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VENKOV ŽIJE TRADICÍ

Potvrzuje se zkušenost ze života
obcí, že stačí skupinka „bezejmenných“ občanů, kteří dokážou využít
dané podmínky a společně se zastupitelstvem pěstovat tradice specifické pro každou obec.
Schopnosti důstojně oslavit 275.
výročí první zmínky o škole v Boharyni musely každého přesvědčit
o mravenčí práci skupinky občanů.
Výsledkem je „Almanach“ vydaný ke
dni oslav. Profesionálně předvedený
kulturní program ve mně zanechal
příjemný dojem a jsem rád, že
jsem využil pozvání a zúčastnil se
odpoledního programu oslav tohoto
významného výročí.
Že nezáleží na velikosti obce,
ale na pracovitosti a zdravé hrdosti občanů, mě přesvědčila
účast na vysvědcení nové obecní
zvoničky v Radíkovicích, která
podle místní tradice bude oznamovat nejen úmrtí, ale i narození
občana. Na následné veselici se
příjemně posedělo se zástupci
obce a byla příležitost v dobré pohodě pohovořit o problémech obcí
a mikroregionu.
Začátek léta bývá nejčastější příležitostí k oslavám různých výročí.
Lodín slavil sté založení místního
hasičského sboru. Této příležitosti

využila obec také k setkání rodáků.
Bohatá obec pojala oslavy velkoryse. Starosta ve svém obsáhlém
projevu připomněl historii obce,
tragické události z doby okupace
a nesnadné období kolektivizace
zemědělství.
I v Mokrovousích se slavilo. Sbor
dobrovolných hasičů vzpomněl
110 let od svého založení. Po slavnostním průvodu předvedli naši
hasiči „Hasičskou pohádku“ , která
byla situována na konec 19. století.
Pozvané sbory se pyšnily historickou technikou, se kterou tentokrát
i soutěžili. Dobrá nálada vydržela
i druhý den na „Dětském dnu“, kde
byl pro děti připraven bohatý program společně s různými vystoupeními, soutěžemi a zábavou.

V roli ponocného v Hasičské pohádce Luboš Čapek.

Nezbývá mi než poděkovat všem
za pozvání, která jsou velmi poučná. Každá obec je svým způsobem
zvláštní a mám radost, že i malé
obce našeho mikroregionu dokážou
důstojně oslavit své tradice a utvrdit
u občanů zdravou hrdost ve vztahu
ke svému domovu.
Bedřich Moder,
starosta obce Mokrovousy

„Stará garda“ s ruční trakařovou stříkačkou na oslavách v Mokrovousích.

CO JSEM VIDĚL V BRUSELU

V říjnu minulého roku se mi naskytla možnost navštívit centrum
Evropské unie Brusel. Svaz měst
a obcí nabídl možnost zúčastnit se
výjezdního semináře, kterou jsem
společně se starostou Lodína využil.
Je vždy dobře poznat skutečnost
a tak si vytvořit svůj vlastní názor.

Rybářská bárka v centru obce Assenede

Měli jsme co porovnávat, neboť jsme
viděli nejen Brusel, ale i část Belgie a
Holandska.
Naším hlavním zájmem bylo sídlo
Evropské Unie. Obrovské komplexy
supermoderních budov se nacházejí nedaleko historického centra
města na místě, kde dosud stály

nevzhledné a architektonicky bezcenné městské domy, jejichž zbytky
v blízkém okolí nepůsobí příliš přívětivě. Historické centrum v Bruselu,
nepříliš velké, stojí za obdiv. Ale
dovolím si tvrdit, že i přes různé
nedostatky, dovedeme se o naše historické objekty postarat lépe.
Budovami sídla unie nás provedl
asistent europoslance Oldřicha Vlasáka. V jednom z mnoha konferenčních sálů nás informoval o činnosti
poslanců a o práci velkého množství
úředníků. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že v Bruselu zasedají poslanci
dva nebo tři dny v měsíci. Jednotlivé
komise pracují v Lucembursku a zasedají ve Štrasburku. To zřejmě proto, aby poslanci snáze utratili cestovní náhrady. Pro obyčejného občana
je tato dělba nesnadná k pochopení.
Od našeho průvodce jsme dostali
vyčerpávající informace na jakékoliv
téma, včetně té, že pro Turecko je již
zhotovená tlumočnická kabina,
... pokračování na str. 2
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ZAJÍMAVOSTI
AKCE
KULTURA
SPORT
HISTORIE
NÁMĚTY
PŘIPOMÍNKY
I VY MŮŽETE PŘISPĚT DO
VAŠEHO ZPRAVODAJE
TĚŠÍME SE NA VAŠE ČLÁNKY
A NÁMĚTY
Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 15. 10. 2005.
redakční rada




P 

HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ
NECHANICKA

2





3
úřední deska - region

VÝROČNÍ ZPRÁVA

S VA Z K U O B C Í M I K R O R E G I O N N E C HA N I C KO Z A R O K 2 0 0 4
Svazek obcí mikroregion Nechanicko (MN), který sdružuje celkem
20 obcí vznikl v roce 2001. V roce
2004 žádná obec nevystoupila, ani
žádná nepřistoupila. Na rozloze
13.400 km2 zde žije okolo 8.750
obyvatel. Strategický plán rozvoje
MN byl vypracován v roce 2002,
přistoupení obce Stěžery v roce
2003 vyvolalo potřebu úpravy strategického plánu.
V roce 2004 byly realizovány plánované projekty z předchozího období, které byly podpořeny dotacemi
z grantů Královéhradeckého kraje a
z dotačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj Programu obnovy
venkova (POV). Proběhla příprava
nových projektů a byly vypracovány
žádosti o dotace na rok 2005 z POV.
Činnost v roce 2004 lze charakterizovat těmito body :
• běžnou činnost a agendu
svazku zajišťovala jeho sídelní obec
(předseda svazku, účetní), speciální
poradenské služby poskytovala
manažerská organizace OHGS s.r.o.
Valnou hromadou schválený plán
práce zajišťovala správní rada.
• v roce 2004 se uskutečnilo
celkem 6 zasedání správní rady
a 2 zasedání valné hromady
• Svazek v roce 2004 stanovil a na
valné hromadě schválil vyrovnaný
rozpočet ve výši 647.000 Kč. Doporučené rozpočtové úpravy roku
2004 byly navrženy, projednány
a schváleny na zasedání správní
rady 3. 11. 2004.

a revitalizace krajiny I. etapa (dotace 311.607,70 Kč, vlastní zdroje
300.000 Kč)
2) Profesionalizace činnosti svazku
obcí (dotace 77.000 Kč, vlastní zdroje
34 000 Kč)
3) Společná mechanizace na
údržbu veřejných ploch (dotace
200.000
Kč,
vlastní
zdroje
227.318 Kč)
Celková výše dotací z POV
300.000 Kč. Celková výše grantů od
Královéhradeckého kraje 277.000 Kč.
Dotace a granty celkem 577.000 Kč.

obcím:
• sportoviště MN
• Dolní Přím – travní traktor
• centrální veřejná prostranství
a sněhová fréza
obcí MN
• Stěžery – travní traktor, vozík,
• značení cykloturistických tras
rozmetadlo, postřikovač, zvedací za- MN
řízení, vysavač benzínový, sněhová
• obnova hasičských zbrojnic
radlice a řetězy
MN
• Pšánky – sekačka TORO
• poradenské služby MN
• Hněvčeves – traktor, vozík a
sněhová radlice
Mikroregion Nechanicko vydal nulté číslo Zpravodaje v náPřipraveny a podány byly žádosti kladu 3.000 ks jako informační
o přidělení grantů na rok 2005 pro a propagační materiál .
tyto projekty:
Mikroregion Nechanicko pořá• obnova kulturního dědictví dal první kulturní akci pro seniory
Protipovodňové úpravy a revitali- venkova MN
v kulturním domě v Nechanicích .
zace krajiny MN zahrnovaly:
• dva propustky pro převedení
dešťových vod na silnici II/324 v obci Lubno
Profesionalizace činnosti svazku
obcí MN – jednalo se o tyto služby:
• navrhování způsobu zajištění
a manažerské zajišťování úkolů MN
• příprava žádostí o dotace příslušných projektů schválených orgány svazku
• příprava podkladů pro jednání
orgánů svazku, včetně přípravy
podkladů pro sestavení rozpočtu,
informací o činnosti a plánu na další
období
• účetnictví včetně mzdy účetní
svazku
• režijní náklady

Společná mechanizace na údržbu
veřejných ploch MN:
• nákup mechanizace pro údržbu
Z POV 2004 a z grantů Králo- zeleně na veřejných prostranstvích
véhradeckého kraje byly získány jednotlivých obcí. Mechanizace,
dotace na tyto projekty:
která je ve vlastnictví mikroregionu
1) Protipovodňové
úpravy byla zapůjčena na základě smlouvy

Památná lípa - Hněvčeves

CO JSEM VIDĚL V BRUSELU

... pokračování ze str. 1

ačkoliv se zdaleka neví zda vůbec,
nebo od kdy se stane členem EU.
Poslední události v souvislosti
s neschválením evropské ústavy ve
Francii a Holansku daly najevo, že
občané mohou mít i jiný názor než
političtí představitelé.
Z Bruselu, kde se převážně hovoří
francouzsky, jsme vyjeli do obce
Assenede. Zde se hovoří vlámsky
neboli jedním ze dvou úředních jazyků. Ale nejen jazyk dělí Belgii, ale
jak jsem se dověděl, každá správní
část státu má svou vládu. Assenede
bylo v minulosti obcí rybářů. V sedmdesátých letech zde došlo k zá-

sadním změnám. Obyvatelé živící
se převážně rybolovem museli po
jeho zprůmyslnění z valné většiny
změnit způsob obživy. Na památku
stojí v centru obce jako pomník
rybářská bárka. Pro nás neznámý
a hlavně nebezpečný život rybářů
na moři nám přiblížil člen obecního
zastupitelstva. Mnozí z rybářů se nikdy nevrátili ke svým rodinám.
Přijetí na obecním úřadě proběhlo v slavnostním duchu. Jednotliví
radní nás seznámili se svým úsekem
zodpovědnosti za chod obce. Podle
toho byli ozdobeni různobarevnými šerpami. V průběhu oběda
došlo k vzájemné výměně názorů
nejen na problematiku týkající se

zajišťování chodu obce, ale i na
soukromé záležitosti. Naši hostitelé
projevili nemalý zájem o propagační materiál našeho mikroregionu.
Konverzace při tom se odehrávala
tak, že bylo možné využít znalostí
jazyka anglického nebo německého,
což v této částli Belgie není tak běžné. Závěrem je nutno poznamenat,
že Assenede se skládá ze čtyř částí,
původně samostatných obcí, než
došlo v minulosti k jejich sloučení.
Za užitečnou považuji rovněž neformální návštěvu venkova. Měli jsme
možnost navštívit nejen naprosto
automatizovanou výkrmnu vepřů,
ale i jelení farmu, kde chovají jeleny
na porážku. Tato farma v nás vyvo-

lala smíšené pocity, kam až může
dojít zprůmyslnění chovu jatečních
zvířat.
Při zpáteční cestě jsme si prohlédli města Rotterdam, Haag
a Amsterdam. Všude byla vidět
velmi vkusně sladěná historická výstavba s moderní architekturou.
Po celonoční jízdě jsme spokojeně
dorazili do republiky s konstatováním, že všude dobře, doma nejlépe.
Starosti občanů jsou, pokud mohu
soudit, v Belgii obdobné těm našim.
Záleží jen na každém z nás a k tomu
i trocha štěstí, což platí všude.
Bedřich Moder
předseda mikroregionu

zpravodajství - obce
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DĚ J I N Y O S A DY ST R AČ OV - Č E ŇOV

O dějinách našich stávajících obcí
víme více či méně téměř vše. Známe
ale dějiny obcí nebo osad v minulosti
zaniklých? S laskavým svolením pana
Mgr. Karla Dundy, který je bývalým
občanem Stračova, a který se o dějiny
obce dlouhodobě zajímá, uvádíme ve
zkratce jím vypracovanou verzi dějin
osady Čeňov.
Jaroslav Šrut, starosta Stračova

Necelý jeden kilometr severně od
Stračova leží samota Čeňov. Kdysi
zde stávala stejnojmenná vesnice
a také tvrz, ale nic z nich se nezachovalo. Jediným pozůstatkem po bývalé
vsi byl pozdější čeňovský panský poplužní dvůr, dnešní samostatná hospodářská, trvale neobývaná usedlost.
V těchto místech se patrně nacházela
dávná tvrz. Název zaniklé vesnice Čeňov zřejmě vznikl z osobního jména
Čieň a znamenal Čéňův dvůr. Prvním písemně doloženým majitelem
vsi byl Milota z Čeňova, který byl
kolem roku 1440 purkrabím na nedalekém královském hradě Bradlec.
V roce 1449 je při vsi Čeňovu
zapsán v knihách i mlýn. Místo, kde
ves stála, je otevřený terén s mírným
návrším. Nejbližší vodní zdroj, Klenický potok, je vzdálen asi kilometr
a nemívá celoročně dostatek vody
nutný k pohonu vodního mlýna. Ani
žádné terénní pozůstatky nenasvědčují tomu, že by zde stálo sebemenší
vodní dílo, takže šlo bezpochyby o
mlýn větrný. Čeňovská tvrz je poprvé
a také naposled písemně doložena
roku 1483. Koncem 15. století, když
Bořek Dohalský z Dohalic rozšiřoval
své panství a skupoval okolní vesnice,
stal se Čeňov součástí dohalického
velkostatku. Čeňov poté koupil
roku 1604 Václav Záruba z Hustířan

a následně jej připojil ke zboží stračovskému. Rod Zárubů postupným
skupováním okolních vesnic rodový
majetek neustále rozšiřoval. Od začátku 16. století již Zárubové vlastnili
Hněvčeves, Třebovětice, Cerekvici,
Ostrov, Dolní Přím a roku 1612 od
rodiny Nejedlých přikoupili Stračov.
V té době už ale ves Čeňov neexistovala.
Po třicetileté válce, roku 1654,
byl v Čechách proveden podrobný
soupis všech vesnic a osad. Byl soustředěn do tzv. Berní ruly. Čeňov
však v tomto seznamu chybí. Vesnice, která mohla být asi tak velká
jako tehdejší Dub, Nerošov nebo
Pšánky, byla zřejmě zničena během
kruté třicetileté války. Nejspíš šlo
o vojenský přepad a vypálení, patrně
ve stejném roce jako byl poničen
Stračov (1639). Příčiny detailního
zániku Čeňova nejsou známé. Proč
například Pšánky, v nichž po třicetileté válce nezůstalo ani živáčka, se
do výše uvedeného soupisu dostaly
a Čeňov nikoliv, se dosud nepodařilo
osvětlit.
V 17. století byl již Čeňov trvale
připojen ke Stračovu. Roku 1750
tehdejší stračovský majitel, hrabě Jan
Antonín Breda, ve svém přehledu
hospodaření uvádí rozlohu čeňovských polí – 51,57 ha. Ze soupisu
pozemků v roce 1787 vyplývá, že na
panském čeňovském dvoře, který
měl tehdy číslo popisné 40, se oproti
minulosti zvětšila rozloha mnoha
pozemků, mimo jiné i pečlivější
kultivací.
Záhy po vzniku Československa
byla vyhlášena pozemková reforma,
v rámci níž došlo mimo jiné i k parcelaci sádovského harrachovského
velkostatku. Ze zbytku harrachov-

ského velkostatku na katastru Stračova byl utvořen tzv. zbytkový statek,
k němuž patřilo 42 ha půdy. Šlo o
část bývalého panského poplužního
dvora v Čeňově. Na doporučení
příslušné přidělovací komise Státního pozemkového úřadu byl vzniklý
zbytkový statek přidělen tamnímu
správci, šestapadesátiletému Václavu
Johnovi. „Johnův statek“ později zdědil syn výše uvedeného nabyvatele
Vladimír John. Povinností každého
zbytkového statku bylo tenkrát
přijetí několika zaměstnanců bývalého harrachovského velkostatku do
pracovního poměru. Proto tam celá
léta bydleli i zemědělštví dělníci. Při
sčítání obyvatel roku 1930 měl Čeňov
10 obyvatel.
Když se roku 1948 ujala moci
Komunistická strana, začala plnit
svůj politický program, který mj.
zahrnoval socializaci vesnice a s tím
spojenou kolektivizaci zemědělských
hospodářství. Kolektivizačnímu úsilí
prý stáli v cestě také společensky
škodliví největší sedláci - „kulaci“. Ty
bylo třeba nemilosrdně odstraňovat
– vystěhovat z vesnice a jejich statky
vyvlastnit. To se stalo i čeňovskému
statkáři Vladimíru Johnovi. 27. září
1948 rozhodl Místní národní výbor
Stračov zřídit v Čeňově národní správu. Zdůvodnění cituji:
„Statkář Vladimír John poškozoval
národní hospodářství a veřejné zásobování tím, že neplnil předepsané
dodávky masa, a dále k 1. 7. 1948 neohlásil pro statistické účely stavy chovaných zvířat a tím tudíž choval na černo
150 kuřat, 36 slepic, 35 kachen starších
tří měsíců, čímž se vyhnul předepsání
dodávky kachen ve výši 17,5 kg. Dále
zabil na černo bez povolení tele a prase
aj …...“

HUSOVA LÍPA SLAVÍ 90 LET

Člověk a strom, to jsou dvě rozdílné paměti ….
U polní cesty z Dohalic do Horních Dohalic stojí mohutná lípa, která tvoří dominantu krajiny. Všem,
kteří projdou nebo projedou kolem
nabízíme paměť tohoto stromu tak,
jak ji zaznamenal kronikář.
,,Chtěli jsme na památku 500 let
uplynulých od smrti velikého Čecha

Mistra Jana Husa postavit balvan
s nápisem a zasadit několik lipek.
Oslava Husa se konala zcela tiše, bez
hudby. Na kopci byla zapálena hranice, mezi lid bylo rozdáno sto brožur.
Na památku byly vsazeny uprostřed
vsi lípy jedenáct počtem (u kostela)
a v poli na tzv. Kantorově plácku
zasazena byla jedna lípa tzv. Husova“. Tolik praví autentický záznam
v obecní kronice.
Oslavu pořádala tělocvičná jednota Sokol v Dohalicích. Hlavním iniciátorem byl řídící učitel zdejší školy
Richard Petráň, který byl zároveň
náčelníkem Sokola. Slavnost proběhla ve druhém roce světové války,
v červenci roku 1915.
Jaroslav Fejfar

Devadesátiletá Husova lípa v Dohalicích

Tehdejší Okresní národní výbor
Hořice, v jehož kompetenci bylo dosazení národního správce, neustále
otálel a nikoho nejmenoval. Proto
se MNV Stračov rozhodl zachránit
situaci tím, že národním správcem
prozatímně pověřil samotného Vladimíra Johna! Novou národní správu
ustavil ONV Hořice až 27. března
1949. Vladimír John s rodinou se musel z Čeňova vystěhovat, neboť statek
mu byl vyvlastněn.
Za výrazné podpory ONV a OV
KSČ se o hospodaření v Čeňově
zajímal Okresní výbor svazu české
mládeže, který se z objektu pokoušel
vytvořit tehdy politicky podporovaný typ „stavby mládeže“ – jakési
vzorové mládežnické hospodářství.
Protože mělo být vedeno Svazem
české mládeže, tedy „svazácké hospodářství“, došlo i na změnu názvu
Čeňova. Byl přejmenován na Svazov. Velkolepé představy zanícených
okresních funkcionářů se těžko
prosazovaly, neboť místní skupina
Svazu české mládeže ve Stračově
odmítala nést hlavní zodpovědnst za
celookresní akci. A tak propagandistický humbuk postupně vyprchával
a mládežnické hospodářství nakonec
zůstalo jen nerealizovatelným snem
několika okresních funkcionářů.
Halasná politická „monstrakce“ se
zhroutila, takže i nové pojmenování
„Svazov“ ztratilo své opodstatnění.
Vyřešení celého případu přineslo
založení JZD Stračov 18. června 1949,
které přebralo Čeňov do svého vlastnictví a krátká epizoda se Svazovem
definitivně skončila.
V současné době je statek vrácen
v restituci původním majitelům, rodině Johnových.
Mgr. Karel Dunda
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PES PŘÍTEL ČLOVĚKA  A NEJEN PŘÍTEL

Když se rozhodnete strávit příštích
10 až 15 let se psem, znamená to, že
si jej nejprve musíte pečlivě vybrat a
pak zajistit, aby Váš nový kamarád měl
začátek společného života co možná
nejlepší. Jen nutné zamyslet se nejprve
nad tím, proč si pejska chcete pořídit
a podle toho si zvolit vhodnou rasu.
Když si budete chtít vybrat domácího
mazlíčka, nebudete určitě vybírat mezi
služebními plemeny, ale například
mezi plemeny společenskými. Obdobně je tomu i naopak. Na našem trhu je
spoustu publikací, které Vám v tomto
směru určitě budou výbornými rádci.
Dobré je obrátit se případně i na některé chovatele, kteří už mají s pejsky více
zkušeností.
Například zvláštní úpravy, které
budete muset možná provést, abyste
domov psovi přizpůsobili, budou
z velké míry záležet na typu, velikosti a činorodosti. Zapamatujte si,
že štěňata bývají obzvlášť zvědavá
a neuvědomují si, co je pro ně nebezpečné. Aby vaše přátelství se psem
bylo oboustranné, je nezbytný alespoň
základní výcvik. Ačkoli jsou některá
plemena k výcviku vnímavější než
jiná, všechna jsou většinou schopná
zvládnout alespoň jednoduché povely.
Pokud ne, bude pravděpodobně chyba
v psovodovi. Protože ten především
musí vědět co chce. S výcvikem je
možné začít postupně již od čtvrtého
měsíce života. Poslušnost Vašeho psa
je nezbytná, jelikož mimo domov,
tj. na veřejnosti, musí být bezpečně
ovládán. Než ho odepnete z vodítka a
dáte mu na určitém a vhodném místě
volnost, musíte si být jisti, že na povel
přiběhne zpět. Tomu se říká „přivolání“ a je to to nejdůležitější, s čím
byste měli začít při svých procházkách
se štěnětem. Ne každý má rád psy
a tak jej musíte naučit, aby neskákal na
každého cizího člověka, kterého míjíte.

Při příjemných procházkách samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že jako
majitelé psa máme i určité povinnosti
vůči okolí, zejména uklízet exkrementy,
dodržovat ohleduplnost vůči okolí a
být tolerantním vůči ostatním majitelům psů na vycházce.
Pes se snadno naučí jednoduchým
povelům (například „sedni“, „lehni“,
„zůstaň“) a také ukázněně žít ve společnosti jak lidí, tak jiných psů. Je to
pro něj přirozený život ve „smečce“,
kde je třeba dbát určitých pravidel a hierarchie. My, majitelé, bychom měli být
pro psa vždy tím „vůdcem smečky“, čili
tzv. „alfa jedincem“. Když toho docílíte,
nemusíte v budoucnu řešit problémy
s nežádoucím psím chováním, jako je
například táhnutí na vodítku,agresivita
vůči návštěvám, napadání ostatních
psů při procházkách, a spoustu dalších.
Když štěně nebo dospělý pes udělají
něco, co nás potěší, měli by dostat odměnu, a to nejen ve formě pamlsku, ale
i slovní. V rámci výchovy psa je velmi
důležité dostatečná pochvala a odměna
za dobře splněný úkol, ale zároveň je
nutné psa slovně pokárat při jeho nesplnění. Intonace našeho hlasu hraje ve
výcviku výraznou roli.
I když člověk vyšlechtil různá
plemena tak, aby odpovídala jeho
potřebám, mnohé typy chování, které
u psů rozpoznáváme, jsou vrozeným
instinktem před dávnými časy a přetrvávají po mnoho generací. Výcvik
je důležitý, ale většinou jde s těmito
dědičnými rysy ruku v ruce. Pes, který
instinktivně shání stádo, potřebuje
vycvičit k tomu, aby tuto práci dělal
co nejlépe. Netrénovaný pes může
velmi snadno napáchat velké škody
tím, že bude používat svou vrozenou
dovednost, jež ho sice bude těšit, ale
majitele naopak méně. Pes, který velmi dobře používá čich, potřebuje při
výuce pomoci tak, aby věděl, co má

přesně dělat. Příkladem jsou psi služební, kteří pomocí čichu vyhledávají
například drogy. Nebo psi „záchranáři“, kteří čichem dokážou pod několika
metry sutin najít zasypaného. Každé
plemeno má nadání na něco jiného
a tento vrozený talent byl ve velké míře
rozvinut člověkem během výběrového
chovu, šlechtění a v neposlední řadě i
výcviku. Vždyť kolika nevidomým pomáhají„vodící psi“! Pro handikepované
občany je možné vycvičit„asistenčního
psa“, který je svému pánovi neustále
k ruce. Otvírá dveře, zhasíná a rozsvící
světlo, podává různé předměty, zvedá
hlavu pokleslou na hrudník, aby uvolnil dýchací cesty. Výrazně pomáhají
pejsci speciálně vycvičení pro epileptiky, kteří dokážou rozpoznat blížící se
epileptický záchvat svého pána.Běžnou
součástí života se stala canisterapie, což
je velmi stručně řečeno využití pozitivního působení psa na zdraví člověka.
Canisterapie se uplatňuje nejen ve stacionářích, domovech důchodců, ale i
při potížích s poruchami chování dětí,
jako je prevence agresivity a šikany i na
běžných základních školách.

ORLI VZLÉTNOU NAD MŽANY

8. října letošního roku znovu ožije myslivecká klubovna
a přilehlá pole ve Mžanech již čtvrtým sokolnickým dnem. V ten den
budou mít možnost představit se
veřejnosti sokolníci ze zahraničí
a zejména z Čech. Předvedou ukázky výcviku a lovu drobné zvěře
se svými svěřenci orly skalními,
stepními a dalšími dravými ptáky. Program odstartuje nástupem
a představením každého sokolníka
a jeho dravce před klubovnou ve
Mžanech v 10.00 hod. Poté pokračuje seznámením s průběhem lovu
a vyznačením lokalit, kde bude lov
probíhat. Ukončení akce je plánováno okolo 14. hodiny. Občerstvení
je zajištěno v klubovně místního
mysliveckého sdružení. Srdečně zve-

me zájemce o tento druh myslivosti
a rovněž mládež. Návštěvníci budou
mít možnost prohlédnout si dravce
zblízka a zkusit si jej podržet na ruce
opatřené rukavicí. Vstupné zdarma.

Myslivecké sdružení Mžany dále
sděluje, že od 16. května probíhá
doba lovu různé zvěře. Jedná se
o regulační odlov, který jsme povinni provést dle nasčítaných stavů
zvěře. Na plnění dohlíží stát i obce
prostřednictvím orgánů životního
prostředí. Pokud někde v honitbě
našeho sdružení nastane problém,
budeme jej odpovědně řešit prostřednictvím našeho mysliveckého
hospodáře p. Hnízdila. Věříme, že
k oboustranné spokojenosti.
Břetislav Hnízdil

Sokolnický den - říjen 2003

Pro naše zdravotně postižené
občany, a nejen pro ně, je to ale především přítel do nepohody, kamarád,
který vás vždy vyslechne, a kterému
můžete říct cokoliv, protože on to
nikomu nepoví. Bude vás milovat
i když nebudete mít zrovna „mazlivou
náladu“ a přijdete z práce nabručený
a zamračený na celý svět. Je to právě
on, který vám zvedne náladu a bude
tady jen pro vás. A to jen pro pohlazení
a vlídné slovo.
Na závěr sluší připomenout přísloví
„jaký pán, takový pes“, které vystihuje
problémy začátečníků. Proto pokud
si nevíte rady se svým psem, je lepší
se poradit, než zbytečně stresovat
psa, který je sám z vašeho chování
zmatený a neví, co má dělat. Z toho
vyplývá pozvání do naší Kynologické
organizace Dolní Přím – Probluz. Určitě vám rádi kvalifikovaně pomůžeme
a poradíme při výcviku psa. Mnoho
příjemných chvil strávených s vašimi
pejsky přeje jednatelka ZKO Probluz
Markéta Pavlíková.
Markéta Pavlíková

zpravodajství - školy
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU V BOHARYNI
O posledním červnovém víkendu
vyvrcholily v Boharyni oslavy 275. výročí dokladované školní výuky v obci,
které si vyžádaly velké přípravy. Těší
nás, že se do nich zapojila celá řada
našich spoluobčanů a všechny společenské organizace. Že se toto úsilí
vyplatilo, bylo vidět na spokojených
tvářích lidí, kteří navštívili výstavu ve
škole, po letech se posadili do starých
školních lavic či k moderním stolečkům s učebnicemi, porovnali dřívější
a současné učební pomůcky a zavzpomínali nad starými fotografiemi,
někdy i se slzami v očích.Proběhla zde
i celá řada krásných setkání, setkání
lidí, kteří se dlouho, třeba i od školních let neviděli, vážili cestu z různých
koutů naší vlasti, aby se potkali s bývalými spolužáky a učitelkami. Byla
to i velká příležitost pro neformální

setkání učitelů z širokého okolí.
Po tři dny v Boharyni panovala
srdečná a radostná atmosféra, kdy si
návštěvníci mohli vybrat z bohatého
programu, což potvrdili svým zájmem
a účastí na všech aktivitách.
Aby měli na co vzpomínat, byl
pro ně připraven Almanach, který
přehledně a čtivě dokumentuje postavení naší školy a její význam pro obec.
Tuto školní historii doprovází obrazem 54 pečlivě vybraných fotografií,
které zapůjčili naši občané. Čtenář
v něm kromě toho nalezne seznamy
jmen učitelů a zaměstnanců školy
a především jména dětí zapsaných do
prvních tříd od roku 1920.
Víme, že ne všem vyhovoval termín
oslav a ne všichni se mohli zúčastnit.
O to více nás mrzelo, že výstava nemohla zůstat v prostorách školy po

dobu prázdnin, protože hned v jejich
úvodu byly zahájeny rekonstrukční
práce. Těší nás, že v této chvíli má
škola po šedesáti letech v prvním
patře vyměněna nová okna a nám tak
do Almanachu přibývá nová kapitola.
Záleží však zcela na nás, jaké pokračovaní v životě boharyňské školy

bude následovat a co se podaří zapsat
do dalších řádků školní pamětní knihy
a Almanachu.
P.S.: Pokud má ještě někdo zájem
o Almanach, může se obrátit na Obecní úřad v Boharyni.
MUDr. Věra Jílková
kulturní komise OÚ

„Prvňáčci“ po 43 letech ve staré lavici

ŠKOLA NECHANICE - JAKÁ JE SOUČASNOST

Naše Základní škola a Speciální
škola Nechanice je školou spádovou
a navštěvují ji děti i z blízkého okolí.
Právním subjektem a příspěvkovou
organizací se stala od 1.1.1995. Škola sdružuje: mateřskou školu (od
1. 1. 2003), základní školu, zvláštní
školu, školní jídelnu mateřské školy
(výdejna) a školní jídelnu základní
školy. Základní školu navštěvuje
v současnosti 348 žáků, zvláštní
školu 30 žáků, mateřskou školu
50 dětí. Školní družina je maximálně
pro 100 žáků, jídelna základní školy
má kapacitu 500 jídel. Je zde zaměstnáno celkem 33 pedagogických pracovníků, 8 správních zaměstnanců
a 5 zaměstnanců školní jídelny.
Žáci 1. stupně (1. - 5. třída) chodí
do budovy Masarykovy, Školská 333.
Ta byla postavena ve třicátých letech
20. století ve slohu tehdy současného
funkcionalismu. Projektantem byl
královéhradecký architekt ing. V.
Placák. Objekt prodělal různé úpravy a slouží vyhovujícím způsobem
dodnes.
Žáci 2. stupně navštěvují budovu
bývalé měšťanské školy, která nese
název po JUDr. Aloisi Rašínovi, prvním ministru financí Československé republiky, jehož rodný domek
stával v těchto místech. Budova je
stará více než sto let. Má vyhovující
dispozici, ale musí se stále opravovat
tak, aby vyhovovala současným potřebám žáků i učitelů.
Nedaleko – vlastně „přes dvůr“od budovy 1. stupně se nachází
mateřská škola, která slouží svému
účelu od roku 1981.
Pracovní plán školy směřuje v posledním období k hledání nových
forem vyučování. Ty spočívají v in-

tegrované tématické výuce, kooperativním učení a vytváření různých
projektů. Tudíž výrazná snaha po
změně, kterou chápeme jako postupný plán umožňující koexistenci
starých i nových prvků učebního
procesu. Vzdělávací koncepci školy
zaměřujeme na samostatné myšlení žáků, výběr a třídění informací
a schopnost využití získaných poznatků při řešení daných problémů.
Škola se rovněž snaží vytvořit podmínky k seberealizaci dětí a rozvoji
jejich přirozeného nadání. Poskytujeme jim příležitost zažít úspěch.
Kromě vlastní výuky mají žáci možnost pracovat v mnoha zájmových
kroužcích. Sportovat a rozvíjet další
pohybové aktivity mohou chlapci
i děvčata na hřišti, které bylo vybudováno v loňském roce, a které
slouží i ostatní veřejnosti.
Snažíme se ve škole vytvářet klima
vzájemné spolupráce, trvalé důvěry
a všestranné podpory mezi učiteli a
žáky, rodiči a veřejností.
Ve školním roce 2004/2005 jsme
společně uspořádali mnoho akcí.
Například dva celoškolní projekty,
jejichž výstupy mohli rodiče i veřejnost shlédnout přímo ve škole, den
otevřených dveří, zájezd do Vídně,
vánoční koncert, hledání Ježíška, velikonoční dílnu, tajný výlet pro děti
a rodiče „Hrr na nudu“, nechanický
pětiboj „NEBOJ“, zahradní slavnost,
spaní ve školní družině. K 60. výročí
osvobození Československa byl
žákům osmých a devátých tříd promítán historický film o květnových
dnech roku 1945 v Nechanicích
s úvodním slovem a besedou přímých účastníků.
Žáci se zúčastnili mnoha sportov-

ních, znalostních a výtvarných soutěží. Za 1. místo v soutěži Namaluj
si svůj pokoj pořádané firmou KBV,
získala P. Šavrdová dětský pokoj
a škole firma darovala nábytek v hodnotě 20.000 Kč.
Velmi nás potěšila částka 46.000
Kč, kterou jsme získali v grantovém
řízení na podporu našeho záměru
Nechanická pěšinková sezóna. Tento
projekt jsme přihlásili do programu

Základní škola Rašínova

Základní škola Masarykova

Škola pro udržitelný život. Řeší využití prostoru mezi budovami mateřské školy a prvního stupně.
Poděkování pedagogického sboru
patří všem žákům, kteří úspěšně
reprezentovali naši školu a všem
ostatním, kteří se zasloužili o zdárný průběh letošního školního roku
i mimoškolních akcí.
Mgr. J. Pavlů, ředitelka
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Z ČINNOSTI ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU V BOHARYNI
V roce 1955 působil v Boharyni
Československý
ovocnářsko-zahrádkářský svaz, který se v srpnu
1957 přejmenoval na Český zahrádkářský svaz. Členy ČZS v Boharyni
byli zejména ovocnáři, kterých
bylo v okolních obcích celá řada.
Činnost organizace se zaměřovala
na vzdělávání, zejména pěstování
ovocných stromů, jejich ochranu
a také na prodej ovoce a zeleniny.
Organizovaný výkup však postupně
slábl až nakonec zcela zanikl. V současné době mají výkupní organizace
zájem vykupovat od malopěstitelů
pouze okurky, případně ředkvičku.
Běžné druhy ovoce nevykupují. Za
této situace se přebytky, zejména
jablek, moštují nebo zpracovávají
v palírnách na destiláty. Značné
množství jablka se z nouze zhodnocuje jako padané. Zahrádkáři se
dnes orientují především na pěstování těch druhů ovoce a zeleniny,

které sami spotřebují. Rozšiřuje se
pěstování meruněk, broskvoní a
vinné révy. Nutno přiznat, že klimatické podmínky pro tyto druhy
nejsou u nás právě nejvhodnější.
Prvním předsedou ČZS v Boharyni byl krátkou dobu Josef Müller, po
něm na dlouhou dobu Václav Česák,
pak následovali František Frýda a
František Nosek. Současným předsedou je Josef Samek. Činnost ČZS
řídí třináctičlenný výbor, ve kterém
jsou zastoupeni důvěrníci z obcí,
z nichž se rekrutuje větší počet členů,
tj. z Boharyně, Homyle, Puchlovic,
Trnavy a Zvíkova. Členy ČZS jsou
i jednotlivci z Budína, Malých Babic
a Roudnice. V současné době má
naše organizace asi 100 členů.
ČZS v Boharyni vlastní moštárnu,
která zpracovává ovoce za režijní poplatek i zájemcům z okolních obcí.
Významným počinem naší organizace v roce 1983 bylo vydání publi-

kace „Děje a paměti obce Boharyně
a přifařených obcí Homyle, Zvíkova,
Puchlovic a Budína“. Podklady připravil pan Bohumil Jahelka, učitel
v Hořicích v Podkrkonoší, rodák
z Boharyně, syn řídícího učitele boharyňské školy. Publikace zahrnuje
historické údaje od r. 1896. Vyšla nákladem 400 výtisků. Největší zásluhu
na vydání významné a známé „KRONIKY“ měl náš někdejší předseda
Václav Česák.
Členové ČZS se podílejí na kulturním a společenském životě obcí.
Každoročně pořádáme několik tématických zájezdů, přednášek a setkání.
Tradičně konáme slavnostní členskou
schůzi na hřišti v Boharyni spojenou
s přednáškou, pohoštěním a hudbou.
Konec roku oslavujeme předsilvestrovských posezením. Při výroční
valné hromadě připomínáme kulatá
životní výročí našich členů.
Za dobrou práci udělila repub-

liková rada ČZS organizaci v Boharyni vyznamenání III. stupně
v r. 1982, II. stupně v r. 1984 a I. stupně
v r. 1999. Republiková rada udělila při příležitosti 45. výročí ČZS
v r. 2002 našim jedenacvaceti činným
členům pamětní listy za dlouholetou
obětavou práci. Pět bývalých členů
bylo vyznamenáno „in memoriam“.
Jsme vděčni a děkujeme Obecnímu
úřadu Boharyni za každoroční finanční pomoc při kulturních akcích,
které bychom jinak v plánovaném
rozsahu nebyli schopni realizovat.
Z nastíněného přehledu činnosti
je patrné, že se v průběhu desítek let
značně měnily vnější podmínky, kterým jsme museli spolkovou činnost
přizpůsobovat. Nemění se však dobré
přátelské vztahy mezi členy. Našim
trvalým cílem je spokojenost členů ve
družné spolkové činnosti.
Josef Samek, předseda ČZS
Ing. Jaroslav Váňa, CSc., č. v. ČZS

Z Á M E K H R Á D E K U N E C HA N I C

Zámek Hrádek u Nechanic není
jistě třeba dlouze představovat. Jedná
se o novogotickou architekturu z let
1839 – 1857, jejímž stavebníkem byl
František Arnošt hrabě z Harrachu,
stavitelem vídeňský architekt Karel
Fischer podle plánů anglického architekta Edwarda Bucktona Lamba.
Je to stavba výjimečné architektonické hodnoty a navíc mezi našimi
kulturními památkami naprosto
ojedinělá. Zámek se stal přirozenou
dominantou nejen Nechanicka, ale
i Královéhradeckého kraje a je vyhledávanou památkou turistů z celé
naší republiky i ze zahraničí. A právě
oblasti cestovního ruchu bych se rád
v následujících řádcích věnoval.
Začnu poněkud zeširoka a budu
vás trochu zahlcovat čísly, ale věřte,
že je to z mého pohledu důležité.
Příjmy z cestovního ruchu v České
republice činily za minulý rok přibližně 190 miliard Kč. Z toho asi 100
miliard Kč tvořily devizové příjmy
od zahraničních turistů a okolo 90
miliard Kč vydali občané ČR na domácí cestování. V cestovním ruchu
a v odvětvích s ním souvisejících je
zaměstnáno více než půl milionu
lidí. Docela úctyhodná čísla. Ale jak
se na nich podílejí regiony? Bohužel,
většinu zahraničních turistů nám
odebere Praha a její okolí, přednostně propagované památky ze seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO atd. Loni se počet ubytovaných zahraničních turistů v ČR zvýšil
zhruba o 20% a českých klesl o 5%,
což je dosti varující signál. Projevil
se i v klesající návštěvnosti hradů

a zámků, kdysi tak oblíbeném cíli domácích turistů. Pokud odhlédneme
od budování nových inženýrských
sítí a infrastruktury v jednotlivých
obcích nemálo potřebných, měli
bychom se již velmi vážně také začít
zabývat cestovním ruchem. Je známo,
že Ministerstvo pro místní rozvoj se
soustřeďuje na celoplošnou podporu
cestovního ruchu v ČR a ostatní
aktivity ponechává krajům, městům
a obcím. A tady se naskýtá příležitost
pro náš mikroregion. Co můžeme
turistům nabídnout a co nám k tomu
ještě chybí?
Čím disponujeme? Máme romantický zámek Hrádek a v jeho
bezprostředním okolí velmi atraktivní golfové hřiště. Máme rovněž
množství hodnotných památkových objektů i drobných památek
v obcích a v jejich okolí. Region
je protkán turistickými cestami
a cyklotrasami. Nabízíme jedno
pěkné a několik menších koupališť
a jeden kemp. Prezentujeme se na
internetových stránkách a vydali
jsme mapky mikroregionu Nechanicka. To vše se nachází v malebné
krajině s hlubokými lesy protékané
říčkou Bystřicí. Žijí zde ochotní
a příjemní lidé v čím dál lépe upravenějších obcích. Je tady hezky
a bezpečně!
Ale co nemáme? Asi nemáme
stanoveny priority investic v oblasti
cestovního ruchu a tím pádem i jejich finanční zajištění. Neumíme využít všechny možné finanční zdroje
- Státní program podpory cestovního
ruchu, strukturální fondy EU, granty

Krajského úřadu, příspěvky různých
nadací. Pomalu se rozvíjí spolupráce
s ostatními mikroregiony v okolí.
Nemáme
dostatečně
atraktivní
propagační materiály ani příležitost
kde je turistům nabídnout, protože
postrádáme sezónní informační centra (např. na zámku Hrádek, v Nechanicích, v Muzeu války r. 1866 na
Chlumu). Neexistuje zcela komplexní
prezentace na webových stránkách
(chybí souhrnné informace o mikroregionu jako celku – jeho historie, památky, kulturní, společenské
a sportovní akce, sportoviště, koupaliště, ubytování, tipy na výlety, pohostinství, služby, kontakty a odkazy atd.
atd.). Nedostatek ubytovací kapacity
vyplynul z průzkumu návštěvnosti
zámku Hrádku v minulém roce. Bohužel pouze 3,5% respondentů uvedlo
jako důvod návštěvy zámku rekreaci
v okolí. Zatím pouze očekáváme tu-

Zámek Hrádek u Nechanic

risty, kteří v našem kraji pobudou rádi
i když rozumně u nás utratí peníze za
to, co jim jsme schopni nabídnout. A
to jsou nedostatky, které mě mrzí.
Začal jsem zámkem a jím také
skončím, neboť je to téma trvalé,
které by mělo zajímat celý náš mikroregion. A závěrem ještě několik
čísel. Na propagaci ČR dostala
v loňském roce agentura Czech
Tourism (zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj) příspěvek ze
státního rozpočtu 231,5 milionu Kč.
Na obnovu státních hradů a zámků
vydává letos Ministerstvo kultury
217 milionů Kč. Zámek Hrádek
u Nechanic obdrží 1,7 milionu Kč.
Doufám pevně, že se jednou vše
v dobré obrátí!
Ivan Šenk,
kastelán zámku Hrádek u Nechanic
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G OL F OV É H Ř I Š T Ě H R Á DE K U N E C HA N IC

Je nesporné, že nejvýznamnější
kulturní památkou Mikroregionu
Nechanicko je Státní zámek Hrádek
u Nechanic, prohlášený nedávno
národní kulturní památkou. Zámek
je obklopen anglickým parkem
a právě v něm bylo v letech
1994-1997 vybudováno a 28. června
1997 slavnostně otevřeno stylové
zámecké golfové hřiště. Hřiště má
devět jamek a par 66. Patří tak mezi
menší golfová hřiště. Sportovní hodnota není sice špičková, nicméně jde
o hřiště herně obtížné. Jedinečnost
pak spočívá v umístění golfových
drah v zámeckém parku (podobná
golfová hřiště se všemi drahami situovanými v parku jsou v ČR pouze
v Kravařích, Štiříně a Šilheřovicích).
V roce 1999 bylo hřiště rozšířeno
o cvičnou louku (driving range,
chipping a putting green). Současně
s hřištěm byl vybudován zahradní
vodovod, umožňující zavlažování
greenů a jejich předpolí. Zázemí
hřiště tvoří klubový areál s šatnami,
sociálním zařízením a kanceláří,
umístěný v někdejším domku komorných. Využita je zatím jeho polovina, počítá se však s kompletním
využitím objektu. To představuje
vysušení, opravu a modernizaci této
druhé části. Lubošem Lichým vtipně
tématicky golfově vyzdobená Zámecká kavárna je v provozu v bývalé
horní vrátnici.
Parkování umožňuje velké při-

lehlé zámecké parkoviště. Informaci
o existenci zámku i golfového hřiště
podávají silniční ukazatele rozmístěné po okolí. Zatím však citelně chybí
možnost ubytování a stravování. K
zřízení hotelu a restaurace se přitom
nabízí značně zchátralý objekt zámecké jízdárny. Sál jízdárny by mohl být
využíván jako kongresový. Zrestaurované divadlo by spolu s tímto velkolepým prostorem významně usnadnilo
správě zámku pořádání adventních
koncertů a ostatních akcí, ale i dalších kulturních pořadů. Nejde jen
o záležitost místní, ale o závažný
problém rozvoje cestovního ruchu
v celého regionu. Bohužel schválení
takového záměru a zajištění investora
se nejeví prozatím jako reálné.
Hřiště je znormováno a ročně se na
něm pořádá řada turnajů, zahrnutých
do kalendáře České golfové federace.
Sezónu každoročně zahajuje Golf
Hrádek Cup, v srpnu probíhá tradiční Pohár hraběte Harracha a vše
končí Mikulášským turnajem, který
je posledním golfovým turnajem
v České republice. V roce 2004 se také
uskutečnil ve dnech 18. a 19. června
na sesterských hřištích Hrádek a Myštěves – Blažkov l. ročník zámecké golfové Tour. Tento turnaj proběhl pod
záštitou královéhradeckého hejtmana
Ing. Pavla Bradíka. Jeho absolutním
vítězem se stal náš člen Honza Petráček z Hrádku.
Kromě toho probíhá na našem

hřišti řada akcí pořádaných významnými podniky a firmami, jako
jsou podnikové turnaje či golfové
akademie. Několikrát jsme se setkali
s elitou českých hokejistů hrajících
kanadskou ligu. Čestným členem je
pardubický reprezentant Dominik
Hašek. Golf Hrádek s.r.o. vytváří
podmínky nejen pro rekreační, ale
i sportovní golfovou činnost. Hřiště
spadá jako mateřské pod Golf Club
Hradec Králové. Jeho výbor v čele
s prezidentem Ing. Petrem Drbalem se věnuje jak práci s mládeží,
tak sportovnímu využití dospělých.
Zapojení dětí do golfového sportu
je vhodné od osmi let a není přitom
finančně nikterak náročné. Společný
trénink pod vedením profesionálního trenéra probíhá jednou týdně.
Výsledky jsou patrné na první pohled.
Dva z místních mladých hráčů dnes
patří mezi nejlepší v ČR, družstva
dospělých hrají první golfovou ligu
(muži), druhou ligu muži i ženy.
V současné době plánuje GH
s.r.o. jednak zvýšení sportovní kvality hřiště prodloužením stávajících
drah, jednak perspektivním rozšířením hřiště o dalších devět jamek
na celkový počet osmnáct. Potřebné
plochy jsou začleněny do územního plánu obce, který je připraven
ke schválení. S ohledem na přesun
zájmu veřejnosti z pěší turistiky na
cykloturistiku řeší rovněž napojení
lokality na síť cyklistických stezek.

Realizace dalších záměrů Golf Hrádek s.r.o. závisí na finančních možnostech firmy. Přestože provozování
golfových hřišť nepatří prozatím
mezi lukrativní oblasti podnikání, je
na Hrádku situace v tomto ohledu
stabilizovaná.
Každoročně se Golf Hrádek s.r.o.
podílí též na nejvýznamnější výstavě
cestovního ruchu Region Tour v Brně. Za tím účelem byl vydán materiál propagující hřiště i zámek. Golf
Hrádek s.r.o. také úzce spolupracuje
s Obecním úřadem Hrádek. Společnost se aktivně podílela na realizaci
plynovodu, vodovodu i územního
plánu obce. Nyní se angažuje při přípravě rekonstrukce obecní kanalizace
a výstavbě čistírny odpadních vod.
Vytváří také nezanedbatelné pracovní příležitosti pro místní občany a
zakázky pro okolní firmy. Veškeré
uvedené záměry jsou plánovány
a posléze realizovány po dohodě
s Národním památkovým ústavem
územním pracovištěm Pardubice
a mají výraznou podporu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
i Magistrátu města Hradec Králové.
Věříme, že jsou a nadále zůstanou
významným příspěvkem pro rozvoj
a zviditelnění mikroregionu Nechanicko.
Ing. Jiří Stránský

NOVÉ GOLFOVÉ JAMKY

Po dvou letech vytrvalé snahy
jsme se konečně dočkali. V sobotu 25. června jsme mohli slavnostně otevřít v prostoru někdejšího harrachovského ovocného
sadu na zámku Hrádek tři nové
golfové jamky. Původní golfové
hřiště, otevřené v roce 1997,
tím získalo na zajímavosti a po
přenormování se i výrazně zvýší
jeho sportovní hodnota.
Malou slavnost uvedlo vyzvánění zvonu z věže místního
kostela sv. Jiří. Po přivítání
hostí pozdravili přítomné v zastoupení
královéhradeckého
hejtmana radní p. Mgr. Kmoch a
primátor města Hradce Králové
p. Ing. Divíšek. Poté promluvil
host nejvýznamnější - Monsignore Dominik Duka, biskup
královéhradecký, který pak také
nové jamky vysvětil. Byl středem zájmu všech a zvláště pak
dětí, z nichž mu malá Anička
a Michal na závěr předali dárky
- fotografii a flakonek s vodou

z mariánského pramene v tureckém Efesu, místa, kde v prostém
příbytku dožila Panna Maria
svůj požehnaný život.
Zvony vše začalo a jimi též
skončilo, i když ne docela. Na
vysvěcení totiž navázala letošní dvoudenní Královéhradecká golfová zámecká Tour.
Byl to již druhý ročník turnaje,
odehrávajícího se v prostředí
hřišť, situovaných ve výjimečném prostředí zámeckých parků.
Vítězi turnaje, započítávaného
do otevřeného mistrovství Královéhradeckého kraje, se stali
mladí hráči Golf Clubu Hradec
Králové Sváťa Býma a Karolína
Černá.
Jejich velikou radost z vítězství umocnilo získání putovních pohárů, které jim předal
radní Královéhradeckého kraje
p. Mgr. Kmoch.

Monsignore Dominik Duka, biskup královéhradecký, světí novou jamku 8.7.2005.

Ing. Jiří Stránský
Vítězové 2. Královéhradecké golfové Tour Sváťa Býma a Karolína Černá
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TJ SOKOL STĚŽERY INFORMUJE

Obec Stěžery podpořila místní
tělovýchovu částkou 1 mil. Kč na
vybudování zpevněné umělé plochy
v areálu naší TJ. Dále přispěla na
obnovu fasády kabin a klubovny.
Z grantu Královéhradeckého kraje
bylo vybudováno hřiště pro plážový
volejbal. ČSTV poskytlo dotaci na
nátěr střechy kabin.
DĚKUJEME!!

Dění v oddílech
Stolní tenis
Starší žáci ve složení Kostanjan,
Martin Hovad a David Hovad získali prvenství v okresním přeboru
a postoupili do krajské soutěže.
Mladší žáci skončili v okresním
přeboru na druhém místě (Halamka, Potůček, David Hovad). Do
přípravky dochází pravidelně kolem
10 dětí, další zájemci se mohou hlásit
u P. Šance na tel. 602 345 493. Muži A
účastníci okresního přeboru I. třídy
zakončili své působení na 6. místě
(Šimek, Tichý, Novák, Šanc), stejně
jako „Béčko“ v II. třídě, které hraje
pod taktovkou P. Bohdaneckého. Zde
dostávají příležitost především mladší hráči a dorostenci.
Volejbal
Stěžerští muži zakončili své působení v soutěži Městského přeboru II. třídy ze sedmi účastníků na
2. místě se stejným počtem bodů
jako první Těchlovice. V příštím
ročníku se soutěže mužů MP I. a II.
třídy slučují. Ženy se umístily na 7.
místě krajského přeboru II. třídy a

udržely se v této soutěži i do dalšího
ročníku soutěže! Dorostenky zatím
spíše než body získávají zkušenosti.
Nábor dalších hráček pokračuje
– zájemci hlaste se u F. Tomáška na
tel. 605 876 196.

Turnaje
Poslední červnovou sobotu se na
zdejších antukových kurtech konal
již 18. ročník turnaje rodinných a
smíšených družstev ve volejbale za
účasti devíti družstev. Celkové pořadí: 1. Mladá krev, 2. Balcar, 3. Tomášek, 4. Kuks, 5. Les Projekt, 6. Šanc, 7.
Saco Nakashi, 8. Tátaví, 9. Kraj.
Hned následující den proběhl
jubilejní 10. ročník Johnnie Walker
Cup v tenise jednotlivců za účasti
12ti hráčů, většinou Stěžeráků. Vítězství po tuhých bojích vybojoval P.
Šanc, 2. Marek, 3. Lojan. 4. P. Balcar,
5. K. Šimek st., 6. Baran, 7. Zoubek, 8.
Hrbotický, 9. Částka, 10. Tomášek F.,
11. Štěpánek, 12. Klouček.

sestupujících z okresního přeboru
tím, že po kvalitní zimní přípravě
vybojovali dostatečný počet bodů
a v tabulce skončili na 8. místě. Vytvořili kompaktní kolektiv, v němž
se uplatnili i někteří starší žáci, kteří
byli potřeba na výpomoc. Trénoval
Jiří Lukeš.
Starší žáci se pohybovali ve středu
tabulky okresního přeboru a skončili
osmí. Chybí jim větší tréninková píle.
Spoléhali se příliš na výrazné individuality, které by jim zajistily potřebný bodový zisk, např. Lukáš Derner,
střelec 28 gólů. Trenér Radim Pavlík.
Mladší žáci byli během soutěže
hodně doplňováni ze starší přípravky. V tabulce skončili předposlední,
když Nový Bydžov a Nový Hradec
ze soutěže vystoupil.
Starší přípravka hrála na jaře horní
(silnější) nadstavbovou část okresního přeboru. V ní skončila na sedmém

místě. V neděli 5. června uspořádali
trenéři V. Heřman a M. Bílek, kteří
se zdárně starali i o kategorii mladších žáků, 2. ročník turnaje starších
přípravek. V konkurenci týmů Slávie
HK B, Olympie HK B, Probluze,
Kunčic a dvou našich družstev zvítězilo naše „Áčko“.
Mladší přípravka se v základní části umístila na výborném pátém místě
z dvanácti soutěžících. V nadstavbové části o 5.-8. místo tabulky si chlapci pohoršili o jedno místo. Zúčastnilo
se dalších mimosoutěžních turnajů.
Např. ve středu 1. června ve Stěžerách
hrály ročníky 1997 a mladší, což jsou
ti opravdu nejmladší fotbalisté. Jako
trenér s nimi pracoval a staral se o
jejich první fotbalové krůčky Slávek
Pech.

Fotbal
Pod vedením nového trenéra Tomáše Vosáhla se na jaře muži umístili
na 1. místě tabulky III. třídy. Vytvořili
si až pětibodový náskok před dalšími
soupeři v boji o postup do okresního přeboru. V dramatickém závěru
soutěže se náskok ztenčil na pouhé
dva body, postup si vzít již nenechali.
S kvalitním fotbalem si našli cestu na
náš útulný stadión i diváci. Po sestupu v roce 2000 do poslední IV. třídy
se muži dokázali vyšvihnout o dvě
soutěže výše.
Dorostenci se vyhnuli možným
obavám okolo stanoveného počtu

T J S OKOL D OHA L IC E  B I L A N C OVÁ N Í

Výkonnostní cíle se podařilo splnit u všech družstev oddílu kopané.
Žáci soutěžili v Okresním přeboru.
Přestože skončili na posledním
14. místě s bilancí 3-0-23, skóre
14:158 a ziskem 9 bodů, díky lepšímu výsledku vzájemného zápasu
s předposledním týmem tabulky, si
vybojovali účast v Okresním přeboru i v dalším ročníku. Dorost jako
nováček Okresního přeboru skončil
na lichotivém 5. místě s bilancí
15-1-10, skóre 60:37, 46 bodů. B-tým
mužů zakončil svou účast ve IV.třídě
B skupiny na 7. místě. Jeho bilance
je 12-6-8, skóre 59:50, 42 bodů. Byl
proto přeřazen pro příští ročník do
skupiny A. Áčko mužů jako nováček
krajské soutěže skončilo na velmi
dobrém 6.místě, s celkovou bilancí

10-5-11, skóre 65:58, 35 bodů.

Pro příští sezónu jsme premiérově
přihlásili do mistrovských soutěží
družstvo starší přípravky, t.j.chlapce
ve věku 8 – 10 let. Rádi ve svých řadách přivítáme další sportovce všech
mládežnických kategorií. Zájemci se
mohou hlásit u Marka Tichého na
tel. čísle 605 881 404 nebo u Karla
Miškáře na tel. čísle 607 134 830.
9. července 2005 jsme uspořádali
turnaj v malé kopané RAALTRANS
CUP, za účasti třiceti mužstev.
Vítězem se stalo mužstvo Slavoje
Předměřice, když ve finále porazilo
domácí tým Gambrinusovo rozdílem jediné branky 3:2.
Milan Kučera

Podzimní rozlosování domácích utkání A družstva mužů
sobota

6. 8. 2005

17.00 hod.

Dohalice – Malšovice

sobota

20. 8. 2005

17.00 hod.

P– Třebechovice
Dohalice

sobota

3. 9. 2005

17.00 hod.

Dohalice – Babí Náchod

neděle

18. 9. 2005

17.00 hod.

Dohalice – Vamberk

sobota

1. 10. 2005

16.00 hod.

Dohalice – Kratonohy

sobota

15. 10. 2005

15.30 hod.

Dohalice – České Meziříčí

sobota

22. 10. 2005

15.30 hod.

Dohalice – Nové Město
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