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BEZDRÁTOVÝ INTERNET A ROZHLAS
Obce mikroregionu Nechanicko
přistoupily ve spolupráci s firmou
OHGS Ústí n/O k zajištění projektové dokumentace na uskutečnění
bezdrátového internetu a rozhlasu
pro náš region a dále k žádosti
o dotaci. OHGS (Orlická hydrogeologická společnost), s.r.o. vypracovala projekt, následná žádost
o poskytnutí dotace byla úspěšná.
Do konce letošního roku musí
proběhnout konečná fáze přípravy.
V roce 2006 bude projekt realizován.
To je velmi stručně řečeno co
bylo uděláno a co je nutno udělat.
Podrobněji se o tom dočtete v navazujícím článku.
Jednotlivé obce vyslovily svoje
požadavky, které po finančním
zhodnocení představují výdaje
v částce deseti mil. Kč. Na základě předložené dokumentace byla
mikroregionu přislíbená dotace
7 mil. Což dává reálný podklad pro
uskutečnění. Ovšem k realizaci je
nutno zodpovědně přistoupit, aby

vše proběhlo v souladu s platnými
zákony a dalšími předpisy. V případě nezodpovědného přístupu jednotlivých partnerů hrozí odepření
dotace. Jistě si dovedeme představit,
že bez uvedené dotace není možné
z prostředků jednotlivých obcí projekt uskutečnit. A jelikož se jedná
o prostředky pocházející z Evropské
unie, je naprosto nutná pečlivost
a zodpovědnost.
Veškeré kroky k úspěšnému chodu a zajištění projektu jsou smluvně
dohodnuté s OHGS, s.r.o. Tato společnost zajištuje obdobné projekty
i pro jiné mikroregiony a její profesionální znalosti a dosavadní práce
dává záruku úspěchu. Znovu ale
zdůrazňuji, že to není jediná záruka.
Důležitý je naprosto zodpovědný
přístup jednotlivých obcí, každé
zastupitelstvo musí bezpodmínečně
dodržet rozsah svých požadavků. Je
proto na zodpovědnosti jednotlivých starostů, aby svá zastupitelstva
řádně informovali o rozsahu a nut-

Bezdrátový internet
a návazné služby veřejnosti

Co si pod tímto názvem čtenář
představí? Bezdrátový internet
je celkem jasná záležitost, ale
návazné služby veřejnosti? A co
tento projekt bude znamenat pro
náš mikroregion a konkrétně pro
vás? Pokusíme se vám touto cestou
stručně podat bližší informace.
Nejprve si dovolím uvést několik základních dat a čísel. Začněme daty.
Sekretariát Regionální rady
uzavřel 31.3.2005 třetí kolo mož-

ností požádat o podporu projektů ze „Společného regionálního
operačního programu“ (SROP =
program, který slouží k podpoře
regionů z evropských a státních
fondů). Zájem o evropské peníze
byl opět velký – bylo přijato celkem 97 projektů. Mikroregion Nechanicko podal žádost do skupiny
opatření týkajících se „Rozvoje
informačních a komunikačních
technologií“.
... pokračování na str. 2

Podzimní Stěžery

nosti jejich dodržení.
Informovanost občanů je pro každého starostu samozřejmostí. Věřím,
že jednotliví zástupci obcí projeví
svojí stoprocentní zodpovědnost.
V opačném případě nebude možno
projekt realizovat a dojde zákonitě
k vrácení příslibu dotace, což by

rozhodně nepřispělo k věrohodnosti našeho mikroregionu.
Neváhejte a věnujte čas ještě
dalším řádkům, kde se o projektu
dozvíte mnohem více.
Bedřich Moder
předseda mikroregionu

SPRÁVNÍ VÝVOJ OBCÍ MIKROREGIONU
NECHANICKO V LETECH 1850  2002 I. ČÁST
Dějiny správy jakéhokoliv územně správního celku nejsou čtenářsky
natolik zajímavé, ale stále častěji se
při různých setkáních občanů, ale
třeba i u piva, narazí na otázku, kdy
se daná obec sloučila či odloučila
s jinou obcí a na základě čeho k tomu došlo.
Na toto téma byla vydána
v Okresním archivu Hradec Králové v roce 1986 brožura „Správní
vývoj okresu Hradec Králové 1850
– 1986“. Postupem času v ní však
bylo nalezeno několik chybných
údajů a hlavně končila rokem 1986,
což pro dnešní dobu je již zastaralé,
protože v období od roku 1986 do
současnosti proběhlo velmi mnoho
změn v organizaci místních obcí,
a to nejen v okrese Hradec Králové.
Rok 1850 jako výchozí bod je dán
tím, že po revolučním roce 1848
byly české země rozděleny na zcela
nové územně správní celky. Po zrušení vrchnostenských úřadů se stala
základní jednotkou nové správy
katastrální obec. Tím vznikly samostatné politické obce a od roku 1850
existují prakticky až dodnes. Rokem
2002 končí tato práce, neboť v tomto

roce došlo zatím k posledním změnám v organizaci místních obcí. Zároveň došlo k 31. 12. 2002 ke zrušení
činnosti okresních úřadů, které zde
působily více než 150 let.
V tomto příspěvku se objevuje
celkem 38 obcí, které jsou nebo byly
alespoň nějaké období samostatnými politickými obcemi. Obce jsou
řazeny abecedně dle dnešních názvů,
názvy místních částí obcí jsou psány
kurzívou. Uváděné osady byly jako
takové v osmdesátých letech min.
století zrušeny a staly se součástí
jednotlivých obcí.
Doufám, že tento článek poslouží
každému, kdo se zajímá o historii
a správní členění jednotlivých obcí
našeho mikroregionu.
1. První v abecedním pořadí obcí
mikroregionu Nechanicko je obec
Boharyně (dříve též Boháryně, Bohárna, Bohárka, Bohařině), která
je od roku 1850 samostatnou politickou obcí. K Boharyni dnes patří
místní části Trnava a Zvíkov. Obě
tyto části byly v letech 1850 – 1975
samostatnými obcemi a od 1. 1.
1976 se staly součástí Boharyně.
... pokračování na str. 2
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BEZDRÁTOVÝ INTERNET A NÁVAZNÉ SLUŽBY VEŘEJNOSTI
... pokračování ze str. 1
V rámci tohoto opatření se sešlo
celkem 16 žádostí, z nichž Regionální rada NUTS Severovýchod
doporučila na svém zasedání
26. 5. 2005 12 individuálních projektů (v hodnotě 56 mil. Kč) k podpoře
ze strukturálních fondů EU .
Mezi ně byl zařazen i výše zmiňovaný projekt mikroregionu Nechanicko.
Následují některé číselné údaje: Celkové náklady projektu činí
10,1 mil. Kč. Budou finančně kryty
z vlastních zdrojů mikroregionu Nechanicko 15% (1,5 mil. Kč) a z dotace SROP 85%, z toho 75% dotace
EU (7,6 mil. Kč) a 10% ze státního
rozpočtu (1 mil. Kč). Pro investora, kterým je svazek obcí, se jedná
o finančně neziskovou investici.
Výhody a užitek projektu je proto
nutné hledat v oblasti celospolečenských ekonomických přínosů, které
jsou značné a jsou hlavním důvodem pro jeho realizaci.
Co je cílem projektu? Je to především rozvoj informačních a komunikačních technologií v našem
mikroregionu. Signálem širokopásmového bezdrátového internetu
bude zabezpečeno dosud zbývající
nepokryté území mikroregionu.
Díky tomuto projektu bude internet zpřístupněn široké veřejnosti,
a to nejen prostřednictvím sítě
kvalitních a dostatečně kapacitních
veřejných internetů, ale i další možností využití bezdrátového připojení
v domácnostech a firmách regionu.

Dalším cílem projektu je zlepšit
vzájemnou komunikaci spolupracujících obcí ve svazku, tj. sdělováním
informací veřejné správy a samosprávy občanům, včetně urgentních
zpráv v případech nouze. Toto bude
realizováno celoplošným zavedením
místních komunikačních sítí bezdrátového rozhlasu.
Z čeho se projekt skládá: Jak
vyplynulo z předchozího textu, tak
jednoznačně z vybudování sítě širokopásmového bezdrátového internetu,
a to v 19 obcích mikroregionu. Na
to přirozeně navazuje druhá část
projektu. Je jí rekonstrukce a vybudování míst veřejně přístupného
internetu. V rámci projektu budou
rekonstruována nebo nově vytvořena veřejně přístupná pracoviště,
která budou umístěna na obecních
úřadech, školách a v knihovnách.
V současné době je veřejný internet
zaveden v 10 obcích, jedná se však
o starší typy počítačů bez periférií
(tj. tiskárny atp.). Plánováno je zavedení sítě širokopásmového bezdrátového internetu do 19 obcí mikroregionu a rozšíření dosavadních
míst veřejného přístupu k internetu
na 44. Počítačové sestavy budou
zvoleny na vysoké technologické
úrovni tak, aby tato technologie příliš brzy nezastarala a nevyžadovala
v krátké době obměnu. Rovněž periférie budou zvoleny ve vyšší technologické kvalitě. Nelze opomenout
ani další důležitou složku, kterou
je vybudování a rozšíření místních
komunikačních sítí bezdrátového roz-

hlasu. Bezdrátový rozhlas bude sloužit ke zvukovému vyrozumívání. Ve
spojení s varovným a informačním
systémem obyvatelstva také k upozornění obyvatel na nebezpečí prostřednictvím venkovních, případně i
bytových vysílačů. V současné době
existuje bezdrátový rozhlas pouze
v jedné obci. Plánováno je vytvoření
bezdrátového rozhlasu ve 12 obcích.
Poslední nedílnou součástí projektu
je školení, propagace a osvěta, akce
pro veřejnost a označení projektu.
Předmětem bude zaškolení obsluhy
veřejně přístupných míst internetu
a zaučení zástupců obcí činných
v provozu vysílání bezdrátového
rozhlasu. Propagace bude v tisku
a prostřednictvím distribuce letáků
propagujících internet a veřejný
rozhlas. Dále v sérii vysvětlujících
článků, na příslušných webových
stránkách, pořádání propagačních
a soutěžních akcí a označení míst
veřejně přístupného internetu.
Poslední otázka k zodpovězení
se týká doby, kdy dojde k realizaci.
Projekt je jednoetapový a proběhne
ve třech fázích. 1. Přípravná fáze začala v srpnu 2004 a trvá do prosince
2005. V této době dochází k vypracování a schválení záměru, přípravě
technické dokumentace projektu,
podání žádosti o dotaci do SROP
a k výběrovému řízení na dodavatele. 2. fáze realizační - investiční začne v lednu 2006 a potrvá do listopadu 2006. V tomto časovém úseku
dojde k vybudování sítě širokopásmového bezdrátového internetu, re-

konstrukci stávajících a vybudování
nových míst veřejně přístupných
internetů. Dále k vybudování místních komunikačních sítí bezdrátového rozhlasu a v neposlední řadě
také ke školení, propagaci a osvětě
o výhodách internetu a veřejného
rozhlasu. Tím však dosavadní práce
nekončí, protože následuje 3. fáze
provozní, která potrvá od prosince
2006 zhruba do roku 2012. V tomto
období bude docházet k širokému
využití rozšířené sítě bezdrátového
internetu připojením nových domácností, firem a institucí, rovněž
k provozu internetu ve veřejně
přístupných místech a vysílání bezdrátového rozhlasu. Taktéž bude pokračovat školení, propagace, osvěta
a různé akce pro veřejnost. Neméně
důležitá bude příprava projektu informačního a komunikačního propojení regionu nové generace pro
období po 5 letech. V delším časovém horizontu, tj. od roku 2013 nastane 4. fáze poprovozní, která bude
spočívat v obnově informačního
a komunikačního systému v regionu
v souladu s předpokládanými renovovanými technologiemi.
Závěrem zbývá dodat: držme si
palce, aby se v mikroregionu Nechanicko podařilo společnými silami
celkový projekt úspěšně zvládnout,
a to především ke spokojenosti vás,
občanů.
Ing. Jitka Benešová, OHGS
Jana Pečenková,
mikroregion Nechanicko

SPRÁVNÍ VÝVOJ OBCÍ MIKROREGIONU NECHANICKO V LETECH 1850  2002
... pokračování ze str. 1
K Boharyni patří také osady
Homyle a Budín (původně osada
Zvíkova).
2. Obec Dohalice (v minulosti také
Dolní Dohalice) je od roku 1850 samostatnou obcí. Místní částí Dohalic
jsou Horní Dohalice. Horní Dohalice
byly v letech 1850 – 1924 částí Dohalic, v letech 1924 – 1960 samostatnou
obcí a od roku 1960 jsou opět součástí
Dohalic. K Dohalicím patří také osady
Dohaličky a Kopaniny (Kopanina).
3. V pořadí další obcí Nechanicka
je Dolní Přím (někdy také Dolní Přín,
Nízký Přím). I tato obec je od roku
1850 samostatnou, dnes s místními
částmi Horní Přím a Probluz. Horní
Přím (Horní Přín, Vysoký Přím) byl
v letech 1850 – 1975 samostatnou
obcí a od 1. 1. 1976 je součástí obce
Dolní Přím. Probluz byla v letech
1850 – 1976 rovněž samostatnou obcí,
součástí Dolního Přímu se stala od 30.
4. 1976. K Dolnímu Přímu patří také
osady Bor, Jehlice a Nový Přím (Nový

Přín – lidově zvaný Šamrov).
4. – 6. Na čtvrtém až šestém místě
abecedního pořadí obcí mikroregionu Nechanicko jsou obce Hněvčeves
(dříve také Hněvčoves), Hrádek
a Kunčice. Všechny tři jsou od roku
1850 až do současnosti samostatnými
politickými obcemi, které se nikdy
nesloučily s jinou obcí a zároveň se
žádná jiná nepřipojila k nim.
7. Obec Lodín byla od roku 1850
až do roku 1988 samostatnou obcí.
Od 1. 1. 1989 do 30. 6. 1990 byl Lodín součástí Nechanic a od 1. 7. 1990
je opět samostatnou obcí. Lodín se
na poslední chvíli stal obětí integrace obcí, což bylo slučování obcí do
větších územních a správních celků,
do tzv. střediskových obcí. Od ledna
1989 bylo v okrese Hradec Králové
takto sloučených obcí celkem 6.
Lodín byl jednou z nich. K Lodínu
patří osada Janatov (Janotov) ležící
západním směrem.
8. I obec Mokrovousy je od roku
1850 samostatnou politickou obcí

a zároveň jednou z pěti v našem
mikroregionu, která nebyla nikdy
sloučena s jinou a také žádná další
obec nebyla k Mokrovousům připojena. Jihozápadně od Mokrovous leží
osada, bývalý dvůr, Janov (Johanov).
9. Další obcí mikroregionu jsou
Mžany, které jsou od roku 1850 samostatnou obcí. K Mžanům patří
ještě místní části Dub a Stračovská
Lhota. Dub byl v letech 1850 – 1877
částí obce Mžany, v letech 1877 – 1964
samostatnou obcí a od 14. 6. 1964 je
opět součástí Mžan. Stračovská Lhota (dříve též Lhota u Stračova) byla
v letech 1850 – 1924 částí sousedního
Stračova, v letech 1924 – 1964 samostatnou obcí a od 14. 6. 1964 je součástí Mžan stejně tak jako Dub. K obci
Mžany patří také osada Zavadilka.
10. Největší obcí mikroregionu Nechanicko je město Nechanice, které je
samozřejmě od roku 1850 samostatnou politickou obcí. V současné době
mají Nechanice tyto místní části: Lubno, Nerošov, Sobětuš, Staré Nechanice,

Suchá a Tůně. Lubno bylo v letech
1850 – 1964 samostatnou obcí a od
14. 6. 1964 je součástí Nechanic. Nerošov byl v letech 1850 – 1885 částí
obce Petrovice, v letech 1885 – 1975
samostatnou obcí, v období od 1. 1.
1976 do 31. 12. 1985 částí obce Suchá
a od 1. 1. 1986 je součástí Nechanic.
Místní část Sobětuš byla v letech
1850 – 1975 samostatnou obcí
a od 1. 1. 1976 je součástí Nechanic. Staré Nechanice byly v období
1850 – 1964 samostatnou obcí a od
14. 6. 1964 jsou součástí Nechanic.
Místní část Suchá byla samostatnou
obcí v letech 1850 – 1985 a součástí
Nechanic se stala od 1. 1. 1986. Poslední místní částí Nechanic je Tůně
(Tůň, Tuň), která byla v letech 1850
– 1926 částí obce Sobětuš, v letech
1926 – 1975 samostatnou obcí a od 1.
1. 1976 je součástí Nechanic. Severovýchodně od Nechanic se rozprostírá
ještě osada Komárov.
Pokračování v příštím čísle.
Pavel Mrkvička, Třesovice

zajímavosti z regionu
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VÝROČÍ, KTERÉ NEBUDE  ANEB JAK JSME MOHLI JEZDIT VLAKEM
V listopadu a prosinci roku 1905
ukončila své působení úřední komise,
která od května předchozího roku
připravovala podklady a posudky
k vydání stavebního povolení pro vybudování lokální železnice Syrovátka
Dobřenice – Nechanice – Sadová
Dohalice. Měla propojit c.k. severozápadní dráhu s c.k. privátní drahou
komercionální vedoucí z Hradce Králové do Ostroměře.
Iniciátorem tohoto druhého pokusu propojit Nechanicko s ostatními
okresy a kraji Rakousko-Uherska
tímto moderním dopravním prostředkem bylo Družstvo pro stavbu
dráhy. V jeho čele stáli významní
funkcionáři, například okresní starosta František Bednář, Bohumil
Vančura, starosta Nechanic a později okresní tajemník, Václav John,
lesmistr harrachovského panství
a řada dalších osobností.
Pochůzky a závěry komise posuzující projekt tratě (autor Ing. Max
Pícha) přímo v terénu po celé délce
20 km, byly podrobně zaznamenány
ve dvou protokolech psaných souběžně česky a německy, první na 245
a druhý na 52 stranách. Pochozí
komise postupovala systematicky
z Dobřenic od jedné zastávky ke
druhé. Ty byly původně navrženy
čtyři (Roudnice, Kunčice, Popovice,
Mokrovousy) včetně nádraží v Nechanicích, na žádost obecního zastupitelstva v Boharyni a Lubně. Dlouho
a složitě se jednalo o realizaci zastávky
v Popovicích, neboť obecní zastupitelstvo se postavilo proti osobnímu slibu
starosty vybudovat na obecní náklady
přísupovou cestu k této zastávce s tím,
že ji nepovažují za nutnou. V samotném závěru přípravných prací však
změnili popovičtí představitelé své
stanovisko a poníženě žádali o dodržení původního návrhu v projektu
včetně starostova slibu. Žádost Třesovic o další zastávku, zdůvodňovanou
důležitostí sušárny čekanky firmy
Ryba a spol., byla zamítnuta.
Zápisy komise odborníků o posuzování lokalizace železničního tělesa
v terénu se zabývaly velmi podrobně
všemi technickými detaily, jako byly
propustky a jejich světlost i hloubka
založení, příkopy a další žádoucí
odvodnění trati, přístupové cesty k zastávkám a jejich šíře, různé můstky,
hospodářské přejezdy v polích, křížení s „erární“ silnicí Náchod – Praha
a s okresními silnicemi. Nemalou
úlohu hrálo vyvlastňování pozemků
a náhrada za ně, zohledňování těch
polností, které byly meliorovány
drenážemi, ohnivzdorná opatření
(tehdy odborný termín místo dnešního protipožární), ve dvou případech
i přetnutí harrachovského vodovodu

a v neposlední řadě též vyvolané námitky dotčených vlastníků pozemků
i budov.
V závěru se k investici vyjadřovaly
nadřízené úřední orgány, jako Okresní hejtmanství v Hradci Králové,
Zemský výbor království Českého,
ministerstvo vojenství, zástupci severozápadní dráhy i té druhé, neboť se
jednalo o zůsob připojení kolejí na
nádraží v Dobřenicích a Sadové. Obec
Dobřenice chtěla při této příležitosti
docílit značné rozšíření železniční
stanice, což bylo odmítnuto.
Nejostřeji se proti navrhované
trase vyjádřil, prostřednictvím svého
právního zástupce JUDr. Františka
Horáčka z Nechanic, majitel dobřenického velkostatku Němec Karl Weinrich. Zdůvodňoval své požadavky
znehodnocením nejlepších polností
rozdělením na menší díly a nemožností obdělávat je parostrojem (orba)
a dalšími hospodářskými stroji. V této
souvislosti dlužno připomenout, že
Weinrich byl hlavní iniciátor, který se
dík svým známostem a stykům v Praze, při čemž nelze vyloučit ani úplatky,
zasloužil, aby stávající severozápadní
dráha, původně plánovaná z Hradce
Králové směrem na Nechanice, Nový
Bydžov a dále na západ do Prahy, byla vedena přes Dobřenice,
vzhledem k zásobování jeho cukrovaru
v Syrovátce a dopravě
ostatních zemědělských produktů z velkostatku dalším odběratelům. Druhým
vážným oponentem
byl statkář Václav
Morávek z Roudnice.
Zatímco Weinrichovy
argumenty nebyly akceptovány, námitkám
Morávka bylo částečně vyhověno.
Zajímavá byla protipožární
opatření.
Komise stanovila, že
stohy slámy musí být
přemístěny do vzdálenosti 60 m od trati,
prkenné štíty obytných stavení, stodol a
chlévů v bezprostřední blízkosti kolejí pobity lepenkou stejně
jako doškové střechy.
Nepovolené drobné
stavby (chlévy, kolny)
měly být odstraněny.
Nejvíce komplikací
vyvolalo vedení trati
v Kunčicích, kde se
těleso dráhy připojovalo na rybniční

hráz a bezprostředně se dotýkalo
několika stavení (František Voborník
č.p. 66, Josef Voborník č.p. 50, Josef
Vondráček č.p. 49, Jan Vondráček č.p.
25), podle nichž je možné si představit
ještě dnes kudy železnice měla vést.
Starosta Kunčic se postavil proti zřízení zastávky v Homyli, neboť v této
souvislosti bylo uvažováno o sezónní
redukci kunčické zastávky pouze
v době podzimních prací (odvoz řepy
do cukrovaru v Syrovátce).
Menší problémy vznikaly i v Nechanicích. Nádraží mělo být 332 m
dlouhé a kromě staniční budovy
(tehdy zvané výpravní) se počítalo
i s výtopnou a vodárenským zařízením
a příslušnými kolejemi, dále s budovou skladiště, zvýšenou skládkou
a úrovňovým nákladištěm. To vše
vyvolávalo vykoupení značného počtu parcel, a to nejen pro stanici, ale
i vybudování příjezdové silnice široké
6 m, charakteru okresní komunikace.
Město požadovalo zpracování podrobnější studie na přesné umístění
nádraží tak, aby navazovalo na regulační plán města, jehož další vývoj
se předpokládal především kolem
nádraží. Důležitost železničního spojení pro Nechanice potvrzuje též sku-

tečnost, že vedení města odhlasovalo
na její výstavbu 100.000 K a okresní
zastupitelstvo dvojnásobnou částku.
Druhá, závěrečná fáze projednávání, která posuzovala nejzávažnější
změny projektu, důležité námitky
a připomínky, začala pracovat 28.
listopadu 1905. O měsíc později, 26.
prosince, o druhém svátku vánočním
(nabízí se závěr, že termín ukončení
jednání do konce roku byl neúprosný), uzavřela komise protokol s tím, že
je podáván návrh na vydání stavebního povolení a žádost o státní garanci
pro celou akci.
Nakonec vše dopadlo jinak. Kdo
a proč konkrétně podrobně připravenou realizaci stavby železniční
tratě zmařil, se zatím nepodařlo
zjistit. Pracně vynaložená aktivita
mnoha osob přišla vniveč. Příčin
bylo asi více, tou hlavní zřejmě
nedostatek finančních prostředků
a tím i neochota centrálních orgánů
investici realizovat. Můžeme si jen ve
své fantazii představovat, jak by vypadalo dnes Nechanicko, jímž by vedla
plánovaná lokálka. Smutné stoleté výročí by se však nepochybně změnilo
v radostné.
Václav Pražák, prom. hist.

Legenda:
plánovaná lokální trasa
plánované zastávky
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HISTORIE A SOUČASNOST OBCE PŠÁNKY

Obecní hostinec „U Růženky“

Jméno vesnice bylo původně Blšany, utvořené ze staročeského slova
blcha (blecha). Údajně šlo o ves lidí
Blechových. Souhláska „l“ zanikla
pro usnadnění výslovnosti a skupina
Bš se s podobou změnila v Pš (Blšany – Bšany – Pšany – Pšánky).
Z dějin obce vysvítá, že ves vznikla na majetku zemanského dvorce
v sousedních Petrovičkách asi ve
12. nebo 13. století. Mezi zemany
Hradeckého kraje vládnoucími
i v Pšánkách se připomíná roku
1488 Jindřich z Rychnova na Petrovičkách. Další majitel Hašek Zvířetický z Vartenberka prodal roku
1511 tvrz Petrovičky, poplužní dvůr
a celou ves Pšánky, Kanice s poplužním dvorem a vsí Janovi Krupému
z Probluze. Tvrz petrovičská se však
již roku 1521 nepřipomíná. Roku
1635 daroval císař Ferdinand II.
obec Pšánky spolu se sedmi dalšími
vesnicemi Jakubu Strozzimu, hraběti
ze Streitenberka. Od něj koupili na
počátku 19. století vesnici Harrachové.
Pšánky patřily již v minulosti
mezi pokrokové vesnice. Ustavily
v roce 1884 spolu s devětadvaceti
dalšími obcemi devět Starohořických vodních družstev. Místní rol-

níci se jako první v českých zemích
rozhodli pozemky zmeliorovat. Na
tehdejší dobu obdivuhodný projekt
vodního díla měl vedle odpadových
drenáží i závlahové kostry a záchytné nádrže. S pracemi se začalo roku
1886 a byly dokončeny během pěti
let. Stavba vzbudila pozornost v celé
zemi a na Jubilejní výstavě v Praze
roku 1891 byla odměněna zlatou
medailí. Rentabilita meliorací se
projevila bezprostředně. Rok po
skončení stoupla sklizeň sena podle
bonity půdy o 60 až 100 procent.
Bohužel nevalná údržba všech 117
km vodních toků Starohořických
vodních družstev byla v roce 1957
již převážně zničená.
Po první světové válce se roku
1924 dočkali zemědělci v Pšánkách
pozemkové reformy. Dostali část
harrachovské půdy v katastru Petrovic a Stračova. Okupace a druhá
světová válka obec příliš nepostihla, neboť leží stranou od hlavních
komunikací. Občané pomohli na
konci války zmírnit utrpení zajatců
a vězňů z koncentračních táborů
putujících ze Slezska na západ v pochodech smrti. Vybrali větší množství potravin a dovezli je do cukrovaru v Bašnicích, který byl zastávkou

a nocležnou těchto transportů.
Zde byly potraviny rozděleny mezi
hladovějící muže. Po dva poslední
roky války podporovali občané Pšánek rovněž uprchlé válečné zajatce
a partyzány v okolních lesích.
V padesátých letech minulého
století zasáhla obec socializace
zemědělství. První JZD založené
v Pšánkách roku 1953 se však brzy
rozpadlo. Podruhé bylo JZD ustaveno roku 1957 a začalo hospodařit na
200 ha půdy. Při scelování do větších
velkovýrobních celků se JZD Pšánky
sloučilo se Stračovem a Klenicí. Po
roce 1989 došlo k restitucím polností. Z části jsou nyní v pronájmu
soukromě hospodařících rolníků,
většinu obhospodařuje Rolnická
akciová společnost Králíky.
V obci byla živá kulturní a osvětová činnost zejména po osvobození
v roce 1945 až do roku 1960. Svépomocí bylo v lesíku Kamenice vybudováno přírodní divadlo, ve kterém
byly sehrány destíky představení
a hostovaly zde i profesionální
soubory. Do divadla bylo zavedeno
elektrické osvětlení, položen parket k tanečním zábavám. Kulturní
a společenský život však pomalu
upadával, což způsobil postupný
odliv mladých lidí z obce. Tento
neblahý vývoj dovršilo masové rozšíření televize.
V minulosti patřila obec pod
MNV a později OÚ Petrovice. V roce 1993 se osamostatnila a nyní ji
spravuje sedmičlenné zastupitelstvo
v čele se starostou Miroslavem Pourem. Zlepšení, která změna obecní
samosprávy přinesla obyvatelům
Pšánek, jsou zcela evidentní a vesnici velice prospěla. Došlo k plynofikaci obce, vybudování veřejného vodovodu a k rekonstrukci obecního
hostince „U Růženky“. Budova byla
odkoupena od původního majitele

a po opravě dána do ekonomického
pronájmu.
Před čtyřmi lety byla provedena revitalizace obecního rybníku.
Byl odbahněn a hráze zpevněny
pískovcovými kvádry, a poté předán do péče místním rybářům.
Slouží též jako protipožární nádrž.
Stavidlo, kterým je napájen, je poslední funkční zařízení někdejšího
historického vodohospodářského
systému. Ostatní jeho části v katastru Pšánek jsou již jen různé zbytky
roztroušené místy v terénu. V roce
2004 zrekonstruoval obecní úřad
dva malometrážní byty nad bývalou
prodejnou potravin pro sociální
účely. Zásobování obyvatel nyní
obstarává pojízdná prodejna třikrát
v týdnu.
O společenský život obce pečuje
agilní Sbor dobrovolných hasičů.
Pokračuje v bohaté historii této
organizace a zúčastňuje se pravidelně různých soutěžních akcí.
Mezi významné úspěchy patří druhé
místo v dlouhodobé soutěži zvané
„Podorlická liga“ – ročník 2005,
pořádané průběžně na několika
místech. Letošního místního soutěžení o pohár starosty, uspořádaného
na louce poblíž obce, se zúčastnilo
12 hasičských družstev mládeže, 14
družstev žen a 30 družstev mužů. Na
tak malou ves, jako jsou Pšánky, to
jsou pozoruhodné výsledky.
K příjemnému vzhledu obce patří
nejen vkusně a s citem obnovené
fasády většiny usedlostí, ale též vzorná čistota a pořádek na veřejných
prostranstvích, které obstarává
dvoučlenná údržbářská četa. Obecní
představitelé uvažují o zapojení obce
do soutěže „Vesnice roku“. Přejeme,
aby se tato iniciativa ujala.
Redakce (Údaje o historii obce byly
převzaty z publikace Vlastivěda
Královéhradecka)

NOVINKY Z LODÍNA
V obci Lodín byly v měsíci srpnu
zahájeny práce na opravě a rekonstrukci čistírny odpadních vod. Na
realizaci této akce byla obci poskytnuta finanční podpora Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje.
Dne 3. října byly zahájeny práce
na opravě střechy na objektu bývalé
lodínské školy (nová krytina), kterou do roku 2003 využívala firma
ELTODO Praha k výrobě světelných
dopravních značek. Když téhož roku
svou výrobu v Lodíně zrušila, nabídla objekt k prodeji. Obec v následujícím roce školní budovu koupila
se záměrem využít ji v dalším obdo-

bí jako bytový dům se
šesti malometrážními
byty. Mimo to zde najde
umístění i provozovna
kadeřnictví,
obecní
knihovna a klubovna
Sboru
dobrovolných
hasičů. K realizaci záměru již má obec zpracovánu
projektovou
dokumentaci.
Jaromír Pelánek,
místostarosta OÚ Lodín
Rekonstrukce ČOV Lodíně

Oprava střechy bývalé lodínské školy

zpravodajství - obce
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VZPOMÍNKA NA OSLAVY ZŠ V BOHARYNI V OBRAZECH

ČAS ADVENTU
A VÁNO C V BOHARYNI

Kdo z nás by neznal to období
v závěru roku, kdy den se krátí a my
začínáme spěchat snad ještě více než
jindy, abychom dohonili to, co jsme
během předchozích měsíců nestihli
a stačili se připravit na vánoční
svátky, které jsou pro nás většinou
významnou vztahovou záležitostí,
spojenou s dětstvím, s krásnými
tradicemi a opředeny tajemným
kouzlem.
Je zcela na nás, zda se necháme
pohltit stresem uspěchané doby
a nebo dokážeme opět v tyto dny
vyvolat to pravé kouzlo českých
vánoc.
Letos již potřetí se v boharyňské škole o třetím adventním
víkendu uskuteční výstava „Čas
adventu a vánoc 2005“. Tak

jako v předchozích letech zde
návštěvník
zhlédne
exponáty
a aranžmá s adventní, vánoční a novoroční tématikou, ochutná některou vánoční specialitu nebo si bude
moci vyrobit vánoční ozdobu. Stejně
příjemná bývají setkání s přáteli nad
hrníčkem vánočního punče a cukrovím. Na programu je i tentokrát
další adventní koncert.
Věříme, že opět dokážeme pro
naše návštěvníky připravit hezké
zážitky a přidat kousek radosti
v době očekávání příchodu nejkrásnějších svátků v roce. Přijďte se
podívat, rádi Vás přivítáme.
MUDr. V. Jílková, kulturní komise
OÚ Boharyně

ÚZEMNÍ PLÁN
OBCE MOKROVOUSY

Po splnění všech podmínek
daných zákonem schválilo zastupitelstvo Mokrovous územní
plán obce. Územní plán navazuje
na dosavadní platnou studii
a upřesňuje další možnosti
výstavby nejen rod. domů, ale
i navazující infrastruktury k nové výstavbě. Na zastavovací stu-

dii pro nově určenou lokalitu pro
výstavbu rod. domů v prostoru
pod hřbitovem, se v současné
době pracuje. Určí rozmístnění
parcel, příjezdové komunikace
a zajištění podzemních síti. Rovněž stanoví vzhled venkovské
zástavby v souladu s požadavky „památkové zóny 1866“. Do
územního plánu můžou případní
zájemci nahlédnout na Obecním
úřadě Mokrovousy, a to v úředních hodinách.
Bedřich Moder
Starosta obce
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Z HISTORIE A ČINNOSTI NECHANICKÝCH VČELAŘŮ
měli tehdy s včelařstvím
mnoho společného. Vedli
jej přední a vážení občané
města, mj. i JUDr. Josef Štolba, notář a spisovatel. Čestným předsedou byl hrabě
Jan Harrach. Kromě chovu
včelstev vysazovali členové
v hojné míře medonosné
stromy a keře, založili v místech, kde nyní stojí nemocnice, ovocnářskou školku a
své výpěstky prodávali do
širokého okolí. Již dva roky
Výjezdní zasedání členské základny u Jaroslava Tesaře po založení bylo ve spolku
evidováno 90 členů, včetně
Základní organizace Českého
svazu včelařů Nechanice patří mezi přespolních, což představovalo páté
přední v okrese Hradec Králové. místo v početnosti členské základny
Čítá přes sedm desítek členů nejen a sedmnácté místo jako nejstarší
z města, ale i okolí, kteří se starají v Čechách. Dokonce v Hradci Králové
o 740 včelstev. Svému postavení a Novém Bydžově byly včelařské korvděčí nechaničtí včelaři za trvalou porace založeny později.
Významnými mezníky v životě
a všestrannou aktivitu posledních
let, zejména pak díky dosahovaným spolku byla kulatá jubilea. Například
úspěchům v léčení včelstev. Nema- při desátém výročí bylo uspořádáno
lou zásluhu na dobrých výsledcích včelařsko-ovocnářské setkání za
organizace má její šestičlenný výbor účasti čelních představitelů českého
v čele s předsedou RNDr. Alešem včelařství. Neméně významné bylo
Macelou CSc. Dva další členové za- 40. výročí v roce 1928. Horší to bylo
stupují sdružení v okresním výboru s oslavou 50. výročí, které se pro
a Jiří Ludvík je členem Ústředního pohnuté politické události v našem
výboru Svazu včelařů a zároveň státě roku 1938 neuskutečnilo. Částpůsobí v redakční radě odborného ka připravovaná na oslavy byla věnována fondu na obranu republiky
časopisu Včelařství.
Nechanické včelařství má bohatou k budování pohraničních opevnění.
historii. Spolek byl založen 9. prosince Také včelařský den v tomto roce byl
1888 a sdružoval též ovocnáře, kteří těsně před konáním odvolán, vzhle-

dem k vyhlášené mobilizaci armády.
Při 90. výročí byla ve Starých
Nechanicích uspořádána výstava,
při které bylo vyznamenáno několik členů za dlouholetou úspěšnou
činnost. V době stých oslav čítala
organizace 92 členů, rekrutujících
se z osmnácti obcí Nechanicka. V té
době začal také tehdejší předseda
Antonín Hamák shromažďovat staré
úly a další historické včelařské pomůcky. Sbírka se stala základem včelařského skansenu, který byl později
předán darem vznikajícímu muzeu
včelařství v Roudnici nad Labem.
Mezi významné současné aktivity
patří každoročně pořádaný okresní
Včelařský den. Sedmnáctý a letošní
dvacátý ročník se uskutečnily v zajímavém prostředí u pojízdného včelínu dr. Macely v lese Obora nedaleko zámku Hrádek. Jubilejní setkání
mělo jako hlavní bod programu
vysoce kvalifikovanou odbornou
přednášku MUDr. Karla Hubače
o významu včelích produktů pro
lidské zdraví. Další účastníci referovali o zahraničních zkušenostech
a spolupráci s tamními včelaři. Zároveň varovali před nebezpečím dovozu včelstev z cizích zemí, vzhledem
k možnosti zavlečení dalších včelích
chorob. V diskusi byly probírány aktuální otázky cenové politiky a kvality českého medu oproti lacinému
importu z Číny a Argentiny, nové
metody chovu včel v tzv. nízkostáv-

kových úlech, kočování včelstev
a mnohé další problémy. K výměně
praktických zkušeností posloužily
i stánky se včelařskými pomůckami a náčiním, prodej oplozených
i neoplozených včelích matek
a hlavně základních produktů –
medu a medoviny.
Na 150 přítomných členů a rodinných příslušníků si pochvalovalo
přátelskou atmosféru podporovanou ochutnávkami čtyř druhů kvalitní medoviny (údajně se jí vypilo
70 litrů). Les Obora posloužil jako
bezplatný přednáškový a diskusní
prostor bez režijních a provozních
poplatků. Posloužil dobré věci
a ukázal, že užitečné akce lze uspořádat nejen skromně, ale i úspěšně.
Tak také hodnotil setkání předseda
okresního výboru Karel Pitaš.
Publikovaný snímek je jednou
z dalších úspěšných forem práce
nechanické organizace. Zachycuje
průběh výjezdního zasedání členské základny, které se koná vždy
u jednoho z včelařů. To letošní se
uskutečnilo 7. srpna na Hrádku
v sousedství kostela sv. Jiří u Jaroslava Tesaře (na fotografii v bílé košili
bohužel zády ke kameře). Posláním
těchto výjezdních členských schůzí
je především výměna zkušeností
s praktickými ukázkami chovu včelstev hostitele.
Zpracováno podle podkladů
kronikáře ZO Pavla Vachka

CANTUS FEMINAE  ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR NECHANICE
Ženský sbor Cantus Feminae
Nechanice vznikl v roce 1991. Na počátku pěvecké cesty stálo osm nadšených zpěvaček a sbormistr Mgr. Petr
Semerák. V průběhu následujících let
se v tomto kolektivu vystřídalo více
jak čtyřicet žen a dívek. Současný
sbor tvoří dvacet pět členek. Jeho
stálou spolupracovnicí je klavíristka
Miriam Puklová. Sbor spolupracuje
také s varhaníkem prof. Václavem
Uhlířem. Příležitostně vystupuje
i s menšími hudebními soubory
(smyčcové kvarteto, dechové trio).
Od svého založení vystupoval
sbor při různých příležitostech
v Nechanicích a blízkém okolí. Svá
koncertní vystoupení později také
uskutečnil ve Varnsdorfu, Opavě,
Hořicích, Lázních Bělohradu, Jaroměři, Znojmě a Novém Boru.
Pravidelně pořádá adventní a vánoční koncerty v Nechanicích a na
zámku Hrádek. V roce 2003 absolvoval úspěšné koncertní turné po
Slovinsku.
Repertoár sboru tvoří skladby
z období renesance, klasicismu a

romantismu. Jeho členky také velice rády interpretují skladby autorů
současnosti. A tak v koncertních
programech lze najít vedle jmen
skladatelů jako byli Palestina,
Vittorio, Morley, Mozart, Brahms
také klasiky české hudby (Dvořák,
Smetana) i autory dvacátého století
(Martinů, Eben, Pololáník, Twardovski, Kocszár, Lang a další). Repertoár
obsahuje též úpravy lidových písní,
spirituály, skladby taneční a populární.
Součástí činnosti je i spolupráce
se sbory z Hořic a Nového Bydžova
při pořádání vánočních koncertů.
Za doprovodu Hořického komorního orchestru měli posluchači možnost vyslechnout například Brixiho
„Missu pastoralis“, koledy v úpravě
Josefa Bartoše nebo Petra Zapletala.
Pro letošní vánoce připravujeme
mši Zdeňka Lukáše „Radujme se
všichni v Pánu“.
Od roku 1996 připravuje sbor
vždy v měsíci květnu setkání komorních pěveckých sborů pod
názvem FESTIVÁLEK.
Každým

rokem tak na koncertech v Nechanicích, zámku Hrádek a okolí mohou
posluchači přivítat více jak sto padesát zpěváků. Festiválku se zúčastnily
nejen sbory domácí (např. z Opavy,
Tábora, Hradce Králové, Chocně,
Ústí nad Orlicí, Prahy, Nového Boru,
Jaroměře a dalších míst), ale také
sbory ze zahraničí – Berliner Mozart
Chor a Komorní sbor Giessen, oba
z Německa, či Valvasor ze Slovinska.
V září 2005 sbor zahájil již svoji
patnáctou sezónu. Chceme ji naplnit

Cantus Feminae - Smiřice 2003

intenzivní prací nejen o zkouškách,
ale na celé řadě koncertů a drobných vystoupení. Máme radost ze
společných setkání, ze zpěvu a krásy,
kterou nám všem může hudba přinášet. Přesvědčte se sami na některém z našich koncertů. Srdečně Vás
zveme.
Mgr. Petr Semerák, sbormistr
Žižkova 107, 503 15 Nechanice,
Tel: 495441769, mobil: 603760717,
email: bts.semerak@tiscali.cz,
www.cantusfeminae.tz2000.cz

spolky
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ZNOVUOBNOVENÍ TRADICE JEZDECKÉHO KLUBU BOHARYNĚ
V únoru letošního roku obnovil
svou činnost Jezdecký klub Boharyně, v počtu 15 členů, z nichž
9 má platnou jezdeckou licenci. Tato
licence je nutná pro možnost účasti
na jezdeckých závodech.
Jezdecký klub v letošním roce
reprezentovaly dvě ekipy. V soutěži
dvojspřeží velkých koní to byl Pavel
Groul s dcerou Lenkou a Ivetou Kykalovou, v soutěži dvojspřeží pony
Jan Hladík s dcerou Janou a Michalem Jindrou.
Soutěže spřežení se konají vždy
tři dny. První den - v pátek se začíná
drezurní zkouškou, druhý den v sobotu pokračuje terénní zkouška
- maratón a třetí den - v neděli jako
poslední závěrečná disciplína se
koná parkur.
Pavel Groul se zúčastnil závodů
spřežení v Rudě-Lány a Radslavicích,
poté v Kladrubech na mistrovství
republiky a v Bolehošti-Lipinách na
mistrovství Východočeské oblasti.
Závodů se zúčastňuje se svým spřežením českých strakáčů Jasmínem
a Jolanou. Letošní závodní sezónu
zakončil vítězstvím a ziskem zlaté
medaile Východočeské
oblasti.
Můžeme jej také vídat při různých
akcích na zámku Hrádku u Nechanic při slavnostních příležitostech
pořádaných správou zámku nebo na
svatbách, či také na pardubickém závodišti, kde se svým spřežením vozí
při dostizích startéra a významné
hosty.
Jan Hladík z Lubna se v letošním roce zúčastnil se svým pony
spřežením Ginou a Gisy závodů
v Semicích, v Kladrubech mistrovství republiky a v Bolehošti-

Ilustrační fotografie - závody dvojspřeží

-Lipinách mistrovství
Východočeské oblasti.
Také pro tohoto jezdce
bylo zakončení letošní
sezóny úspěšné. Skončil na třetím místě ve
Východočeské oblasti. Jan Hladík není
jen jezdcem, ale je
i chovatelem, který
každoročně prezentuje svůj chov na
výstavě „Koně v akci“
v Pardubicích.
Iveta Kykalová
Ilustrační fotografie - závody dvojspřeží

DOBROVOLNÍ HASIČI V MIKROREGIONU NECHANICKO
Sbory dobrovolných hasičů jsou
mnohde jedinou společenskou
organizací v obci. Z nepříhodného
názvu v období socialismu Svaz požární ochrany, kvůli kterému se jim
zkráceně říkalo požárníci, se hasiči
vrátili k původnímu názvu své organizace. Ve většině případů si tyto
organizace obstarávají prostředky
na „přežití“ sběrem starého železa,
pořádáním hasičských tanečních
zábav a plesů, které bývají jedny
z nejvíce navštěvovaných. Někde
je jejich činnost částečně dotována
z pokladny obecních úřadů. Práce
všech jejich velitelů, starostů, řidičů
i řadových členů je většinou prací
dobrovolnou. Hasiči se v mnoha
obcích spolupodílejí též na organizování dalších společenských akcí
a událostí.
Vzhledem k tomu, že se čtenáři
uvnitř druhého čísla zpravodaje

dočetli podrobnější informace
o činnosti některých sborů dobrovolných hasičů (dále jen SDH), dovoluji si nabídnout několik dalších
informací o ostatních SDH, které
působí v obcích mikroregionu Nechanicka. Informace jsou čerpány
z Okresního sdružení hasičů Hradec
Králové.
Nejstarším působícím sborem
je SDH Stěžery, který byl založen
v roce 1882. Naopak nejmladším
sborem je SDH Pšánky, který vznikl
až v roce 1942. Významné výročí
slavili v tomto roce v Nechanicích
a v Lodíně (100 let od založení),
v Mokrovousích (110 let od založení). Z dalšího kulatého výročí se
mohou radovat dobrovolní hasiči
v obci Radostov - 80 let od založení.
Již 95 let působí také SDH Mžany.
Okresní sdružení hasičů Hradec
Králové neeviduje činnost hasičů

pouze v Kunčicích a Sadové.
Pokud se týká členské základny, je
rozdělena na členy dospělé a mládež
do 18 let.
V mikroregionu Nechanicko je
celkem 613 dobrovolných hasičů,
z toho 563 dospělých a 50 mladistvých. Nejpočetnější členskou
základnu mají v Sověticích, kde je
evidováno 73 dobrovolných hasičů,
což je při počtu 202 obyvatel obce
úctyhodné číslo. Znamená to, že celá
třetina obyvatel Sovětic vlastní legitimaci sboru. Další silnou členskou
základnu má Dolní Přím. Zde je
evidováno 60 dobrovolných hasičů
z řad dospělých a 13 dětí. Ty mají
založeno vlastní družstvo. Vzhledem k tomu, že Dolní Přím má téměř třikrát vyšší počet obyvatel než
Sovětice, je procento členství v SDH
o dost nižší (13%). Kolektiv mladých
hasičů působí rovněž v Nechanicích.

Nejméně evidovaných členů je v Radíkovicích – pouze devět.
Redakce zpravodaje uvítá příspěvky o činnosti SDH v dalších obcích
mikroregionu, případně zprávu, že
došlo k založení SDH v Kunčicích
a Sadové.
Jana Pečenková
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TJ SOKOL NECHANICE

TJ Sokol Nechanice patří mezi
nejpočetnější organizace ve městě.
Na pravidelná cvičení a tréninky
jednotlivých oddílů se schází přes
200 členů. V základní tělesné výchově cvičí již předškolní děti v doprovodu rodičů.
Další početnou skupinu tvoří
ženy, které se třikrát týdně scházejí
pod vedením kvalifikovaných cvičitelek aerobiku a stepaerobiku. V minulosti se nechanické ženy úspěšně
zúčastňovaly spartakiád v Praze.
Oddíl nohejbalu a malého fotbalu
má 4 družstva. Členové se scházejí
většinou o víkendech. Pořádají každoročně turnaje za sokolovnou a na
fotbalovém hřišti. Nejslavnější tradici má oddíl volejbalu, jehož bývalí
dorostenci se před lety kvalifikovali
na mistroství Čech, kde obsadili 2.

místo a na mistrovství republiky téhož roku 5. místo. V současné době
hraje v krajském pěboru družstvo
žáků a v ročníku 2005/2006 též
družstvo žen.
K mistrovským zápasům i pravidelným tréninkům nastupují volejbalisté na třech antukových kurtech
a při nepříznivém počasí hrají
a trénují v sokolovně. Oddíl pořádá
mimo mistrovské soutěže rovněž
turnaje, na které se sjíždějí nejlepší
volejbalová družstva z jiných okresních a krajských soutěží. Nejpopulárnější je turnaj smíšených družstev
(4 muži a 2 ženy). V sokolovně bylo
loni otevřeno Fitcentrum, kde na
posilovacích strojích denně utužují
svou fyzickou kondici desítky vyznavačů tohoto cvičení. Každý den
od pondělí do neděle je sokolovna

Ženy Sokolu Nechanice 1985, nahoře zleva: Zámečníková, Bartoňová, Barvířová,
Bártová, Košátková, Macháčková, Josefová

v provozu. Zvláště v zimních měsí- řena především na výchovnou práci
cích je o jednotlivé provozní pro- s mládeží a provozování rekreačnístory velký zájem. Sokol Nechanice ho sportu pro širokou veřejnost.
velmi dobře spolupracuje se zdejší
základní školou. Činnost je zaměVýbor TJ Sokol Nechanice

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL TĚCHLOVICE  VOLEJBAL

Ve své desetileté historii se z mistrovského titulu poprvé radují volejbalisté TJ Sokol Těchlovice, když
vyhráli „Městský přebor“ II. třídy
mužů, ročník 2004/2005. Volejbalové
družstvo ve složení Prousek, Špráchal, Horský, Kinský, Kubík, Mejstřík,
Novák, Pešek, Zahradník, Jan Zikl
a Jiří Zikl bylo po podzimní části na
prvním místě před TJ Sokol Stěžery
a TJ Sokol Všestary. Oba tito soupeři
měli stejný počet bodů, ale horší skóre
na sety než Těchlovice.
Jarní část soutěže zahájily Těchlovice porážkou s Jiskrou Nový Bydžov
„B“ 2:3 na sety, i když družstvo vedlo
2:1. Touto prohrou byly Těchlovice
sesazeny z první příčky tabulky.
Rozhodující zvrat nastal v druhém
kole soutěže, kdy do Těchlovic přijelo
hostovat v té době vedoucí družstvo
Stěžer. Oba soupeři věděli, že tento
zápas rozhodne o vítězi přeboru. Nutno připomenout, že v tento den, 26.
května, bylo úmorné vedro a teplota
30°C. Na začátku utkání se Těchlovice
pomalu rozehrávaly a stále dotahovaly
náskok soupeře, který první set vyhrál. Do druhého setu provedl kapitán
družstva Aleš Špráchal několik změn
v sestavě. To vedlo k celkovému zlepšení hry, zejména v útoku na síti. Set
vyhrály Těchlovice 25:21 a srovnaly
stav utkání na 1:1. Ve třetím a čtvrtém
setu zlepšily Těchlovice servis, příjem,
náhru i blok. To byl základ úspěchu
útočné fáze, kdy domácí hráči drtili

soupeře tvrdými smeči. Soupeř byl konečné tabulky:
natolik zaskočen, že se nedokázal Městský přebor dospělých – muži
z tohoto tlaku až do konce zápasu skupina „A“: HK2005 HMA
1. Malšovice „C“
8 7 1 22:08
vymanit. Těchlovice nedaly soupeři
2. Orel HK
8 6 2 20:09
po zbytek utkání žádnou šanci a pře3. Pražské Předm. 8 5 3 19:13
svědčivě vyhrály zbývající dva sety 25:
4. Těchlovice
8 5 3 17:15
12 a 25:13. Po tomto zápase, líbivém
5. Montas Kukleny 8 4 4 16:13
pro domácí fanoušky, se Těchlovice
6. FUN SPORT
8 4 4 13:13
dostaly do čela tabulky. Tuto pozici
7. Všestary
8 3 5 12:16
si udržely výhrami v dalších kolech
8. Slavia HK D
8 2 6
7:20
9. VK HK B
8 0 8
5:24
nad ostatními soupeři až do závěru
soutěže.
V soutěži utrpěly Těchlovice pouze skupina „B“: HK 2005 HMB
1. VK HK „A“
9 8 1
26:8
dvě těsné porážky:
2. Stěžery
9 7 2 25:10
Se Všestarami 2:3 a s Jiskrou Nový
3. Pouchov „A“
9 6 3 20:14
Bydžov B rovněž 2:3 na sety .
4. GRUBA
9 6 3 22:16
Důležité však byly obě výhry
5. Nový Hradec
9 5 4 20:13
6. Slezské Předm.
9 5 4 20:14
nad družstvem Stěžer v poměru
7. Třebechovice B
9 4 5 13:16
3:2 a 3:1.
Konečná tabulka soutěže: Městský
přebor II muži - ročník 2004/2005
1. Těchlovice
2. Stěžery
3. N. Bydžov B
4. Všestary
5. VK HK B
6. SVK HK
7. Meteor HK

12
12
12
12
12
12
12

10
10
8
7
4
2
1

2
2
4
5
8
10
11

34:13
33:18
30:21
28:22
20:31
13:32
12:33

22
22
20
19
16
14
13

Soutěž 2005/2006
Pro tento ročník byl zaveden
nový systém. Městský přebor
I a II byl sloučen do dvou rovnocenných skupin „A“ a „B“. Po odehrání
podzimní části postupuje do MP I
prvních pět družstev z každé skupiny. Družstvo Těchlovic se umístilo
na postupovém 4. místě ve skupině
„A“ a bude tak zjara bojovat o titul
v tomto přeboru. Družstva na šestém
až desátém místě sehrají skupinu
o umístění MP II.
Volejbal - podzim 2005/2006

8. SVK HK
9. N. Bydžov B
10. Meteor HK-V

9 2 7
9 2 7
9 0 9

15
14
13
13
12
12
11
10
8

17
16
15
15
14
14
13
9:23 11
9:24 11
1:27 9

Ostatní činnost oddílu volejbalu:
V září letošního roku uspořádal
oddíl již 10. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev. Změřit své
síly v tomto turnaji přijelo 6 družstev.
Z největší dálky se dostavilo družstvo

PAPOUŠCI z Náchoda. Všechna se
utkala v jedné skupině systémem každý s každým na dva hrané sety do 25
bodů. Zápasy byly velice vyrovnané
a do poslední chvíle nebylo zřejmé, kdo
bude celkovým vítězem. O tom rozhodl až poslední zápas, ve kterém TRUP
CI.CZ ve složení Pavlína Kadečková,
Edita Růžičková, Radek Mejstřík, Jan
Zikl, Václav Zámečník a Radek Krása
zdolali LIBČANY 2:0 a rozhodli tak
o svém prvenství. Hráči z Těchlovic neměli vlastní družstvo, ale
vypomohli družstvům TRUPCI.CZ
a LIBČANŮM.
Výsledky turnaje: 1. Trupci.cz 7b, 2.
Lazaři 6b, 3. Papoušci 6b, Libčany 5b,
5. Bagříci 5b, 6. Kapustov.
Během roku sbíralo volejbalové
družstvo zkušenosti na různých turnajích. Např. na zimním poháru v hale
Slavie Hradec Králové, ve Všestarech,
v Chlumci nad Cidlinou, ve Stěžerách
a dalších. Bližší informace o volejbale
nejen v Královéhradeckém kraji najdete na internetu na www.volejbal.cz,
www.hka.cz/sport/volejbal
Bratr Jiří Zikl, starosta

Členové volejbalového družstva TJ Sokol Těchlovice. Zleva: M. Novák, A. Špráchal
(kapitán), M. Pešek, J. Zikl, J. Zikl (starosta TJ), L.v Benda, R. Mejstřík a J. Prousek
(předseda oddílu volejbalu). Dalšími členy družstva jsou: M. Zahradník, L. Horský,
P. Kinský, R. Kubík a A. Prousek.
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