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Ocenění z výstavy
INVEX - DIGITEX
V těchto dnech dokončovaný
společný projekt obcí našeho mikroregionu „Bezdrátový internet
a návazné služby v Mikroregionu
Nechanicko“, na jehož ﬁnancování
se podílí Evropská unie, Ministerstvo místního rozvoje, Krajský
úřad, Česká spořitelna a jednotlivé
obce mikroregionu, byl přihlášen
do přehlídky na letošním veletrhu INVEX konaném 9. - 13. října

v Brně. Této přehlídky se zúčastnily projekty krajů, měst a obcí
z oblasti informačních technologií ﬁnancované za použití fondů
Evropské unie.
Komise složená z odborníků
v této oblasti vybrala k ﬁnálové
prezentaci v den zahájení veletrhu
12 projektů, které odbornou veřejnost zaujaly svým technickým
a pokrokovým řešením. Mezi tyto

projekty byl vybrán i projekt našeho mikroregionu. Do „ﬁnále“ vedle
našeho postoupily dále projekty
měst Ostrava, Zábřeh, Chomutov,
Teplice nad Bečvou, Nová Paka,
Nové město na Moravě, Sokolov
a Šlapanice, obcí Písečná a Krásensko
a Mikroregionu Bělá. Každý z těchto
projektů byl použitým řešením
natolik originální, že se hodnotící
porota rozhodla neurčovat pořadí
a ocenila tak nakonec všech 12 projektů. Toto ocenění, které nám bylo
předáno v rámci slavnostního za-

Náklad 3500 ks
hájení veletrhů INVEX - DIGITEX
2006 je bezesporu úspěchem v početné konkurenci obdobných projektů
a je zároveň oceněním obrovského
množství práce, které jsme společně
s poradenskou agenturou OHGS,
s.r.o. Ústí nad Orlicí museli věnovat
přípravě projektu a je také potvrzením toho, že jsme dobře vybrali
při hodnocení nabídnutých řešení
v rámci výběrového řízení na realizaci stavby.
Ing. Drahoslav Falta
místopředseda MN

Ochotnické divadlo
mikroregionu Nechanicko
Připravované setkání zástupců
různých spolků, které působí v mikroregionu Nechanicko se zcela jistě
bude odehrávat bez zástupců ochotnického divadla. To přesto, že v minulosti v jeho čtyřiatřiceti obcích
a osadách ochotnické soubory v různých obdobích a také po nestejně
dlouhou dobu, to podle místních
podmínek a celostátních poměrů,
působily. Historie nejstarších ochotnických představení sahá až do dob
národního obrození, a to v Nechanicích. Ostatní spolky vznikaly převážně na konci 19. století, kdy znovu
ožívala idea české státnosti a poté po
vzniku první republiky. Konkrétní
situaci podává následující přehled:
V Boharyni vzniklo ochotnické
divadlo v letech 1875 – 1881. Hrávali je studenti o posvíceních. V roce
1913 založili učitelé zdejší školy
a farář Vítek Zpěvácko ochotnický
spolek. Po roce 1945 však již nebyl
obnoven.
Dohalice měly ochotnické divadlo od roku 1895. Jednota divadel-

ních ochotníků Dohalice byla od
roku 1922 členem Ústřední matice
divadelních ochotníků československých. (Dále jen ÚMDOČ)
Dolní Přím. Zde byl v roce 1907
založen spolek Divadelních ochotníků Komenský. Od roku 1917 působil
v obci dramatický odbor hasičské
jednoty. Ten se stal roku 1922 členem ÚMDOČ.
V Dubu byla roku 1909 založena
Hospodářsko-čtenářská ochotnická
beseda.
V Hněvčevsi se dočkali založení
ochotnického divadla až v roce 1921,
kdy zahájil činnost divadelní soubor
Sokola.
Horní Černůtky. Zdejší Hospodářsko-čtenářská beseda založená
r. 1909 pořádala též ochotnická divadelní představení.
Horní Dohalice. Jednota divadelních ochotníků Jirásek vyvíjela
činnost od roku 1926.
Na Hrádku vznikla Jednota divadelních ochotníků Tyl. Její činnost je
evidována od roku 1922, kdy se stala

Divadelní soubor Kolár Nechanice, hra A. Hirsche Jen na lékařský předpis 22. 8. 1959

členem ÚMDOČ.
V Hřibsku hráli ochotnické divadlo členové Divadelního odboru
Sokola.
V Janatově působil od roku 1932
Spolek divadelních ochotníků Osvěta.
Klenice. Po roce 1927 zde působil
Divadelní odbor Místního sdružení
republikánského dorostu (součást
agrární strany).
Kunčice měly ochotnické divadlo
od roku 1917. Organizoval je Divadel-

ní odbor Sboru dobrovolných hasičů.
Lodín. Dramatický odbor Hospodářsko čtenářského spolku hrál
divadelní představení od roku 1918.
Vybudoval a vybavil jeviště v místním hostinci. V roce 1926 byl dramatický odbor registrován, ale jeho
aktivita postupně klesala. V letech
okupace 1939 – 1945 se nehrálo vůbec. Po osvobození byla činnost na
čas obnovena.
... pokračování na str. 6

1 . S P O L E Č E N S K É S E T K Á N Í A P R E Z E N TAC E
zájmových spolků, klubů a občanských sdružení Mikroreg ionu NECHANICKO

24. - 26. listopadu 2006 • Kulturní dům Nechanice
Své umění, zručnosti a dovednosti Vám předvedou - Jezdecké kluby, Sbory dobrovolných hasičů, Selská jízda Nechanice,
ČS Úderníci – historický klub, Český svaz včelařů, Český svaz zahrádkářů, Český rybářský svaz, Junák, Ars Viva, Aura Canis
a mnoho dalších. Po celou dobu konání akce budou probíhat praktické ukázky rukodělných prací
a lidových řemesel s prodejem některých výrobků. Proběne též prodejní vánoční výstava.
24. 11. 2006 13 - 17:00 hod • 25. 11. 2006 9 - 18:00 hod • 26. 11. 2006 9 - 15:00 hod

Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií.
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Poznáváme obce mikroregionu – Radíkovice

Dotace v roce 2006 pro rozvoj obcí mikroregionu
V letošním roce se našemu mikroregionu opět podařilo získat dotace
ze tří různých zdrojů. Když pominu
dotaci z Evropské unie na projekt
„Bezdrátový internet a návazné služby
veřejnosti“, jehož realizace v těchto
dnech vrcholí, a který přinese do regionu několik veřejně přístupných míst
a do některých obcí též bezdrátový
rozhlas, jedná se o dotace z Ministerstva místního rozvoje a Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje.
Ministerstvo místního rozvoje už
dlouhá léta podporuje obce svým
„Programem obnovy venkova“, do
kterého je většina členských obcí
mikroregionu přihlášena. Z něj se
nám v letošním roce podařilo získat
dotaci ve výši 298.719 Kč. Částka
posloužila k realizaci projektu pod
názvem „Obnova veřejných prostranství, sportovišť a hasičských zbrojnic
v Mikroregionu Nechanicko“. V rámci této akce byl opraven chodník
v Trnavě, vybudováno nové parkoviště u hřbitova v Dohalicích, upraveno veřejné prostranství na Dolním
Přímě a v Mokrovousích, vybaven
dětský koutek na hřišti v Těchlovicích a upraveno volejbalové hřiště
v Radíkovicích. Hasičské zbrojnice
v Lodíně a v Nechanicích díky dotaci
z Programu obnovy venkova prošly
rekonstrukcí. V Lodíně se počítá
s opravou střechy a v Nechanicích
proběhla rekonstrukce šaten a
sociálního zařízení.

Též granty vypsané Královéhradeckým krajem nezůstaly z naší
strany bez povšimnutí. V letošním
roce, kromě získaného grantu na
profesionalizaci mikroregionu a na
pořízení komunální techniky, přibyla
ještě dotace na značení cykloturistických tras. Možnost nakoupit do svých
obcí komunální techniku za 50%
z ceny využilo 12 obcí, a to Boharyně,
Dolní Přím, Hrádek, Kunčice, Lodín,
Mokrovousy, Nechanice, Pšánky,
Radíkovice, Stěžery, Těchlovice a Třesovice. Byly pořízeny malotraktory,
sekačky, křovinořezy, zametací stroje,
zařízení na odstraňování sněhu
a další technika, která bude sloužit
k údržbě veřejných prostranství
v obcích.
Značení cykloturistických tras proběhlo podle zpracovaného projektu,
který navazuje na koncepci Královéhradeckého kraje. Ze zpracovaného
projektu se vzhledem k omezeným
ﬁnančním možnostem označily jen 3
trasy, a to číslo 181, 4270 a 4293. Trasa
č. 181 do našeho mikroregionu vstupuje z Petrovic, dále vede přes Lodín,
Nechanice, zámek Hrádek, obec Hrádek, Radíkovice, Těchlovice a Stěžery,
odkud pokračuje do Hradce Králové.
Dojet se po ní dá až do Chocně. Trasa
č. 4270 je naší místní trasou a vede
z Nechanic přes Nový Přím, Dolní
Přím, Probluz a Bor až do sousedního mikroregionu Obce památkové
zóny 1866, a to do Rosnic a Všestar.

Parkoviště u hřbitova v Dohalicích

Poslední letos značenou trasou je
trasa č. 4293, která naším územím
prochází a vede z Čistěvse přes Horní
Dohalice, Dohalice, Sadovou, Mžany,
Stračov, prochází i sousedními Bříšťany a vrací se do Pšánek a Petrovic.
V Bříšťanech pokračuje směrem na
Milovice. Příští rok chystáme dokončení zbývajících cyklotras podle
projektu a poté vydání informačních
cyklistických mapek.
Z uvedených faktů vyplývá, že
představitelé většiny obcí letos nezaháleli. Avšak k využití zdrojů, které

se i pro příští léta budou nabízet
a napomohou rozvoji našich obcí, je
zapotřebí nejen dostatek iniciativy,
ale také mít promyšleny a připraveny
plány na rozvoj obce a s tím spojené projekty. Bude záležet nejen na
nových obecních orgánech vzešlých
z říjnových komunálních voleb, ale
též na připomínkách a námětech
vás občanů. Uplatňujte je tak, aby
funkcionáři v čele obcí cítili zodpovědnost tyto náměty prosazovat
a realizovat.
Jana Pečenková

Naučná stezka „Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo“
Každý, kdo alespoň trochu poznal kraj okolo Hradce Králové, si
nemohl nevšimnout desítek v obcích i polích roztroušených hrobů
a pomníků z prusko - rakouské
války roku 1866. Tato skutečnost
byla také důvodem, proč Komitét
pro udržování památek z války roku
1866 zahájil na počátku roku 2005
jednání s Mikroregionem Nechanicko o spolupráci v oblasti propagace
a rozvoje areálu bojiště 1866. Tato
jednání vyvrcholila v lednu 2006 ve
vzájemnou dohodu Komitétu 1866
s jednotlivými obcemi a vedením
mikroregionu o zahájení výstavby
nové naučné stezky po části bojiště
u Hradce Králové. Příprava textových, graﬁckých a technických
podkladů byla zahájena již v lednu
2006. Naučná stezka obsahující 26
zastávek byla dokončena na konci
června 2006. Její otevření proběhlo
v rámci slavností 140. výročí bitvy
u Hradce Králové 2. července 2006
na Chlumu. Zde hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík
stezku slavnostně otevřel a předal

Minulý rok slavili občané Radíkovic udělení znaku a praporu. Tuto
slavnost spojili s vysvěcením zvonu,
který poprvé zazněl z nové zvoničky
na horní návsi při setkání rodáků.
Bylo to symbolické, zvonička je součástí znaku, k červenobílým pruhům
se pak váže krásná pověst uvedená
v plném znění v obecní kronice. Vypráví o statečném vladykovi, který
bojoval se svými třemi syny udatně proti nepříteli vlasti, ale zradou
závistivého souseda, který se svými
lidmi opustil bojiště, všichni čtyři
radíkovičtí rytíři padli. Před tím,
než se vydali na válečnou výpravu
zakopali veliký poklad do podzemní
skrýše, kterou hlídají dodnes dva
černí psi a v noci šlehají v místech
úkrytu ze země záhadné plaménky.
Nikdo se v ta místa neodvažuje.
Tolik pověst. Běločervené chocholy
jsou symbolicky přeneseny do pravé strany znaku obce a „Vala“ jsou
vidět na cestě z Hrádku, obrostlé
vysokými stromy (viz foto).
Historická pravda je taková, že
v obci je doložena existence tvrze
již v roce 1365, kdy kromě ní stály

do užívání veřejnosti.
Naučná stezka se tak stala pátým
realizovaným dílem v rámci projektu VIA BELLI 1866, který je zaměřen na budování naučných stezek po
bojištích z prusko-rakouské války
roku 1866 a jejich vzájemným propojením formou cyklotras.
Naučnou stezku „Bitva u Hradce
Králové 3.7. 1866 – jižní křídlo“ budou moci využít jak pěší, tak cykloturisté a v některých případech
i motoristé. Výhodou této stezky je
skutečnost, že ji návštěvník může
absolvovat i v opačné směru. Začíná
v obci Cerekvice nad Bystřicí a vede
přes Sadovou, Nechanice, Probluz
a Všestary na Chlum, kde se nachází
Válečné muzeum 1866, rozhledna
a udržovaný areál s monumentálními památníky.
Udělejte si i vy v tomto čase procházku nebo vyjížďku po nové stezce a navštivte místa ve vašem okolí,
která ještě neznáte!
Ing. Radek Teichman
místopředseda Komitétu 1866

Tabule č. 10 v Mokrovousích
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Hřiště na dolní návsi v Radíkovicích

v Radíkovicích také dva dvorce,
Svatomírův a Hynkův. V polovině
15. století seděli na tvrzi Mikeš a
Jan, kteří se počali psát Radíkovští
z Hrádku. O sto let později drželo
vesnici jako svůj majetek město
Hradec Králové. Poté se vystřídali
dva další šlechtické rody a po nich
připadly Radíkovice ke Stěžerám.
Posledními majiteli radíkovického
zboží byli Harrachové. Jejich dvůr
stával na konci vesnice na místě
dnešního čp. 1. Jeho součástí byla
fořtovna a ovčín. Všechny budovy
se staly obětí požáru v roce 1880.
Poté bylo hospodářství zrušeno a
půda rozparcelována mezi drobné
rolníky.
Do historie obce se zapsala jako
pozoruhodná událost emigrace rodiny sedláka Šráma, který v předvečer velkého nevolnického povstání
v roce 1775 byl dohnán s celou rodinou k útěku do Saska. Dvě dcery
se vydaly po čase zpět domů, když
jim umírala babička, kterou jedinou
rodina nechala doma. Nezastihly
ji naživu, takže stačily pouze zařídit pohřeb. Jejich přítomnost byla
prozrazena a libčanská vrchnost je
dala pronásledovat. Jedna ze sester
zemřela na útěku u Kobylic, druhá
zmizela beze stopy.
Dlouhodobým problémem obce
bylo zúrodňování podmáčené půdy.
Mělo začít již před první světovou válkou, když v roce 1907 bylo
založeno meliorační družstvo, ale
povolání 47 záložníků do rakouské

Pohled na „Vala“ z cesty z Hrádku

armády práce oddálilo. K odvodnění zamokřených pozemků došlo
až v roce 1923. Po zmeliorování
pozemků a regulaci Radíkovického
potoka se vesnice zbavila močálů,
v jejichž středu byla kdysi založena,
byly vysušeny rybníky a postaven
železobetonový mostek. Poté teprve
bonita půdy stoupla.
Za druhé světové války se dařilo některým občanům stravovat
uprchlé sovětské zajatce. Radíkovičtí
se také dokázali připojit k záchraně
zajatců a vězňů pochodu smrti, který se na jaře 1945 na několik dní zastavil v nedalekém Hřibsku. Občané
se usnesli, že každá usedlost pro ně

připraví 25 l husté a dobře omaštěné
polévky, její jakost byla veřejně kontrolována. Dvacet i více konví vozil
denně do Hřibska důchodce Josef
Ledvinka. Tato humanitární akce
naštěstí proběhla bez perzekucí ze
strany okupantů.
Převážně zemědělská obec se
v 50. letech minulého století nevyhnula socializaci. JZD bylo založeno
v roce 1957. V roce 1962 se sloučilo
s okolními v Radostově, Hrádku a
Těchlovicích v jeden velký celek JZD
Mezilesí se sídlem v Radíkovicích.
Obhospodařovalo přes 700 ha zemědělské půdy.
Po roce 1989 obec znovu ožila.
Podrobněji o tom ale až někdy
jindy.
A co je letos nového v Radíkovicích? Pokročili jsme ve zvelebování
horní návse u zvoničky. Pískovcové
chodníky, keře a nové stromečky
a uprostřed lavičky pro pocestné
i domácí a taky pro kolaře, protože
cesta na Hrádek je dlouhá a je třeba
zastavit, občerstvit se … pokud zaujme pískovcový monolit se znakem
Radíkovic, vězte, že je dílem našeho
občana. Na dolní návsi jsme dětem
upravili hřiště, letos tam jsou branky
a záchytné sítě, příští rok už nový
trávník.
O natírání, sekání trávy, opravách
střech nebudu psát, ale protože je
čas na přání krátce po komunálních volbách, připojuji se k pisateli
v dřívějším zpravodaji, který uvedl
chmurnou současnost kostela v Suché, udělejme pro opravu něco! Také
hrádeckému podzámčí by slušela
ubytovací místa, hodně by se zvedl
turistický ruch a ubylo oprýskaných
zdí.
Ing. Zdeněk Hepner
Radíkovice
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Oslavy 777 let od první písemné zprávy o obci Stěžery jsou minulostí!
Od pátku 22. září do neděle 24.
září 2006 se Stěžery nezastavily!
Předchozí opatrné uvažování
hrstky
místních
organizátorů
o možných oslavách skončilo velkolepou slavností, která neměla obdoby ani v minulém století.
Předzvěstí oslav byly o týden dříve
obnovené sokolské „Stěžerské Šlapačky“, které pěšky nebo na kolách
představily zájemcům krásu okolí
Stěžer na trasách od 7 do 48 km.
Páteční lampionový průvod pod
vedením J. Jeřábkové, D. Smetiprachové a Jos. Kopeckého od Střední
odborné školy byl předzvěstí nečekaného zájmu nejen Stěžeráků,
ale i veřejnosti z okolí. Hasiči nesli
oslavný transparent, dechovka hrála
do pochodu a na šest set účastníků
s dvěma sty lampiony prošlo Malou
Stranou, přes Sídliště na hřiště. Tam
dostaly děti, které přišly s lampiony,
sladkou odměnu.
V sobotu 23. září 2006 se od
9 hodin otevřely brány tří velkých
výstav. Na počest historie obce byla
v Základní škole výstava 4.000 fotograﬁí a pěti kronik obce a spolků.
Kronikář obce Otto Kučera neočekával tak obrovský zájem spoluobčanů
i přespolních. Fotograﬁe byly vystaveny v pěti třídách až do nedělního
večera. První mysliveckou výstavu
se podařilo zrealizovat starostovi
p. Svatopluku Kněžourovi a ing. Milanu Loudovi s kolektivem dalších nad-

šenců. Unikátní sbírky paroží a ukázky
záslužné činnosti myslivců navštívilo
v prostorách Obecního úřadu velké
množství místních občanů i hostí.
Kouzelná výstava Zahrádkářů
v tělocvičně Obecní hospody byla
dílem dvou hlavních organizátorek
Zdeny Moravové a Vlasty Kavalírové. Doplňoval ji prodej rostlin ing.
J. Stolína a předvedení záslužných
včelařských aktivit. Květiny, ovoce
a ostatní zahrádkářské výpěstky byly
nádherně aranžovány a byla radost
se touto expozicí procházet.
Slavnostní zahájení oslav začalo
v sobotu v 10 hodin u Nákupního
střediska. Kočárem přijeli představitel kraje hejtman ing. Pavel Bradík
a předseda Mikroregionu Nechanicko pan Bedřich Moder. Byli uvítáni
květinami a děvčaty v krojích. Po zahájení starostou panem Svatoplukem
Kněžourem a po projevech hostí vystoupilo několik skupin mažoretek.
Jako perfektní atrakce projíždělo
vytrvale obcí staré hasičské auto
a F. Hajpišl celý v bílém spolu se
zetěm na hasičském a vysokém
kole. Čtyři kočáry tažené koňmi
celou sobotu i neděli vozily zájemce
na projížďku obcí. Před statkem
Agrosemu byly vystaveny nejmodernější hospodářské stroje a každý
si je mohl prohlédnout i zevnitř.
Zároveň poblíž, u Karkoszků, si
zejména děti s nadšením prohlížely
místní ZOO s převahou papoušků

a také malého ocelota.
Den otevřených dveří v místní
Střední odborné škole přivítaly starší návštěvnice bývalé Hospodyňské
školy. U Šulcovy vily vystavoval své
výrobky Průmysl kamene.
Velice úspěšné dny zažila také
místní cukrárna „U Špryňarů“ rodiny Němečkovy. Posezení v předzahrádce na chodníku a nákupy
cukrovinek po oba dny přivítaly
zvláště děti. Zde vyrobené „Stěžerské koláče“ a dorty dostal každý na
všech výstavách.
Neúnavnou práci a péči věnovaly
oslavám všechny ženy z Mateřské
školy pod vedením nové paní ředitelky Jiřiny Horáčkové. Vyvářely
pro zájemce obědy, obsluhovaly
hosty při posezení v předzahrádce,
prováděly výstavou dokumentující
život školky a slavnostně pohostily
představenstvo obce.
V Obecní knihovně pan ing.
V. Pavlíček vystavoval nejen nové
knihy, ale prezentoval také moderní
internetovou síť. Mimořádnou pozornost poutaly knihy historické.
Skauti s vedoucími K. Braunfuchsem a Z. Nedvídkem vztyčili před
klubovnou své nepostradatelné
teepee, uvnitř udržovali oheň a pro
hosty nabízeli buřty.
Sokol uspořádal tolik akcí, že je
obtížné všechny vyjmenovat. Od
turnaje v tenise, přes nebývalé
množství mistrovských zápasů v ko-

pané všech věkových kategorií až po
vyvrcholení v podobě unikátního
střetnutí staré gardy Slavie Praha
s našimi fotbalisty. Ani utkání Staré
gardy Stěžer nepostrádalo fotbalovou krásu. Večerní country ples na
hřišti spojený s lechtivou přehlídkou spodního prádla byl závěrečnou
perličkou všech těchto aktivit.
Hasiči a jejich velitel pan Horych
s „motorem společnosti“ Františkem
Hajpišlem byli všude. Organizovali
průvod, řídili dopravu, zajišťovali
parkovací plochy, předvedli v neděli
hasební zásah, vystavovali hasičskou
techniku, prezentovali ve zbrojnici
fotograﬁe z minulosti.
K oslavám se připojili i občané
ze Stěžírek s krásnou výstavou ve
Stěžírkách a laskavým zapůjčením
unikátní ruční hasičské stříkačky.
Velký zájem byl také o náš kostel
zasvěcený sv. Markovi. Pan Oldřich
Miška nestačil provádět zájemce,
s kterými mnohokrát vystoupil na
věž a předvedl i unikátní hodiny.
Vyvrcholením oslav byla mše svatá, kterou celebroval královéhradecký biskup Dominik Duka. Ať jeho
požehnání Stěžerám je příslibem
dobré budoucnosti. Slavnostním
ukončením oslav byl svatováclavský
koncert Gentleman Singers v kostele. Zapůsobil jako balzám na duši
a udělal tečku za krásnými dny, kdy
Stěžeráci byli jako jedna rodina.
Otto Kučera

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
od listopadu
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Zahájení oslav. Zleva Ing. Pavel Bradík, Bedřich Moder a Svatopluk Kněžour
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Listopad 2006
2. ROČNÍK STĚŽERSKÉ HALOVÉ LIGY - v nafukovací hale, pro všechny věkové kategorie. Informace:
ing. Marcel Tuček tel. 607 728 254
TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO MALÉ I VELKÉ TENISTY, Informace: paní Kolerová, tel. 737 978 041
STOLNÍ TENIS - Sokol Stěžery B - Jiskra Nový Bydžov B - okresní přebor I.tř. muži
STOLNÍ TENIS - Sokol Stěžery A - Sokol Železnice - krajská soutěž muži
STOLNÍ TENIS - Sokol Stěžery A - Sokol Stará Paka B - krajská soutěž muži
POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA v kulturním domě
KONCERT V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Nechanicích - komorní pěvecký sbor
VOCALENSEBLE Coburg Německo - Cantus Feminae Nechanice
DIVADLO PRO DĚTI  FERDA MRAVENEC V CIZÍCH SLUŽBÁCH - hraje divadlo DUHA Polná
DRAKIÁDA na fotbalovém hřišti
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL, hraje DJ Jindra Žák
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA, hraje Pohoda Band (tělocvična)
COUNTRY BÁL - hraje country skupina Anežka a její tygři
1. SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ A PREZENTACE ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ, KLUBŮ A OBČANSKÝCH
SDRUŽENÍ MIKROREGIONU NECHANICKO
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA,
otevřeno: 23.11. 9:00- 17:00 hod, 24.11. 8:00 - 17:00 hod, 25.11. 9:00- 18:00 hod, 26.11. 9:00 - 15:00 hod
STOLNÍ TENIS - Sokol Stěžery C - Jiskra Nový Bydžov C - okresní přebor II.tř. muži
VÁNOČNÍ KONCERT - dívčí sbor Kantiléna v kostele
Prosinec 2006
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI - sokolovna v Dohalicích, termín bude upřesněn
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ V KULTURNÍM DOMĚ  termín bude upřesněn
STOLNÍ TENIS - Sokol Stěžery B Sokol Chlumec n.C. C - okresní přebor I.tř. muži
STOLNÍ TENIS - Sokol Stěžery A - TJ Lánov - krajská soutěž muži
Sokol Stěžery A - Sokol Nová Paka - krajská soutěž muži
VÁNOCE NA ZÁMKU - Prohlídky vánočně vyzdobenou expozicí. Kuchařky vaří anglický punč ve
staré zámecké kuchyni. Otevřeno So - Ne 09:00 - 16:00 hod. www.hradekunechanic.cz
ZÁMECKÝ ADVENTNÍ KONCERT - VÁNOČNÍ HVĚZDY - Program: CH. Gounod, B. Smetana, A. Dvořák,
W.A. Mozart, I. Berlin, C. Franck Vánoční koledy.
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ - Mikulášská prodloužená
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI
VÁNOČNÍ KONCERT - Královédvorský komorní smíšený sbor - kaple na Dolním Přímu

18:00 hod ZÁMECKÝ ADVENTNÍ KONCERT - KOMORNÍ ORCHESTR UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
19:30 hod Program: W.A. Mozart, A. Vivaldi, E.H. Grieg, A. Corelli
18:00 hod VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Nechanicích
ADVENTNÍ VÝSTAVA  PERNÍKOVÉ VÁNOCE, 9. 12. 2006 v 10:00 hod slavnostní zahájení, otevřeno
do 16:30 hod, 10. 12. 2006 otevřeno 10:00 - 16:00 hod
17:00 hod KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE V BOHARYNI - Dětský pěvecký sbor ZUŠ Hořice v Podkrkonoší
18:30 hod STOLNÍ TENIS - Sokol Stěžery B - Sokol Třebechovice B - okresní přebor I.tř. muži
VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DŮCHODCE - obecní hostinec
18:00 hod ZÁMECKÝ ADVENTNÍ KONCERT - HANA MACIUCHOVÁ - recitace, KLASICKÉ DECHOVÉ TRIO
19:30 hod Program: verše J. Skácela, B. Reynka, Li-Čching-Čao, hudba W.A. Mozarta, J. Haydna, A. Corelliho.
19:00 hod VĚNEČEK TANEČNÍHO KURZU
VÁNOČNÍ KONCERT - Smíšený studentský sbor Gybon Hradec Králové v kapli
17:00 hod HLEDÁNÍ JEŽÍŠKA - tradiční průvod za Ježíškem od Kulturního domu v Nechanicích
18:00 hod VÁNOČNÍ KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU KAŠTÁNEK
8:00 hod STOLNÍ TENIS  VÁNOČNÍ TURNAJ mladší a starší žáci
PŘEDPŮLNOČNÍ ZPÍVÁNÍ v modlitebně Sboru cíkrve čs. husitské
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU - budova OÚ, kontakt: p. Jiří Havel: 736 239 300
13:00 hod STOLNÍ TENIS - VÁNOČNÍ TURNAJ MUŽŮ - 3. ročník memoriálu Ládi Kříže
20:00 hod SILVESTROVSKÁ VESELICE, hraje MARCUS (tělocvična)
Leden 2007
Divadelní představení Maurice Henneguina - PROLHANÁ KETTY hraje divadelní společnost HÁTA Praha
15:00 hod DIVADLO PRO DĚTI  MEDVÍDEK ŤUPÍNEK - hraje Divadlo Matěje Kopeckého Praha
PRAVIDELNÉ TANEČNÍ VEČERY  13. 1. a 27.1., 17. 2., 3. 3. a17. 3. 19,00-23,00 hod.
MYSLIVECKÝ PLES - Lověna Nechanice - bude upřesněno
MYSLIVECKÝ PLES - termín bude upřesněn
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zpravodajství - obce

Ochotnické divadlo mikroregionu Nechanicko
... pokračování ze str. 1
Lubno mělo divadlo již od roku
1910. Tuto činnost vyvíjelo místní
ochotnické sdružení dorostu. Od
roku 1927 hrál divadlo dorost republikánské strany (mládež agrární
strany).
Mokrovousy. V roce 1907 byl
založen Divadelní odbor Hospodářsko-čtenářské besedy. Hrálo se
v hostinci u Rybů. Spolek byl od
r. 1924 členem ÚMDOČ. V letech
1950 – 1960, tj. po zrušení spolků,
působil jako divadelní soubor Osvětové besedy a divadelní kroužek
místní organizace ČSM.
Mžany. Koncem osmdesátých let
19. století zde hostovali ochotníci
ze sousední vsi, čímž povzbudili
místní zájemce o divadlo natolik,
že založili Čtenářsko-divadelní
jednotu při Sboru dobrovolných
hasičů, která působila v letech 1886
– 1910. Od roku 1910 to byla Jednota divadelních ochotníků Tyl. Ta se
stala v roce 1923 členem ÚMDOČ.
Další organizace Divadelní spolek
Klicpera proslul za první republiky
hodnotným repertoárem a pečlivou
režií. Od roku 1939 do roku 1945
byla divadelní činnost ochromena
a posléze úplně zastavena. Divadlo
bylo znovu aktivní po roce 1945 až
do šedesátých let minulého století.
V padesátých letech působilo pod
Osvětovou besedou Mžany, později
při Družstevním klubu.
Nechanice. Začátky ochotnického
divadla jsou kladeny do doby národního obrození po roce 1848. Hráli
je studenti podporovaní místním
farářem Josefem Hájislavem Vindyšem. Zlatá éra nechanického divadla
začala koncem 19. století, kdy ve
městě působil jako notář JUDr. Josef
Štolba, autor řady veseloher, jejichž
témata vytěžil z maloměstského
prostředí. Mezi nejznámější patří
Vodní družstvo (hrál ji donedávna
v desítkách repríz Činoherní klub
Praha), Maloměstští diplomaté, Na
letním bytě a další. Divadelní spolek
Kolár pokračoval ve své činnosti
i za první republiky, kdy si trouﬂ
i na operetní představení. Divadlo se
hrálo i za druhé světové války až do
úplného zákazu okupační správou.
Bezprostředně po roce 1945 byla
činnost obnovena hrou K. Simonova
Ruští lidé. Intenzivní divadelní činnost pokračovala až do roku 1966.
Ročně byly na programu čtyři až pět
premiér. Poslední pokus o amatérské
divadlo byla úspěšně inscenovaná
dětská komedie, žáky nechanické
školy, Jedničky má papoušek.
Nerošov. Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale i v této malé osadě se dle
pamětníků hrálo ochotnické divadlo.

Popovice měly ochotnické divadlo až od šedesátých let 20. století
díky organizaci Československého
svazu požární ochrany, který byl dříve „čilý i na poli dovadelním“.
Probluz. V obci byl založen
Spolek divadelních ochotníků již
po roce 1900. V roce 1927 se zapojil jako Divadelní odbor Sboru
dobrovolných hasičů a Divadelní
odbor Sokola. Nepravidelně, v letech
1918 – 1938, hrál divadlo Divadelní
odbor Hospodářské besedy.Po roce
1948 přešla osvětová činnost do
Osvětové besedy vedené ředitelem
školy J. Kamprlem, tudíž i ochotnické divadlo. Kromě toho se pořádaly
z Probluze divadelní zájezdy do blízkých měst.
Pšánky získaly možnost mít
ochotnické divadlo až po roce 1945,
kdy bylo občanskou svépomocí
vybudováno v nedalekém lesíku Kamenice přírodní divadlo. V něm pak
místní Divadelní spolek uskutečnil
desítky divadelních představení
vlastních i hostujících amatérských
a profesionálních souborů. Do
divadla bylo zavedeno elektrické
osvětlení, takže bylo možné hrát i ve
večerních hodinách a byl zřízen též
taneční parket. Bohužel od šedesátých let minulého století tato činnost
ochabla.
Puchlovice. V obci existoval Zpěvácký spolek Rozkvět, který byl roku
1922 zaregistrován jako řádný člen
ÚMDOČ. Divadelní odbor Sboru
dobrovolných hasičů hrál divadlo
od roku 1927.
Sadová. Informace jsou velmi
kusé. Je známo, že ochotnické
divadlo se hrálo prvně v roce 1868,
tj. dva roky po osudné bitvě 3. července, která obec silně poničila.
Staré Nechanice. Zde působila
od roku 1927 Jednota divadelních
ochotníků Svornost. Spolek byl činný ještě v roce 1937.
Ve Stěžerách působil již v roce
1867 Zpěvácko-ochotnický a hudební spolek Mladota. Zpočátku
v něm účinkovali vskutku jen mladí
lidé, oﬁciálně byl ustaven roku 1898.
Divadelníci se v roce 1920 spojili se
Sokolem, aby se v roce 1940, kdy se
očekávalo rozpuštění Sokola, znovu
osamostatnili. Kromě toho působil
v obci od roku 1927 Divadelní odbor DTJ a divadelní odbor FDTJ.
Ochotníci sdružení v Dělnické tělovýchovné jednotě sehráli například
v roce 1939 operetu Za naší salaší.
V roce 1939 byl ustaven spolek
Dobroslav, který kryl po rozpuštění
Federované dělnické tělovýchovy činnost persekuovaných osob.
V roce 1950 byl stejně jako ostatní
spolky zrušen a převeden do JZD

a jeho činnost tím i skončila. Spo- Baluckiho.
Trnava. Zde hrál ochotnicky dilek divadelních ochotníků Mladota
uspořádal v letech 1920 až 1943 200 vadlo dorost Republikánské strany,
her, převážně klasického repertoáru. a to od roku 1925.
Třesovice. Učitel V. Deyl založil
Čítal v době největšího rozkvětu 98
roku 1903 Divadelní odbor Hosčlenů.
Stěžírky měly od roku 1905 di- podářsko-čtenářské besedy Palacký.
vadelní spolek Vlastimil. Zmínky Hráli divadlo mimo období první
světové války až do roku 1943. Od
o něm jsou ještě v roce 1927.
V Sobětuši hrál divadlo od roku roku 1922 trvala spolupráce se So1911 Dramatický odbor Čtenářské kolem, který ustavil svůj divadelní
odbor v roce 1921 a udržel jeho
besedy Havlíček.
Stračov. Divadelní odbor Sboru činnost až do roku 1951. Celkem se
dobrovolných hasičů vyvíjel činnost v Třesovicích uskutečnilo 115 divaod roku 1927. Kromě něj i Jednota delních her.
V Tůni byla založena Jednota
divadelních ochotníků Štolba a po
roce 1945 Divadelní spolek Stra- divadelních ochotníků v roce 1925.
Byla činná až do roku 1938.
čovan.
Zvíkov. Po první světové válce,
V Suché hráli ochotníci divadlo
již od roku 1883 v hostinci u Šul- kolem roku 1920 byl založen Spolek
ců. Jeviště si půjčovali v sousedním divadelních ochotníků, jehož dlouStračově. Z toho vyplývá, že před- holetým předsedou byl František
chozí údaj o divadle v této obci Pražák. Každou zimu byla uvedena
není úplný. V roce 1896 byl v obci nejméně jedna hra. Za nacistické
založen Sbor dobrovolných hasičů okupace činnost postupně ustala,
a ochotníci od této doby působili aby po osvobození ochotnické
jako Divadelní spolek SDH, který divadlo na krátký čas ožilo.
Získané informace jsou bohužel
vychoval celou generaci divadelních
amatérů. Od roku 1923 měla Suchá v řadě případů kusé a neúplné.
nové jeviště, na kterém se hrálo Odpovídá to tomu, jak byly získány
s výjimkou okupace až do roku z níže uvedené literatury. V mnoha
1961, kdy činnost ustala. Další spo- obcích zcela jistě žijí pamětníci zašlé
lek, Jednota divadelních ochotníků slávy ochotnického divadla. Redakzaložená roku 1925 neměla dlouhé ce uvítá, když se o své vzpomínky
a údaje podělí se čtenáři tohoto čatrvání, pouze do roku 1937.
Těchlovice. Historie divadla v ob- sopisu a napíší o nich do některého
ci je velmi pestrá. V roce 1891 zalo- z příštích čísel.
Václav Pražák
žil učitel Houžvička dětský divadelní
Prameny: Místopis amatérského
spolek, který hrál v hostinci u Hysků
divadla I. a II. díl.
na provizorním jevišti ze sudů
a plachet. Od roku 1905 vedl soubor
učitel Brossman, který
nastudoval hry Dívčí
válka, Hanácká svatba.
Od roku 1919 do 1925
zde byl činný ochotnický
spolek Kolár (hry 1921
Jánošík, 1922 Psohlavci
– obě v přírodním prostředí místního písníku).
Od roku 1923 vedl soubor učitel Hýsek. Teprve
v roce 1927 začali hrát
divadlo dospělí v Divadelním odboru Sokola
a dramatickém odboru
Sboru
dobrovolných
hasičů. Představení v přírodě: Libušin soud, Domov a víra a též opereta
Chaloupky pod horami.
Divadelní odbor Sokola
uskutečnil do roku 1933
16 představení. Spolek
divadelních
ochotníků
Kolár hrál představení
i za druhé světové války,
Divadelní soubor Kolár, hra Maxima Gorkého
v roce 196O hru Pan
Vassa Železnovová 29. 11. 1957
radní si neví rady autora

zpravodajství - obce
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Na ZŠ v Dohalicích z ačal nov ý školní rok
Srpnové počasí o letošních
prázdninách našim školákům moc
nepřálo. Dá se říci, že se umoudřilo, až když děti usedly 4. září do
lavic naší vesnické malotřídky. Při
slavnostním zahájení školního roku,
kterého se zúčastnili také rodiče
a představitelé obou obcí – Dohalice
a Mokrovousy, jsme přivítali sedm
prvňáčků a samozřejmě i ostatní
žáky. Vstoupili do zrekonstruované
školy, která přes prázdniny zaznamenala výrazné změny v podobě
nové dlažby a barevných stěn.
V letošním školním roce dochází
do naší školy 1. - 5. postupného
ročníku 38 žáků z Dohalic a Mokrovous. Vyučování probíhá ve dvou
třídách. I. třídu navštěvují prvňáčci
a druháci, II. třídu zbývající tři ročníky. Po vyučování mohou děti trávit svůj volný čas ve školní družině
prostřednictvím různých zájmových
kroužků. Jsou jim k dispozici tyto
kroužky: výtvarný, dramatický, počítačový, kroužek dovedných rukou,
sportovní hry pro mladší žáky i pro
starší žáky. Počítače i internet jsou
využívány jak při výuce, tak s nimi
mohou žáci pracovat o přestávkách,
před vyučováním i po něm. Dra-

matický kroužek se představí vždy
s nacvičeným programem veřejnosti při rodičovských schůzkách a také
dětem mateřské školy v Třesovicích.
Každoročně na podzim se žáci
zúčastňují plaveckého výcviku
v plavecké škole v Hradci Králové.
Úspěšně reprezentují naši školu
v různých sportovních kláních, která probíhají na úrovni okrskových
a okresních soutěží malotřídních
škol. Velmi dobře si vedou při vánočních a velikonočních turnajích
ve vybíjené. Většinou se umísťují na
předních místech a několikrát dosáhli až na příčku nejvyšší. Dále se
pravidelně účastní lehkoatletických
přeborů, kde někteří jedinci bývají
obávanými soupeři pro ostatní závodníky.
Kulturně se děti vyžívají při
návštěvách divadelních představení, různých exkurzích (např. při
prohlídce památek hlavního města
Prahy nebo krajského města Hradce
Králové, návštěvě hvězdárny atd.)
a také na školních výletech na konci
školního roku. Nejvíce se ale děti
asi těší na projektové dny „Čertí“
a „Čarodějnická“ škola, na vánoční
besídku a karneval. Nelze opome-

1. místo ve vybíjené o pohár ředitele ZŠ Habrmanova 5. 10. 2006

nout po celý rok netrpělivě očekávané třídenní stanování na zahradě
školy spojené s cyklistickými výlety.
Jeden z nich, a to na Chlum, se stal
dlouholetou tradicí.
V loňském roce oslavila naše
škola 140. výročí vzniku. Byla postavena v roce 1865, ale po roce byla
budova zničena pruským granátem
v průběhu bitvy 3. července a po té

opět postavena.
Škole v Dohalicích a hlavně dětem, které ji navštěvují přeji hodně
síly do tohoto školního roku, který
před dvěma měsíci začal a hodně
úspěchů v práci, při sportu i v životě.
A také ať nás nadále reprezentují tak
úspěšně, jak tomu bylo dosud.

Příjemně strávené odpoledne
V době plné spěchu stojí zato
se alespoň na chvíli zastavit
a prožít odpoledne se svými dětmi.
Tuto možnost měli rodiče těch,
které navštěvují mateřskou školu
v Boharyni, při akci konané v pátek
15. září nazvané „Loupežnická
stezka“. Rodiče si ověřili znalosti
svých ratolestí, které na stezce
doprovázeli. Děti si pak u deseti
loupežníků opakovaly to, co se už
v mateřské škole naučily. Určovaly
názvy přírodnin, stromů, ovoce

a zeleniny, poznávaly lesní zvířátka
a nechyběly ani sportovní disciplíny
jako například hod šiškou do koše.
Zasloužené odměny se jim dostalo
na zahradě školy. Tam čekala hodná
čarodějnice, která proměnila ovocný
strom v „buřtovník“, na kterém
vyrostly párky pro všechny děti.
Hned si je opekly a s chutí snědly.
Podle ohlasu dětí i rodičů věřím, že
se bavili všichni a nikdo nelitoval.
Iva Špráchalová,
učitelka MŠ Boharyně

MŠ Boharyně 15. 9. 2006 “Loupežnická stezka“

Základní škola v Boharyni se hlásí
Začátek školního roku 2006/2007
je pro nás v Boharyni stejně jako
pro každou malou vesnickou školu
malým svátkem. Znamená to, že
i tentokrát se nám podařilo vybojovat naši „malou existenční bitvu“.
Obecní úřad nám v tomto úsilí
naštěstí poskytuje podporu, a tak
se krok za krokem naše stará školní
budova mění k lepšímu. Není nic
snažšího než se k nám do školy přijít
podívat! Obzvláště rádi bychom
přivítali rodiče budoucích prvňáčků.
Ti se mohou přesvědčit, že i malá
vesnická školička může jejich dětem
nabídnout příjemné školní prostředí
a moderní výuku. A také spoustu
mimoškolních aktivit – sportov-

ně výtvarný kroužek ”Neposedná
pastelka“, pro mladší děti kroužek
anglického jazyka a pro ty starší
počítačový kroužek ”Smajlík“. Ano,
máme co nabídnout a máme se i čím
pochlubit. Oproti velkým školám
máme především výhodu v tom,
že všem žákům můžeme a chceme
věnovat dostatek času. V každém
dítěti rozvíjíme osobnost a jeho
zájmy. Působíme prostě jako jedna
velká rodina.
A na závěr bychom Vás chtěli
s předstihem pozvat na tradiční
Vánoční zastaveníčko, které pro Vás
v Boharyni chystá místní OÚ, Dámský klub a naše škola.

ŠP Rovensko pod Troskami, školní rok 2005 - 2006

Mgr. Miroslav Schmidt,
ředitel školy
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Spor y o majetek rodu Harrachů
Již řadu let dostávám spoustu
otázek, týkajících se vracení majetku
(hlavně zámku Hrádek) původním
majitelům – Harrachům. V následujících řádcích předkládám právní
přehled všeho, co se z dostupných
materiálů podařilo získat.

měru Okresního národního výboru
v Hradci Králové (dále jen HK)
z 11.12. 1946. Stefanie Harrachová
se proti tomuto rozhodnutí odvolala,
ale výměr byl opět potvrzen rozhodnutím Zemského národního výboru
v Praze ze dne 31. 3. 1947.
Ferdinand
Bonaventura,
syn
Závěť a konﬁskace
posledního majitele zámku a jeho
Poslední majitel zámku, Jan Ne- závětní dědic, tragicky zemřel při
pomuk Antonín hr. Harrach (1904- autonehodě dne 25. 8. 1961.
1945), zřídil 8. 9. 1941 formou notářského zápisu závěť, ve které ustanovil
Restituce
dědicem svého prvorozeného syna,
Arnošt Leonhard Harrach učinil
Ferdinanda Bonaventuru. Manželka první podání ve věci restituce harraJana Harracha, Stefanie (*1917), ro- chovských statků dne 24. 1. 1993, na
zená hraběnka z Eltzu, nebyla opome- základě zákona 229/1993 Sb. o úpravě
nuta a podle závěti jí byl „zanechán vlastnických vztahů k půdě (zákon
výnos a bankovní schránka cenných o půdě). Toto podání bylo Okresním
papír(...) měsíční renta ve výši 2 000 pozemkovým úřadem v HK dne
RM /říšských marek/“ atd.
2. 12. 1993 zamítnuto jako opožděPro případ, že by se závětí urče- né. Proti tomuto rozhodnutí Arnošt
ný dědic neujal dědictví, zůstavitel Leonhard Harrach podal opravný
Jan Harrach ustanovil svého brat- prostředek k Ministerstvu zeměrance Arnošta Leonharda Harracha dělství, které zamítavé rozhodnutí
(*1920), tzv. ﬁdeikomisárním sub- Okresního pozemkového úřadu dne
stitutem. (Institut ﬁdeikomisární 17. 1. 1994 potvrdilo.
substituce v podstatě znamená, že pro
Po novele zákona o půdě v r. 1996
případ, kdy se stanovený dědic ne- učinil Arnošt Leonhard Harrach nové
ujme dědictví, na jeho místo nastoupí podání, které bylo Okresním úřadem
určený náhradník. Institut ﬁdeikomi- v HK - pozemkovým referátem - dne
su byl ale v ČSR zrušen již v roce 1924 17. 6. 1999 opět zamítnuto. Proti
zákonem č. 179/1924 Sb.)
tomuto rozhodnutí podal Arnošt
Jan Harrach zemřel v americkém Leonhard Harrach další opravný proválečném zajateckém táboře v Bad středek, mylně označený jako odvoKreuznach (Německo) dne 12. 5. lání (šlo o opravný prostředek podle
1945, jako příslušník - důstojník říš- Hlavy V. Občanského soudního řádu
skoněmecké armády (Wehrmachtu). v platném znění - nikoli odvolání)
Vdova Stefanie Harrachová po kon- a došlo k tzv. kompetenčnímu sporu.
ﬁskaci majetku, provedené na základě V něm Nejvyšší soud rozhodoval
tzv. Benešových dekretů, zažádala o místní příslušnosti (tj. který orgán
v září roku 1945 za svého manžela je příslušný k rozhodování ve věci)
o vypuštění harrachovských zeměděl- pro tento opravný prostředek a rozských statků z konﬁskace. Její žádost hodl ve prospěch Krajského soudu
byla zamítnuta prostřednictvím vý- v HK. Ten dne 24. 10. 2000 zamítavé

rozhodnutí Okresního úřadu ze dne
17. 6. 1999 potvrdil.
Proti rozhodnutí Krajského soudu
v HK podal Arnošt Leonhard Harrach ústavní stížnost, kterou Ústavní
soud ČR dne 17. 7. 2002 zamítl jako
neopodstatněnou a v odůvodnění
mimo jiné doporučil stěžovateli, aby
se „svého tvrzeného práva, s odkazem
na argumenty týkající se ležící pozůstalosti, domáhal jiným procesním
způsobem“.
Žaloby na určení vlastnictví
Arnošt Leonhard Harrach se tedy
žalobou ze dne 9. 7. 2003 domáhal
u Okresního soudu v HK určení že:
1) Jan Harrach nebyl v době účinnosti dekretu 12/1945 Sb. subjektem
konﬁskace,
2) nikdy nebylo o konﬁskaci pravomocně rozhodnuto,
3) ležící pozůstalost nebyla subjektem konﬁskace (chybějící opatrovník
atd.),
4) dotčené nemovitosti nepřešly do
majetku ČR.
Okresní soud v HK tuto žalobu
dne 5. 3. 2004 zamítl s tím, že kromě
jiného chybí právní zájem na straně
žalobce (jednalo se o žalobu „na určení“, pro kterou je nutné právní zájem
prokázat). Proti tomuto rozhodnutí se
žalobce odvolal ke Krajskému soudu
v HK, ale ten prvoinstanční rozhodnutí dne 20. 9. 2004 potvrdil. Žalobce
využil i mimořádného opravného
prostředku, který má náš právní řád
k dispozici – dovolání, které však
bylo také Nejvyšším soudem dne
14. 8. 2005 odmítnuto.

knihoven“. V rámci této akce, byly
vyhlášeny dvě výtvarné soutěže
pro žáky Základní a speciální školy
v Nechanících – „Moje nejmilejší postavička z pohádek Václava
Čtvrtka“ a „Cesta do knihovny“.
Postaviček Václava Čtvrtka se sešlo
takové množství, že je ani nebylo
možné všechny vystavit. Výtvarně
byly velmi pěkně zpracované a dalo
opravdu velkou práci vybrat ty nej.
Hůře dopadla druhá soutěž – vytvoření mapky či směrovky s nápaditým označením cesty do knihovny.
Jako kdyby žáci nevěděli co mapa či
směrovka je. Pouze tři z nich úkol
splnili podle zadání a byli odměněni
– Bára Dvořáková, Kristýna Henebergová a Martin Válek.
Součástí „Týdne knihoven“ byla

řízení, jež bylo přerušeno, než bude
určeno vlastnictví dotčených statků
(jako prejudiciální tj. předběžná
otázka). V listopadu roku 2005 Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový
úřad HK, oznámil účastníkům řízení,
že připravuje vydání negativního rozhodnutí ve věci podaného návrhu na
vydání nemovitostí konﬁskovaných
Janu Harrachovi dle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. Stejné
rozhodnutí měly údajně vydat i další
dotčené Pozemkové úřady a to v Semilech, Trutnově a v Táboře.
Harrachové byli po staletí významným českým šlechtickým rodem.
Mnozí členové tohoto rodu zastávali
v minulosti vysoká místa v úřadech,
armádě a v církvi. Harrachové významným způsobem ovlivnili hospodářský rozvoj v mnoha regionech
v našich historických zemích. Obrovský podíl na tom měl i Jan Nepomuk
František hr. Harrach (1828-1909),
který byl navíc velký vlastenec, národní buditel, český politik, spoluzakladatel Národního muzea v Praze,
mecenáš různých kulturních cen
a spolků, významně podporoval českou školu a spolek Komenský ve Vídni atd., atd. Škoda jen, že poslednímu
představiteli rodu byl bližší majetek
než národní čest a věrnost Československé republice, jak to naopak
prokázali mnozí čelní představitelé
dalších historických rodů. Ale to jsou
soudy, které mi nepřísluší...
Ivan Šenk,
správce zámku Hrádek u Nechanic

Poznámka: článek byl zpracován za
Dědické řízení
významné pomoci naši průvodkyně sl.
V roce 2001 bylo u Okresního sou- Petry Skácalové, studentky Právnické fadu v HK zahájeno obligatorní dědické kulty Univerzity Palackého v Olomouci.

i tématicky zaměřená výstava
„Historie a současnost pojízdných
knihoven“. Seznámila návštěvníky
s tím, jak vypadá a co vlastně představuje pojízdná knihovna – bibliobus, tj. kdy a kde vznikla a jak
funguje dnes v zahraničí i u nás.
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Zprávy z Městské knihovny v Nechanicích
V posledních letech nás knihovníky trápí úbytek dětských čtenářů,
a tak se snažíme o jejich získání při
různorodých pořadech. Nechanická
knihovna již třetím rokem „Pasuje
malé čtenáře“ a každý rok se účastní
celostátní akce „Týden knihoven.“
Letošní „Pasování malých čtenářů“ proběhlo 5. září a každý nový
čtenář si mohl v knihovně hned
zapůjčit svou první knihu. A aby
tato návštěva byla pro děti opravdu
zajímavá, přišel jim medaile „Malý
čtenář“ a průkazku čtenáře předat
sám „pan hrabě Harrach“ ze sousedního zámku Hrádku. Vyprávěl
dětem, jak to bylo s knížkami dříve a
popřál jim mnoho pěkných zážitků
při četbě knih.
O měsíc později proběhl „Týden

spolky

Uvedené výstavy mohou zájemci
shlédnout do poloviny listopadu
v prostorách Kulturního domu
v Nechanicích, kde sídlí městská
knihovna.
Hana Kramářová,
knihovnice

Výtvarné soutěže “Moje nejmilejší postava z pohádek V. Čtvrtka“ a “Cesta do knihovny“

K nejstarším činnostem člověka
od pravěku patřil lov. Původně
provozovaný většinou v tlupách,
nebyl výsadním právem, zvířata byla
přírodním bohatstvím, a tak lovil
každý, kdo potřeboval, kdykoliv
a kdekoliv. Původní zbraně byly jednoduché - kyj, opracovaný kámen,
lapací jámy, nahánění zvířat na srázi
odkud propadala do hloubky. Později k lovecké výzbroji patřily luk
se šípy, oštěp, sekera a nůž. V mladší
době kamenné nastala změna. Ze
sběru a pěstování planých rostlin se
vyvinulo pěstování polních plodin
– primitivní zemědělství. Rozvoj
lovu přispěl k počátkům chovu domácích zvířat a pastevectví. Do této
doby, asi 3000 př.n.l., se také klade
domestikace psa a koně.
Rolnictví a pastevectví vedlo
k rozdělení půdy, ke vzniku soukromého vlastnictví a tak nastala
spojitost lovu s územím. Lov přestal být právem všech, jeho právo
bylo spjato s vlastnictvím půdy.
S rozdělováním půdy,
nabýváním majetku a postupující dělbou
práce se společnost začala jednak
diferencovat, vznikala nadřízená
a podřízená vrstva, jednak soustřeďovat kolem významných rodů.
Řízení společnosti se postupně centralizovalo, feudálové počali soustřeďovat svou moc, vznikl pojem státu.
V čele společnosti stanul panovník,
který získal výsadní právo na lov,
tzv. regál. S rozvojem feudalismu
rostla moc šlechty na úkor panovníka včetně omezování výhradního
práva lovu.
Nařízení krále Václava IV. z roku
1388 uvádí, že lov je výsadou vrchnosti a šlechty - právo dominikální.
Ve 14. století byly zakládány první
obory a do nich introdukováni bažanti. Z roku 1465 pochází zpráva
o daňcích v našich zemích. V klášterních zahradách byli zaváděni divocí králíci. V jižních Čechách začalo
v 16. a 17. století vzkvétat bobrovnictví, tj. lov bobrů v tamních vodách.
V 18. století existovalo v Čechách již
59 obor a 188 bažantnic.
V 17. a 18. století byly zakládány
lovecké řády, sdružující šlechtické
lovce. U nás založil František Antonín Špork v roce 1695 lovecký Řád
sv. Huberta. Císař Josef II. vydal
v roce 1781 patent o zrušení nevolnictví a v roce 1786 řád o myslivosti
neboli všeobecný honební patent.
Ten uvolnil poddaným na robotách,
upravil ochranu polních plodin,
ukládal hradit škody působené
lovem a zvěří. Po revolučním roce
1849 vyšel říšský zákon o myslivosti.
Jím bylo zrušeno dominikální právo
myslivosti, které bylo do té doby

Fotograﬁe je pořízena v roce 1992 při Výroční členské schůzi a slavnostním otevření nové klubovny.

spojeno s vlastnictvím půdy. Začaly
vznikat honitby vlastnické (115 ha)
a honitby společenstevní sdružující
pozemky drobných vlastníků půdy
jedné obce. Hrabě Špork zavedl do
Čech podle francouzského vzoru
kulturu do myslivosti, uniformy
lesního personálu, parforsní hony,
myslivecké tradice, troubení při
honech a slavnostní nástupy s fanfárami. To vše lze shlédnout na
mysliveckých slavnostech konaných
např. v Kuksu.
Po vzniku Československé republiky byla založena Československá
myslivecká jednota. V roce 1929
byl přijat Národním shromážděním
tzv. malý honební zákon pojednávající o dobách lovu, hájení zvěře
a vydávání loveckých lístků. V době nacistické okupace vyšlo roku
1941 vládní nařízení, kterým byla
pozměněna nejmenší výměra honiteb na 150 ha a zavedeno povinné
fyzické členství v České myslivecké
jednotě. Tím opatřením zajišťovala
okupační správa přísnou evidenci
střelných tj. loveckých zbraní. Po
osvobození 1945 bylo právo myslivosti sjednoceno. Nový zákon prosadil nejen aspekt hospodářský, ale
i kulturní. Právo lovu bylo nadále
vázáno na vlastnictví honebního
pozemku, jehož výměra byla 150
a 200 ha. V důsledku únorových událostí roku 1948 byly z pronájmů honiteb vyloučeni jednotlivci. V roce 1962
byl výkon práva myslivosti odloučen

od vlastnictví honebních pozemků.
Nejmenší výměra byla upravena na
500 ha a právo myslivosti příslušelo
třem skupinám organizací - státním
lesům, státním statkům a jednotným
zemědělským družstvům.
Po roce 1989 se stalo řídícím
orgánem myslivosti ministerstvo
zemědělství. Výměra zůstala jak
dosud tj. 500 ha a právo myslivosti
bylo zpětně vázáno na vlastnictví
honebních pozemků. V roce 1992
byly obnoveny soukromé honitby
a honební společenstva, která honitby pronajímají nebo provozují
ve vlastní režii. V roce 2002 byly
dosavadní honitby dány do souladu
se zákonem.
Po roce 1945 vznikly téměř v každé
vesnici myslivecké spolky na základě
vlastnictví honebních pozemků.
V severní části našeho mikroregionu
to byly Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, Horní Dohalice,
Mokrovousy. Po roce 1951, když byly
zemědělské podniky sdružovány do
větších celků, také myslivecké spolky se slučovaly do větších honiteb
a byly přejmenovány na sdružení. Tak
vznikla myslivecká sdružení Mžany
a Mokrovousy. V roce 1975 se sloučily zemědělské podniky Mžany
a Mokrovousy a tím i myslivecká
sdružení Mžany a Mokrovousy
do jedné honitby pod názvem MS
Mžany.
V roce 1992 dalo zemědělské
družstvo do smlouvy o pronájmu

zemědělské půdy i pronájem honebních pozemků a ustanovenou
honitbu pronajalo MS Mžany.
V roce 2001 ministerstvo zemědělství vydalo metodické pokyny
pro vznik honebních společenství
a následovala organizační opatření
podle litery zákona. Vzniklo honební společenstvo Mžany čítající
okolo 500 vlastníků. To pronajalo
na valné hromadě honitbu mysliveckému sdružení Mžany. V tomto roce
byla také přičleněna část pozemků
u obce Třesovice. Stávající honitba
má výměru 1731 ha a 32 členů MS.
Myslivecké sdružení se zabývá
přikrmováním zvěře v zimní době,
tlumením stavů škodné zvěře, klubovou činností a pořádá kulturní
a společenské akce určené pro
širokou veřejnost. Je to každoroční myslivecký ples v Dohalicích
s bohatou tombolou, podzimní
zkoušky loveckých psů, sokolnické
dny, červnové setkání myslivců.
V roce 1992 byla zprovozněna klubovna ve Mžanech. Její rekonstrukce trvala tři a půl roku a členové
při ní odpracovali velké množství
brigádnických hodin. Nyní se zde
odehrávají veškeré akce a je také
vyhlášená svou zvěřinovou kuchyní.
Letos, 30. září 2006, pořádalo MS
Mžany ve spolupráci s MS Hněvčeves podzimní zkoušky loveckých
psů velkých plemen. Akce byla hojně navštívena a měla zdárný průběh.
Břetislav Hnízdil
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Stolní tenis ve Stěžerách 2005/2006
Obec Stěžery se skládá ze čtyř částí.
Stěžer, Charbuzic, Stěžírek a Hřibska.
V ní je sdruženo celkem 1690 obyvatel. Místní Tělovýchovná jednota
Sokol nabízí několik druhů sportů
a pohybových aktivit, ať už pro předškolní děti, žáky, dorostence, dospělé,
tak samozřejmě i pro ty nejstarší.
Sportem, který si mohou zájemci vybrat, a lze jej provozovat v jakémkoli
věku, je stolní tenis. Prostřednictvím
tohoto článku bychom vás chtěli se
stěžerským oddílem seznámit.
V uplynulé sezóně 2005/2006
trénovali i hráči v nově zrekonstruované herně vedle obecního
hostince. Čtyři modré stoly, kvalitní
osvětlení a vhodná podlaha poskytují stěžerským stolním tenistům ty
nejvhodnější podmínky pro trénink
a soutěžní utkání. Stěžerská herna
patří bezesporu ke kvalitní špičce
v kraji. Naši hráči odehráli mnoho
přátelských utkání. Objíždějí turnaje
po východních Čechách, aby získali
zkušenosti a poznali nové tenisty.
Ač jsou někteří hráči teprve ve svých
sportovních začátcích, objevují se již
poměrně slušné výsledky. Začneme-li
od mladších žáků, tak se v krajském
žebříčku umístili Lukáš Dufek, Martin
Lán, Josef Slavíček a Vojtěch Šanc na
35. – 74. místě. Starší žáci, Vojtěch
Potůček na 15. místě, Albert Kostanjan na 18., David Hovad 19. – 20., Jan
Nosek 31. – 33., Jiří Chvojka, Tomáš
Kulhánek, Tomáš Lán, Jakub Nosek
a Josef Slavíček na 34. – 84. místech.
Tito všichni jmenovaní zatím nabírají
v kraji zkušenosti, ale tím si musí projít každý začínající hráč. Soudě podle

nasazení a chuti do hry, se už brzy
někteří z nich přiblíží vyšším příčkám
tabulky. Tak jako v právě minulé sezóně se to podařilo našim dorostencům.
V této kategorii je v kraji velmi silná
konkurence, mnozí dorostenci již
hrají vyšší mužské soutěže, a proto
si ceníme umístění Adama Prouska,
8. místo, Tomáše Kvasničky 15. – 16.,
Davida Novotného a Jiřího Plachty
oba 18. – 19., Davida a Martina Hovadových a Pavla Hulaje, všichni na 37.
– 67. místech.
V okresních soutěžích družstev
mládeže vybojovali stěžerští dorostenci ´B´ báječné 1. místo, starší žáci ´B´
2. místo a žáci družstva ´C´ 5. místo.
Mladší žáci skončili na 3. místě. V této
sezóně jsme navíc přijali do oddílu
i dívky, a proto doufáme, že se o nich
již brzy dočteme ve výsledkových listinách dámských soutěží. Závěrem mi
dovolte nahlédnout do výsledkových
tabulek mužů. V okresním přeboru II.
třídy se náš tým ´C´ umístil na 4. místě. V této sezóně se pokusí, a díky intenzivnímu tréninku doufáme úspěšně, postoupit do okresního přeboru
I. třídy. V této soutěži se již nacházejí
dva další týmy. ´B´ tým se umístil
na 6. místě a stěžerské ´A´ družstvo,
které „bez ztráty kytičky“, dosáhlo na
titul okresního přeborníka družstev,
postoupilo do krajské soutěže II. třídy!
Zde to budou mít naši reprezentanti už
o poznání obtížnější. Přesto doufáme,
že zprávy i po této sezóně budou
neméně optimistické, a že se hráčům
podaří vyrovnat i výkonnostně vyspělejšími soupeři.

Muži TJ Sokol Stěžery. Zleva: Adam Prousek, Vít Prousek, Josef Zavřel a Přemysl Šanc

Muži, Okresní přebor I. tř. 2005/2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sokol Stěžery A
TTC Salamandr Hradec Kr.B
Sokol Chlumec n.C. C
Sokol Hradec Králové 2 E
Jiskra Nový Bydžov B
Sokol Stěžery B
Sokol Třebechovice B
Sokol Hradec Králové 2 F

14
14
14
14
14
14
14
14

14
9
7
7
6
6
3
2

0
1
0
0
1
0
2
0

0
4
7
7
7
8
9
12

202:50
150:102
129:123
124:128
118:134
123:129
86:166
76:176

42
33
28
28
27
26
21
18

Za družstvo A nastupovali: Přemysl Šanc, Josef Zavřel, Adam Prousek,
Vít Prousek a Tomáš Kvasnička
Za družstvo B nastupovali: Karel Šimek st., Václav Tichý, Petr Bohdanecký, Jiří Novák a David Novotný

Přemysl Šanc

Nafukovací hala ve Stěžerách
mikroregion

Nechanicko

Nafukovací hala ve Stěžerách nabízí možnost pronájmu v pondělí,
čtvrtek a v sobotu. Pronájem celé haly (rozměr hřiště 35x20m) 400 Kč/
hod, pronájem jednoho ze dvou kurtů na tenis či volejbal 220 Kč/hod,
info: K. Šimek, tel.: 777 844 002

pf 2007

Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů.
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