mohli ještě pomoci. 

Slovo dalo slovo a vznikl nápad uspořá-
dat charitativní koncert, jehož výtěžek 
by byl předán Michalčiným rodičům. 

Naše záměry podpořili Matyáš 
Novák - hra na klavír a Shirley Tracan-
na - zpěv. Oba mladí umělci vystoupili 
bez nároku na honorář. Sál kulturní-
ho domu jsme sluníčkově vyzdobili  
a každý příchozí byl přivítán květinkou, 
jejíž střed tvořilo plastové víčko, kte-
ré všem připomínalo, že je důležité  
a smysluplné sbírat víčka i nadále. Kon-
cert zahájily děti z mateřského centra. 
Pak už se diváci mohli nechat unášet 
překrásnou hudbou do úplně jiného 
světa. Po celou tu dobu se v zákulisí 
pečlivě sčítaly finanční částky, kterými 
nejenom posluchači koncertu přispě-
li. V závěru tohoto kouzelného večera 
došlo k předání symbolického šeku, 
na kterém byla vepsána neuvěřitelná 
částka 52 936 Kč. Znovu se mi potvr-
dilo, že když se lidé spojí, dokáží i zdán-
livě nemožné. 

Hana Jarošová

  Děkujeme sponzorům: Obcím   
Kobylice, Libčany, Nechanice, Prasek  
a Stračov. Panu Ing. Synáčkovi, stavební 
firmě ma&pe, nechanickým podnika-

telům a všem účastníkům koncertu.

Více o Michalce zde:
http://michalka-dmo.webnode.cz/

   Zahájení koncertu – děti z Mateřského centra Nechanice.  
 Foto: Jana Zemánková

   Vítěz kategorie mladších dětí Pavel Naiman se starostkou obce  
 Stěžery Ing. Dagmar Smetiprachovou. Foto: Jana Pečenková

Obec NEPOLISY 
24. 5. 2014, od 13 hodin

Pozvánka

Více informací uvnitř
3. - 5. 7. 2014 • 148. výročí bitvy u Hradce Králové
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Stěžery naplnily výrok: Krajina je naším zrcadlem

Zástupci Města Nechanice 
opět navštívili Czarny Bór

Diamantová svatba

Obec Stěžery se rozhodla pokusit 
se získat dotaci na ozelenění příkopu 
kolem komunikace vedoucí ze Stěžer 
směrem na Těchlovice. Naším cílem 
totiž bylo pokusit se zvýšit atraktivi-
tu krajiny kolem obce. Právě stromy 
byly a jsou nedílnou součástí typické 
české kulturní krajiny. Již v dávné 
minulosti byly vysazovány s cílem 
dotvářet její ráz. Fádní zemědělskou 
krajinu promění k  nepoznání linie 
alejí křižujících obzor. Stromořadí 
zdůrazňují hloubku krajiny.

Náš pokus byl úspěšný, získali 
jsme dotaci od Místní akční skupiny 
Hradecký venkov. Ta  administruje 
finanční prostředky ze Státního ze-
mědělského intervenčního fondu. 

Tento projekt spolupráce se nazývá: 
„Krajina je naše zrcadlo“. Rozhodnu-
to bylo vysázet třešně a mahalebky 
po pravé straně příkopu v  délce  
610 m. Výsadba byla realizována 
začátkem dubna odbornou firmou, 
která vyhrála výběrové řízení. Aby 
stromy neohrožovaly bezpečnost 
dopravy, byly vysázeny až na vnější 
straně příkopu. Máme radost, že se 
podařilo náš záměr naplnit. Jsme 
přesvědčeni, že vysazené stromy bu-
dou těšit po mnoho příštích let nejen 
Stěžeráky, ale i občany ze sousedních 
obcí Mikroregionu Nechanicko.

Ing. Dagmar Smetiprachová, 
starostka

V rámci projektu Poznejme 
se navzájem, jehož cílem je kul-
turně vzdělávací setkávání Čechů 
a Poláků, proběhlo další setkání. 
V sobotu 12. dubna 2014 navštívi-
la česká delegace z Nechanic naše 
polské přátele v obci Czarny Bór. 
Návštěva proběhla v  přátelském 
a zejména tvůrčím duchu. Na 

programu byla výroba tradičních 
polských velikonočních dekorací, 
například velikonočních věnců  
a kraslic. Nechyběla zde dobrá ná-
lada ani chuť tvořit.  

Mgr. Jitka Škvrnová
Fotky: Mgr. Hana Jarošová

Manželé Věra a Josef Jílkovi z Ho-
myle oslavili diamantovou svatbu.  
Před šedesáti lety si v sobotu 24. dub-
na 1954 řekli své celoživotní ano na 
úřadě v Nechanicích. Po šedesáti le-
tech manželství vědí, že život dokáže 
být mnohdy tvrdý jako diamant, ale 
také přinesl nezapomenutelné chvíle 

radosti a štěstí spojené s narozením 
a výchovou tří dětí, čtyř vnuček a 
pravnoučka Kubíčka.

Jen čas může prověřit pevnost 
vztahu, aby po obroušení všech hran 
zazářil drahokam...

Blahopřejeme.

  Výsadba stromořadí směrem na Těchlovice. Foto: Otto Kučera.

   Návštěva české delegace z Nechanic u přátel v obci Czarny Bór.  
 Foto: Mgr. Jitka Škvrnová.
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C. K. řadový pěší pluk č. 18 a jeho historie

Obecní ples a velikonoční dílna

  Silvestrovská noc na návsi v Mokrovousích. Foto: Bc. Jan Vrabec

Každý kraj má svůj fenomén. Ně-
který je více znatelný, jiný méně, 
spousta jich je též zapomenuto. Dalo 
by se říci, že zapomenutí hrozilo i 18. 
řadovému pěšímu pluku, který byl 
s Královéhradeckem spojen téměř sto 
let. Nebýt snahy několika nadšenců 
se zájmem o vojenskou historii, různé 
osudy vojáků a jejich činy by zapadly, 
což by byla nesmírná škoda.  Dnes 
bychom se ve zkratce seznámili se 
založením pluku a jeho nejvýznam-
nějším vystoupením do roku 1830.

Pluk byl založen 16. dubna 1682 
společně s dalšími pěti pěšími a dvě-
ma dragounskými pluky. Stalo se tak 
díky patentu císaře Leopolda I. Jedná 
se o jeden z nejstarších pluků rakous-
ké armády, v pořadí byl 11. Pluk byl 
založen, protože se tou dobou při-
pravoval turecký císař Mehmed IV. 
přepadnout rakouskou monarchii. 
Poprvé se 18. pěší pluk dostal do boje 
v bitvě u Raasdorfu 26. 8. 1638 v boji 
proti Turkům.

V  době založení regiment vůbec 
nenesl číslo 18 a nenazýval se krá-
lovéhradecký. Zprvu se pluky na-
zývaly dle jména majitele, ta se v prů-
běhu let měnila. Prvním majitelem 
pluku byl vévoda Leopold Lotrinský, 
a to mezi lety 1682 až 1698. Do-
hromady se vystřídalo 17 majitelů, 
posledním byl arcivévoda Leopold 
Salvátor (1893 až 1918). Označování 
jménem majitele pluku trvalo až do 
roku 1769. 15. srpna 1769 obdržel 
pořadové číslo 18 v  rámci jednotné-
ho číslování útvarů rakouské armády, 
přičemž se i nadále používalo i jméno 
majitele.  

Co se verbování nových rekrutů 
týče, do roku 1766 se verbovalo z celé 
říše, ba i Evropy. V  již zmiňovaném 
roce dostal každý pluk svůj verbovací 
okres a od 27. března 1771 bylo za-
vedeno i místo verbování. Od toho-
to data je pluk doplňován výhradně 
z Čech. Prvním verbovacím územím 

se stal boleslavský kraj se štábem 
v Mladé Boleslavi.  Během napoleon-
ských válek roku  1808  se doplňova-
cím okresem „Osmnáctky“ stal kraj 
bydžovský  (odkud byl dosud dopl-
ňován pluk č. 21) a okresní doplňova-
cí stanice byla v Jičíně.

Pluk v průběhu svého trvání prošel 
celou řadou bitev a zemí. Do roku 
1815 to byly turecké války 1683 - 
1688, španělské války 1689 - 1734, 
turecké války 1737 - 1738, rakouské 
války o „posloupnost“ 1741 - 1748, 
válka sedmiletá 1756 - 1763, fran-
couzské války 1792 – 1797 a války 
koaliční 1799 – 1815.

Pluk se nejvíce vyznamenal 
v bitvách u Asper (22. května 1809), 
Wagramu (5. a 6. června 1809) 
a Vicenzi (10. června 1848). U Asper 
(dnes část Vídně) se pluk obzvláště 
vyznamenal, regiment se zde tenkrát 
utkal s napoleonskými vojáky. O sta-
tečnosti regimentu hovoří následu-
jící: „Jezdci přijeli před pěchotu na 
100 kroků, několik francouzských 
důstojníků volalo: „Odložte zbraně!“ 
Načež jim bylo odpovězeno: „Pojďte 
si pro ně!“ Na to „Osmnáctku“ vzali 
Francouzi útokem. Na 16 kroků je 
nechali přiblížit, následovala hro-
madná salva, francouzská jízda byla 
napadrť, kdo mohl, bral nohy na ra-
mena. Po tomto nastoupila pěchota 
na bodákový útok.“  

Slávu vítězství kalila však krev 
mrtvých a raněných: 72 mužů bylo 
mrtvých, 20 důstojníků, mezi nimi  
štábní důstojníci, 669 mužů raně-
ných. 157 mužů bylo zajato, přišli ale 
vesměs všichni zpět k pluku.

Za zásluhy pluku byl 22. květen vy-
hlášen jako významný den regimentu 
a přímo na bojišti mu byl postaven 
monumentální pomník představují-
cí velkého lva drtícího francouzskou 
korouhev, která ho zároveň probo-
dává.

Závěrem prvního dílu bych použil 

Jednou z nejnavštěvovanějších 
akcí v Lodíně se postupem času 
stává obecní ples. Ani letos tomu 
nebylo jinak. Pořadatelé každo-
ročně připravují pro přítomné 
kromě drobných cen také pře-
kvapení. Přehlídka spodního prádla 
jistě potěšila oko žen a nenechala 
lhostejnými ani jejich protějšky. 
Ples se opět vydařil, rozhodně si v 
příštím roce udělejte čas. V nedě-
li 13. dubna 2014 se lodínské děti 

opět sešly se svými maminkami 
a babičkami na tradičním veliko-
nočním aranžování. Atmosféra 
byla opět pracovní a nikdo se ne-
flákal. Kraslice jsme netradičně 
zdobili mákem, lněným semínkem, 
ovesnými vločkami a luštěnina-
mi. Někteří zdatnější „aranžéři“ se 
pustili také do aranžování květin. 
Na závěr si děti ozdobily veliko-
noční strom na návsi.

Mgr. Petr Soukal

citaci z knihy Bedřicha Nováka:
  „A konečně v roce 1830 byl plu-

ku přidělen  Královéhradecký kraj  
s okresním doplňovacím velitelstvím 
v Hradci Králové a tímto datem počí-
naje až do roku 1918 je „Osmnáctka“ 
neodmyslitelně spjata s Hradcem 

Králové i celým Královéhradeckým 
krajem.“

Vojtěch Dolana
Zdroj: Publikace Osmnáctí vždy 

vpřed. Bedřich Novák. www.18irhk.
cz - články od Lukáše Dulíčka.  

Pokračování příště.

  Sabina Hlavatá a Markéta Binarová na velikonočním tvoření.  
 Foto: Veronika Dvořáková.
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Rafinované masky  
tančily na Bábinci v Kunčicích

Vítání občánků má v Boharyni svou dlouholetou tradici

Čtyři noví občánci Dolního Přímu

Pojem Bábinec je v  Kunčicích 
více než dobře znám. Tradiční maš-
karní merenda pro dospělé se usku-
tečnila 8. března v  místním hostinci  
U Havrana. Nejoblíbenější taneční 
zábava přilákala téměř sto návštěvní-
ků a počet padesáti pěti maskovaných 
opět převýšil ty, kteří dorazili v civi-
lním oblečení. Na parketu se sešla 
např. maková panenka s celou kra-
bicí barevných pastelek. Na Bábinec 
dorazila také delegace z Blízkého vý-
chodu. Přímo z arabských pouští při-
jeli šejkové i s princeznou a dva naf-
toví magnáti. Židle v tanečním sále se 
proměnily ve školní škamna, neboť 
na ně usedli prvňáčci i s panem řídí-
cím, který si s  sebou přinesl i tabuli  
a křídu. Jeden z žáků vytáhl z aktovky 
dokonce i svačinu. Porota hodnotící 
kostýmy proto měla plné ruce práce 
a těžkou hlavu, komu prvenství při-
řknout. 

Nakonec si pro vítězství dojela po-

sádka prvního kunčického čtyřbobu 
přímo z olympijských her. Z místní-
ho rybníka se na maškarní dostavil 
i vodník, jenž letos oslaví sedmdesát 
let. Hrůzu i obdiv naháněl také stři-
horuký Edward, který by jako z  oka 
vypadl svému filmovému vzoru ze 
stejnojmenného snímku. Maska Ed-
warda byla vpravdě povedená, leč 
záhy se ukázaly její nevýhody, neboť 
s  nůžkami na rukou nebylo možné 
pořádně uchopit ani sklenici s pitím. 
Leč porotci na závěr soutěže konsta-
tovali, že vítězi jsou vlastně všichni, 
neboť každý účastník dal do svého 
kostýmu hodiny práce a všechny byly 
maximálně originální.  

Ceny v  tombole byly stejné jako 
loni – jídelní sety obsahující chléb, 
sekanou nebo tlačenku, anebo šun-
kové sele a žloutkové věnečky, pa-
livové dřevo. Většina cen se dala 
okamžitě sníst, a tak byl o lístky tra-
dičně velký zájem. 

Letošní Bábinec se podle slov 
pořadatelek z  řad místních žen po-
vedl. Výtěžek z  merendy ve výši 
5000 korun věnovaly organizátorky 
na provoz místního Centra volné-
ho času. Leč maskám ještě v  Kunči-
cích nebyl konec, neboť v  neděli se 

v hostinci U Havrana konal maškarní 
ples pro děti a většina dospělých se 
tak do sálu vrátila, tentokrát v  civi-
lu. Na děti čekal program plný her  
a tancování a dorazil za nimi dokon-
ce i kouzelník. 

Lukáš Vaníček

V  sobotu 22. března 2014 jsme  
přivítali 4 nově narozené děti mezi 
občany naší obce. Malá slavnost 
proběhla v Základní škole v Bohary-
ni.  Na úvod si pro své malé kama-
rády připravily krátký program děti 
z mateřské a základní školy.  Školáci 
přednesli básničky,  děti z  mateřské 
školky zatančily a zazpívaly,  ma-
minkám a dětem předali dárečky, 
které sami vyrobili. Po slavnost-
ním slovu starostky obce  se rodi-
če podepsali do pamětní knihy. Na 
památku této události dostaly vítané 
děti drobné dárky a  maminkám 
byly předány  květiny. Rodiče mohli 
své děťátko pohoupat  v  nově zre-
konstruované kolébce. Setkání bylo 
ukončeno malým přípitkem. Jsme 

rádi, že pozvánku  přijali a  se svými 
dětmi přišli nejen pozvaní  rodiče, ale 
i další  rodinní příslušníci. Z  reakcí 
přítomných lze usuzovat, že se jim 
slavnost líbila. 

Vítání občánků má v  naší obci 
už dlouholetou tradici. První zá-
pis v  pamětní knize pochází z  5. 
ledna roku 1983.  Zpočátku se toto  
slavnostní setkání konalo v  zase-
dací místnosti obecního úřadu. 
V  posledních letech bylo přesunuto 
do Základní školy v Boharyni. Ná-
vštěvníci si tak mohou prohlédnout 
budovu  a seznámit se s  vybavením  
a  aktivitami školy.   

JUDr. Věra Macháčková
starostka

Díky příznivému počasí se zimní 
spánek v  naší obci výrazně zkrátil  
a již vesele budujeme. Jsou ukončeny 
práce na úpravě pozemku pro uklá-
dání oklestu z dřevin na Probluzi, kam 
mohou naši občané v  určenou dobu 
svážet větve z  prováděných prořezů 
stromů. Jakmile bude dosaženo stano-
veného objemu (cca 60 m3), firma 
PROGLESS hmotu seštěpkuje a odve-
ze.

Pokračujeme v  opravě budovy č.p. 
16 na Dolním Přímě a zahajujeme 1. 
etapu oprav chodníku ve Sluneční ulici. 
Od 1. dubna 2014 máme nového ná-
jemce Obecního hostince. 

V  sobotu 5. dubna jsme jako kaž-
dý rok uklízeli odpad v  katastru obce 
a všech jejích místních částech a jako 
každý rok se shromáždilo tolik odpadu, 
že pomalu nestačil kontejner o objemu 
5 tun. Co k tomu ještě dodat? V tomto 
případě pouze poděkování všem, kteří 
se na úklidu podíleli.

A ještě něco příjemnějšího na zá-
věr. Rovněž v  sobotu 5. dubna jsme 
přivítali do života v naší malé vesničce 
střediskové čtyři nové občánky, kterým 
přejeme, aby byl jejich život spojen jen 
se samými příjemnými a radostnými 
událostmi.

Petr Švasta 

   Barevné pastelky - jedna z originálních masek. Foto: RadekVaníček.

   Taneční vystoupení dětí na vítání občánků. Foto: Kamila Farková.

    Přivítání čtyř občánků Dolního Přímu. Foto: Petr Švasta. 
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Budova Obecního úřadu Dohalice v novém

„Guláš akcí“ vesničky Hněvčeves

V  loňském roce se podařilo ko-
nečně v  obci Dohalice opravit bu-
dovu obecního úřadu. Každý, kdo 
využívá služeb naší pošty, ví, že 
opravu budova opravdu potřebovala. 
Střechou nám zatékalo, okny foukalo 
a omítka na mnoha místech opa-
dávala. 

Kdo jde na poštu nyní, vidí velký 
rozdíl. Střechou již nezatéká, okny 
nefouká, vylepšili jsme i vytápění 
budovy a na fasádě se vyjímá i ručně 
malovaný znak obce.

Na tuto opravu jsme zažádali o 
dotaci ze SFŽP  a obdrželi jsme 90% 
z  uznatelných nákladů. Celková in-

vestice činila 3 412 908 korun, z toho 
uznatelné náklady 1 120 621 korun. 

Po výběrovém řízení byla oprava 
provedena firmou VALC, s.r.o. a erb 
na fasádu nám ručně nakreslila paní 
Holá, která nám také zkrášlila opra-
venou základní školu.

Jsou budovy, které nás v obci trá-

pí, jelikož nevypadají hezky a někdy  
i ohrožují bezpečnost kolemjdou-
cích, ale na to jsme zatím krátcí. Snad 
si někdo všimne, že se o obecní bu-
dovy snažíme starat a ty své dá také 
do pořádku.

Mgr. Máša Endrlová,  
starostka obce

Na podzim loňského roku jsme 
se po několik pátků scházeli v  nově 
vybaveném malém sále naší spor-
tovní haly. Malý sál je hněvčevským 
zázemím pro konání společenských  
a kulturních akcí. Nová plně vybavená 
kuchyňská linka jako první posloužila 
kurzu vaření. Vaříme všechny. Ale jak 
vaří profesionálové? Televize nás ta-
kovýmito pořady zahlcuje. Setkáváme 
se stále častěji s netradičními potravi-
nami, úpravami, různými fígly a rada-
mi. Můžu říci za všechny účastníky, že 
jsme se ještě mnohému z tajů kuchyně 
přiučili a dozvěděli díky příjemnému 
panu kuchaři a jeho sestře cukrářce. 
Lekce byly zaměřeny na italskou ku-
chyni, polévky, studené občerstvení, 
úpravu masa a výrobu sladkých dortů 
a zákusků. Recepty z kurzu najdete na 
internetových stránkách Hradeckého 
venkova. Své zkušenosti jsme rády 
předaly dál. Nejprve jsme se sešli 
s  dětmi a staršími školáky. Společně 
jsme připravili pohoštění pro ná-
vštěvníky divadelního představení. 
Děti si nejprve vyrobily veselou ob-
loženou housku a pak to začalo – ne-
stíhali jsme připravovat suroviny. Malí 
kuchaři se pustili s  vervou do práce  
a ani jsme se nestačili ohlédnout, bylo 
hotovo. Za své vaření převzaly děti 
od naší paní starostky certifikát o ab-
solvování kurzu a rozeběhly se domů 

za rodiči, aby jim své výtvory ukázaly. 
Starší děti zatím stále připravovaly 
chlebové bramboráky. Ještě teď se 
mi vybavuje jejich vůně. Večer byla 
nejnapínavější fáze – hodnocení z řad 
našich občanů. První ochutnali herci 
z  Miletína, potom i další návštěvníci 
představení. Vše dopadlo dobře, samá 
chvála. Sladké ke kafíčku, slané jen 
tak, pro ochutnání. Spadl nám kámen 
ze srdce, že se vše vydařilo. Na veliko-
nočním tvoření se do vaření nejprve 
pustily opět děti. Pekly perníčky, 
zdobily je marcipánem a cukrovou 
polevou. Pravda, že většina skonči-
la v  bříškách dětí, ale nechyběla tu  
i vaječná tlačenka, vajíčkové chlebíčky, 
nádivka, mazanec,  beránek. U dobrot 
se sedělo až do rána. Za chvilku nás 
čekají čarodějnice s čarovným lektva-
rem, tak uvidíme, čím překvapíme. 

   Ale jen jídlem není člověk živ. 
Opět proběhl ve velkém sále turnaj ve 
stolním tenise a nohejbale, zatancovali 
jsme si na mysliveckém a hasičském  
plese, děti zaskotačily na maškarním 
reji. Vyslechli jsme povídání a zhlédli 
fotografie o životě studentky v  Číně, 
zasmáli se na divadelním představení 
Vodní mužstvo ochotníků z Miletína. 
Tvořili jsme na velikonočním tvoření 
a další neděli vytvářeli z vypichované-
ho patchworku kraslice. 

Bez prima lidí  by to ale nešlo. 

Jsou ochotni obětovat svůj čas a vě-
novat ho zvelebení a úpravě naší 
vesnice. Při každé akci vše připraví, 
zatopí, uklidí, pomohou s  obsluhou, 
s  občerstvením atd. Za to jim patří 
velký dík.  Představila jsme vám ta-
kový „guláš akcí“ naší vesničky. 

Doufám, že to i u vás voní podobně. 
Důležitá je chuť něco dělat a tu my  
u nás máme. Všem, co se na ak-
cích podílejí,  ještě jednou děkujeme  
a nejen při jídle se zase rádi sejdeme.

Mgr. Blanka Domkářová

   Malí kuchaři z Hněvčevse. Foto: Vladimír Beran.

   Foto budovy obecního úřadu před rekonstrukcí.  
 Foto: František Petřík.     Foto budovy obecního úřadu po rekonstrukci. Foto: Máša Endrlová
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Haló, haló, detektivové zasahují…

„Daleko na severu je Grónská zem“ – projektový týden v MŠ

Ve školce v Třesovicích nezahálíme

V pátek 4. dubna 2014  se ve stěžer-
ské knihovně sešli čtenáři-detektivové 
z  řad žáků místní základní školy, aby 
společnými silami  rozluštili zapeklitý 
případ. S  pátráním jim pomáhal lite-
rární hrdina komisař Vrťapka, který 
je v  polovině měsíce března dokonce 
osobně i se svým duchovním otcem – 
autorem a ilustrátorem Petrem Morke-
sem navštívil přímo ve Stěžerách ve 
škole. Děti se učily luštit šifry, vedly 
samostatné pátrání a tyto zkušenosti 
jim přišly vhod, když musely v již zmi-
ňovanou první páteční dubnovou noc 
odhalit  drobný, ale neobvyklý zločin. 
Pátraly po blechách, které byly mimo 
jiné důležitými hrdiny knihy „Komisař 
Vrťapka“  - Sebrané spisy 3. Právě au-
tor Petr Morkes a jeho knihy o Vrťap-
kovi byly námětem  mezinárodní akce 
Noc s  Andersenem. Ale vraťme se 
k  detektivnímu pátrání stěžerských 
žáků. Malí „kriminalisté“ si nejprve 

v knihovně vyslechli příběh o zmizení 
bleších hrdinů, pokusili se odhadnout 
obsah blešího dopisu na rozloučenou, 
rozluštili indicie, které je přivedly na 
stopu dalšího místa pobytu akrobatů 
z blešího cirkusu. Nové zašifrované in-
dicie  se nacházely uložené v knihách, 
jejichž název museli účastníci pátrání 
rozluštit z  nelehkého popisu názvu 
knihy (např. „Bylo jich stejně jako 
výběžků na konci končetiny a tropili 
různé lumpárny.“ Poznali jste název 
knihy?) Naši detektivové pracovali  
velmi rychle i v terénu (při běhací kří-
žovce). Ve výtvarné dílně sestavovali 
portrét  zmizelých  a nejtěžší pro ně 
zřejmě bylo noční hledání posledních 
indicií. Po celou dobu pátrání pracovali 
v sehraných týmech a ti starší nakonec 
v prostorách knihovny přespali. Energii 
k pátrání získávali z moučníků a dobrů-
tek, které jim přichystaly maminky 
a kuchařky ze školní jídelny. Všem více 

Letošní zima byla opravdu velmi 
skoupá na příděly sněhu. Tento fakt 
však nezmařil nadšení malých polární-
ků v  mateřské škole Stěžery účastnit 
se výpravy k  probádání cizího kraje  
a vplout do neznáma.

Celý únorový  týden se nesl ve  zna-
mení života a kultury Eskymáků - jak 
žijí, jak vypadají, čím se od nás odli-
šují. Objevovaly neznámou mrazivou 
říši, severskou faunu, klimatické pod-
mínky formou prožitkového učení. Do 
imaginární země ledu a sněhu vpluly 
na ledoborci či létaly letadlem, použily 
kajak i saně. Postavily celé Grónsko 
i iglů – a stačilo jen prostěradlo, záclo-
ny od babičky, kostky, igelit …

V  rámci projektového týdne vy-
užívali  práci s  mapou, globusem a 

encyklopediemi, pomohla i loutka Es-
kymáka ke spontánnímu vypravování 
dětí a následné dramatizaci.

Děti se seznamovaly s druhy zvířat 
žijícími na dalekém severu a podmín-
kami, ve kterých přežívají. V  rámci 
pohybových chvilek si zasoutěžily 
v chůzi po ledových krách a nesměla 
chybět pořádná koulovačka, i když 
jenom z papírových koulí. Své prožitky 
ztvárnily ve výtvarných pracích, které 
zdobí chodby mateřské školy.

Jako třešnička na dortu byla návště-
va manželů Zasadilových z  Hřibska, 
kteří přivezli dětem ukázat své psí 
spřežení. Vhodným způsobem vy-
právěli dětem o musherském sportu i 
životě psů Husky. 

Projektový týden o životě na dale-

kém severu můžeme zhodnotit jako 
velmi zdařilý. Dovolte mi poděkovat 
za dokonalou přípravu pedagogů. 

A  můžeme říci, že tato výprava byla 
úspěšná.

Iva Špráchalová

než padesáti malým i velkým hrdinům 
pátrání se   akce  moc líbila a těší se 
na další příběhy spojené s  knihovnou  

i Nocí s Andersenem.
   

učitelé ZŠ a MŠ Stěžery

V naší mateřské škole děti, paní uči-
telky a rodiče nezahálejí ani v druhém 
pololetí. Ba právě naopak. Kromě ob-
vyklých činností a pilné přípravy na 
školu se u nás děje spousta zajímavých 
věcí. 

Hned po vánočních svátcích nás 
navštívila chovatelka se svými dravými 
ptáky přímo ve školce. V únoru si děti 
mohly otestovat svou odvahu na oprav-
dové lezecké stěně v  Hradci Králové. 
V březnu jsme vyrazili opět do Hrad-
ce, tentokrát za kulturou. Děti viděly 
opravdu legrační představení  v  diva-
dle Drak. Na konci března jsme školku 
„otevřeli“ veřejnosti zejména proto, aby 
se zájemci o vzdělávání v  naší školce 
mohli podívat, jak to u nás vypadá. 
Ani v  dubnu jsme nelenili. Konal se 
zápis do naší mateřské školy a také 

jsme si vyrazili opět na výlet, tentokrát 
ve spolupráci s Mateřskou školou Pet-
rovice. Jeli jsme do zábavního parku 
TONGO. 

A co nás ještě čeká? Ke svátku 
maminek pro ně s  dětmi pořádá-
me dílnu, oslavíme i svátek tatínků 
společným stavěním hradů. Trénuje-
me na Olympiádu školek v  Nechani-
cích. Den dětí oslavíme nejprve 
s  loutkovým divadélkem ve školce  
a potom pořádnou oslavou na zahra-
dě. Pak ještě pozveme živé domácí 
mazlíčky, které si děti a rodiče budou 
vodit nebo nosit do školky. Nakonec 
nás samozřejmě čeká celodenní výlet. 
Od 14. 7. do 24. 8. 2014 budeme mít 
prázdniny.

Mgr. Blanka Moravcová

   Setkání čtenářů - detektivů - ve stěžerské knihovně. Foto: Radek Martinec.

  Březnový výlet do divadla Drak. Foto: Blanka Moravcová.
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Jak do Tůně na guláš přijeli herci
Známá herečka paní Pavla Tomi-

cová z  hradeckého Klicperova diva-
dla přijela 8. března na jedenáctý 
ročník soutěže o guláš roku. Nepřije-
la však soutěžit, ale účastnit se práce 
poroty.

Pravidla soutěže zůstala nezměně-
na – čtyřčlenná porota anonymně 
ochutnává přinesené vzorky gulášů  
a bodově hodnotí chuť, husto-
tu, barvu a měkkost masa. Součet 
hodnocení všech porotců určuje ví-
těze. Pro vítěze byla připravena jako 
obvykle originální vařečka, a protože 
letos začínáme novou dekádu této 
populární soutěže, byly připraveny  
i menší a ještě menší vařečky pro dr-
žitele druhého a třetího místa. Navíc 
všechny tyto trofeje byly ozdobeny 
slušivou mašlí.

Soutěžící letos přinesli 29 vzorků, 
což byl rekordní počet ze všech do-
savadních ročníků. Členové poroty - 
paní Pavla Tomicová, její kamarádka 
paní Hana Hlaváčková a dva místní 
- paní Jitka Košťálová a pan Jaroslav 
Šolc st. (kteří rozhodovali ve všech 
deseti minulých soutěžích), zahájili 
svou těžkou práci o půl třetí a s  ne-

zbytnými zdravotními přestávkami 
pracovali více než tři hodiny. Ono 
ochutnat byť jen trošku od 29 gulášů 
a rozhodnout se, který z nich je nej-
lepší, je jen zdánlivě jednoduchá věc. 
Čtyřnásobný vítěz z minulých let ten-
tokrát ze zdravotních důvodů nesou-
těžil, a tak byly výsledky očekávány 
s velikým napětím.

Napětí nebralo konce. Po sečtení 
výsledků bylo oznámeno, že první 
místo je sice jednoznačné, ale násle-
dují tři vzorky se shodným počtem 
bodů. A protože s ohledem na připra-
vené ceny bylo nutné, aby na prvních 
třech místech byl vždy jediný soutě-
žící, museli porotci znovu do práce, 
opakovaně ochutnávat a určit pořadí. 
Než se shodli, trvalo to dvacet mi-
nut. Pak už nic nebránilo vyhlášení 
vítězů. Držitelem největší vařečky se 
stal pan Josef Košťál, menší vařeč-
ku za druhé místo dostala paní Jitka 
Košťálová a ještě menší za třetí místo 
paní Alena Chludilová. Kromě toho 
výherci dostali diplomy podepsané 
všemi porotci. Pro ostatní soutěžící 
byla připravena čestná uznání a po-
děkování za účast, rovněž s  podpisy 

porotců.
Následovala tradiční dražba vítěz-

ného guláše. Vítězem toho klání se 
stal manžel paní Tomicové. A pak 
už se všichni s chutí pustili do likvi-
dace zbývajících vzorků. Každý se 
tak mohl na vlastní chuťové buňky 
přesvědčit, že úroveň této soutěže 
je rok od roku lepší – prostě v  Tůni 
špatný guláš nenajdete.

Akce se opět náramně vydařila, 
spokojení byli všichni včetně naší 
vzácné návštěvy. Paní Tomicové vů-
bec nevadilo, že se s  ní skoro každý 
chtěl vyfotografovat a slíbila, že určitě 
zase do Tůně přijede. (fotografie ze 
soutěže najdete na www.tune-ne-
chanice.cz).

 
Jiří Chludil

Co nám běhá po dvorku?
Březnový dětský karneval je v Doha-

licích každoroční tradicí.  Od té doby, 
co jej organizuje náš spolek (Spolek ob-
čanek Dohalic), se každý rok snažíme 
vymyslet téma, podle kterého se nejen 
děti, ale i my, průvodkyně karnevalem, 
oblékáme. Letos jsme vybraly téma Co 
nám běhá po dvorku a převlékly se za  
slepice. V deštivém odpoledni 23. břez-
na se tedy horda  šedesáti dětí mohla 
schovat v sokolovně a cítit se zde jako 
v kurníku.

Během odpoledne si děti mohly   
zařádit při babydiskotéce a vysoutěžit 
si  sladkosti plněním úkolů, které byly 
inspirované životem na vesnickém 
dvorku. Také na ně jako každý rok če-
kalo oblíbené kolo štěstí. Zde si každý 
malý účastník mohl   vytočit drobné 
dárečky. 

A protože   hodnocení nejlepších 
masek bylo opravdu hrozitánsky těžké 
a zklamaných dětských  tváří by  se na 
nás dívalo  moc,  vyhrály letos  všech-
ny děti. Odměnou  pro ně byla sladká 
slepička a památeční slepičí karne-
valový magnet.  

Moc děkujeme všem, kteří pomohli  
s přípravami  nebo podpořili  karne-
val  finančně  či materiálně. Velice si 
vážíme   opakované podpory paní Pá-
tkové,  vyhlášené dohalické cukrářky 
a dortařky, která bez nároku na od-
měnu vyrobila   letos pro děti  delika-
tesní sladké slepičky. Také    děkujeme 
dohalické firmě Kovostar 08, s.r.o., 

která    karneval podpořila finančně,  
a obecnímu úřadu za hlavní finanční 
záštitu.

Karnevalem naše akce letos odstar-
tovaly a pokračují dál.  V   místní ZŠ 
jsme se 5. dubna sešli na Velikonočním 
tvoření. Malí i velcí si mohli zhotovit 
vajíčka malovaná voskovkami a ti 
zručnější poté uplést velikonoční věne-
ček z pedigového proutí. 

Každý měsíc se   scházíme v míst-
ní hospůdce  U Jonešů, kde spřádáme 
plány a vymýšlíme nápady, kterými 
bychom mohly osvěžit život v naší vís-
ce.  Všechny   tedy 30. dubna srdečně 
zveme na Slet čarodějnic (sraz v 18:30 
u hospůdky U Jonešů) a letos poprvé 
ve spolupráci s dohalickou farností, 
obecním úřadem a ostatními spolky v 
obci také na Noc kostelů, která se usku-
teční 23. května. V tomto pátečním 
odpoledni a večeru bude plně otevřen 
kostel Sv.  Jana Křtitele na Dohalič-
kách.  Návštěvníci budou moci využít 
komentovaných prohlídek, podívat 
se na kůr  s varhanami a do zvonice. 
Pro  zpestření programu  odstartuje 
odpoledne  štafeta smíšených družstev 
na 4x 400m okolo kostela. Svou účast 
přislíbila i družstva z okolních obcí, 
takže se dá očekávat  napínavý závod.   
V kostele   poté večer  proběhne kon-
cert dětského sboru Kaštánek a var-
hanní koncert pana Jaroslava Hartla. 
Mottem této akce je: „Chodíte  a jez-
díte okolo něj, díváte se na něj zblízka  

i zdálky. Přijdte  si kostel  prohlédnout 
zevnitř.“ 

Více podrobností k programu nalez-
nete na našich a obecních www strán-

kách  (sodo.dohalice.cz, www.dohalice.
cz) a nástěnkách.

Již teď se na Vás těšíme.                            
Za SoDo Lucie Brandová

   Tradiční dětský karneval. Foto: Lucie Brandová.

   Porota v čele s herečkou Pavlou Tomicovou. Foto: Jiří Chludil.



Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
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16. 5. 20:00 hod Pouťová zábava. Těchlovice 

17. 5. 13:30 hod Nechanická šlápota. Trasy v délce 4 a 11 km po okolí Nechanic. Doprovodný program, občerstvení. Nechanice

17. 5. 14:00 hod Šikovné ručičky - Náušnice z plastikových lahví s Gábinou. V MŠ Stračov. Stračov

17. 5. 17:00 hod Hudebně divadelní festival - v areálu myslivecké střelnice. Horní Černůtky

17. 5. 17:00 hod Grilované makrely v areálu místního koupaliště. Mokrovousy 

22.5. 09:00 hod Olympiáda MŠ mikroregionu Nechanicko. Nechanice

22.5. 17:00 hod Závěrečné vystoupení začínajících hudebníků. Zve ZUŠ Melodie Hořice. KD Nechanice 

23.5. 20:00 hod Taneční zábava pod lipami. Podrobnosti na www.tune-nechanice.cz. Tůně

23.5. 16:00 hod Noc kostelů v Suché. Od 16 h prohlídka kostela, 17:30 koncert, 18:30 bohoslužba slova. Suchá

23.5. 17:00 hod Noc kostelů v kostele Sv. Jana Křtitele na Dohaličkách. Dohalice

24.5. 08:00 hod Turnaj v nohejbalu. Sportovní hřiště.  Bližší info Dušan Jedlička 734407001. Sadová

29.5. 09:00 hod Vybíjená ZŠ mikroregionu Nechanicko. Nechanice.

29.5. 17:00 hod Závěrečný koncert a absolutorium Zlaty Cvrčkové. Zve ZUŠ Melodie Hořice. KD Nechanice 

31.5. 08:00 hod Floorbalový turnaj neregistrovaných hráčů. Přihlášení na 776206171. Lodín

31.5. 10:00 hod Chlumfest. Druhý ročník festivalu skvělé muziky různých žánrů v Amfiteátru Chlum. Chlum

31.5. 13:00 hod Dětský den. Od 18:00 hodin posezení u grilovaných specialit. Hraje skupina Bylo nás pět. Sadová

31.5. 18:00 hod Jarní koncert Cantus Feminae. KD Nechanice 
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10. a 11. 6. 10:00 - 16:30 Komisní prodej společenských šatů. Bližší informace na www.nechanice.cz. KD Nechanice

7.6. 07:30 hod Dětské rybářské závody - děti do 15 let. Přihlášky a podrobnější informace p. Havlík (603491933). Sadová

7.6. 08:00 hod Volejbalový turnaj. SDH Sovětice - Víceúčelové hřiště Sovětice Sovětice

7.6. 09:00 hod Hasičská soutěž o pohár starostky obce. Soutěž muži, ženy a děti. Mokrovousy

7.6. 14:00 hod Šikovné ručičky - Protahovaný patchwork s Věrkou. V MŠ Stračov. Stračov

7.6. 13:00 hod Dětský den u koní - pořádá Jezdecký klub Tůně. Podrobnosti na www.tune-nechanice.cz. Tůně

7.6. 14:00 hod Dětský den na hřišti. Boharyně 

7.6. 16:30 hod Bohoslužba slova v kostele v Suché. Od 14 hodin prohlídka kampanologické expozice. Suchá

12.-15.6. 19:00 hod XVI. ročník hudebního festivalu „Romantický Hrádek. zámek Hrádek

14.6. 11:00 hod Den koní - 6. ročník soutěže spřežení - jedno a dvojspřeží malých i velkých koní. 
Soutěžící se mohou hlásit u M. Hladíka (724076897). Horní Černůtky

14.6. 19:00 hod Divadlo Nakafráno - Božský řízek. Komedie autorského ženského divadla z Turnova v amfiteátru. Chlum

21.6. 08:00 hod  Pohár starosty Obce Sadové - SDH. Sovětice

21.6. 08:00 hod LODÍN CUP VIII. ročník. Volejbalový turnaj smíšených družstev amatérských a rekreačních hráčů. Lodín

21.6. 08:00 hod Pohár starosty obce. Sportovní hřiště.  Bližší info Dušan Jedlička 734407001. Sadová

21.6. 10:00 hod Cyklovýlet - místo srazu bude upřesněno. Boharyně 

21.6. 14:00 hod Šikovné ručičky - Posezení před prázdninami. V MŠ Stračov. Stračov

26.6. 09:00 hod 5. setkání rodáků a přátel obce k příležitosti oslav 120 let založení SDH Hrádek. Hrádek

28.6. 09:00 hod Turnaj starých gard - DOHALICE CUP. Dohalice

28.6. 14:00 hod Kdo neskáče není Čech - sportovní dětský den. Večer pouťová zábava - živá hudba Jiřina a Lukša. Mokrovousy 
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3.-5.7. 08:00 hod 148. výročí bitvy u Hradce Králové. Chlum

5.7. 08:00 hod Raaltrans CUP 2014. Dohalice 

5.7. 16:00 hod Vystoupení kapely Seiftiú. Amfiteátr Chlum. Chlum

5.7. 16:30 hod Bohoslužba slova v kostele v Suché. Od 14 hodin prohlídka kampanologické expozice. Suchá

11.7. 19:00 hod Vladimír Hron - One Man Show s živou kapelou v Amfiteátru Chlum. Chlum

12.7. 08:00 hod Zahradní slavnost. Na nádvoří zámku - tržiště, přehlídky historických šatů, grilování. 13:00 až 16:00  
květinové show spojená s dražbou kytic. zámek Hrádek

12. a 13.7. Přijelo panstvo - kostýmové prohlídky zámku za doprovodu hraběcí rodiny, jejich hostů a služebnictva. zámek Hrádek

12.7. 20:00 hod Maškarní zábava pod lipami. Podrobnosti na www.tune-nechanice.cz. Tůně

26.7. 09:00 hod 5. setkání rodáků a přátel obce k příležitosti oslav 120 let od založení SDH Hrádek. 
Po celou dobu konání akce Vás čeká bohatý doprovodný program. Hrádek

26.7. 19:00 hod Divadlo Háta - Světáci. Klasika českého filmu v provedení českých herců Martina Zounara, Ivany 
Adnrlové, Jana Přeučila, Pavla Vítka a dalších. V Amfiteátru Chlum. Chlum









                                                        

ZUŠ Střezina Hradec Králové, Klub přátel koní a turistiky Horní Černůtky
a Obec Sovětice pořádají

Horní Černůtky  FEST 2014

Pohádková rocková opera " Krypta" ( ve 20.00)
skupiny

Maelström
Upgrade

By The Way
The Pastels

a
divadelní představení pro děti

V sobotu 17. května od 17.00 do cca 22.00 hodin
v areálu střelnice v Horních Černůtkách.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná !

PROGRAM:
• Prezentace oceněných obcí v soutěži Vesnice roku

• Prezentace místních zemědělců a výrobců potravin
• Soutěž ve vaření z regionálních potravin spojená s ochutnávkou

– kategorie amatéři a školní jídelny
• Anna Jeřábková – design potravin

PRO DĚTI:
• Jak krtek ke kalhotkám přišel

– program bude uskutečněn ve spolupráci
s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze – Muzeem textilu

a Muzeem Boženy Němcové v České Skalici

 Bohatý kulturní program  •  Prodej regionálních výrobků

 Taneční zábava pod záštitou Obce Nepolisy
– hraje HASIČSKÝ NEPÁL BAND (18.00 - 22.00 hodin)

konanou dne 24. 5. 2014 od 13.00 hodin
na návsi v Obci Nepolisy.

Místní akční skupiny  Společná CIDLINA, o.s.,  Hradecký venkov o.p.s.
a Obec Nepolisy 

Vás srdečně zvou na        propagační akcidečně zvou na        propagační a



O slunci a mráčku STRAČOVSKÉ VEPŘOVÉ HODY
V neděli 2. února zavítal 

do  Centra volného času Kun-
čice divadelní spolek HRA-
dubáček s pohádkou O slunci  
a mráčku, kterému se podařilo 
vtáhnout do  děje přes čtyřicet 
dětí  a dospělých. Veselá pohádka 
plná zajímavých efektů, kde mezi 
sebou soupeřily slunce a mráček  

a dohadovaly se, koho je na 
světě více třeba, zaujala malé  
i velké diváky. Dozvěděli jsme 
se také,  jak vzniká na nebi  déšť  
a duha a mohly zkusit kouzla, při 
nichž se úžasem tajil dech. 

Mgr. Ludmila Valešová 
CVČ Kunčice 

Je známo, že měsíc únor je ve zna-
mení masopustních hodů, karne-
valových pochodů a různých ra-
dovánek s  těmito tématy spojených. 
Ani my ve Stračově, jsme nezaháleli 
a druhou únorovou sobotu jsme v 
naší v malé vesničce uspořádali vep-
řové hody.  V  ten den nás příjemně 
překvapilo počasí, které bylo na ten-
to zimní měsíc nezvykle teplé a slu-
nečné. Všichni návštěvníci, kteří na 
tuto akci zavítali, si dopřáli šťavna-
tých a chutných masopustních pokr-
mů. Jitrničky, ovárek, tlačenku, gulá-

šek, vše zapili správě vychlazeným 
dobrým pivem nebo jinými nápoji. 
Pro zpestření celé akce byla vystave-
na dvě malá telátka a malé nezbedné 
selátko. Všechna tato zvířátka skli-
dila veliký úspěch, a to hlavně u 
nejmenších návštěvníků. Dalším 
lákadlem pro děti byla naše nová 
velká trampolína, které nedopřály 
ani chvilku klidu. Prostě a jednodu-
še bylo celé sobotní odpoledne vy-
dařené. 

Jiří Souček

   CVČ Kunčice sobota 2. 2. 2014, Foto: L. Valešová    Spokojení návštěvníci vepřových hodů. Foto: Jiří Souček

23. 5. 2014 
Suchá u Nechanic 

Program

NOC KOSTELŮ

KAMPANOLOGICKÁ 
EXPOZICE

Suchá u Nechanic

 od 16.00 hod. •    Prohlídka kostela, kampanologické 
sbírky a kostelní věže

 od 17.30 hod. •    Little Company 
– jazzová  kapela ZUŠ Habrmannova

 od 19.00 hod. •    Bohoslužba slova s hudebním doprovodem 
– Pater Marián Benko

Občerstvení zajištěno 
– káva, čaj, cukrárna Rohovládová Bělá

NocKostelu_Sucha_A4_press.indd   2 29.4.2014   10:13:54

Římskokatolická farnost Nechanice 

Každou první sobotu v měsíci,
od 16.30 do 17.30 hodin.

Prohlídka 
kampanologické expozice

od 14.00 hodin.

Správci a průvodci: manželé Školníkovi

www.hradeckyvenkov.cz

Mimo tento termín bude kostel zpřístupněn organizovaným skupinám 
po předchozí objednávce na kancelar.mas@seznam.cz

Bohoslužba slova 
– Mgr. Marián Benko

KAMPANOLOGICKÁ 
EXPOZICE

Suchá u Nechanic

Bohosluzby.indd   1 29.4.2014   11:00:23
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„SKRČENCI BYLI PRVNÍ“
Skoro nikdo neví, že necelý kilo-

metr od Stračova a Stračovské Lhoty 
v severozápadní části lesa Stračovský 
bor, nepříliš daleko od silnice vedou-
cí od Stračova k Nechanicům je nej-
starší lidské pohřebiště v  celém na-
šem širokém okolí! A už vůbec nikdo 
neví, že to byli první lidé, kteří tam 
dlouhodobě žili. A to už skoro před 
4000 lety ve starší době bronzové!

A téměř před sto lety okolní 
vesničané netušili, že ty zvláštní vy-
výšeniny z hlíny  v lese jsou mohyly, 
v  nichž jsou pohřbeni lidé. První se 
to dozvěděli dva studenti při výuce 
dějepisu na hradeckém gymnáziu.  
A protože byli zvědaví a věděli kde 
v  lese mohyly jsou, o prázdninách 
spolu s příslušným nářadím se k nim 
studenti Fiedler a Weiner, který ve 
Stračově  i bydlel, vypravili. Kupo-
divu si dobře vybrali, protože v  roz-
hrnuté půdě a písku našli nádobu 
hrncovitého tvaru s  nízkým hrdlem, 
dole na břichu zdobenou dvojicí vy-
rytých vlnic. Ti dva kluci tím učinili 
zajímaný objev, i  když sami netušili  
jaký. Zjistili nejstarší nález dovezené-
ho skla u nás! 

Za několik let hradecké muze-
um velmi podrobně zkoumalo po-
četné mohyly ve  Stračovském boru. 
V mohyle, ve které kopali zmiňovaní 
kluci, se dodatečně nalezly ještě dva 
okrajové střepy zmíněné skleně-
né nádoby, kterou předtím chlapci 
předali muzeu. A to zjistilo, že je 
na jednom místě celkem 20 mohyl! 
Devět mohyl bylo prokopáno, ve 
třech byly  nalezeny již částečně roz-
padlé kostry, které nebyly pohřbeny 
„vleže“, ale v  pokrčené poloze /viz 

foto/. Podrobně je popsal mj. historik 
L. Domečka v  Niederlově sborníku 
z  roku 1925. Uvedl je jako „skrčky“. 
Již tehdy se ale užíval libozvučnější 
rozšířený výraz „skrčenci“.

Tito dávní lidé už dokázali vyrá-
bět bronzové předměty. Pochopitelně 
ne u Stračova, ale v  místech, kde se 
nacházely měděné a cínové rudy, 
z nichž tavením získali měkkou měď 
i tvrdší cín. Smíšením vyrobili bronz. 
Starodávní pokusníci kdysi pracova-
li s  malým množstvím kovů, takže 
jejich výrobky byly zprvu drobnější 
ozdoby na krk, bronzové náušni-
ce, ozdoby do vlasů, také jehlice 
s kulovitou, šikmo provrtanou hlavicí 
aj. Uvedené předměty se dochovaly 
zejména proto, že se zemřelým 
dávaly jako milodary do hrobů, tedy 
do mohyl.

Podrobným průzkumem mohyl 
se zjistilo, že z  20 mohyl u Stračova 
je 16 vyšších a starších a jsou v nich 
pohřbeni jen „skrčenci“! Ve čtyřech 
nižších jsou pohřbeni jiní lidé: jedni 
ještě z  doby před naším letopočtem 
a druzí z  dob starých Slovanů, na-
šich předků. Ve Stračovském boru 
jsou tedy tři různě staré hřbitovy! Ty 
dva mladší budou popsány v  jiném 
článku?

Všechny události spojené se „skr-
čenci“ probíhaly v 1. století minulého 
století. A nejvíc řečí tenkrát kolem 
toho nadělaly staré věřící babky: že 
ti „skrčenci“ se k nám vůbec neměli 
dostat, protože jsou nekřesťansky po-
hřbení /skrčeně/. Řada těch prostých 
stařen si dokonce myslela, že se „skr-
čenci“ už jako skrčené zrůdy narodi-
li! Navíc se starší ženy a děti nebožtí-

ků z mohyl bály, takže do těch míst se 
ani na houby nechodilo, což si ostatní 
nebojácní velmi pochvalovali. 

Zhruba po 2. světové válce se za-
čalo pojmenování „skrčenců“ měnit. 
Na dávné mohyly i lidi v  nich po-
chované se zcela zapomnělo, i na ná-
zev „skrčence“.  Byli to totiž tito lidé, 
kteří u nás vytvořili první zeměděl-
ství! Byli našimi prvními zemědělci, 
kteří pomocí oradel, taženými zvířaty 
rozrývali zem, do níž se mohla nasít 
čočka, hrách, ječmen a pšenice dvou-

zrnka. Byli první, kteří pěstovali obilí 
a chovali dobytek. 

Podle nového zařazení tedy jde  
o tvůrce tzv. únětické kultury. Název 
je podle vesnice Únětice u Roztok ne-
daleko Prahy. Severně od Hradce byly 
osady únětické kultury u Stračova, 
u Horního Přímu, Plotišť, Lochenic 
a Hoříněvesi. Šestnáct dochovaných 
mohyl ve Stračovském boru doklá-
dá, že se tam bydlelo dlouhodoběji, 
možná i tři století.

Mgr. Karel Dunda

Stěžerští pedagogové  
prošli zatěžkávací zkouškou

Počátkem letošního kalen-
dářního roku byla Základní a ma-
teřská škola Stěžery vybrána a ná-
sledně zařazena mezi tři základní 
progresivní školy Hradecka, které 
se zúčastnily pilotního ověřování 
v  rámci Národního systému in-
spekčního hodnocení vzdělávací 
soustavy.

Vzhledem k tomu, že se kuriku-
la škol mění v  závislosti na po-
třebách vzdělanosti společnosti, 
pedagogové školy včetně vedení 
prošli vzděláváním v  rozsáh-
lé databázi systému EPIS 2, aby 
dokázali obohacovat a rozšiřovat 
svůj školní vzdělávací program 

(dříve učební osnovy), aby vy-
hodnotili dopad změn a také aby 
vytvořili jednotné elektronické 
prostředí pro veřejnost, pro vstup 
do databází České školní inspekce 
a zřizovatele školy.

Proškolení proběhlo s  úspě-
chem a vše nyní může být 
funkční.

Děkujeme stěžerským peda-
gogům za vynaložené úsilí ve 
prospěch kvality vzdělávání a 
ve prospěch informovanosti ve-
řejnosti.

Mgr. Dana Janulíková, zastupi-
tel obce Stěžery

OZNÁMENÍ
od 1. 5. 2014 dochází ke změně pracovní doby dětského lékaře  
v Mokrovousích  takto:

Pondělí:  07:30 - 10:30   ordinace  Mokrovousy
Úterý:     16:00 - 18:00 ordinace  Mokrovousy
Středa:        07:30  - 10:00 ordinace  HK, Ulrichovo náměstí
Čtvrtek:  16:00 - 18:00  ordinace  Mokrovousy
Pátek:         07:30 - 10:30 ordinace  Mokrovousy
Sobota :     ordinace se ruší 

V případě akutní nemoci je  možná  návštěva nemocného doma  
po telefonické domluvě, po celý týden včetně víkendu.

MUDr.  Zdeněk  Slavík
Praktický lékař  pro děti a dorost
ordinace Mokrovousy, Obecní  úřad 18
telefon: 495 447 160 
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Floorbalový turnaj škol ve Mžanech

Tradiční myslivecký 
ples ve Mžanech

Dne 20.3.2014 se ve mžanské tělo-
cvičně uskutečnil 2. ročník jarního 
turnaje malotřídních škol ve floor-
bale.

Turnaje se zúčastnilo 8 družstev 
ze čtyř škol: ZŠ Mžany, ZŠ Dohalice, 
ZŠ Probluz a ZŠ Librantice. Zájem  
o účast byl větší, ale z kapacitních 
důvodů  musel být počet družstev 
omezen.

Během čtvrtečního dopoledne se 
odehrálo celkem 28 utkání systémem 
„každý s každým“.

Nejúspěšnějším kolektivem, který 
si po zásluze odnesl pohár a medaile, 
se stalo družstvo ze ZŠ Probluz „A“, 
na druhém místě se umístilo druž-
stvo Dohalic „B“ a na třetím místě 
žáci pořádající školy, tedy Mžany „B“, 
kteří obhajovali loňské prvenství.

Díky podpoře OÚ Mžany si 
sladkou odměnu a diplom mohla 
převzít nejen tři nejlepší družstva, 
ale i ta, která se umístila na opačném 
konci výsledkové listiny.

Všechny děti hrály s radostí a od-
hodláním vyhrát, a přestože u někte-
rých byla k vidění hra spíše „živelná“, 
s nadšením a zápalem pro hru se 
herní nedostatky daly přehlédnout. 

K vidění však byly i pěkné floor-
balové momenty, a to zejména v po-
dání žáků pátých tříd.

Všem zúčastněným děkuji, že při-
jali pozvání, a věřím, že se při této 
nebo obdobné sportovní akci opět 
setkáme.

Sportu zdar a floorbalu zvlášť.
Mgr. Tomáš Zahradníček 

ZŠ Mžany

Jak už bývá v  lednu dávným 
zvykem a  tradicí, pořádají myslivci 
v Sokolovně v Dohalicích myslivecký 
ples. Tak tomu bylo letos 24.1.2014. 
Ples proběhl  se všemi  náležitostmi. 
Sál byl vyzdoben jako lesní mýtina i 
se zvířátky (aspoň na obrazech  - viz 
foto) a s  mysliveckými preparáty na 
zdech. Novinkou letošní výzdoby 
bylo využití neprodaných vánočních 
stromků. Nejenže jsme si snížili 
náklady na ples, ale ušetřili jsme 
i vzrostlé stromky v  lese. Na plese 
nesmělo chybět ani losování zvěři-
ny a různých cen pro návštěvníky 
mysliveckého plesu.  I to členové 
mysliveckého sdružení zvládli  na 
jedničku a myslíme si, že účastníci 
mohli být spokojeni. Každá krásná 

lesní mýtina vždy vyzývá k  odpo-
činku, ale ve Mžanech na plese se 
rozhodně neodpočívalo. Naopak se 
hrálo a tančilo  až do rána. Podě-
kování patří  hudbě Reflex kapelníka 
pana Plcha, která nám již dlouhé 
roky zajišťuje hudební produkci. 
Doufám, že se nám i všem ostatním 
podaří tyto nádherné zvyky a tradi-
ce udržet a zachovat i pro příští roky. 
Jak se říká ve Mžanech, plesem za-
číná nový hospodářský rok a v  tom 
nás čeká mnoho činností, starostí, 
ale také krásných mysliveckých zá-
žitků, a proto hurá do akce. Přejeme 
všem myslivcům i ostatním občanům 
krásný a pohodový rok 2014.      

 Břetislav Hnízdil

Ve  stěžerské nafukovací hale  
skončil o víkendu 22.- 23.3. již 
9.ročník stěžerské fotbalové Zimní 
halové ligy. V kategoriích mladší  
a starší přípravka, mladší a starší 
žáci a muži se utkávalo od prosin-
ce minulého roku 42 týmů. Hrá-
lo se na nově položeném koberci 
umělé trávy. Celkem se odehrálo 
152 zápasů. Prvenství a pohár 
získaly ve svých kategoriích   tyto 

týmy: mladší přípravka Třebe-
chovic, starší přípravka Chlum-
ce, mladší i starší žáci Třebše a 
muži Human mechanic, hrající  
v soutěžích malého fotbalu. Mrzí 
nás v letošním ročníku menší 
zájem o kategorii mladších 
žáků a již trvalý nezájem o do-
rosteneckou soutěž.

Marcel Tuček,  
organizační pracovník soutěže

  Vítězná družstva - zleva Mžany B, Probluz A, Dohalice B.  
 Foto: tomáš Zahradníček

Halová fotbalová liga 
 ve Stěžerách

   Družstvo z Třebše na 9. ročníku stěžerské fotbalové Zimní halové Lize.  
 Foto: Marcel Tuček
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  Start prvního ročníku závodu Běh okolo Stračova.  
 Foto: Archiv.

  Start cyklistické akce u kulturního domu v Nechanicích.  
 Foto: Jana Pečenková.

Štědrý den ve Stračově. Zdejší desítku vyhrál Miloš Kratochvíl
Pozor, nejednalo o  den s  datem 

24.  prosince, nýbrž o  22.  březen 
2014. A proč štědrý den? Organizáto-
ři závodu zajistili nevšedně honosné 
ceny pro všechny, kteří si je zasloužili. 
Ale o tom až níže.

Dnes se ve Stračově nenašel snad 
nikdo, kdo by necítil alespoň trochu 
zdravého napětí. Ještě aby ne! U  zá-
vodících běžců je to obvyklé, ale dnes 
byla atmosféra v  celé obci umocně-
na skutečností, že se jednalo o  úplně 
první ročník závodu Běh okolo Stra-
čova.

Silniční závod vedl zvlněnou kra-
jinou, začínal okruhem přes vesnici a 
následně se pokračovalo k obrátce leží-
cí za pátým kilometrem. Co se stane 
jistě dobře zapamatovatelným spe-
cifikem tohoto běhu na 10  km, je asi 
300 m dlouhý stoupák ve finiši. Laťku 
pro další ročníky nastavil svým vítěz-
stvím v  čase 32:52 Miloš Kratochvíl 
(1975, Hvězda SKP Pardubice) vysoko.

Kafe z pražených žaludů
„Do třetího kilometru jsem se držel 

na třetím místě. Potom se zpočátku 
rychlejší Pavel Dymák (1987, Hvězda 
SKP Pardubice) propadl a následně 
jsem šel do vedení i přes Pavla Brýdla 
(1980, HUDY  – La Sportiva). Pavel 
Brýdl mi téměř do cíle konkuroval, 
myslím, že rozhodly až poslední ki-
lometry. Běželo se mi nad očekávání 
pěkně. Líbilo se mi, že jsem vůbec ne-
musel sledovat dopravní provoz, tuto 
funkci plně převzali organizátoři a Po-
licie ČR. Před závodem jsem pil kávu 
z  pražených žaludů a na akci jsem 
přijel  na silničním kole, urazil jsem 
53 km. Na závod jsem vyladil formu a 

zároveň mi v kombinaci s  cyklistikou 
zapadl do maratonské přípravy, kte-
rá vyvrcholí již první víkend v dubnu 
v  německém Freiburgu,“ podělil se 
v cíli o své dojmy Miloš Kratochvíl.

Z žen byla nejrychlejší  Denisa Ko-
záková (1979, též Hvězda SKP Par-
dubice). „Ač jsem zvítězila, s  časem 
nejsem spokojená. Daný profil trati 
mi vůbec nevyhovoval,“ ohodnotila 
svůj výkon.

Jak trénuje 87letý Jirka Soukup?
Hluboký obdiv budil nejzkušenější 

ze všech 109  startujících, pan Jiří 
Soukup (1927, TJ Liga 100  Hradec 
Králové). Pořadatelé mu umožnili se 
startovním číslem 87  vyběhnout na 
trať o  něco málo dříve. Samozřejmě 
mě zajímal recept na jeho neskutečnou 
výkonnost.

„Pokud závodím o  víkendu třeba 
zde a poté i ve středu na Monaku, vel-
mi se soustředím hlavně na regenera-
ci.“

Navíc jsem se dozvěděla, že prádelní 
kolíčky na zajištění nohavic jsou od-
znakem každého cyklisty! Pan Soukup 
si kolíčky připevnil a vyrazil na kole 
směrem k domovu v Hradci Králové.

Co rozhodně přispělo k  účasti 
89  mužů a 20  žen, byla velmi dobrá 
propagace závodu před jeho konáním. 
Tato běžecká událost má do budouc-
na velký potenciál. Třeba se v dalších 
ročnících dočkáme zavedení měření 
časů čipovou technologií a mnohoná-
sobného navýšení počtu přihlášených. 
Otázkou zůstává, jestli by dnešní 
prostory větší počet účastníků kapa-
citně zvládly.

Většinu organizační tíhy nesl na 

bedrech Milan Janata. Milan, který se 
obklopil velice schopným týmem lidí 
a sám se závodu účastnil. Pojal svou 
funkci opravdu odpovědně  – závod 
dopadl na výbornou.

Perfektní zázemí, nadstandardní 
občerstvení, organizace bez zádrhelů, 
ceny pro umístěné zahrnovaly krom 
věcných odměn i  atraktivní finanční 
částky. Skutečnost, že se na zpracování 
výsledků muselo čekat o  něco déle, 
nikomu nevadila. Běžci rádi poseděli a 
poklábosili na příjemném jarním slu-
níčku.

„Organizovat závod a ještě ho běžet 
… Upřímně, bylo dost náročné. Měl 
jsem ale to štěstí, že celý tým, který 
závod pořádal, šlapal jako hodinky. 
Musím jim za to ohromně poděkovat! 

Jsem na všechny pyšný, jak se svých 
úkolů zhostili. Jen proto jsem mohl zá-
vod i absolvovat. Byla to pro mne nová 
role, která nebyla snadná. Závodění 
samotné nebylo pro mne to nejdůleži-
tější. Jsem proto absolutně spokojen 
s výkonem. Velkou podporu jsem cítil 
ze strany obce Stračov, což bylo hodně 
důležité a spolupráce s partnery závo-
du byla také ideální. Příště jen trochu 
pozměníme strategii vypracovávání 
výsledků, abychom vše urychlili. Nyní 
už víme, že v budoucnu je reálné, aby 
náš závod navštívilo 100–150 běžců. 
Můžeme rozšířit zejména kategorie a 
přemýšlet budeme nad  závodem dětí,“ 
komentoval Milan Janata první ročník 
závodu.

Markéta Hronová

26. dubna se všichni cyklisté sešli 
v Nechanicích u kulturního domu. 
Vydali se po třech různě dlouhých  
a obtížných trasách k  jedinému 
cíli – do sousedního mikroregionu 
Obce památkové zóny 1866 - na 
Chlum. Tady bylo pro účastníky 
tradiční mikroregionální akce při-
praveno kromě občerstvení také již 
tradiční tričko. Někteří pravidelní 
sportovci jich mají doma už 
pěknou sbírku. Kdo chtěl, vystou-
pal na rozhlednu nebo se zašel po-
dívat do nově postaveného Muzea 
prusko-rakouské války 1866. Tato 
akce byla podpořena finančním 
příspěvkem od České spořitelny 

a Zdravotní pojišťovny ministerstva 
vnitra. Sponzorům velmi děkuje-
me a jsme rádi, že jsme díky jejich 
příspěvku mohli i letos připravit 
krásná trička a dostalo se opravdu 
na každého. 

V květnu nás čekají dvě tradiční 
sportovní akce pro děti. První 
z  nich je Olympiáda mateřských 
škol, která se koná 22. května. O tý-
den později - 29. května - se sejdou 
týmy ze základních škol mikroregi-
onu a poměří své síly v tradiční vy-
bíjené. Přijďte jim fandit na hřiště 
do Nechanic. 

     Jana Pečenková  
Mikroregion Nechanicko

Na kolech do sousedního regionu


