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Hradecký venkov, o.p.s., MAS – co si pod tím představit?
Vzniku obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov předcházela
pracovní jednání zástupců tří partnerských mikroregionů Obce Památkové zóny 1866, Urbanická brázda
a Nechanicko. Dlouhodobá spolupráce těchto svazků byla uzavřena už
před lety. Spolupráce zatím probíhala
na základě vzájemných výměn zkušeností, postupu v řešení problematických záležitostí, informovanosti,
společných projektů, ale také i za
účelem zvýšení prestiže regionů. Již v
loňském roce se uskutečnila diskuse o
problematice vytvoření místní akční
skupiny (dále jen MAS). Až na podzim loňského roku se tato myšlenka
stala aktuálnější, a to po zjištění, že
se největší pravděpodobností pro
tyto skupiny v r. 2007-13 naskytne
daleko více možností čerpaní financí
z evropských fondů, než tomu bylo
v předcházejícím období.
7. března 2007 se v Roudnici konalo setkání všech 40 starostů obcí
z partnerských mikroregionů (Obce
Památkové zóny 1866, Urbanická
brázda a Nechanicko), jehož závěrem

bylo jasné rozhodnutí založit MAS
pro rozvoj našich regionů. Místní akční skupina musí být právním
subjektem, tzn. např. občanským
sdružením, zájmovým sdružením
nebo obecně prospěšnou společností.
Takto založený právní subjekt je nyní
možným žadatelem a poté příjemcem
finanční podpory, např. z programu
LEADER, který je určen k financování projektů místních subjektů ve venkovských oblastech. MAS musí být
složena maximálně 50% ze zástupců veřejné správy a minimálně 50%
podnikateli, nestátními neziskovými organizacemi, spolky, sdružením
apod. Spolupráce mezi subjekty veřejného sektoru nám není neznámá,
ale jak navázat spolupráci mezi obcí
a podnikatelem, případně neziskovou
organizací? Na toto téma se uskutečnila v dubnu dvě pracovní jednání,
první s podnikateli, druhé s nestátními neziskovými organizacemi a spolky. Cílem těchto setkání bylo jediné
– informovat pozvané o tom, jak
funguje MAS a co lze od působení na
našem území očekávat. Zástupci pod-

nikatelů a neziskovek byli seznámeni
s fungováním právě založené o.p.s.
Hradecký venkov. Její součástí, jako
místní pracoviště, bude právě zmiňovaná MAS. Ta bude pracovat především na principu partnerství mezi
veřejným a neveřejným sektorem.
Motivací k zapojení do činnosti MAS
musí být společný zájem na rozvoji
regionu a s ním související přístup
k finanční podpoře pro podnikatele

i nestátní neziskové organizace, spolky a sdružení z nových zdrojů. Přínosem bude jistě i skutečnost, že pestrá skupina různých profesí a zájmů
přinese nové podněty k činnosti v
regionu. Těšíme se na tyto podněty,
a proto uvítáme váš aktivní přístup.
Máte-li nápad, chuť pracovat, rozvíjet
své okolí, staňte se členem MAS.
Více info. na www.nechanicko.cz
Jana Pečenková

Mikroregionem na kole
19. května start v 10 hodin

od Kulturního domu Nechanice,

Turnaj mládeže O pohár primátora města Hradce
Králové, kategorie mladší žáci do 12 let. Viktor
Nekut se chystá k úvodnímu odpalu na jamce č. 4,
přihlíží Jan Stodola.
... více čtěte na str. 8 - Golfové jubileum

4 trasy, příjezd do Pšánek do hostince „U Růženky“
Více informací na www.nechanicko.cz
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Aktivity mikroregionu za rok 2006
Svazek
obcí
Mikroregion
Nechanicko, který sdružuje celkem
20 obcí, vznikl v roce 2001. V roce
2006 do něj nevstoupila a ani nevystoupila žádná obec. Na rozloze 13
508 ha zde žije 8 632 obyvatel. V roce
2006 byly realizovány plánované projekty z předchozího období, které
byly podpořeny dotacemi z grantů
Královéhradeckého kraje a z Programu obnovy venkova (dále POV).
Proběhla příprava nových projektů svazku obcí a byly připravovány
žádosti o dotace na rok 2007 z grantů
Královéhradeckého kraje a POV.
Činnost v roce 2006 lze charakterizovat těmito body :
• v roce 2006 se uskutečnilo celkem
8 zasedání správní rady a 4 zasedání valné hromady.
• běžnou činnost svazku zajišťovala sídelní obec svazku (předseda
svazku, místopředseda a účetní, speciální poradenské služby
poskytovala manažerská organizace OHGS s.r.o., zastoupená RNDr.
Renatou Šedovou). Valnou hromadou schválený plán činnosti svazku obcí zajišťoval výkonný orgán
- správní rada.
• z Krajského programu obnovy
venkova + dílčích programů Královéhradeckého kraje byly získány
dotace na tyto projekty :
a) Projekt
podporující
obnovu
veřejných
prostranství,
sportovišť a hasičských zbrojnic
v Mikroregionu Nechanicko
dotace:					 298 719,00 Kč
vlastní zdroje:		 415 633,37 Kč

celkem:				 714 352,37 Kč
Profesionalizace činnosti svazku
b) Profesionalizace činnosti svazku obcí Mikroregion Nechanicko; jedobcí Mikroregionu Nechanicko nalo se zhruba o tyto služby:
dotace:		 		
75 530,00 Kč
vlastní zdroje:		 165 186,00 Kč
• příprava žádostí o krajské granty,
celkem:				 240 716,00 Kč
informace o ostatních grantech a
dotačních programech
c) Vybavení
Mikroregionu • spolupráce na vypracování závěNechanicko základní technikou
rečné zprávy za rok 2005
dotace: 				 200 000,00 Kč
• průběžné informování o dotačních
vlastní zdroje:		 242 898,10 Kč
programech
celkem:				 442 898,00 Kč
• aktivní účast na správních radách
a valných hromadách, metodicd) Značení cykoturistických tras
ká pomoc při zajištění externího
Mikroregionu Nechanicko
financování úkolů podle plánu činnosti svazku obcí
dotace:		 		
80 000,00 Kč
• průběžná činnost (příprava podvlastní zdroje:
74 713,00 Kč
celkem:				 154 713,00 Kč
kladů pro jednání orgánů svazku
obcí, konsultace a komunikace s
Projekt podporující obnovu veřejkrajem, ministerstvy apod. zejméných prostranství, sportovišť a
na o možnostech přípravy a finanhasičských zbrojnic v Mikroregionu
cování rozvojových projektů,)
• individuální poradenství obcím
Nechanicko
svazku (telefonické a osobní konzultace)
• úprava veřejného prostranství v
obci Boharyně (místní část Trna- • Vedení účetnictví, mzdová agenda,
va) – přeložení stávajícího chodarchivace, organizace kulturních a
níku, položení obrubníků a oprava
sportovních akcí, úprava internekanalizačních vpustí, zhotovení
tových stránek
nového chodníku
• vybudovaní „hřbitovního parkoviště“ v Dohalicích
Vybavení Mikroregionu Nechanicko
• úprava veřejné zeleně v obci Dolní základní technikou
Přím
• oprava střechy hasičské zbrojnice v • nákup mechanizace pro údržbu
Lodíně
veřejných prostranstvích (malo• parkové úpravy v Mokrovousích
traktor s vozíkem, různé druhy
• oprava požární zbrojnice v Nechasekaček, křovinořezy, štěpkovač,
nicích
postřikovač, sestavy komunální
• pořízena prolézačka, houpací most
techniky, zametací stroje, kartáč
a šplhací stěna na hřiště do Těchlona sníh, traktůrek, vozík). Pořízená
vic
technika je v majetku Mikroregionu
• pořízena síť a vyrobeny kovové
Nechanicko a byla zapůjčena člensloupy pro oplocení sportovního
ským obcím zapojených do projekhřiště v Radíkovicích
tu.

Ze Společného regionálního operačního programu byla získána
dotace na projekt „Bezdrátový
internet a návazné služby veřejnosti
v Mikroregionu Nechanicko“ ve výši
6.810.180,75 Kč (ze strukturálních
fondů), 908.024,10 Kč (ze státního
rozpočtu), vlastní zdrojemikroregionu: 1.579.741,85 Kč
• V rámci projektu byly vybudovány
přípojné body k internetu, zřízeno
25 zcela nových veřejně přístupných míst k internetu a 6 stávajících míst bylo zmodernizováno
a posíleno. Dále byly instalovány
kvalitní počítače, multifunkční
zařízení, tiskárny, kopírky, scanery, kiosek a vybudována regionální
síť bezdrátového rozhlasu VISO
(Varovného a informačního systému obyvatelstva).
Mikroregion Nechanicko vydává
4 x ročně pro členské obce a jejich
místní části Zpravodaj Mikroregion
Nechanicko v nákladu 3 500 ks, jako
informační a propagační materiál
Ve dnech 24. – 26. 11. 2006 se
konalo 1. společenské setkání a prezentace a zájmových spolků, klubů a
občanských sdružení Mikroregionu
Nechanicko
Ve dnech 7. 11. 2006 a 20. 2.
2007 bylo provedeno přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion
Nechanicko
Ing. Jitka Benešová, OHGS s.r.o.
Jana Pečenková

INFORMACE K ŽÁDOSTI O POVOLENÍ ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD
PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ
Vzhledem k nejasnostem týkajících
se žádostí o povolení k odběru podzemních vod, je nutno jednoznačně upřesnit
znění vodního zákona 254/2001. který
stanovuje:
KDO ODEBÍRÁ PODZEMNÍ NEBO
POVRCHOVOU VODU, MUSÍ MÍT
PRO TAKOVOU ČINNOST POVOLENÍ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVNÍHO
ORGÁNU „VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU“ dle uvedeného vodního zákona.
Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se týká:
• Fyzických osob - odběr podzemní
vody pro PITNÉ ČI UŽITKOVÉ ÚČELY, odběr povrchové vody (zalévání, WC,
apod.)
• Drobných živnostníků - zahradnic-

tví, myčky, čištění ulice apod.
• Fyzických osob v zemědělských usedlostech - dobytek, chov drobného zviřectva.
Ke dni 1. 1. 2008 zanikne platnost těch
povolení k odběru podzemních nebo
povrchových vod, která byla vydána a
nabyla právní moci do 31. prosince 2001
Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí
do doby uvedené na vydaném povolení.
Ke dni 1. 1. 2008 končí platnost povolení i pro odběry podzemní vody ze studní postavených před rokem 1955. Stavebně se tyto studně pokládají za povolené.
Zánik povolení k odběru podzemních
vod nebo povrchových vod se nevztahuje na
1. povolení vydaná od 1.1.2002

2. povolení vydaná do 31.12.2001, ale
		 právní moci nabyla až po 31.12.2001
3. povolení k odběru podzemních vod
ze zdrojů určených pro individuální
zásobování domácnosti pitnou vodou,
je-li tento zdroj jediným zdrojem vody
pro danou nemovitost.
U studní povolených současně s povolením stavby rodinného domu, se odběr
považuje za povolený. Toto povolení
končí k 1.1.2008.
V žádosti musí být uvedeno katastrální území a parcelní číslo.
Účel užití (závlaha zahrady, sadu
apod.)
Údaje množství – pro rodinný domek
se počítá spotřeba vody na osobu a den
100 až 150 l.

Při užití pro zálivku 16m3/100m2/rok.
Zálivka trávy, stromů 4m3/100m2/rok.
Maximální odběr v litrech/sek. je dán
výkonem čerpadla.
Zvláštní příloha k žádosti je jednoduchý popis studny. hloubka, průměr,
materiál z kterého je studna postavená,
výška vod. sloupce a způsob jakým je
voda odebírána (čerpadlo, pumpa)
PŘÍSLUŠNÉ FORMULÁŘE
A
NÁVOD JE MOŽNÉ ZJISTIT NA
INTERNETOVÉ STRÁNCE MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
Informace vám rovněž podá váš příslušný obecní úřad.
Dle zákona 254/2001 upravil
Bedřich Moder

zpravodajství obce
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Rekonstrukce obecního domu v Sověticích

Pod tímto názvem se nacházejí obec
Sovětice a místní část Horní Černůtky.
Snažíme se, aby činnost kterou vykonáváme, byla spravedlivě rozdělena
do obou obcí. V minulosti po zavedení
elektrifikace přišel na řadu vodovod.
Vše se samozřejmě odvíjelo od finanční
situace. To byl také důvod proč se v naší
obci nepodařilo realizovat plynofikaci,
ač v dnešní době je tato otázka čím dál
více nereálná. V předešlých letech obec
zadala zpracování územního plánu. V
něm se počítá i s případnou budoucí
výstavbou rodinných domků.

Nyní se ovšem snažíme dokončit již
dříve započaté akce. Jednou z nich je
úprava domu, který obec zakoupila již
v minulých letech, a který se nachází
v katastru Sovětic. K tomuto kroku
nás vedla situace, kdy dosud v poměrně malých prostorách řešíme obecní
záležitosti. Nové prostory v obecním
domě přinesou výhody i pro občany.
Buduje se zde internetová místnost,
která bude přístupná veřejnosti a přestěhována sem bude i knihovna. S
přemístěním obecního úřadu se počítá v září letošního roku. V zadní části
domu je prostor pro zasedací sál, který
bychom chtěli v dalším období zrenovovat.
Pokud se týká Horních Černůtek, tak
ani v této obci nezahálíme. Řešili jsme
zde otázku starého obecního dom-

ku, který byl již v dezolátním stavu.
Zastupitelstvo rozhodlo, že na základě
projektu budovu odstraní a na místě
postaví nový kulturní dům. V minulém
roce byla podle projektu vybudována
hrubá stavba a v letošním roce bychom
chtěli tento projekt uzavřít. Na dokončení jsme požádali o dotaci z Programu obnovy venkova. Je to vůbec první
dotace, o kterou naše obec z tohoto
programu požádala.
Nemalé starosti nám a problémy
vyvolává požární nádrž v Sověticích,
jejíž hráz je v havarijním stavu. V současné době je na rekonstrukci připravená projektová dokumentace a v řízení
je žádost o stavební povolení.
V naší obci působí jediná dobrovolná organizace. Je jí Sbor dobrovolných
hasičů Sovětice, který má více než sto-

letou tradici. Starostou sboru je bratr
Vladimír Dušek st. Velitelem jednotky
je bratr Václav Ondráček st. V SDH se
sdružují občané Sovětic, Sadové a Horních Černůtek. Více o její historii včetně fotografii je možné si prohlédnout na
našich internetových stránkách www.
sovetice.cz . Hasiči tradičně pomáhají
obecnímu úřadu pořádat dětský den.
V letošním roce bude SDH pořádat
soutěž o Pohár starosty, na kterém se
bude soupeřit ve třech disciplínách.
1. Požární sport kategorie muži
2. Požární sport kategorie ženy
3. Požární útok se stříkačkou PS8
Soutěž se bude konat 5. července
2007 a veřejnost je srdečně zvána.
Aleš Krátký, starosta obce

Rocková mše v kostele sv. Jana Křtitele v Dohalicích
Každý rok slaví křesťané Velikonoce jako největší církevní svátek.
Srozumitelněji řečeno - připomínají si historicky doložitelný příchod
Ježíše Nazaretského na velikonoční
svátky do Jeruzaléma, kdy Židé slavili, pravidelně vysvobození z egyptského zajetí a otroctví. K tomu patří
pokračování těchto historických
událostí v pašijovém týdnu - Ježíšovo zatčení, odsouzení, mučení,
ukřižování a vzkříšení.
Nemám v úmyslu v těchto řádcích
polemizovat nebo přesvědčovat případné čtenáře o pravdivosti těchto
církevních dogmat. Cesty víry jsou
různě náročné a velmi individuální
a tak chci jen krátce informovat o
smyslu rockové mše, která se u nás
v kostele uskutečnila v neděli 8. dubna, právě na slavnost Zmrtvýchvstání
Páně a to, jak to cítím a vidím já z
pohledu křesťana.
Domnívám se, že je občas dobré
klasickou katolickou bohoslužbu tak
jak ji většina věřících zná z vlastní
zkušenosti nebo ostatní třeba z televize či filmu, zpestřit novými a přitom

ne zcela neznámými prvky. V tomto případě to byl hudební a písňový
doprovod liturgie v podobě rockové
kapely MICHAEL, která má s tímto
vystupováním v kostelích již řadu
zkušeností. Nelze popřít, že je to
značně hlučný způsob komunikace s
Bohem a se zúčastněnými, ale právě
proto pro mnohé (pravděpodobně ty
mladší) přesvědčivější a skutečnější.
Emočně i obsahově byl tento
typ bohoslužby velmi obohacující.
Hudební aranžmá výborně ladilo s
tématem mše a texty, kterým bylo
kupodivu i trochu rozumět, navozovaly vnitřní atmosféru hledání
víry, naděje a lásky, která je vlastní
každému člověku bez rozdílu vyznání. Každý z přítomných měl možnost
sledovat text na listech papíru, které
byly k dispozici.
Přijeli křesťané i nevěřící z okolních vesnic, z Nového Bydžova
a zřejmě i odjinud. Neměl jsem
bohužel možnost zjišťovat bydliště
účastníků. Zkrátka a dobře naplněný
kostel, což je u nás skutečně svátek.
Proč by ale mělo záležet na tom,

čím se bohoslužby obohatí? Co je
nám, kteří do kostela nechodíme a
v Boha nevěříme, po tom? Dovolím
si odpovědět: Právě proto, abychom
se my, kteří v Boha věříme, mohli s
vámi třeba v kostele setkávat a společně sdílet něco, o čem si já myslím,
že má význam – například hledání
smyslu vlastní existence, které třeba

Kostel svatého Jana Křtitele v Dohalicích.

Poděkování

Návrat k tradicím
Sbor dobrovolných hasičů
Mokrovousy pořádal za přispění
obecního úřadu pro děti a rodiče
z obce i blízkého okolí dvě akce,
které souvisely s velikonočními
svátky.
V sobotu 24. března 2007 to
bylo „Loučení se zimou – vynášení Moreny“. Dospělí a děti v
maskách se sešli před hasičskou
klubovnou, průvodem prošli celou obcí až k mostu, kde
Morenu, symbol zimy, hodili

do potoka. Tím se všichni se
zimou rozloučili. A aby to loučení bylo pěkně veselé, tak pro
všechny děti byl ještě připraven
zábavný program. V kulturní
místnosti na obecním úřadě až
do pozdních odpoledních hodin
děti tancovaly a soutěžily.
Na květnou neděli 1. dubna
2007 se uskutečnila v hasičské
klubovně další akce - „Zdobení
kraslic“. Přišly nejen děti, ale i
maminky a babičky. Všichni si

mě přivedlo k víře v Boha.
Bylo by dobré, kdyby se nám v
Dohalicích společně podařilo vytvořit z tohoto velikonočního setkávání
tradici, jako se to daří o Vánocích při
půlnoční mši, vždy s malým divadelním překvapením.
Tomáš Záhořík

vyzkoušeli dvě techniky zdobení kraslic - malování voskem a
lepení různých druhů potravin
na vajíčka. Domů si přítomní
odnášeli velikonoční závěs z
vrbového proutí a vlastnoručně
vyrobených kraslic a zápich do
osení. Celé odpoledne v klubovně vládla tvůrčí a příjemná
atmosféra.
Mgr. Jana Jedličková
SDH Mokrovousy

31. března se v obci Dolní Přím a jejich místních
částech uskutečnil již tradiční sběr odpadků po příkopech podél komunikací. Chtěl bych tímto poděkovat hasičům Dolní Přím, žákům AFK Probluz,
p. Adamírové, p. Bendovi, p. Štěpinovi a všem
ostatním, kteří se této akce ochotně zúčastnili.
V neposlední řadě patří poděkování panu Kroupovi, který pro všechny sběrače zajistil malé
občerstvení.
Ještě jednou velký dík za odvedenou práci, která
výrazně přispěla ke zlepšení životního prostředí.
Petr Švasta, starosta obce Dolní Přím
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BITVY V DOHALICÍCH
Když se mezi zájemci provozujícími v naší republice historický
šerm řekne Dohalice, tak si mnozí
připomenou vesnici ve východních
Čechách. Bitvy, které se u nás několik
roků pořádají, získaly mezi šermíři
už značnou odezvu. Poznáváme to i
jako účastníci bitev na jiných místech
v České republice. Všude se najde
někdo, kdo se zeptá: „Nebyl jsi náhodou v Dohalicích? Tam to bylo fajn!“
Jak to začalo? Poučení jsme si vzali z největší akce historického šermu,
kterou je bitva v Libušíně u Kladna,
letos už šestnáctá. Ta je také tradičním zahájením šermířské sezóny. Jen
pro porovnání letos bylo na jarní
bitvě v Dohalicích asi 130 účinkujících a 400 diváků. V Libušíně 1000 až
1500 bojujících a asi 10 000 diváků.
Na podzim roku 1998 si mí kamarádi Miloš Klejna a Pavel Netopil řekli:
„Proč čekat na bitvu až do konce příštího dubna, když v březnu bývá také
pěkně a nač jezdit někam daleko, když
v Dohalicích koupil kamarád loni
domeček, má korouhev se znakem
rodu Dohalských, je tam sice částečně
přestavěná poslední gotická tvrz na
Královéhradecku…“ Slovo dalo slovo a skupina historického šermu Kopí
začala chystat svou první bitvu.
Začalo zařizování, shánění, domlouvání, jednání s úřady i soukromní-

ky. Všechny nás překvapilo, jak šlo
všechno hladce. Kamarádi šermíři
nám předběžně přislíbili svou účast
a plánovaná bitva začínala dostávat
přesnější obrysy. Z krajinek jsme
postavili opevnění před vraty tvrze,
poklidili prostranství, kde budou stát
diváci, připravili scénář, sehnali ozvučení a domluvili hudbu. Tady došlo k
potížím, neboť zvukař nám upravil
scénář podle svého. Jednotlivé oddíly
musely nastupovat, bojovat a odcházet podle délky příslušné skladby, což
nebylo nic jednoduchého.
To se odehrálo 27. března 1999. Od
rána se ke tvrzi v Dohalicích scházeli
a sjížděli šermíři, stánkaři, objevovali se první diváci, pro které byla jako
zpestření připravena prohlídka místního kostela. Po nácviku bitvy začal
v 15:00 hodin boj. Nad sluncem zalitým bojištěm zněla hudba, rachotila
střelba z hákovnic a děl, létaly šípy a
rozléhal se křik bojujících. Na pětset
diváků sledovalo půlhodinové představení, ve kterém se představilo na
sto šermířů z celé republiky. I přes
některé začátečnické chyby a nedostatky (živě si vzpomínám, jak jsem
si vyčítal, že jsem do scénáře vpravil
devět za sebou jdoucích útoků na
tvrz a teď jsem je měl v čele posádky
odrážet) bylo zřejmé, že se představení podařilo. Spokojeni byli diváci i

Úvodní srážka bitvy u Sudoměře, vlevo oddíl husitů čelí náporu strakonických Johanitů

Nechanice dříve Harfenburg

šermíři a tak vznikla nová tradice. V
této bitvě nastoupil též oddíl našich
kamarádů-nešermířů jako sudličníci.
Ti s námi bojují dodnes.
Bitvy v Dohalicích se staly pravidelnou předehrou šermířské sezóny,
místem, kde si přátelé prvně předvedou, co si pořídili nového ve zbroji a
oblečení a zabojují si před diváky.
Během let se několikrát změnilo
místo bojiště. Když nám díky spolupráci s jezdeckým oddílem v Tůni
byla loučka před tvrzí malá, přesunuli jsme se o kus dál na louku pod
kopcem zvaným „Wolf “, kde jeho
svah vytvářel přírodní amfiteátr. Místa zde bylo sice dost, ale také hodně
bláta a vody. V roce 2001 jsme se zde
poprvé zaměřili na období husitských
válek a připravili volnou rekonstrukci bitvy u Týnce nad Labem. O rok
později jsme našli azyl na koupališti
v Mokrovousích, abychom později
zakotvili na louce u osady Kopanin,
na okraji Dohalic. Pořádání bitvy
tehdy převzal dětský kroužek historického šermu Tesák, protože SHŠ
Kopí prošlo tradičním zánikem mnoha šermířských skupin, rozpadlo se
na dvě nové. Došlo k něčemu, co není
příliš obvyklé – děti připravují úspěšné akce pro stovky účastníků a diváků.
Musím pak novinářům vysvětlovat,
že v bitvě pořádané dětským krouž-

kem neuvidí pouze děti s klacíky.
V roce 2004 jsme v našem kroužku dospěli k názoru, proč jezdit 230
kilometrů daleko na zimní bitvu do
Podbořan, když ji můžeme uspořádat sami. Od té doby pořádáme
dvě bitvy ročně. Ta zimní je volným
setkáním bojovníků všech možných
historických období a různých území,
takže proti sobě za pomoci kouzel a
čar proti sobě bojují vojáci, kteří by se
jinak nikdy nemohli utkat, nanejvýš v
nepovedeném americkém filmu.
Od března roku 2005 realizujeme
projekt pod názvem „Proti všem“. V
něm představujeme divákům více i
méně známé bitvy husitských válek
tak, jak doopravdy vypadaly (téměř).
Souběžně jsme zpřísnili pravidla pro
šermíře. Dbáme důrazně na to, aby se
účinkující svým vybavením a výzbrojí
více a věrněji přibližovali skutečným
vojákům z počátku 15. století. Splnil
se mi tak i jeden z mých snů - po
bojišti se pohybují husitské válečné
vozy tažené koňmi.
Pro mnohé příznivce historického
šermu tak znamená zmínka o naší
obci toto:
„Pozor, chystá se čtrnáctá bitva v
Dohalicích!“
Daniel Richter, Dětský kroužek
historického šermu Tesák Dohalice,
www.tesaci.wz.cz

Vítězní husité pokračují v cestě od Sudoměře směrem na Tábor.

V dobách Rakouska-Uherska, v polovině
19. století a začátkem 20. století proslulo Královéhradecko a zejména městečko Nechanice
harfenictvím - organizovanými výpravami
skupin hudebníků, kteří s lidovými harfami,
ale i s dalšími hudebními nástroji vyjížděli za
obživou do světa. Protože první harfenické
skupiny byly v zahraničí úspěšné a vydělaly
nemalé peníze, začaly se výjezdy těchto kapel
organizovat ve velkém. Z původního harfenictví se postupně vyvinuly jakési trvalé živnosti
či podnikání, při němž organizované výpravy
skupin potulných muzikantů z malého území
východních Čech nakonec působily na Balká-

ně, v Turecku, Řecku, Egyptě, Rusku a v dalších zemích asijského kontinentu. Také putovaly přes Sibiř do Mandžurie, Číny, a Hongkongu, některé hrály dokonce i v Japonsku
a v Americe. Těmito harfenickými výpravami
si ve své době Nechanice dokonce vysloužily
nemilou přezdívku „Harfenburg“.
Z knihy Harfenictví v Čechách
Rádi bychom Vás požádali o dobové fotografie, dopisy, příběhy a jiné materiály z této
doby k doplnění připravované stálé expozice
o harfenictví.
Cukrárna-kavárna „U Harfy“
Nechanice viz. foto

zpravodajství - obce
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Výročí letošního roku v Nechanicích

Slavnostní otevření sokolovny 9. července 1939.

Branné cvičení - léto 1938.

V řadě letošních pěti nechanických
kulatých výročí – 140 let povýšení na
město a 140 let od založení Tělovýchovné jednoty Sokol, uplyne dále
120 let od vzniku zpěváckého spolku
Hlahol. Před 110 lety zahájil činnost
Klub českých velocipedistů a v témže
roce byla ustavena učitelská jednota
Lindner, hájící stavovské zájmy pedagogů z celého Nechanicka.
Tři posledně jmenované spolky již
neexistují, takže jim může být věnována jen tichá vzpomínka, jak potřebná a
záslužná byla jejich činnost v historii
města. Oba nejstarší jubilanti zaujali
k letošnímu výročí rozdílné postoje.
Zatímco z radnice prosakují zprávy,
že žádný sjezd rodáků či jiná kulturně společenská akce se nepřipravuje,
sokolská jednota, která se z lůna ČSTV
teprve nedávno vrátila k původnímu ústředí - do České obce sokolské,
vzpomene vzácného jubilea, které ji
zařazuje mezi nejstarší jednoty nejen
ve východních Čechách, ale i v tehdejším Českém království, v měsíci červnu 2007 několika akcemi.
V červenci 1867 se z popudu svého
rodáka, MUDr. Jana Štrose, vydala na
výlet skupina kutnohorských sokolů.
Cílem bylo bojiště bitvy, která proběhla ve zdejší krajině 3. července právě
před rokem. Zdařilá návštěva končila
veřejným cvičením v Nechanicích,
které mělo mezi občanstvem nebývalý
ohlas, takže myšlenka, v obci nedávno
povýšené na město, založit Sokol zesílila natolik, že 18. září došlo k ustavení
přípravného výboru, který předložil
politicko správním orgánům monarchie návrh stanov.
Zásluhu na tom měl opět MUDr.
Jan Štros, který od května toho roku
působil v okrese nechanickém jako
úřední lékař. Byl zvolen prvním starostou jednoty a posléze sehrál v historii Nechanic zásadní roli. Nejen že
dopomohl k výstavbě nové nemocnice,
ale řadu let působil jako funkcionář v
okresním a městském zastupitelstvu,
zasloužil se o vznik Občanské záložny,

prvního peněžního ústavu v obci, byl
zakládajícím členem Místního odboru
Ústřední matice školské a v roce 1884
se iniciativně zasloužil nebývalou
měrou o zlepšení životního prostředí
založením „Jednoty pro okrašlování
města a jeho vůkolí“, jejímž předsedou
byl až do své smrti v roce 1900. Dokladem je dodnes funkční dláždění chodníků na náměstí a přilehlých ulicích
města, bohužel bezohlednými zásahy
na mnoha místech popraskané, a park
po něm pojmenovaný, který osobně
založil a obstaral vzácné dřeviny. Jen
některou ulici po tomto příkladném
vlastenci dosud město zapomnělo
pojmenovat, tak jako ji stále dluží i
svému starostovi Antonínu Čerychovi,
který se o povýšení Nechanic na město
prokazatelně před 140 lety zasloužil.
Svému zakladateli zřídila Jednota
Sokol, při příležitosti čtyřicetiletého trvání, v roce 1907 pomník, který
město koncem minulého roku nechalo
restaurovat. Letos, 15. srpna, uplyne od
slavnostního odhalení rovných sto let.
Bohatá je historie tělovýchovné
jednoty a je možné se o ní dočíst v
různých publikacích. V krátkém článku lze připomenout jen některé nejdůležitější a nejzajímavější události.
Zásluhou mladé sokolské organizace
byl zřízen památník na Žižkově stole
u Rosnic, několik členů padlo v první
světové válce a podstatnou zásluhu na
nechanickém odboji za druhé světové
válce mají další členové jednoty, kteří
byli po vyzrazení uvrženi do koncentračního tábora Terezín. Doufejme, že
se při 150. výročí dočkají na sokolovně
pamětní desky.
Po vzniku samostatného Československa založili členové Spolek pro
postavení sokolovny. Základní kámen
byl položen před 70. lety a za dvě léta
nato, již za německé okupace byla
budova slavnostně otevřena. Bylo do
ní přeneseno Bio Sokol, které přetrvalo, byť pod jiným názvem, celou okupaci, zatímco nacisté Sokol v celém
Protektorátě Čechy a Morava rozpusti-

li. Dva učitelé, členové Sokola, kteří po
celou tu dobu kino vedli, věnovali po
osvobození nemalou částku peněz na
splacení dluhů za stavbu. Obnos ušetřili na odvodech protektorátnímu eráru.
Po sjednocení tělovýchovy v roce
1948 se začala psát další stránka historie Sokola. Jednota, nyní DSO Sokol,
převzala fotbalový klub SK Nechanice, dorostenci oddílu odbíjené se
umístili v roce 1949 na 2. místě mistrovství Čech a na 5. místě mistrovství
republiky, družstvo mužů dlouhá léta
reprezentovalo v krajském přeboru,
byl založen oddíl stolního tenisu, oddíl
ledního hokeje, později judo. Z nich
přetrval do současnosti pouze volejbal, nově byl založen oddíl nohejbalu
a začalo cvičení aerobiku. Sokolovna
byla dvakrát přebudována. K prvnímu,
razantnímu zásahu došlo v sedmdesátých letech minulého století. Bylo rozšířeno jeviště, vybudován malý sál v
suterénu, zavedeno centrální vytápění
atd. Podruhé v nedávné době, při kterém byl velký sál generálně rekonstruován a upraven pro hraní volejbalu, v
suterénu zřízena hojně navštěvovaná
posilovna, v sále a přísálí byla vyměněna okna, zavedeno plynové vytápění
v celé budově a provedena kompletně
nová elektroinstalace.

Nemalé jsou historické zásluhy
nechanického Sokola nejen po stránce
tělovýchovné a sportovní, ale i kulturní
a společenské. Svého času na přelomu
19. a 20. století působil hudební odbor
tamburašů a pěvecký odbor. Členové se pravidelně zúčastňovali nejen
všech sletů v Praze, ale i župních a
okreskových cvičení. Nezapomenutelné jsou pro pamětníky sokolské šibřinky, které byly po druhé světové válce
obnoveny a konaly se po více než dvě
desítiletí, dále pouťové, posvícenské a
mikulášské taneční zábavy. To vše ale
již odvál čas.
Bohužel řada starých zanícených
členů zemřela nebo se odstěhovala,
mladých nadšenců – funkcionářů se
nedostává. Ale z bohaté historie Sokola víme, že se střídala léta rozkvětu s
léty útlumu. Věřme, že 140. výročí,
které bude připomenuto srazem klubu
volejbalových veteránů, dvěma turnaji, a to smíšených družstev ve volejbale a mužů v nohejbale, výstavou o
historii jednoty v Kulturním domě,
během Terryho Foxe a pietním aktem
u pomníku zakladatele, bude zároveň
impulsem k dalšímu rozvoji a přivede
do Sokola další zájemce a příznivce nechanické patrioty.
Václav Pražák

Děti z MŠ Boharyně úspěšně ukončily plavecký kurz pro předškolní děti v
Aquacentru Hradec Králové.
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Golfové jubileum
I když je to k nevíře, je tomu tak.
26. června to bude právě deset let, co
se na Hrádku začal hrát golf. Není
to ale jen o hřišti, které vybudoval
a udržuje Golf Hrádek s.r.o. Je to
současně o výchově kádrů, o kterou
se stará Golf Club Hradec Králové,
který má k hřišti domovské právo. S
výsledky poctivého snažení prezidenta ing. Petra Drbala, podporovaného
aktivním výborem klubu, můžeme
být oprávněně spokojeni.
Na hřišti se neustále něco děje.
V průběhu let vyrostla na hřišti
řada výborných hráčů. Ze seniorů
(jde o hráče starší 55 let) třeba uvést
čs. reprezentanty Bohumila Holubce
a Arnošta Martince, z hráčů střed-

ního věku Honzu Petráčka a Lukáše
Vaňka. Ti spolu s dalšími hrají první
golfovou ligu družstev. V loňském
roce skončili osmí. Ve čtvrtfinále sehráli s vítězným Golf Klubem
Plzeň-Dýšina nesmírně dramatické a
naprosto vyrovnané utkání. Teprve v
závěru podlehli 5:4.
Výkonnost hráče je vyjádřena jeho
hendikepem – čim nižší číslo, lepší
výkonnost.
Pořadí našich hráčů dle HCP je k
dnešku následující:
1. Svatopluk Býma, junior 3.5
2. Lukáš Vaněk, ing.
4.6
3. Jan Petráček
5.3
4. Arnošt Martinec
5.7
5. Jana Palatková
6.5

6.
7.
8.
9.
10.

Petr Makovský, junior
Pavel Koudelka, ing.
Pavel Balada
Jan Celba
Tomáš Očenášek

6.7
7.9
8.9
9.9
10.0

Z čeho máme tedy největší radost?
Pochopitelně z mladých. Patří mezi
ně chlapci Sváťa Býma, Petr Dvořák
a děvčata Lucka Bičišťová, Karolina
Černá, Kristýna Hostáková, Zuzana
Eliášová a další.
Trpělivá práce trenérů a cvičitelů
s mladými byla po zásluze oceněna
Českou golfovou federací tím, že klubu byl jako jedinému ve východočeském regionu přiznán oficielní statut
Tréninkového centra mládeže.

Turnaj mládeže O pohár primátora města Hradce Králové, kategorie starší žáci.

CO SE DĚLO V NECHANICÍCH
Ve dnech 6. až 8. dubna 2007 proběhla v zasedací místnosti Městského
úřadu Nechanice ojedinělá velikonoční výstava. Pro veřejnost ji připravily maminky ze zdejšího mateřského
centra. Návštěvníci se mohli nejen
potěšit vskutku neotřelými nápady
způsobu jarního aranžování, ale ti, co
měli zájem a chuť se mohli přímo na
výstavě.
Maminky předváděly po celou
dobu výstavy střídavě různá lidová
řemesla. Paličkovaly, pletly pomlázky,
ale i koše z proutí, vajíčka zdobily
slámou a vytvářely různé slaměné
ozdoby. Návštěvníci výstavy, malí i

velcí, měli příležitosti se na chvíli
zastavit a zmiňovaná řemesla si též
vyzkoušet. Mnozí se vraceli domů s
vlastnoručně zhotoveným výrobkem.
Děti nezlobily, protože pro ně byl připraven dětský koutek, kde si vlastnoručně vyráběly velikonoční zajíčky a
slepičky. Mlsné jazýčky mohly ochutnat tradiční velikonoční pečivo.
Zapíjené bylinkovým čajem chutnalo,
no....jako od maminky! Opravdovou
třešničkou na dortu bylo vystoupení
nechanického ženského sboru CANTUS FEMINAE, které písní slavnostně zakončilo výstavu.
Mateřské centrum Nechanice o.s.

Jarní aranžování na velikonoční výstavě.

Výcvik mládeže probíhá na hřišti
vždy v pondělí, středu a čtvrtek
odpoledne.
Vedle práce s mladými, již organizovanými v klubu, pořádá centrum
náborové akce. První proběhne v
neděli 3.června, druhá 26.srpna. Na
tyto akce srdečně zveme i vaše děti.
Nakonec připomínáme, že se s
golfem můžete na chvilku setkat
již v neděli 13. května. Pro účastníky tradičního turistického pochodu
Nechanická šlápota
jsme totiž připravili na cvičné golfové louce u hrádeckého zámeckého
parkoviště malou golfová soutěž. Tak
nezapomeňte!
Ing. Jiří Stránský

spolky
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IX. ročník soutěže „O putovní pohár rady města Nechanice“.

V sobotu 24. března se v kulturním
domě sešly kolektivy mladých hasičů
z okolí Hradce Králové na soutěžním
klání IX. ročníku zimní soutěže „O
putovní pohár rady města Nechanic“.
Porovnat své umění a znalosti přijela čtyři družstva v kategorii mladších žáků, a to z Dolního Přímu,
Plačic, Sloupna a Malšovy Lhoty.
Kategorie starších žáků měla zastoupení početnější: družstava z Chlumu,
Dolního Přímu, Osic, Plačic, Sloupna,
Malšovy Lhoty a domácích Nechanic.
Soutěžilo se v pěti disciplínách, které

převážně vycházejí z pravidel celoZávěrem mi dovolte, abych podě- zároveň radě města a nechanickým
státní soutěže Plamen.
koval všem členům SDH z okrsku sponzorům za hodnotné ceny.
Všechny disciplíny, tj. hadicové Nechanice, kteří se podíleli na pří		
Jan Galásek
kolo, uzle, grafické značky technic- pravě a hladkém průběhu soutěže a
velitel SDH Nechanice
kých prostředků a hasební prostředky, topografie a zdravověda, probíhaly formou štafety.
Soutěž měla dobrý spád a po
dvou hodinách mohly být vyhlášeny
výsledky.
V kategorii mladších se družstva
umístila takto: 1. Dolní Přím, 2.
Malšova Lhota, 3. Sloupno, 4. Plačice
Starší žáci vybojovali toto pořadí:
1. Dolní Přím, 2. Plačice, 3. Sloupno, 4. Chlum, 5. Malšova Lhota, 6.
Nechanice, 7. Osice
Cenu fair play (za nejmenší počet
trestných bodů) získalo družstvo
starších žáků z Dolního Přímu.
Podrobný popis soutěžních disciplín a kompletní výsledkovou listinu
najdete na stránkách SDH NechaniŠestiletý hasič z SDH Malšova Lhota při plnění disciplíny „hadicové kolo“.
ce: www.nechanice.cz/hasici

Sbor dobrovolných hasičů Stračov oslaví 100 let od svého vzniku
Sbor dobrovolných hasičů ve
Stračově oslaví letos 100 let od svého založení. Vznik sboru se datuje
k roku 1907 a jedná se o nejstarší
spolek v obci. Ustavující sbor měl 32
členů.
Prvním
známým
starostou
stračovských hasičů, dle pamětníku,
byl roku 1923 rolník Alois Falta z č.p.
84. Po něm tuto funkci před II. světovou válkou zastával Josef Nálevka
z č. p. 12.
Vlastní zázemí dobrovolných hasičů se datuje k roku 1923, kdy sbor
získal od obce ve východní části
budovy č. 2 bývalou vrchnostenskou
dřevěnou kůlnu k uskladnění hasičského vybavení: hadic, žebříků, háků
a ruční koněspřežní stříkačku. Roku
1930 byla nevyhovující dřevěná kůlna přestavěna stavitelem Františkem
Faltou ze Sadové na zděnou hasičskou zbrojnici, která sboru s drobnými úpravami slouží dodnes. Současně
s přestavbou hasičské zbrojnice byla
v horní části obce zrenovována a pískovcovými kvádry obložena dnes již
neexistující menší vodní nádrž, která
se nacházela před č.p. 75 pana Jaroslava Patočky. Obě stavby byly hrazeny obcí a náklad činil 30 000Kč.
Dalším rozvojovým milníkem
spolku byla II. světová válka. Až
do března roku 1944 měl Stračov
pouze ruční čtyřkolovou stříkačku
taženou koňmi. Na konci roku 1943
se stračovský obecní úřad rozhodl
zakoupit motorovou stříkačku s příslušným hasičským vybavením. A
tak 30. března 1944 byla motorová
stříkačka ze Slatiňan u Chrudimi

slavnostně dopravena do Stračova a
s ní též 400 m hadic typu B, a 59 m
hadic typu C. Celkový náklad činil
48 794 K. Investice byla hrazena ze
sdružených prostředků a to od obce a
z dobrovolných příspěvků od občanů.
Občané Stračova i v tak tíživé situaci,
kterou byla bezpochyby II. světová
válka, přispěli 25 450 K. Správnost
volby nákupu nové stříkačky byla
prověřena již velmi brzy a to za šest
neděl od nákupu při likvidaci velkého požáru v obci Stračov.
Pramen: poděkování patří Mgr.
Karlu Dundovi za poskytnuté a jím
sepsané poznatky z historie Sboru
dobrovolných hasičů Stračov, zároveň paní Kabelkové za vedení Kroniky obce Stračov
V současnosti má hasičský sbor k
dispozici vůz Tatra 805 s kompletní
hasičskou výzbrojí, požární stříkačku PS 12 a soutěžní PS 16. Členská
základna se skládá z mužů v počtu
20 aktivních členů a od roku 2007 i z
žen v počtu 9 členek. Starostou hasičů v současné době je Jaroslav Mádle
a velitelem Miroslav Jahelka.
V současné době SDH Stračov
jako i ostatní spolky ve Stačově (tj. TJ
Sokol Stračov, MS Diana Stračov, Šipkaři Stračov, fotbalisti Lazio Stračov)
zajišťují kulturní a společenské akce v
obci. Vzpomeňme pravidelně pořádané hasičské plesy, pouťové zábavy,
sběry železa, čarodějnice, opékaní
prasete aj., které se staly součástí
každoročního dění v obci.
Oslava výročí založení 100 let SDH
Stračov se uskuteční 16. června 2007
Oslava je pořádaná Sborem dobro-

volných hasičů Stračov a bude zahájena dne 16. června 2007 slavnostním
průvodem od hasičské zbrojnice,
který bude ukončen na fotbalovém
hřišti.
Po slavnostním zahájení budou
oslavy pokračovat historickou přehlídkou hasičské techniky. Součástí
oslav bude rovněž soutěž mužů a žen,
při které nebude důležité vyhrát, ale
zúčastnit se. Jako každá správná oslava bude i tato mít zpříjemnění v podobě hudby a občerstvení – vychlazené
pivečko, klobásky z udírny a opékané

prasátko aj. Doufám, že jsme Vás naší
nabídkou příjemně naladili a rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali na
tuto historickou událost obce Stračov.
Na závěr mi dovolte poděkovat
všem členům sboru, kteří do současné doby aktivně pracují ve prospěch
občanů obce a popřát členům sboru
do dalších let hodně úspěchu a radosti z vykonané práce.
				
		
Ing. Luděk Homoláč
					
starosta Stračova

Sbor dobrovolných hasičů Stračov: Zleva Martin Klika, Aleš Tomek, Martin Hlavatý,
Jaroslav Mádle, Jiří Souček, v popředí Pavel Perčarský, Pavel Svoboda.
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TJ sokol Dohalice - Fotbal
24. března 2007 proběhla v sokolovně letošní valná hromada TJ Sokol
Dohalice. V odpoledních hodinách
se uskutečnilo slavnostní setkání hráčů a rodičů přípravky a žákovského
mužstva. Trenéři ve svých zprávách
zhodnotili uplynulý rok a drobnými
dárky odměnili úspěšné sportovce.
Potěšilo nás, že řadu malých sportovců doprovodili rodiče. Předseda TJ,
Milan Kučera, v krátkém vystoupení seznámil rodiče s činností za rok
2006 a přednesl plán činnosti práce
s mládeží v tomto roce. V podvečer
proběhla valná hromada ostatních
mužstev a členů, za přítomnosti starostky Dohalic. Přítomní vyslechli
zprávu předsedy a zprávy o jednotlivých mužstvech. V závěru jednání byli vyhlášeni nejlepší sportovci
jednotlivých mužstev. Po ukončení
schůze jsme sledovali nepovedené
kvalifikační utkání naší reprezentace. Druhý dubnový víkend zahájila
všechna mužstva první mistrovská
utkání.

Přehled domácích zápasů:
A muži
8. 5. Dohalice - Hronov
17:00 hod
13. 5. Dohalice - Velké Poříčí
17:00 hod
27. 5. Dohalice - Ohníšov
17:00 hod
9. 6. Dohalice -Jaroměř
17:00 hod
B Muži
19. 5. Dohalice - Kratonohy B
17:00 hod
3. 6. Dohalice - Lovčice B
17:00 hod
17. 6.Dohalice - Hlušice B
17:00 hod
23. 6.Dohalice - Roudnice B
17:00 hod
Dorost
19. 5. Dohalice - Cerekvice
12:00 hod
27. 5.Dohalice - Kosičky
14:00 hod
9. 6. Dohalice - M. Lhota
14:00 hod
Žáci
13. 5. Dohalice - Stěžery
14:00 hod
19. 5. Dohalice - Kosičky
14:30 hod
3. 6. Dohalice - Lovčice
14:30 hod
17. 6. Dohalice - Probluz
14:30 hod
24. 6. Dohalice - M. Lhota
14:30 hod
Elévové
14. 5.Dohalice - Předměřice
16:30 hod
Podle umístění v základní části bude následovat nadstavba a nové rozlosování.

Provádíme nábor sportovců do
mládežnických družstev, a to do starší přípravky, žáků a dorostu. Starší
přípravka chlapci 6 až 10 let, starší
žáci 10 až 14 let, dorost 14 až 18 let.
Nábor je vždy ve středu a pátek od 17
hodin. Kontakt Marek Tichý 724 669
186. 							 Jaroslav Fejfar

Dlouholetá brankařská opora dohalské kopané Michal Vaněk.

Stolní tenis ve Stěžerách 2006 / 2007
V dubnu skončila zimní sezóna,
nastává přechodné období a tím i čas
hodnocení. Letošní průběh byl pro
místní rozvíjející se klub mimořádně
úspěšný. Sázka na mládež před třemi
lety se ukázala jako správná. Nejen že
se zúčastňujeme s dobrými výsledky
okresních soutěží všech kategorií, ale
uplatňujeme se i v soutěžích pořádaných krajským svazem stolního tenisu.
Nejmladší žáci: Ve věkové kategorii
do 10 let se oddíl stará o cca 10 dětí, z
nichž někteří jezdí již na krajské bodovací turnaje, a například Lukáš Dufek
patří mezi 10 nejlepších v kraji. Úspěšně prošli přípravkou i další adepti, ale ti
na svá první velká vítězství zatím čekají. Solidně funguje přípravka, kde děti
zvládají první krůčky nejen s pálkou a
míčkem, ale i všeobecnou pohybovou
přípravu. I zde má oddíl zapojeno asi
6 dětí.
Mladší žáci: Ve věkové kategorii do
12 let se trio žáků Martin Lán, Josef
Slavíček a Vojtěch Šanc pravidelně
účastní krajských bodovacích turnajů.
Na základě výsledků se žáci kvalifikovali do krajského přeboru družstev.
Zde prohráli s Jičínem 3:4, Broumovem 1:4 a s DTJ Hradec Králové 0:4 a
spolu s Kostelcem nad Orlicí obsadili
7. místo. Již samotná účast byla velkým
úspěchem. Pravidelný trénink žákyně
Kristýny Dostálové se projevuje nejen
ve výkonnosti, ale i posunem v pořadí,
kde je nyní osmou hráčkou krajského
žebříčku mladších žákyň.

Starší žáci: Absolutně největší úspěch
jsme sklidili v této kategorii. Družstvo
odchovanců našeho oddílu ve složení
David Hovad, Vojtěch Potůček, Tomáš
Kulhánek a Jiří Čapek zvítězilo v dlouhodobé krajské soutěži a získalo pohár
a titul krajského přeborníka. V přeboru
o postup na Mistrovství republiky na
soupeře nestačilo, ale i tak se jedná o
historický úspěch. Děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu a naší obce. V
jednotlivcích je David Hovad prvním
náhradníkem pro turnaj TOP 12 nejlepších hráčů kraje Královéhradeckého
a Pardubického.
Dorost: Ve své poslední sezóně v
dorostu splnili chlapci očekávání. Krajskou soutěž zakončilo A družstvo na
slušném 2. a B družstvo na 7. místě.
Výsledky ovlivnilo dlouhodobé zranění hráče Adama Prouska. Ale hlavním
úkolem dorostu bylo zapojování se
hráčů v kategorii dospělých a to se daří.
Vždyť C družstvo mužů, složené převážně z dorostenců, zvítězilo v Okresním přeboru II. třídy a postoupilo do
OP I.
Muži: Muži se zúčastnili mnoha turnajů v celém kraji, sbírali zkušenosti a
v dlouhodobých soutěžích se tento fakt
projevil velice kladně. Oslabený A tým
zakončil sezónu na 10. místě, ale všichni věří, že krajskou soutěž udrží i pro
příští rok. B tým senzačně vyhrál okresní přebor, stal se přeborníkem pro rok
2006-7 a zajistil si též postup do krajských soutěží.

Oddíl dále uspořádal Vánoční turnaj
pro děti s rodiči a mládež a další ročník Memoriálu Ládi Kříže pro dospělé
hráče. Putovní pohár letos získal Luděk
Trojan z Chlumce n.C.(divizní hráč).
22. dubna jsme pořádáli krajský bodovací turnaj nejmladších žáků a 2. ročník
Čarodějnického turnaje tříčlenných
družstev mužů, který se uskutečnil 28.
a 29. dubna 2007.
Závěrem můžeme konstatovat, že
naše herna po vymalování, opravě
osvětlení a zateplení poskytuje možnost
sportování na vysoké úrovni a je srovnatelná s lepšími hernami stolního tenisu v Královéhradeckém kraji. Děkujeme
obci Stěžery.

chovice B, 5. Sokol Svinary.
Za B družstvo nastupovali: K. Šimek
st., V. Tichý, P. Bohdanecký, V. Prousek
a M. Souček.
Muži okresní přebor II. tř.: 1. Sokol
Stěžery C, 2. Sokol Kosice, 3. Jiskra
Nový Bydžov C, 4. Sokol Stěžery D, 5.
Sokol Krátonohy.
Za C družstvo nastupovali: M. Vykysalý, P. Bohdanecký, P. Hulaj, J. Plachta.
Za D družstvo nastupovali: D.
Hovad, V. Potůček, J. Čapek, J. Nosek, T.
Kulhánek, T. Lán.
Dorost, Krajský přebor: 1. SK Jičín
A, 2. Sokjol Stěžery A, 3. Sokol Nová
Paka, 4. TTC Kablo Vrchlabí, 5. Sokol
Kostelec nad Orlicí.
Za A dorost nastupovali: A. Prosek,
KONEČNÉ VÝSLEDKY a umístění T. Kvasnička, D. Hovad a V. Potůček.
stěžerských hráčů 2006/2007:
Za B dorost nastupovali: J. Plachta,
P. Hulaj, T. Lán, J. Nosek.
Muži, krajský přebor II. tř.:
Starší žáci, Krajský přebor: 1. Sokol
1. S Nová Paka
22 22 0 0 220:51 66
Stěžery, 2. DTJ Hradec Králové A, 3. TTC
2. S Lánov
22 19 1 2 208:106 60
Nové město n.M, 4. DTJ Hradec Králové
3. S Železnice
22 13 2 7 178:155 50
4. S Chlumec n. C. B
22 12 4 6 183:141 50
B, 5. Jiskra Jaroměř.
5. Sparta Úpice B
22 10 2 10 161:182 44
Za starší žáky nastoupili: D. Hovad, V.
6. Baník Rtyně v Podkr. B 22 8 4 10 171:170 42
Kulhánek, J. Čapek, T. Kulhánek.
7. Jiskra Bernartice A
22 8 3 11 173:172 41
8. Sokol Kopidlno
22 8 3 11 154:179 41
Mladší žáci, Okresní přebor: 1.
9. Sokol Stará Paka B
22 7 4 11 139:183 40
Sokol Stěžery A, 2. Sokol Chlumec n.
10. Sokol Stěžery
22 7 1 14 137:190 37
11. Jiskra Bernartice B
22 4 1 17 123:208 31
C., 3. Sokol Stěžery B.
12. Jiskra Nový Bydžov
22 1 1 20 104:214 25
Za ml. žáky A - družstvo nastupoZa A – družstvo nastupovali: M. vali: M. Lán, J. Slavíček, V. Šanc
Souček, J. Zavřel, P. Šanc, A. Prousek, V.
Za ml. žáky B – družstvo nastupovaProusek, P. Bohdanecký.
li: K. Vácha, J. Vácha, L. Dufek
Muži, Okresní přebor I. tř.: 1. Sokol
Více na www.ping-pong.cz nebo www.
Stěžery B, 2. Sokol Hradec Králové E, 3. stezery-pinec.ic.cz
Sokol Chlumec n. C. C, 4. Sokol TřebePřemysl Šanc
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