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Bezdrátový internet a rozhlas
Bezdrátový internet a rozhlas
zákonitě zajímá stále větší okruh
občanů. Je proto nutné k této problematice říci několik vět. Technické
vybudování není zdaleka tak náročné, jak by se na první pohled zdálo.
Zůstává závažný úkol připravit akci
k realizaci, což v nepříliš přehledné
legislativě s ohledem na získání
ﬁnancí z Evropských fondů není
vůbec snadné. V současné době se
připravuje otevřené výběrové řízení
na dodavatele. V této oblasti převládá silné konkurenční prostředí, a
je proto nutné výběrovému řízení
věnovat maximální pozornost, aby
nedošlo ke komplikacím, a tím ke

zdržení realizace. Vzhledem k technické náročnosti bylo k upřesnění
vyhodnocovacích kritérií nutné
získat vyjádření odborníků v této
oblasti a slyšet názory všech zůčastněných zástupců obcí na mimořádné valné hromadě mikroregionu,
která se konala 18. ledna. Nedojde-li k nepředvídaným překážkám je
předpoklad ukončení realizace celé
akce do pololetí letošního roku.
Potom již bude možnost využít
vyspělou současnou techniku za
přijatelnou cenu a maximální dostupnost. Buďme proto trpěliví.
Bedřich Moder,
předseda mikroregionu

www.nechanicko.cz

Náklad 3300 ks

SOŠ veřejnosprávní a sociální Stěžery
SOŠ Stěžery se stala posledním
nástupcem bývalé Hospodyňské
školy, pozdější Zemědělské odborné školy, Zemědělského odborného učiliště a Rodinné školy. Do
sítě středních škol byla zařazena
v roce 1993. Adresa je: Lipová 56,
Stěžery 503 21. Ředitelkou je Mgr.
Iva Blehová, zřizovatelem Královéhradecký kraj.
Budova SOŠ je už z dálky jednou z dominant obce, díky nově
opravené fasádě a celkové vzorné údržbě. Nynější ekonomická
situace ve společnosti je tvrdá a
nelítostná, což platí i pro rezort
školství, takže mnoho škol po-

dobného typu jako naše doslova
zápasí o přežití. V tomto zápolení
jsme úspěšní, protože se stále hlásí
dostatečný počet žáků, kteří chtějí
na SOŠ ve Stěžerách studovat. Nespornou a zásadní zásluhu na tom
má současná ředitelka.
Do školního roku 2005/2006
bylo přijato 60 nových žáků pro
dva studijní obory, a to veřejnosprávní činnost a výchovná a
humanitární činnost. Absolventi
získají středoškolské vzdělání,
ukončené maturitní zkouškou.
V současné době studuje na škole
celkem 221 žáků.
... pokračování na str. 5

P r o j e k t „ N E C H A N I C K Á P Ě Š I N K O VÁ S E Z Ó N A “
Naše škola se přihlásila do
projektu ”Škola pro udržitelný
život
2005”. Je
komunitním
akčním programem podporovaným
střediskem ekologické výchovy
SEVER,
nadací
Partnerství
a ﬁrmou Toyota. Díky přihlášce
se nám postupně podařilo vyšlapat zakládajícími byť trochu nesmělými krůčky, jednu z prvních
pěšinek v rámci historicky první
Nechanické pěšinkové sezóny 2005.
Proč vlastně tento projekt vznikl
a co se pod jeho názvem skrývá?
Prvotním podnětem k celému našemu konání byla absence klidného a
esteticky hodnotného místa ke hraní

a odpočinku pro žáky i veřejnost
v obci. Naše počáteční představy
v průběhu prací obrazně řečeno dozrávaly a vyvíjely se, jádro však zůstalo stejné. Hlavní myšlenku – začít
proměňovat a oživovat prostranství
mezi budovami základní a mateřské
školy - se nám povedlo naplnit v rozsahu, který jsme si stanovili. Prostor
jsme nejprve celý upravili, zcelili a
následně osadili zelení a prvními
lavičkami, na kterých budou moci
spočinout unavené nožky návštěvníků zóny. Zároveň by toto místo mělo
sloužit žákům k přírodovědnému
zkoumání, pozorování, poznávání a
praktické péči o ně. Po dokončení

první fáze proměny jsme společně
24. listopadu 2005 slavnostně otevřeli prostranství za účasti veřejnosti i zástupců městského úřadu.
V současné době se již zpracovává podoba Nechanické pěšinkové
sezóny 2006, kdy bychom chtěli
osadit do prostranství pro děti a
celou veřejnost dřevěné objekty
pro rozvoj ”ducha i těla”, tj. pískoviště pro nejmenší, dřevěný hrad
s lezeckou stěnou a zpevněnou
plochu pro veselé skotačení (např.
při skákání ”panáka” nebo hrátek
s míčem) různých věkových skupin. Vítán bude každý, kdo si bude
chtít aktivně odpočinout, pohrát

si nebo prostě ”jen tak posedět”….
Díky tomuto projektu jsme našli
nové cestičky i mezi veřejnost a na
městský úřad, kde jsme se setkali
s podporou a zájmem o projekt
a jeho další vývoj. Učíme se spolu
komunikovat a společně hledat,
kudy dál vyšlapávat pěšinky ve
smyslu trvale udržitelného rozvoje.
Do budoucna počítáme s rozšířením
”pěšinek” i dále do města. Rádi bychom vytvořili historickou naučnou
stezku, oživili Štrossovy sady a realizovali další nápady a plány, to vše
za účinné spoluúčasti městského
úřadu.
... pokračování na str. 6
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Sportovní nafukovací hala
... str. 8

Očekávání příchodu hostů 24.11.2005 u příležitosti slavnostního otevření a dokončení 1.fáze projektu „Nechanická pěšinková sezóna“

140. výročí bitvy u Hradce Králové
... str. 3
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PLÁN ČINNOSTI SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU NECHANICKO NA ROK 2006
mikroregionu v rámci krajského
pro seniory v Kulturním domě
V následujících řádcích se dočtete
gramu obnovy venkova – konnejdůležitější body plánu činnosti
krétně dotační titul „Vzdělávání
projektu partnerství a přípravy
v Nechanicích, sportovní turnaje,
programovacích dokumentů pro
spolupořádání dalších sportovmikroregionu na rok 2006, jehož
a poradenství“ a „Integrovaný
ních a společenských akcí).
plné znění bylo schváleno na valné
projekt“.
další plánovací období dané
Evropskou unií (čítající rokem 9. Zajištění drobného individuálníhromadě 13. prosince 2005. Je to 4. Příprava žádostí o dotace
2007).
ho poradenství členským obcím
v podstatě závazný program pro
a realizace vybraných projektů
naši společnou pracovní aktivitu na
z krajských grantů „Vybavení 7. Uspořádání pracovního setkání
a příprava společné propagace,
starostů členských obcí Mikromedializace a publicity mikroretento rok.
svazku obcí základní technikou“,
gionu – ﬁrma OHGS, s.r.o. Ústí
„Profesionalizaci svazku obcí“
regionu Nechanicko, Urbanická
a „Podpora cyklodopravy v nábrázda a Mikroregionu obcí Panad Orlicí
1. Příprava a vydávání zpravodaje
mátkové zóny 1866 – týkající se 10. Zajištění řádného chodu mikromikroregionu – čtvrtletně.
vaznosti na Koncepci cyklodoregionu Nechanicka, udržování
2. Realizace projektu „Bezdrátový
pravy Královéhradeckého kraje“.
dotací a grantů na příští období.
několika
veřeja navazování kontaktů s veřejnosinternet a návazné služby veřej- 5. Příprava na využití Evropské 8. Uspořádání
ných programů regionu s vytí v regionu, s orgány kraje a stánosti Mikroregionu Nechanicko“.
iniciativy Leader+ (jedná se
3. Příprava žádostí o dotace a reao program Evropské unie).
užitím stávajících aktivit obcí
tu, spolupráce s okolními svazky
mikroregionu (kulturní program
a obcemi
lizace vybraných projektů z Pro- 6. Uplatnění požadavků a projektů

SPRÁVNÍ VÝVOJ OBCÍ MIKROREGIONU NECHANICKO V LETECH 1850  2002
... pokračování z předešlého čísla
zpravodaje
11. Nejmenší obcí Mikroregionu
Nechanicko jsou Pšánky (dříve také
Pšanky). Tato obec byla v letech
1850 – 1971 samostatnou, od 26. 11.
1971 až do 31. 12. 1992 byla součástí
Petrovic a od 1. 1. 1993 je opět samostatná.
12. Další z menších obcí v pořadí
jsou Puchlovice (v minulosti také
Puhlovice). Podobně jako Pšánky
byly i Puchlovice samostatnou obcí
a to v letech 1850 – 1960, od roku
1960 do 31. 12. 1991 byly součástí
Boharyně a od 1. 1. 1992 jsou opět
samostatné.
13. Obec Radíkovice (někdy též
Radikovice) byla od roku 1850
samostatnou politickou obcí až do
roku 1985. Poté se stala od 1. 7. 1985
do 31. 12. 1991 částí Libčan a od 1. 1.
1992 se opět osamostatnila.
14. Sousední obec Radostov má
minulost, pokud se správního vývoje týká, totožnou s Radíkovicemi.
I ona byla v letech 1850 – 1985
samostatná, od 1. 7. 1985 do 31. 12.
1991 částí obce Libčany a od 1. 1.
1992 je opět obcí s vlastní samosprávou. Obec Radostov byla v minulosti
tvořena místní částí Nový Radostov
a Starý Radostov.
15. Obec Sadová (dříve též Sadoví,
Sádová, Sadova) je ze správního hlediska zajímavá tím, že nebyla nikdy
od roku 1850 samostatnou obcí, a to
až do roku 1990, kdy byla částí obce
Sovětice. Osamostatnila se od 24. 11.
1990, tj. ode dne voleb do obecních
zastupitelstev. Toto je jediný případ
v okrese Hradec Králové, kdy vlastně vznikla nová obec po roce 1990.
16. Další v abecedním pořadí jsou
Sovětice (v minulosti také Sobětice),
které jsou od roku 1850 samostatnou obcí. Místní částí Sovětic jsou
Horní Černůtky. Horní Černůtky
byly v letech 1850 – 1964 samo-

statnou obcí a od 14. 6. 1964 jsou
součástí Sovětic.
17. I další obec Stěžery (dříve
také Štěžery) je od roku 1850 samostatnou politickou obcí. Dnes ji
tvoří místní části Hřibsko a Stěžírky.
Místní část Hřibsko (Řipsko, Říbsko)
bylo v letech 1850 – 1975 samostatnou obcí a od 1. 1. 1976 je součástí
Stěžer. Stejně tak Stěžírky (Stěžerky)
byly v letech 1850 – 1975 samostatnou obcí a od 1. 1. 1976 jsou součástí
Stěžer. K Stěžerům patří ještě osada
Charbuzice (Charbusice).
18. Další obcí Nechanicka je
Stračov, který je od roku 1850 samostatnou obcí. Místní částí Stračova
je Klenice, která byla v letech 1850
- 1964 samostatnou obcí a od 14. 6.
1964 je součástí Stračova. Severně
od obce leží osada, bývalý dvůr,
Čeňov.
19. I Těchlovice jsou od roku
1850 samostatnou politickou obcí.
Zároveň je jednou z pěti v našem
mikroregionu, která nebyla nikdy
sloučena s jinou obcí a žádná jiná
nebyla k Těchlovicím připojena.
20. Poslední v abecedním pořadí
mikroregionu Nechanicko je obec
Třesovice, která je od roku 1850
samostatnou politickou obcí. K Třesovicím patří místní část Popovice.
Popovice byly v letech 1850 – 1975
samostatnou obcí, od 1. 1. 1976 do
31. 12. 2001 byly místní částí Nechanic a od 1. 1. 2002 jsou součástí
Třesovic.
Tento článeček si klade za cíl
doplnit, případně zjistit nové údaje
o slučování a rozlučování obcí mikroregionu Nechanicko. I na tomto
malém území lze pozorovat, že na
konci 19. století a na začátku 20.
století byl trend osamostatňování
malých obcí, který skončil v období
první republiky. Po skončení druhé
světové války nastal vývoj přesně
opačný. Menší obce byly připojo-

vány k větším obcím a městům. To období samostatnosti zažila obec
vyvrcholilo v osmdesátých letech Horní Dohalice, a to v letech 1924
20. století tzv. integrací a ustavo- – 1960, nepočítaje Sadovou, která
váním „střediskových obcí“. Po roce je samostatná teprve od roku 1990
1989 došlo k opačném procesu, tj. a věřím, že ještě dlouho bude.
opět k osamostatňování některých
Nejkratší období sloučení s jinou
obcí. Z tohoto článku také vyplývá obcí prožíval Lodín, a to pouhých
několik zajímavých statistických 1,5 roku od 1. 1. 1989 do 30. 6. 1990.
údajů týkajících se Mikroregionu
Pouze 6 obcí (Lodín, Pšánky,
Nechanicko.
Puchlovice, Radíkovice, Radostov,
Existuje pouhých pět obcí, které Sadová) se po roce 1990 odloučily
se za celé období od roku 1850 a osamostatnily. Poslední z nich byly
nesloučily s jinou obcí a zároveň se Pšánky (od 1. 1. 1993).
k nim žádná jiná obec nepřipojila
Doufám, že tento článek poslouží
k nim (Hněvčeves, Hrádek, Kunčice, všem občanům, kteří se zajímají
Mokrovousy, Těchlovice).
o historii tohoto regionu, včetně
Naopak je pět obcí, které nebyly kronikářů a vlastivědných pracovpo roce 1850 samostatné, ale na pře- níků.
Pavel Mrkvička
lomu 19. a 20. století se osamostatTřesovice
nily (Dub, Horní Dohalice, Nerošov,
Stračovská Lhota, Tůně).
C e l k e m
23 obcí, z 38
v tomto článku
sledovaných, se
muselo v období od druhé
světové války
do roku 1989
sloučit s jinou
obcí.
Nejvíce sloučených
obcí
v jednom roce
a připojených
k jiným obcím
bylo v roce 1976
celkem 10.
Zajímavé je,
že Sadová nebyla nikdy od roku
1850 samostatnou obcí. Až od
24. 11. 1990, kdy
se odloučila od
Sovětic a osamostatnila se.
Kostel ve Stračově
Nejkratší

zajímavosti z regionu
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3. ČERVENCE  140. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ
Velkoryse pojaté a připravované
vzpomínkové akce ke 140. výročí
bitvy u Hradce Králové, nad kterými
převzal záštitu prezident republiky
V. Klaus, se uskuteční počátkem letošního července v krajském městě
a na chlumské výšině. Podrobný
program bude jistě zveřejněn v příštím čísle tohoto časopisu, neboť událost takového významu bezpochyby
přiláká pozornost mnoha obyvatel
našeho mikroregionu.
Jubilejní výročí těchto krvavých
událostí zavdává též podnět k hlubšímu zamyšlení z několika hledisek,
například jaké byly dlouhodobé politické důsledky prohrané války Rakouska na další vývoj v Evropě nebo
také nad historickým významem
areálu bojiště jako protiválečného
mementa. V neposlední řadě to
může být i rozbor příčin, proč v porovnání s podobnými zahraničními
atraktivitami silně pokulháváme ve
využití v rámci cestovního ruchu.
V tomto ohledu má toto území
i pro náš mikroregion dosud neodkryté a nevyužité možnosti, ačkoli
právě rozvoj cestovního ruchu byl
při ustavení Mikroregionu Nechanicka prohlášen za jednu z hlavních
priorit. Půjde o to, aby úsilí představitelů mikroregionu a starostů
dotčených obcí vyvolalo snahu tyto
skryté potenciální hodnoty odhalit
a také perspektivně využít. Nadcházející jubileum by k tomu mělo
vhodně posloužit.
Je přitom třeba vycházet z daných
předpokladů a skutečností. Před deseti lety, 1. července 1996, tj. dva dny
před 130. výročím bitvy, vyhlásilo
ministerstvo kultury centrální území, na kterém se odehrály rozhodující boje za krajinnou památkovou
zónu „Bojiště bitvy u Hradce Králové“, chráněnou podle zákona o státní
památkové péči. Cílem bylo zabezpečit proti chátrání a poškozování
nejen dochované válečné památky,
tj. jednotlivé i hromadné hroby,
pomníky, památníky a vojenské
hřbitovy, ale též zachovat dosavadní
málo narušený ráz krajiny někdejšího válčiště. Proto bylo například
nedávno orgány památkové péče
zamítnuto vybudování satelitního
městečka v bezprostředním sousedství Máslojed.
Území krajinné památkové zóny
zahrnuje především vesnice sousedního svazku obcí, který je příznačně
pojmenován Mikroregion obcí
Památkové zóny 1866 se sídlem ve
Všestarech, ale též deset obcí Mikroregionu Nechanicko – Hněvčeves,
Sovětice, Sadová, Dohalice, Horní
Dohalice, Mokrovousy, Třesovice,
Popovice, Probluz a Dolní Přím.

V každé z nich se nachází více či
méně památek na válečné události
roku 1866. Horší je to s jejich propagací, občas i údržbou, zejména
bezprostředního okolí (jako odstrašující příklad může sloužit vojenský
hřbitov v nechanické Bažantnici),
a tak se zájem veřejnosti soustřeďuje
především na památky na Chlumu.
Situaci jistě prospěje plánovaná
naučná stezka v jižní části bojiště, která bude spojovat bojiště
u Jičína s areálem Památníku 1866
na Chlumu a stane se tak součástí
uceleného systému naučných stezek po bojištích u Jičína, Trutnova,
Náchoda, České Skalice, Svinišťan
a Dvora Králové nad Labem. V našem mikroregionu bude zahrnovat
Probluz, Dolní a Horní Přím, zámek
Hrádek (jižně od zámeckého parku
je hromadný hrob rakouských, saských a pruských vojínů, v zámku byl
velký lazaret a na hřbitově u kostela
je řada dalších hrobů), Nechanice,
Sadovou a další obce.
Především však tento region
postrádá přehlednou a ucelenou
expozici o průběhu války r. 1866,
a to od rakousko-pruské diplomatické roztržky, začátku bojů v severním
Německu o Hannoversko, rozšíření
války na další území spolkového
státu Německo a její přechod do
severních a severovýchodních Čech,
vyvrcholení 3. července a poté
doznívání u Tovačova na Moravě,
až po konec bojů u Lamače nedaleko Bratislavy, podepsání příměří
na zámku v Mikulově a mírové
smlouvy v Praze, včetně všech hospodářských a politických důsledků
v následujících letech. Jedna místnost válečného muzea na Chlumu je
soustředěna pouze na průběh osudné bitvy a tomuto široce pojatému
záměru nemůže v žádném případě
vyhovět.
K vybudování takto koncipovaného muzea se přímo nabízí budova
jedinečné památky v Dohalicích, bývalé tvrze českého rodu Dohalských,
později upravené na sýpku, dnes
bohužel prázdné a nevyužité. Jedná
se o objekt mimořádné historické
a architektonické hodnoty, prakticky
jedinou dochovanou tvrz na okrese
Hradec Králové i v širším okolí,
která je dnes v majetku obce. Byla
zachráněna v hodině dvanácté, když
díky státní památkové péči byla
vyměněna dožilá střešní krytina
a vybudovány nové krovy. Další fáze
obnovy bohužel nepokračují.
Tvrz se nachází v centrální části
bojiště, nedaleko od hlavní silnice
a má, po předchozí úpravě na sýpku, několik podlaží bez vnitřních
příček, takže daný prostor vytváří

pro muzejní expozici jedinečnou
variabilitu, malá okénka zamezují
UV záření, které škodí muzejním
exponátům. Dostatek místa skýtá
možnost umístít v objektu mimo
vlastní expozici i její doprovodné
části, tj. ukázku selského bydlení
a hospodaření v druhé polovině
19. století; případně též ukázku
měšťanského života této doby. Kromě toho i další zařízení běžná pro
současné potřeby cestovního ruchu, tj. občerstvení, průvodcovskou
službu, prodej suvenýrů a publikací,
informace o navázání na okolní
válečné atraktivity, například úlohu
královéhradecké vojenské pevnosti
a její existující památky, ale i takové,
jako je agroturistika v sousedních
Sověticích, založená na projížďkách
v koňském sedle po bojišti apod.
Toto řešení pro budoucí využití
navrhovali pracovníci bývalého
okresního úřadu v Hradci Králové.
Ovšem po jeho zrušení se zatím této
myšlenky nikdo znovu neujal. Nyní
je na zástupcích obce Dohalice, aby
za pomoci funkcionářů mikroregionu začali usilovat o účelné využití
bývalé tvrze, protože jinak tato
památka opět propadne procesu

chátrání, jako tomu bylo v době,
kdy budovu využívalo bývalé JZD.
Vzorem, jak by taková investice
byla přínosná pro obec i širší okolí,
může být téměř stejná bývalá sýpka
u hradu Klenová na okrese Klatovy.
Slouží jako galerie výtvarného umění a je hojně navštěvovaná.
Výmluvy na nedostatek ﬁnančních prostředků k vybudování muzea války 1866 nejsou v současné
době na místě. Nabízí se možnosti
využití různých fondů z prostředků
Evropské unie za předpokladu zpracování důvěryhodného projektu
a garanta, který by celou akci zaštítil
a organizoval. Pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje a jím řízené
Muzeum východních Čech by to neměl být neřešitelný problém. Půjde
o to, aby o smysluplnosti takového
počinu dokázali představitelé Dohalice a Mikroregionu Nechanicko
přesvědčit rozhodující činitele.
A tak by budoucí 150. výročí bitvy
u Hradce Králové mohlo mít jako
jeden ze stěžejních bodů svého
programu i zahájení provozu Muzea
války 1866.
Václav Pražák,
prom. hist.

Pomník rakouské Knebelovy brigády v Dohalicích po celkové opravě v roce 2005

Bývalá tvrz českého rodu Dohalských, která byla později upravena na sýpku
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Poznáváme obce mikroregionu – Hněvčeves
Hněvčeves leží na severním okraji
nechanického mikroregionu na
pravém břehu Bystřice. Má bohatou historii, což dokládá i několik
významných památek. Poněkud
kuriózní pojmenování obce je odvozováno ze tří odlišných pramenů.
První se váže k pověsti o dvou rytířích, kteří se na své cestě v těchto
místech pohněvali a ve Smiřicích
zase usmířili. Druhá varianta odvozuje název od babíhněvu čili
hněvčí – byliny, jež zde hojně roste
a třetí zřejmě nejpravděpodobnější
říká, že se jednalo o ves lidí Hněvkových.
Hněvčeves byla sídlem pánů
z Hněvčevsi, kteří byli nejdříve doloženi jako patroni zdejšího kostela.
Z roku 1366 pochází první historicky známý člen tohoto vladyckého
rodu – Zdislav z Hněvčevsi. Po něm
se v držení obce v průběhu 137 let
vystřídaly dvě desítky příslušníků
nižší šlechty, až roku 1503 koupil ves
Václav Záruba z Hustířan. Zárubové
byli bohatý a významný rod. Připojili ves ke svému cerekvickému panství a vládli zde krutě déle než dvě
století. Za tu dobu stačili ožebračit
zdejší sedláky o pole a vymáhat tvrdě a neústupně robotní povinnosti.
Na korec selské půdy vyžadovali
osm dní potažní a půl dne pěší roboty. Baráčníci a podruzi byli povinni třinácti dny pěší roboty. Další
majitel Adam Záruba dal přestavět
kostel, zničený za husitských válek.
Pak se v držení hněvčevského
zboží vystřídali ještě čtyři majitelé.
Prvním byl po Bílé hoře roku 1729
příslušník irského šlechtického rodu
hrabě Ulysses Masmilián Browner,
jehož syn nechal v obci postavit
monumentální budovy fary. Robotní poměry se nelepšily, a proto není
divu, že za selského povstání roku
1775 se místní obyvatelé přidali
k tisícihlavému houfu vzbouřenců,
táhnoucího z vypleněné Sadové na
cerekvický zámek. Hrabě Jan Kolovrat byl dalším vlastníkem po deset
let, od roku 1822. Od něj koupil Cerekvici, tudíž i Hněvčeves, František
Girtlet, rytíř z Kleebornů. Po něm
přešla Hněvčeves v roce 1887 do
majetku císařské komory a setrvala
tak až do roku 1918, jako řada okolních obcí.
Válka v roce 1866 obec příliš
nepoznamenala. Střetly se zde jen
přední stráže Rakušanů s pruskými hlídkami. 2. července, den před
osudnou bitvou na Chlumu a okolí,
zde padla první oběť. Byl jí rakouský
polní myslivec ze 14. praporu – Čech
František Kozák. Jeho pomník dnes
stojí před domem čp. 15 a v kostele
jej připomíná pamětní deska. Do

bojů za první světové války odešlo
38 mužů, z nichž se 13 nevrátilo.
Obec musela také odevzdat kostelní
zvony na válečnou sbírku kovů.
V průběhu druhé poloviny 19.
století došlo k řadě hospodářských
změn. Nejdůležitější bylo napojení obce na železniční trať Hradec
Králové – Ostroměř v roce 1881
a vybudování její odbočky do Smiřic. Za první republiky po vymanění
z panské nadvlády se důležité změny odehrávaly v rychlejším sledu.
Například v roce 1924 byla obec
kompletně elektriﬁkována, o dva
roky později byla rozparcelována
půda velkostatku.
Druhá světová válka a okupace
opět poznamenala silně život obyvatel, tentokrát naštěstí ne na lidských
životech. K nuceným pracím do Říše
bylo odvedeno 24 mladých lidí, dva
občané byli vězněni. Byly znovu
rekvírovány dva kostelní zvony.
Koncem války se ve vsi ukrývalo pět
ruských zajatců, na jejichž obživu
přispívala většina občanů, aniž došlo
k vyzrazení a udání. Za květnového
povstání roku 1945 byla za pomoci
partyzánů z Hořic odzbrojena německá vojenská kolona o 70 mužích.
Po osvobození odešlo 25 občanů
osídlovat pohraničí.
Další důležité změny prodělala
obec v období socialismu. V roce
1950 došlo k prvním změnám
v soukromém podnikání. Bylo zrušeno pekařství, hostinec a obchod.
Nahradila je prodejna Jednoty se
smíšeným zbožím a Pohostinství.
O rok později začala stavba šatnového bloku na hřišti, který byl po
deseti letech znovu rekonstruován
a přistavěna veranda. V červenci
1952 bylo ustaveno JZD, v následujícím roce započala výstavba kanalizace. V roce 1969 byla v obci zřízena
Pokusná stanice rostlinné výroby.
Počátkem sedmdesátých let došlo
k zavezení rybníku před školou
a původní veřejné elektrické osvětlení bylo nahrazeno moderními
výbojkami. Rokem 1978 zahájila
činnost mateřská škola a začala výstavba sportovní haly, která je nyní
v majetku obce. Kromě několika
sportovních odvětví organizovaných
místní TJ Sokol (volejbal, halový tenis, stolní tenis) se zde konají i schůze, společenské akce a plesy. V obci
dále působí Sbor dobrovolných hasičů, založený r. 1888, a myslivecké
sdružení Bystřice Hněvčeves.
V současné době má obec zhruba
170 obyvatel. Řídí ji sedmičlenné
zastupitelstvo v čele se starostou
Janem Klečkem. Má svůj znak
i prapor. Je plynoﬁkovaná a byl
zřízen vodovod. Nejvýznamnější

památkou a zdaleka viditelnou dominantou je kostel sv. Jiří, původně
gotický, přestavený renesančně
a později i barokně. Prvky všech
tří slohů jsou na několika místech
patrné. Fara je čiště barokní s mansardovou střechou. Roku 1774 byly
v centru vsi zasazeny tři lípy, z nichž
se jedna, státem chráněná, zachovala
dodnes.
Z Hněvčevse pochází nebo zde
působilo
několik
významných
osobností. Byl to především JUDr.
Jan Podlipný (1848 – 1914) starosta
České obce sokolské, primátor města
Prahy a „horlivý pěstitel přátelských
styků s Francií“. Založil místní jednotu Sokola a II. okresek sokolské
župy Čížkovy. Na jeho rodném
domě je umístěna pamětní deska.
Hněvčevský děkan Josef Antonín
Janiš (zemřel roku 1821 v Loučíně
u Lanškrouna) byl vynikajícím

průkopníkem vědeckého včelaření
a napsal o tomto oboru několik odborných pojednání. Za své vynikající znalosti byl roku 1795 jmenován
dopisujícím členem Hospodářsko-vlastenecké společnosti v Praze.
Na zdejší farní škole a jako varhaník
v kostele působil roku 1759 pozdější věhlasný hudební skladatel, rodák
z Nechanic, Jan Křtitel Vaňhal.
Jako nadaného hudebníka jej vzala
hraběnka Schaﬀgotschová s sebou
do Vídně. Zde mu umožnila další
hudební vzdělání a zde se také proslavil. Josef Vojtěch, farář v Úpici,
byl letopiscem války 1866. Zemřel
v Hněvčevsi a je zde pochován.
Nezbývá, než popřát obyvatelům
této pohledné a zajímavé obce, aby
i nadále v 21. století vzkvétala a podařilo se odstranit všechny stávající
nedostatky a chyby minulosti.
Redakce

Roubená chalupa v Hněvčevsi - pozůstatek původní zástavby

Pamětní deska věnována JUDr. Janu Podlipnému (starosta České obce sokolské)
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Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální Stěžery informuje
... pokračování ze str. 1
Mezi všeobecně vzdělávací předměty patří i cizí jazyky. K prohloubení znalostí v těchto předmětech
pořádá škola zájezdy do Londýna
a Paříže vždy v červnových termínech. Také absolvujeme s žáky
jednodenní poznávací zájezd do
saského města Drážďany. Na programu jsou prohlídky tamnějších
pamětihodností, obrazárny Zwinger,
Semperovy opery, kostela Frauenkirche a dalších.
SOŠ ve Stěžerách spolupracuje
již 14 let s Lycéem Simone Signoret
ve Vaux le Penil, nacházejícím se
v departmentu Seine et Marne ve
Francii. 16. září 2003 s ním uzavřel
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje dohodu o spolupráci. U zrodu této spolupráce stála paní Mgr.
Janulíková ze Stěžer, která na naší
škole dříve učila. V rámci vzájemných styků k nám jezdí na návštěvu
recipročně studenti a pedagogičtí
pracovníci z Francie. Projekt je
zaměřen zvláště na rozšiřování
znalostí v oboru, profesní orientaci,
adaptaci v jiném kulturním prostředí a rozšiřování jazykové úrovně
a komunikace. Náplň setkání a úkoly jsou každoročně speciﬁkovány dle

specializace studentů. V letošním
školním roce získala naše škola rovněž grant krajského úřadu v rámci
dalšího projektu „Dlouhodobá spolupráce škol“.
Pobyt našich žáků ve Francii není
pouhý výlet, i když do programu je
zařazena návštěva Paříže a ostatních známých památek, např. zámku
ve Fontainebleau. Hlavním cílem je
podrobné seznámení s administrativním systémem ve Francii. Naši
žáci si pro francouzské studenty
připravili projekt na téma Česká
republika.
23. listopadu 2005 se uskutečnil
Den otevřených dveří, na který
přišlo mnoho uchazečů o studium
spolu se svými rodiči. Při této příležitosti se ve škole setkali zastupitelé
obce Stěžery se zástupkyní ředitelky
ing. Irmou Novákovou. Informovala
je o studijních plánech, uplatnění
absolventů a provedla je též po škole.
Jejich zájem o problémy školy pedagogický sbor potěšil.
V rámci „Projektu spolupráce
s úřady a institucemi“ navštívil
5. prosince 2005 školu europoslanec
a předseda Svazu měst a obcí ČR ing.
Oldřich Vlasák. Žákům přednášel
v hodinách práva a veřejné sprá-

vy témata: „Evropský parlament“ odbornou školou rozhodně nekona „Úkoly Svazu měst a obcí v r. čí touto besedou. Kromě zasílání
2005“. Žáky zajímala problematika zajímavých informací z jednání Evtýkající se tvorby rozpočtu Evropské ropského parlamentu a Svazu měst
unie, konkrétně ﬁnančního výhledu a obcí ČR, bude v SOŠ Stěžery instana roky 2007 – 2013. Diskutovali lována výstava fotograﬁí vybraných
s přednášejícím mimo jiné také evropských institucí. Na jaře bude
o vstupu Turecka do Unie. Širokým spolupráce pokračovat přednáškatématem byla i pozice Svazu měst mi v rámci „Dne Evropy“. Ředitelka
a obcí ČR, ve vztahu k naší vládě školy informovala ing. Vlasáka
a představitelům jednotlivých měst o společném záměru obce a školy
a obcí. Studenti se zajímali o tvorbu týkajícího se výstavby tělocvičny na
zákonů i jejich připomínkování ze školním pozemku.
strany Svazu, konkrétně rozebírali
Tuto celkovou informaci o činzákon o hmotné nouzi. Dnešní mlá- nosti školy zveřejňujeme pro náš
deži není lhostejný osud jejich obce mikroregion Nechanicko a nabízíči stav životního prostředí, které je me studium hlavně dětem našich
obklopuje. Dokazovaly to i dotazy partnerských obcí.
DS
týkající se
zamýšlené
stavby
o b ř í
sp a lov ny
v Opatovicích nad
Labem.
Spolupráce europoslance
Oldř icha
Vlasáka
Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální Stěžery
se Střední

MATEŘSKÁ ŠKOLA STĚŽERY - Co připravujeme v nadcházejícím roce…
Naše MŠ je sídlištní panelová budova postavená svépomocí občany
obce. Byla slavnostně otevřena 11.
února 1978. Vedoucím stavby byl
pan Zdeněk Matějka společně s Milošem Princem. Zřizovatelem je OÚ
Stěžery. Na stavbě museli v té době
odpracovat rodiče 50 brigádnických
hodin zdarma, aby jejich dítě mohlo
jeden rok do školky. Tím se podařilo
vytvořit ze Stěžeráků chudé odborníky v mnoha řemeslech.
V letošním roce navštěvuje naši
školu 50 dětí ze Stěžer, Stěžírek, Hřibska a Charbuzic. Děti jsou rozděleny
do dvou věkově smíšených tříd ( 3-7
let), pojmenovaných jako „Kytičková“ a „Včeličková“. Starají se o ně
čtyři paní učitelky: L. Pleslová - ředitelka, J. Szymanská, L. Kalousková,
T. Davidová a čtyři paní kuchařky: V.
Homolková - vedoucí školní jídelny,
Z. Vítová, J. Harantová, J. Patzeltová.
Školnicí je J. Chmelová, topič a zahradník J. Stolín.
Našim cílem je, aby se děti cítily
dobře, učily se vnímat svět kolem
sebe, měly chuť poznávat, přemýšlet,
byly samostatné, ohleduplné, vzájemně si pomáhaly. Pracujeme podle
nového „Školního vzdělávacího programu“, pro předškolní vzdělávání.
Snažíme se o kvalitní standardní i
nadstandardní péči. Děti mají možnost účastnit se zájmových kroužků:

hudebně-dramatického, výtvarného,
kroužku ﬂétny, angličtiny, pohybové
předbaletní průpravy a plaveckého
výcviku.
I letos budeme vést děti lásce
k přírodě a její ochraně. Do prázdnin
ještě 2x zorganizujeme sběr papíru
a celoročně sbíráme hliník. Výtěžek
z těchto akcí využijeme na výlety
nebo pomůcky pro děti. Neopomeneme ani na rozvíjení a kultivaci
estetického vnímání, cítění a prožívání. Do MŠ přijedou každý měsíc
různí umělci, aby nás potěšili svými
pohádkami i hudebními pořady. Letos to bude pan Bílek, paní Vlčková,
paní Helligerová, paní Kellemenová
a „Divadlo z pytlíčku“.
Na zimu se všichni těšíme nejen
proto, že si užíváme našeho kopečku na školní zahradě k sáňkování,
koulujeme se, stavíme sněhuláky,
ale naše školička se jako mávnutím
kouzelného proutku změní v době
karnevalu v ráj pohádek. Chodby
i třídy naplníme princeznami, klauny,
barevnými lampiony a pohádkovými knížkami. Abychom se uměli
o knížky správně starat, nacházet
v nich poučení i zábavu, to nás naučí
v místní knihovně pan Ing. Pavlíček.
Až nastane náš karnevalový den,
užijeme si ho už od rána. Jistě zas
budeme obdivovat nápady a šikovné
ruce našich maminek, které dětem

vždy připravují krásné masky, prožijeme si pohádku, kterou vymyslí
a zdramatizují paní učitelky. Budeme
se olizovat po dobrotách naší šikovné
paní Homolkové a tančit do posledního dechu. Druhý den se vypravíme
společně s dětmi ZŠ na masopustní
průvod obcí.
Po dlouhé zimě pak budeme očekávat první posly jara. Až sluníčko
vysuší poslední kaluže, probudí první
kytičky, budeme se moci zase houpat,
klouzat, tvořit stavby z písku, pozorovat, co se v přírodě změnilo. Z vrby
si upleteme pomlázky, naučíme se
koledy, namalujeme vajíčka a pak
s přáním a dárečkem půjdeme na
OÚ, Poštu, do ZŠ, SOŠ, Agrosemu
rozdávat trochu radosti a potěšení.
Nezapomeneme ani na naše maminky. Vždyť právě ony mají na jaře svůj
svátek. Zazpíváme, zatančíme, předneseme básničky a předáme dárečky
i našim babičkám z obce.
Až bude mít sluníčko velkou sílu,
bude hřát, pálit i opalovat, budeme
se moci konečně koupat v našem
bazénu a osvěžit se mezi kapkami sprchy. Pak začne pomalu léto
a s ním spojené výlety a poznávání
naší krásné vlasti. Jen kousek to
máme na Hrádek u Nechanic. Když
zámecká zahrada hýří barvami a vůní
rododendronů, je to prostě pohádka.
A kam letos na velký výlet? To se ješ-

tě musíme poradit. Malým výletem
bývá i hra „Na poklad“, kterou si jako
každý rok zahrajeme v lese u Těchlovic s našimi staršími kamarády ze
ZŠ. Snad i tentokrát nám bude svítit
sluníčko při oslavě Dne dětí. Školní zahradu chceme opět proměnit
na oázu soutěží nejen pro děti, při
kterých zažijeme vždycky spoustu
legrace. U táboráku budeme opékat
klobásy, poslouchat kytary a zpívat,
u stánku mlsat báječné dobroty našich kuchařinek.
A pak ke konci školního roku nezbývá nic jiného, než se ohlédnout,
vzpomínat, bilancovat. Začneme
chystat tablo a poslední školní slavnost „Loučení s předškoláky“, při
které celá MŠ naposledy zamává
našim nejstarším před odchodem do
ZŠ. Zdalipak jsou samostatní, ohleduplní, umí se k sobě pěkně chovat?
Zkusíme to při „Spaní v MŠ“, někdy
poprvé bez maminky.
Tak nám utíká rok za rokem…
Díky velmi dobré spolupráci s naším
zřizovatelem OÚ Stěžery i díky sponzorským darům některých rodičů
můžeme naši MŠ udržovat, opravovat i nově vybavovat ke spokojenosti
dětí i jejich rodičů.
Hodn zdraví, spokojenosti
a úspch v roce  Vám peje
MŠ Stěžery.
TD
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ČINNOST DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OKRSKU Č. 9 KANONÝRA JABŮRKA V ROCE 2005
V mikroregionu Nechanicko
aktivně pracují dobrovolní hasiči
z okrsku č. 9 Kanonýra Jabůrka, který spadá dle stanov dobrovolných
hasičů pod Okresní sdružení hasičů
Hradec Králové (dále jen OSH), dále
pak pod krajské a celostátní řízení.
Členy tohoto okrsku jsou následující
Sbory dobrovolných hasičů (dále jen
SDH): SDH Dohalice, SDH Hněvčeves, SDH Mokrovousy, SDH Mžany,
SDH Sovětice, SDH Stračov a SDH
Třesovice. Dále SDH Dlouhé Dvory,
SDH Lochenice a SDH Střezetice,
které do mikroregionu Nechanicka
nespadají.
V našem okrsku se podle plánu
práce na kalendářní rok schází pravidelně zástupci jednotlivých sborů
na porady. Většinou to jsou starostové, velitelé, strojníci nebo preventisté
jednotlivých SDH. Starosta a velitel
okrsku zde podávají informace přítomným z porad a školení Okresního sdružení. Zástupci z jednotlivých
sborů naopak informují a hodnotí
činnost v jednotlivých sborech
v uplynulém období mezi jednotlivými poradami. Tyto informace jsou
zapsány a předány na OSH HK.
V uplynulém roce byla činnost
okrsku následující:
• V únoru 2005 na Výroční valné hromadě byl zvolen nový výbor
okrsku na dobu pět let, který pracuje
ve složení: starosta, místostarosta,
velitel, zástupce velitele, jednatel

a hospodář, preventista a členové
výboru. Při této příležitosti informoval starosta přítomné o celostátní
výtvarné soutěži „Požární ochrana
očima dětí“, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství a mládeže. Této soutěže se zúčastnily i děti z mateřských
a základních škol z našeho okrsku.
Žák 3. ročníku ZŠ Dohalice, David
Machytka, na okresní úrovni získal
skvělé 3. místo. Celkem se v okresu
Hradec Králové zúčastnilo 159 dětí.
Zástupci z SDH Mokrovousy všechny žáky, kteří se soutěže zúčastnili,
odměnili. Také zástupci z SDH
Třesovice místní mateřské škole za
účast v této soutěži věnovali ﬁnanční částku 1000 Kč.
• V dubnu 2005 starosta a velitel
okrsku předali odznak sv. Floriána
bratru Josefu Smetiprachovi (SDH
Třesovice) za dlouholetou činnost.
Bratr Josef Smetiprach v okrsku
pracoval 38 let jako jednatel a hospodář.
• V květnu 2005 ve Stračově
proběhla Okrsková soutěž v požárním sportu, které se zúčastnili
muži z 9 sborů. Soutěžilo se dle
předem daných pravidel, v předepsaném pracovním stejnokroji
a obuvi, předpisových přilbách, bez
opasku, na 3 hadice B, terčem byly
plechovky. Vodu zajišťoval SDH
Lochenice z cisterny. Rozhodčí byli
bratři Hnik, Anton a Ondráček.
Všechna družstva požární útok do-

Třetí zleva je bratr Josef Smetiprach - dlouholetý jednatel a hospodář

končila, nikdo nebyl diskvaliﬁkován,
ani zraněn. Okrskové soutěže se
nezúčastnilo žádné družstvo žen
a žádné družstvo z jiného okrsku.
Na 1. místě se umístnil SDH Mžany,
na 2. místě SDH Stračov a na 3. místě SDH Střezetice. Okrskovou soutěž
připravil SDH Stračov ve spolupráci
s obecním úřadem.
• V srpnu proběhla společná
dovolená v Chorvatsku – Biograd
na moru. Zde jsme také navštívili
místní hasiče. Zájezdu se zúčastnilo
31 lidí ze dvou sborů okrsku.
• V září v Mokrovousích proběhlo námětové cvičení okrsku
– dálková doprava vody. Zúčastnilo
se ho celkem 8 sborů. Vše proběhlo
bez problémů pod vedením velitele
bratra Františka Hnika (SDH Střezetice).
Jednotlivé SDH se účastní nejenom akcí pořádaných okrskem,
ale i samy pořádají nebo se účastní
různých soutěží a akcí, které pořádají jiné SDH. Jedná se především
o soutěže v požárním sportu, noční
soutěže, výstavy a soutěže se starou hasičskou technikou např. Air
ambulanc show v Hradci Králové
(SDH Mokrovousy, SDH Sovětice,
SDH Lochenice). Pořádají Dětské
dny (SDH Sovětice, SDH Třesovice,
SDH Mžany, SDH Mokrovousy),
plesy (SDH Hněvčeves, SDH Sovětice), sběr starého železa a brigády
(SDH Dohalice, SDH Třesovice).

V loňském roce dobrovolní hasiči
z Mokrovous oslavili 110. výročí
založení sboru. V zimním období
všechny sbory pro své členy pořádají školení.
Ve spolupráci s obecními úřady
se SDH starají o svěřenou techniku
a dle svých možností ji využívají
k jednotlivým zásahům. Na tyto
zásahy jsou vytvořeny tzv. zásahové jednotky. Zasahuje se nejen
u požárů a dopravních nehod, ale
i u ochrany obyvatelstva (čerpání
vody ze zatopených sklepů, odklízení
spadlých stromů z vozovek apod.).
Většina jednotek je napojena na
Integrovaný záchranný systém,
pomocí něhož je každá jednotka
vyvolávána k jednotlivým zásahům. Obecní úřad Mžany zakoupil
novou cisternu a dobrovolní hasiči
ze Mžan byli zařazeni do zásahové
jednotky kategorie 3. Před zimním
obdobím všechny jednotky techniku
zazimovaly a provedly inventarizaci
majetku.
Chtěla bych všem starostům, velitelům, řidičům, strojníkům a všem
řadovým členům poděkovat za jejich dobrovolnou, záslužnou činnost
a popřát jim hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a pohody v roce 2006.
Mgr. Jana Jedličková
Jednatelka okrsku č. 9
Kanonýr Jabůrek

Dobrovolní hasiči při oslavách 110 let založení SDH Mokrovousy

Projekt „Nechanická pěšinková sezóna“
... pokračévání ze str.1
Celý projekt obohatil kolektiv
školy v několika rovinách a uvedl
do pohybu spoustu věcí a událostí.
Celé naše konání bylo zastřešeno mottem od Jeana Giona:
”Elzéard Bouﬃer šel za svou myšlenkou a důkazem toho byly buky,
které mi sahaly po ramena. Bylo jich
do nedohledna. Duby byly již statné
a překročily již stáří, kdy je mohou

ničit hlodavci. A kdyby bylo záměrem Prozřetelnosti dílo zničit, potřebovala by k tomu přímo cyklóny….”
Jean Giono: Muž který sázel stromy
Stejně jako Elzéard Bouﬃer jsme
se i my vydali na cestu za naplněním
naší myšlenky o proměně místa,
kam každý den směřují naše kroky.
Stejně jako on začal sázet své duby, i
my jsme začali sázet první stromečky. Některé nám ještě nesahají po
ramena, jiné se nám už klenou nad

hlavami. Všechny jsou svým způsobem tak trochu v ohrožení, i když
jím zmiňovaní hlodavci a ”Prozřetelnost” však nebudou tou největší
hrozbou. Tou může být lidská lhostejnost a neohleduplnost… Zatím
jich zdaleka nemáme do nedohledna, neboť jsme teprve na začátku
cesty a velký kus práce máme ještě
před sebou. Společně máme velkou
moc a sílu měnit věci k dobrému.
Najít si cestu zpátky k přírodě, učit

se jí naslouchat a učit se nejenom
brát, ale i dávat…
Až se krajinou jednou bude procházet český ”Jean Giono” a stromů
bude do nedohledna, bude se moci
schovat v jejich stínu a načerpat
energii na další cestu, pak budeme
vědět, že se naše pěšinky ubíraly
správným směrem a že naše práce
nebyla tak docela marná…
Za ZŠ Nechanice
Mgr. Lucie Munzarová
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JEZDECKÝ KLUB KUNČICE  KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2005
Tak jako předchozí léta probíhal
i loňský rok v duchu přípravy mladých adeptů jezdectví v tomto sportu.
Do našeho klubu se přihlásila čtyři
děvčata z Hradce Králové, několik
děvčat z Nechanic – Pavla Kubištová,
Alžběta Hlubučková, Lucka Kubištová, Veronika Svatošová, Daniela Novotná. Dále z dětského domova nově
jezdí Lucka Dunková, Kristýna Husárová, Marie Magnusková a Darina
Suchá. Z Želí, Radíkovic a Boharyně
chodí pilně trénovat Milena Mádlová,
Bára Volšíková a Míša Pracná. Chceme věřit, že alespoň některá z těchto
děvčat se svou pílí a vytrvalostí připraví tak, aby v budoucnosti uspěla
ve sportovním zápolení na jezdeckých kolbištích.
Po sportovní stránce byl pro nás
minulý rok lepší než předchozí rok
2004, a to jak v počtu startů, tak i
v hodnotnějších umístěních. Celkové množství startů vysoce přesáhlo
stovku na obvyklých závodištích,
tj. doma v Kunčicích, dále v Praskačce, Hradci Králové, Bohdanči,
Pardubicích, Kolesách, Deštném
v Orlických horách, Hořicích, Sobotce, Brozanech, Kladrubech nad
Labem a jinde. Za dobrá umístění
v Kolesách lze pokládat 3. místo
v soutěži mladých nadějích military
(kůň Omega – jezdec Vančura) ze
34 startujících a 19. místo v závodě

military (kůň Octavia – jezdec Fiala)
z 53 přihlášených účastníků. Rovněž
tak military v Pardubicích znamenala pro obě dvojice 19. a 30. místo
ve startovním poli čítající více než
50 závodníků. Celkem dobře se nám
vedlo i v parkůrech nižších stupňů
obtížnosti. V drezůrách byla nejlepší
Andrea Dohnalová, která bojovala o
bronzový odznak České jezdecké federace (ČJF), což se jí také podařilo.
Jezdecký klub Kunčice byl pořadatelem dvou drezůrních závodů
a dvou veřejných skokových tréninků. Dále spolupořadatelem přehlídky mladých klisen v okrese Hradec
Králové a Hubertovy jízdy, odložené
na loňský prosinec, jako klubovou
záležitost. Rovněž v prosinci byl
předseda klubu Josef Volf odměněn
Východočeským oblastním výborem
ČJF čestnou plaketou za zásluhy
v jezdectví. Kromě jmenovaného
se někteří další členové JK Kunčice
účastnili v krajích Selské jízdy Nechanice při předvádění „čtverylek
na koních“ v Kladrubech nad Labem, na výstavě Koně v akci v Pardubicích a při Svatováclavských
slavnostech koní v Hradci Králové.
Bez koní, jen v krojích, tvořili spolu
s ostatními složkami stafáž při manifestaci 17. listopadu na Masarykově náměstí v Hradci Králové.
Josef Volf, Kunčice

Veronika a Lucie Glaserovy při vystoupení na výstavě v Pardubicích

Zimní fotbalová stěžerská halová liga 2006 - rozpis
únor

12:00
13:10
14:20

Slavia HK
•
Myštěves
Malšovice
•
Probluz
Malš.Lhota
•
Libčany

16:40
17:50
19:00

Turnaj - stará garda

15:30

T

Třebeš
Dohalice
•
Stěžery
Malš.Lhota
•
Lhota p.L.
Olympia HK
•
Myštěves
Malšovice
•
Slavia HK
FC Canto
•
Stěžery

Slávia HK
•
Kunčice
Libčany
•
Malš.Lhota
Slavia HK
•
Stěžery
Probluz
•
Olympia HK
T

18
Stěžery
•
Probluz
Malš.Lhota
•
Stěžery
Myštěves
•
Stěžery
FC Ležák
•
SKN HK
RSCM Rozkoš
•
Malšovice
FC Ležák
•
Malš.Lhota
RSCM Rozkoš
•
Olympia HK
Třebeš
•
Dohalice

19

T

25

26

T

Stěžery
Libčany
•
Lhota p.L.

4

Turnaj - 97 a ml.

Stěžery
•
Libčany
Probluz
•
Lhota p.L.
Stěžery
•
Slávia HK
Malš.Lhota
•
Kunčice
Repro
•
Malš.Lhota

březen
12

tenisový turnaj neregistrovaných

10:50

Stěžery
•
Třebeš
Dohalice

11

DFC - nábor

9:40

Turnaj 97 a ml.

8:30

5

Turnaj - 99 a ml.

4

Turnaj - „B“ muži

měsíc
den
čas

Dohalice
Třebeš
•
Stěžery
Stěžery
•
Olympia HK
Kunčice
•
Stěžery
Malš.Lhota
•
Slavia HK
Probluz
•
Libčany
Stěžery
•
Malš.Lhota

5
RSCM Rozkoš
•
Myštěves
FC Ležák
•
FC Canto
RSCM Rozkoš
•
Slavia HK
FC Ležák
•
Repro
Slavia HK
•
Probluz
Probluz
•
Malš.Lhota
Stěžery
•
Lhota p.L.
T

20:10
legenda:

muži

stará grada

dorost

starší žáci
mladší žáci

st.přípravka

ml.přípravka 97
ml.přípravka 99

Těchlovice
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Nafukovací hala ve Stěžerách
Z činnosti Tělovýchovné jednoty Sokol Stěžery začneme nejvýznamnější investiční akcí roku
2005. V tomto roce byla dokončena
stavba nafukovací haly s umělým
povrchem. Finančně se na této
stavbě podílela obec Stěžery (1 mil
Kč), Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (2,3 mil Kč) a samozřejmě i TJ Sokol Stěžery (0,8 mil
Kč). Od ledna 2006 je využívána ke
sportovním aktivitám. Hraje se tu
tenis, kopaná, volejbal. Využít můžete buď pronájem celé haly – rozměr
hřiště 35x20m (400 Kč/hod) nebo
pronájem jednoho ze dvou kurtů
na tenis či volejbal (220 Kč/hod).
V sousedství nafukovací haly vznikl
v roce 2005 kurt na plážový volejbal,
a to za ﬁnanční spoluúčasti Královéhradeckého kraje. Areál naší
tělovýchovné jednoty je celoročně
využíván na velkou a malou kopanou, na tenis či nohejbal. Dalším
oblíbeným sportem je volejbal
a v letních měsících také plážový
volejbal. Dětský koutek s houpačka-

mi a průlezkami je celoročně hojně
využíván. Tělovýchovná jednota
Sokol Stěžery Vám nabízí posezení
v nekuřácké hospodě s názvem
„Sport bar“, která je celoročně
v provozu. Nabízí své prostory široké veřejnosti nejen pro posezení,
ale i pro uzavřenou společnost,
rodinnou oslavu, pracovní schůzky
a svatební hostiny (kapacita 35
míst). V létě funguje oblíbené venkovní občerstvení „Plechovka“.
Ze sportovních akcí, které se konají v nejbližší době, bychom Vás
rádi pozvali 19. února na turnaj
krajský přebor dorostu družstev ve
stolním tenise (Stěžery – Vrchlabí, Stěžery - Popovice), 26. února
na turnaj neregistrovaných hráčů
v tenise (dvouhry i čtyřhry) v nafukovací hale. Další pozvánka je
poněkud vzdálenějšího data, a to
2. dubna, kdy se koná krajský přebor
družstev starších žáků ve stolním
tenise (Stěžery - Hostinné, Stěžery
- Nové Město na Moravě).
I v životě sportovce je ale čas na

Pohled do interiéru víceúčelové sportovní haly ve Stěžerách

zábavu a odpočinek. Dovolujeme
si Vás pozvat na již tradiční „Ples
sportovců“, který se uskuteční v sobotu 18. března v tělocvičně od 20
hodin. K tanci a poslechu zahraje
skupina Marcus. Předehrou plesu
bude opět „Dětský karneval“ od 15
hodin. A s předstihem na 30. dubna
- čarodejnice s bohatým sportovním

a kulturním programem v areálu
TJ Sokol Stěžery.
Zaujal Vás výčet možného využití
sportovního areálu TJ Sokol Stěžery?
Bližší informace získáte u ing. Karla
Šimka na telefonu 777 844 002.
Redakce

TJ Sokol Dohalice - zpravodajství
Krátké ohlédnutí za výsledky
podzimní částí soutěžního ročníku
2005-2006 v dohalické kopané. Za
největší úspěch v naší práci považujeme založení a přihlášku do pravidelné soutěže družstva starší přípravky žáků (viz fotograﬁe). Premiérová sezóna s sebou přinesla různé
problémy, které za pochodu řešíme
a odstraňujeme. Mužstvo skončilo na osmém, posledním místě,
s bilancí tří bodů za tři remízy,
jedenáct porážek s pasivním skóre
7:54. Zájem rodičů a zaujetí pro kopanou našich nejmenších fotbalistů
však dává předpoklad, že zlepšené
výsledky na sebe nedají dlouho čekat. Mužstvo starších žáků skončilo
v okresním přeboru na lichotivém
11. místě se ziskem šesti bodů za dvě
vítězství a deseti porážek při skóre
17:48. Trpělivá práce trenérů Marka Tichého a Petra Majkuta začíná
přinášet drobné úspěchy. Žáky také
představujeme na fotograﬁi. Mužstvo dorostu předvádělo v průběhu
podzimu dobrou kopanou a výsledkem je 3. místo v okresním přeboru
se ziskem 25 bodů za 8 vítězství,
1 remízu a 2 porážky a aktivním
skóre 49:16. Mužstvo má stabilizovaný hráčský kádr a je odhodláno
v jarní části soutěže potrápit favority, tj. Skřivany a Krátonohy. „B“
mužstvo mužů po nevyrovnaných
výkonech obsadilo 5. příčku v závě-

rečné tabulce. Vybojovalo 21 bodů
za 6 vítězství, 3 remízy a 4 prohry
s aktivním skóre 32:26. „A“ muži v I.
B třídě se umístili na devátém místě
se ziskem l8 bodů za 5 vítězství, 3
remízy a 6 porážek při skóre 20:22.
Zajímavé je, že výsledky s mužstvy
z horní poloviny tabulky máme lepší bilanci, než s mužstvy z opačného
konce.
Po zimní přestávce začala mužstva s přípravou již od 7. ledna 2006.
Do zahájení pravidelných soutěží
odehrajeme řadu přípravných utkání a mužstvo „A“ dospělých absolvuje soustředění. Jarní výkopy jsou
naplánovány na 25. březen 2006.
V jarním období rádi přivítáme
v našich mládežnických kolektivech
další sportovce. Kontakty na trenéry jsou následující: starší přípravku
vede Pavel Zapadlo mob. 606 786
115, starší žáky Marek Tichý mob.
605 881 404, dorostence František
Petřík mob. 720 305 513. Na závěr
našeho ohlédnutí za podzimem
2005 děkujeme za podporu přispívajícím obecním úřadům a dalším
našim sponzorům. Poděkování patří
také všem divákům a příznivcům
dohalické kopané. Zároveň zveme
širokou veřejnost na tradiční sportovní ples v sobotu 4. března 2006
v sokolovně v Dohalicích. Hudba:
skupina Saturn, začátek ve 20 hod.
Milan Kučera, předseda TJ

TJ Sokol DOHALICE - ŽÁCI 2005-2006: stojící zleva - Merek Tichý (trnér), Filip
Tichý, Matěj Gazdík, Milan Hovorka, David Tobolka, Petr Majkův (vedoucí mužsta)
sedicí zleva - Josef Hlavatý, Ladislav Brixi, Filip Záhořík, Jiří Erben, Lukáš Bezvoda

TJ Sokol DOHALICE - STARŠÍ PŘÍPRAVKA 2005-2006: stojící zleva - Vít Bartoň,
Leoš Lindr (vedoucí mužstva), Karel Mařík, Lukáš Lindr, Jakub Hrubý, Jaroslav Čapek,
Ondřej Valena, Marek Vorel, Pavel Zapadlo (trenér),Tomáš Šubrt sedící zleva - Martin
Pečenka, Miloš Lindr, František Kolovratník, Pavel Zapadlo, Davi čížek
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