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PRVNÍ ZPRAVODAJ MIKROREGIONU NECHANICKO
Vážení spoluobčané,
nemusím připomínat, v jak překotné době žijeme. Nedávno došlo
k reorganizaci samosprávy v naší
republice. Co dobrého přinesla občanům, přenechme každému z nás
k vlastnímu zhodnocení. Jeden
zásadní zlom pro malé obce ale
přinesla. Po zrušení okresních úřadů
došlo k oslabení malých obcí v tom
smyslu, že ztratily přímou pomoc
jak v oblasti metodického vedení,

tak i v oblasti finančních podpor.
Krajský úřad přes veškeré úsilí
vzhledem ke svému rozsahu nemůže
nahradit bývalé okresní úřady. A jak
je známo, v květnu letošního roku
jsme se stali členy Evropské unie.
Nezbývá nám, než se přispůsobit
nové skutečnosti, spoléhat na vlastní
aktivitu a využít právních možností
v nově vzniklé situaci. Zákon o obcích umožňuje zakládat dobrovolné
svazky obcí, kterým dovoluje úzkou

spolupráci, aniž by byla narušena
indentita obce jejím svobodném
rozhodování, a umožňuje navenek
vystupovat jako celek. Toho využilo
19 obcí a jedno město a v březnu
2002 byl zaregistrován Mikroregion
Nechanicko .
Na poslední valné hromadě, která
se uskutečnila 29. 6. 2004 ve Stěžerách, bylo rozhodnuto vydávat 4x
ročně „Zpravodaj Mikroregionu
Nechanicko“, který bude pravidelně

informovat o dění ve všech oblastech našeho regionu.
První vydání tzv. nultého čísla
vychází jako zkušební. Po nabytí
zkušeností a na přání občanů jej
hodláme doplnit a zlepšovat tak, aby
plnil svůj účel - informoval širokou
veřejnost.
Omluvte naše případné nedostatky.
Bedřich Moder
předseda svazku

VZNIK A SPRÁVA MIKROREGIONU NECHANICKO
Mikroregion Nechanicko (dále
jen MN) vznikl v roce 2001 jako
dobrovolný svazek 18 obcí - Boharyně, Dohalice, Hněvčeves, Hrádek,
Kunčice, Lodín, Mokrovousy, Mžany,
Nechanice, Pšánky, Puchlovice, Radíkovice, Radostov, Sadová, Sovětice,
Stračov, Těchlovice, Třesovice. Byla
vypracována zakládací listina, stanovy a v březnu 2002 byl tento dobrovolný svazek obcí zaregistrován
u Okresního úřadu Hradec Králové.
V roce 2002 byla valnou hromadou
MN přijata za člena obec Dolní Přím.
Začala intenzivní příprava na vyhotovení strategického plánu MN. Strategický plán byl dokončen v listopadu roku 2002 (za finanční výpomoci
Programu obnovy venkova (dále jen
POV) spravovaného Ministerstvem
pro místní rozvoj). V únoru roku
2003 byla valnou hromadou MN
přijata za člena obec Stěžery. Starostové byli informováni o možnostech
získání financí nejen z POV, ale také
z grantů Královéhradeckého kraje,
které jsou každoročně vypisovány.
V tomto roce MN díky dotaci od
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zakoupil do oblasti Sadové,
Těchlovic a Boharyně travní sekačky
a vydal propagační materiál v nákladu 10 000 ks. Prostřednictvím dotací

POV MN doplnil strategický plán
o nově přistoupenou obec Stěžery,
vytvořil své logo. Všechny obecní
úřady včetně MN mají své internetové stránky. Byl vydán turistický leták
MN v češtině, angličtině a němčině.
Díky dotacím z obou zdrojů může
MN plně využívat služby agentury
OHGS, s.r.o., která se výrazně podílí
po celou dobu existence na vypracování projektů a přípravě žádostí.
V roce 2004 MN při využití dotace
z POV přispěje městu Nechanice
na zajištění akce „Protipovodňové
úpravy a revitalizace krajiny MN“.
Z dotace Krajského úřadu zakoupí
do obcí Stěžery, Dolní Přím, Pšánky
a Hněvčeves travní sekačky. Samozřejmostí je každoroční vedení účetnictví, příprava rozpočtu, revizní
zpráva, povinný audit atp. Všechna
usnesení správních rad a valných
hromad, každoročních rozpočtů
a množství dalších informací je
k dispozici na www.nechanicko.cz.
Charakteristika území
Základním prostorem Mikroregionu Nechanicko je území
nacházející se převážně v povodí
řeky Bystřice. Jedná se o území
o celkové rozloze převyšující
13 400 ha s celkovým počtem zhru-

ba 8 700 obyvatel. Prostor tvoří
jednu z nejméně zalidněných oblastí
na území České republiky. V tomto
vymezeném území MN leží město
Nechanice a 19 obcí. V nich se dochovala řada kulturních a historických památek, o kterých budeme
ve zpravodaji průběžně informovat.
Největší hustotu osídlení mají při
své rozloze obce Sadová a Stěžery.
Sadová se s hustotou osídlení 158
obyv/km2 téměř přibližuje Hradci
Králové. Nejméně obyvatel má obec
Pšánky, 21 obyv/km2. Průměrný věk
se pohybuje téměř ve všech obcích
kolem 40 let a je mírně nad hranicí
okresního a krajského průměru. Počet obyvatel je poměrně stabilní, ale
ani MN se nevyhnul celkový trend
stárnutí obyvatelstva v republice.
Hospodářství
Největší podnikatelskou aktivitu
z hlediska živnostenského podnikání vykazují město Nechanice, obce
Stěžery a Sadová. Naopak nejnižší
počet živnostenských oprávnění,
vztahující se k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu, je v obcích Pšánky
a Puchlovice. Rozvoj drobného
a středního podnikání je nedostačující a v porovnání s ekonomickým
okolím nižší než průměrný.

D  -     -   . 

Rozdělení výnosu daní mezi stát
a obce ovlivňuje výši obecních
příjmů a předurčuje finační samostatnost obcí. Systém rozpočtového
určení daní vznikl v souvislosti
s reformou daňového systému
a reformou místních rozpočtů z roku 1993. Od té doby doznal několika
úprav. Průměrné příjmy z daní
v MN, přepočtené na jednoho obyvatele, dosáhly v roce 2001 2 459 Kč.
Tato daňová výtěžnost je v rámci ČR
na velmi nízké úrovni. MN patří
v tomto směru mezi oblasti s nejnižší daňovou výtěžností v přepočtu na
jednoho obyvatele.
Z hlediska přírodních podmínek
má MN relativně příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu. Před
rokem 1990 se zemědělství podílelo
na celkové zaměstnanosti v MN
zhruba 1/3. Vlivem strukturálních
změn v zemědělství došlo jednak
k poklesu produkce a jednak k výraznému snížení počtu zaměstnanců
v tomto odvětví. V současné době
pracuje v zemědělství zbruba 15%
práce schopného obyvatelstva.
Jana Pečenková
účetní
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KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
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JAK
V MIKROREGIONU VZKVÉTÁ
KNIHOVNICTVÍ ?
Mikroregion Nechanicko zahr- zákon mimo jiné předpokládá, že do
Z toho plyne, že v 8 obcích mají i poučení a najdete v nich spoustu
nuje 20 členských obcí. V 16 z nich
existuje fungující knihovna. Pro
tyto knihovny zajišťuje metodickou
a praktickou pomoc Knihovna města Hradce Králové a to buď přímo,
nebo prostřednictvím služby objednané v Městské knihovně v Nechanicích. Na tyto knihovny se můžete
obracet se všemi knihovnickými
dotazy a problémy. Mimo poradenskou činnost pomůžeme prakticky
všude tam, kde nám na to síly stačí.
Všem knihovnám poskytujeme nejméně 2x do roka zdarma výměnné
soubory knih, jejichž skladbu může
knihovník sám ovlivňovat. Nebojte
se požádat, co chcete ve své knihovně najít.
Dnem 1. 1. 2002 vstoupil v platnost zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb. Tento knihovní

roku 2006 budou všechny knihovny
poskytující veřejné a informační
služby schopny poskytovat tyto
služby prostřednictvím internetu.
A jak je na tom s internetem
v knihovnách Mikroregion Nechanicko?
Z celkového počtu 16 obcí, kde
působí knihovna, vyjmeme Nechanice. Městská knihovna v Nechanicích je profesionalizovaná
a s ostatními ji nelze srovnávat.
Z 15 obecních knihoven:
je 14 zaregistrovaných (nezaregistrována zůstala pouze Obecní
knihovna Mžany – Dub)
v 7 obcích mají PC a funguje zde
veřejná internetová stanice. Z těchto
7 obcí najdete u 4 díky grantům Ministerstva kultury ČR zdarma připojení k internetu. Ministerstvo jim
36 měsíců bude hradit telekomunikační poplatky.

ještě k naplnění zákona daleko.
Jak jsou na tom konkrétní obce,
můžete vidět v tabulce.
Knihovny jsou nejdostupnější
kulturní zařízení, nabízejí zábavu

informací, můžete zde většinou
i posedět a popovídat si. Možností je
mnoho a záleží na podmínkách v té
které obci.
Přijďte pobejt!

Boharyně

obdrželi dotaci a zdarma připojení v roce 2004

Dohalice

nemá PC a tím ani internet

Dolní Přím

nemá PC a tím ani internet

Hněvčeves

nemá PC a tím ani internet

Kunčice

nemá PC a tím ani internet

Lodín

má PC a funguje zde internet

Mokrovousy

má PC a zdarma připojení na internet z roku 2003

Mžany - Dub

nemá PC, internet ani registraci knihovny

Radíkovice

nemá PC a tím ani internet

Stěžery

má 3 PC, z toho na 2 internet – zdarma připojení v r. 2004

Stračov

nemá PC a tím ani internet

Těchlovice

má PC a funguje zde internet

Třesovice

má PC a zdarma připojení na internet z roku 2003

REGIONÁLNÍ AGROTURISTIKA
Královéhradecko a Nechanicko
jsou ideálními oblastmi pro provozování agroturistiky. Množství
přírodních a kulturních památek,
zachovalý ráz krajiny, hustota
dopravní sítě, pohostinství a další
charakterisitcké rysy přímo vybízejí
turisty k návštěvám.
Jednou z prvních „vlaštovek“
nabízejících pobyt v regionu je
zemědělská usedlost č.p. 24 v Sověticích. Počátky hospodaření na
této usedlosti sahají do 17. století.
Charakteristickým prvkem tohoto
statku je chov strakatých koní. V 19.
století hospodaření zažívalo největší
rozkvět. V roce 1850 byla opravena
vstupní brána, která pravděpodobně
v tomto roce získala svou kamennou
podobu. V druhé polovině 19. století
rovněž došlo k rozšíření hospodářských budov. Stavební úpravy byly
završeny stavbou nového obytného
domu v r. 1892, který si zachoval
svou podobu až do rekonstrukce
v r. 1997.
Tragickým pro celé hospodářství
se stalo století dvacáté. Po únorovém
převratu r. 1948, v rámci kolektivi-

zace vesnice, byl František Petřík
se svou rodinou komunisty násilně
vystěhován. Usedlost se stala součástí nově vzniklého JZD, které hospodářství dokonale zdevastovalo.
V roce 1991 zažádal František Petřík o restituci rodinného majetku.
Po 40 letech socialistického experimentování však nebyla usedlost
v obyvatelném stavu. Stodola, která
uzavírala celý dvůr, byla během let
zcela rozebrána a kvalitní cihly použity na stavbu družstevní bytovky
v Haldově statku. F. Petřík ml. se rozhodl pro rekonstrukci zbylých budov a přestavbu usedlosti na objekt
cestovního ruchu. Nejprve v r. 1993
byla zrekonstruována hospodářská
budova se stájemi. V r. 1997 došlo
k rekonstrukci obytného stavení,
jehož obytná plocha byla rozšířena
o podkrovní místnosti určené pro
ubytování budoucích hostů. Opravy
byly zakončeny rekontsrukcí vstupní brány a sochy panenky Marie
v roce 2000.
V současnosti jsou socha a brána
památkově chráněnými objekty. Staly se dokladem venkovské architek-

M Y S L I V E C K É
Honební společenství “Myslivecké
sdružení se sídlem ve Mžanech“ hospodaří na 1731 hektarech 840 vlastníků (z toho 240 ha lesů a remízků).
Předseda Mysliveckého sdružení,
které čítá 35 členů, Jiří Valenta
a hospodář Břetislav Hnízdil zajištují
ve spolupráci s členy sdružení chod
společenství na lokalitách Mžany,
Dub, Stračovská Lhota, Janov, Třeso-

Petříkův statek v Sověticích

tury 19. století. Do stájí se vrátil tradiční chov strakatých koní. V roce
2002 se na statku po padesáti letech
narodilo opět strakaté hříbě. Objekt
je již čtvrtým rokem využíván k rekreaci především rodin s dětmi.
Hosté mají možnost výletů po
okolních památkách připomínajících události rakousko-pruské války
v r. 1866 a dalších kulturně-historických zajímavostech širokého okolí.

Jezdci mohou vyrazit v koňském
sedle, méně zdatní bryčkou. Za
3 roky provozování agroturistických
pobytů se na statku vystřídalo 196
hostů z různých koutů celé ČR, ale
také z Anglie a Španělska. O spokojenosti nabízených služeb svědčí
fakt, že někteří hosté se vracejí
opakovaně.
František Petřík
Sovětice

S D R U Ž E N Í

M Ž A N Y

vice, Mokrovousy, Dohalice, Horní
Dohalice a Sadová.
V některých médiích bývá často zkreslována a zjednodušována
činnost myslivců a široká věřejnost
neví o ochraně a přikrmování zvěře,
výstavbě přikrmovacích zařízení,
odchovu kachen (100 ks) a bažantů
(800 ks).
Sdružení dále provádí zkoušky

loveckých psů, pořádá „Sokolnický den“ a setkání přátel přírody
a myslivosti.
Svou klubovnu ve Mžanech
sdružení ochotně pronajímá k slavnostním akcím. Pravidelně pořádá
myslivecký ples v sokolovně v Dohalicích, jehož termín je již stanoven
na 14. leden 2005. Jste na něj srdečně
zváni.

Na území Mikroregionu Nechanicko působí tato myslivecká
sdružení: Boharyně, Mžany, Probluz, Hněvčeves, Nechanice, Suchá,
Stežery a Stračov a na naše území
zasahuje i působnost Mysliveckého
sdružení Roudnice.
Břetislav Hnízdil
hospodář sdružení

zpravodajství - obce





C O N OV É H O V L O D Í N Ě ?
Letos je již sedmou sezónu v provozu koupaliště v Lodíně o kapacitě
1 300 návštěvníků, s dvěma propojenými bazény, dětským brouzdalištěm se skluzavkou a vodním hříbkem. Výjimkou není ani tobogán,
který má délku téměř 100 metrů
a vlastní dojezdový bazén.
V letošním roce byl u koupaliště
dobudován a slavnostně otevřen autokemp, ve kterém je návštěvníkům
k dispozici 10 čtyřlůžkových moderně vybavených chatek.
Kemp má vyhrazená místa pro
karavany s rozvodem vody a elektřiny a také místa pro stanování.
Samozřejmostí je ohniště, sociální
zařízení, kuchyňka v hlavní budově,
společenská místnost atp.
Návštěvníkům kempu ale i široké
veřejnosti slouží vedle kempu u koupaliště i víceúčelové hřiště s umělým

povrchem, na kterém lze provozovat
řadu sportů. Pro tyto sporty je možné si zapůjčit potřebné sportovní
potřeby (míče, tenis. rakety).
V červnu 2004 byla v Lodíně zkolaudována smuteční síň, která poslouží k rozloučení s blízkými nejen
z Lodína, ale i z celého Nechanicka a
okolí. Tato obřadní síň byla předána
k provádění pohřebních obřadů novobydžovské Pohřební službě paní
Miluše Přibylové. Ta může konat v
Lodíně obřady již od září letošního
roku. Do budoucna počítáme s vybudováním urnového háje v oploceném areálu, který bude součástí
smuteční síně. Lokalitu doplňuje parkoviště pro osobní auta a autobusy.
Více na www.nechanicko.cz/lodin
Ladislav Rybář, starosta
Jaromír Pelánek, místostarosta

Koupaliště

Víceúčlové hřiště

Autokemp

NOVINKY Z MOKROVOUS
Stavební parcely sedmi rodinných
domů v lokalitě „Pod kostelem“ jsou
v současné době v prodeji.

Zajištění přístupu na staveniště
a vybudování vodovodních sítí
a přípojek na rozvod zemního plynu, rozvodu el. energie a kanalizace,
představuje značné úsílí a zvýšené
finanční náklady obce Mokrovousy
v příštím roce.
Po dokončení veřejného vodovodu, plynofikace a obnovy rybníka
nastal v obci zdánlivý stavební klid.
Ale klid opravdu jen před další
výstavbou. Těší nás zájem o stavbu rodinných domů. Je to ukázka
zdravého investování a využívání
stavebního spoření i dalších možností. Dosavadní výstavba probíhá
v souladu s územním plánem obce,
který po dodání všech připomínek
a podkladů čeká na konečné schválení Krajským úřadem.

Letos bude provedena obnova
místní komunikace včetně chodníku
v lokalitě „U Kučerů“, aby byl usnadněn přístup k nově vybudovaným
rodinným domům, které jsou připraveny ke kolaudaci.
Dále čeká Mokrovousy odkoupení
bývalého parku u dílen firmy Agrohelp a vybudování dětského hřiště
v této lokalitě.
Bedřich Moder
starosta obce Mokrovousy

Sv. Antonín Paduánský - socha z bývalého zámku v Sadové
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JEZDECKÝ KLUB KUNČICE  ÚCTYHODNÉ JUBILEUM
V letošním roce zahájil JK Kunčice
již třicátý rok svého působení. Byl
založen v roce 1974 jako součást
nově vznikajících klubů, v té době
při organizaci Socialistického svazu
mládeže.
Činnost klubu byla zaměřena na
práci s dětmi a mládeží. V rámci
působnosti SSM byl klub, kromě
výcviku koní a jezdců, pořadatelem
různých spřízněných akcí, jako
byly závody Hubertovy jízdy nebo
jezdecké hry. Klub též uskutečnil
Krajský přebor pionýrů v jízdě na
koni, krajskou Hubertovu jízdu
a další pořady. Členové jezdili
rovněž na mnoha závodech v okolí.
V Kunčicích bylo zorganizováno
několik jezdeckých plesů.
Po událostech a politických změnách v roce 1989, kdy zanikl SSM,
se jezdecký klub spolu s ostatními
podobnými organizacemi transformoval jako občanské sdružení
prostřednictvím
registrace
na
Ministerstvu vnitra ČR. Poté se začlenil přímo pod Českou jezdeckou
federaci.
V současné době se členové
klubu kromě vlastního jezdeckého
sportu v sedle, věnují především,
parkurovému skákání a drezůře.
Mimo to se zúčastňují soutěží
všestrannosti. V loňském a letošním

roce obsadili členové klubu
i soutěže spřežení. V této disciplíně
reprezentují Pavel Groul z Boharyně
a Jan Hladík z Lubna. Oba soutěží
v kategorii dvojspřeží. Letos v září
startovali na mistrovství republiky
v Bolehošti. V domácím prostředí
pořádá klub dvakrát ročně soutěže
v drezůře a ve skocích.
Členská základna čítá v současné
době 35 osob obého pohlaví. Členové se nerekrutují jen z místních
nebo okolních obcí, ale někteří bydlí
ve vzdálenějších místech okresů
Pardubice, Chrudim a Rychnov nad
Kněžnou. Z přehledu členství vyplývá, že se nejedná pouze o řadové
členy s jezdeckou licencí a čekatele,
ale též o cvičitele, trenéry a rozhodčí, dokonce i o rozhodčího a trenéra
národního.
Do budoucna chceme jako
klubový kolektiv v dosavadním
zaměření nejen pokračovat, ale
výrazně zlepšovat svou činnost,
zejeména ve veřejném sportu. Věříme, že ustavení Mikroregionu
Nechanicko bude i pro jezdeckou činnost významnou oporou
a morální zárukou dalšího rozvoje
v tohoto krásného sportu.
Josef Volf
vedoucí JK Kunčice

Veronika Glaserová na koni Ohio - drezůra

I N T E R N E T - P O M O C N Í K N E B O Z L Ý PÁ N ?
Co je Internet? Jak mohu Internet
využívat? Co k tomu potřebuji?
Internet se již dostal do povědomí populace téměř celého světa,
přičemž jej více než 800 milionů
lidí používá. Je obdivován i zavrhován. Je užitečným pomocníkem,
nástrojem k podnikání, vzdělávání
ale i prostředkem k nekalé činnosti.
Podívejme se však na něj pohledem
běžného uživatele a odhalme, co
nám v této rovině nabízí.
Pro ilustraci si Internet můžeme
představit jako zásilkový obchod.
Sklad zásilkového obchodu reprezentují počítače uchovávající
informace – zboží a kurýrní službu
zajišťují další počítače, které doručí
požadované informace uživateli
Internetu nebo jinému počítači. Na
rozdíl od zásilkového obchodu je
však řada informací a služeb zcela
zdarma.
Zaměřme se na dvě nejpoužívanější služby, které Internet nabízí:
WWW neboli webové stránky
a e-mail neboli elektronickou poštu.
Webové stránky slouží k publikování informací na Internetu a používají je firmy, úřady i jednotlivci.

Na webových stránkách v Internetu
naleznete řadu praktických informací - např. jízdní řády, informace
o počasí, noviny, telefonní seznam,
nabídku zaměstnání, rejstříky firem,
informace o úřadech, turistické informace, včetně nabídky ubytování
atd. S vyhledáním požadovaných
informací pomáhají tzv. vyhledávače – katalogy webových stránek
(v ČR to je např. Seznam nebo Atlas).
E-mail funguje z pohledu uživatele
ještě jednodušeji – napíšete text dopisu, uvedete adresu příjemce (tzv.
e-mailovou adresu) a odešlete.

Využití Internetu není nijak
náročné. Potřebujete počítač s připojením k Internetu, nebo navštívit
internetovou kavárnu či obecní
knihovnu. Stále nejpoužívanějším
připojením je telefonní linka a cena
tohoto připojení se o víkendech
a v nočních hodinách pohybuje
kolem 20 Kč za hodinu. Obsluhu
počítače ve výše uvažovaném rozsahu zvládnete během několika hodin.
Nezkusíte to?
Ing. Martin Hladík

Internetový portál www.nechanicko.cz
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Zámek Hrádek, který v polovině
19. století nechal postavit František Arnošt hrabě z Harrachu jako
reprezentační sídlo svého rodu na
tzv. Lubenském vrchu nedaleko
Nechanic, je jedinečnou ukázkou
romantického stavitelství po vzoru
anglické gotiky. Od r. 1953, kdy byl
poprvé zpřístupněn veřejnosti, jej
do dnešních dnů navštívilo kolem
2,5 milionů lidí. Není to ovšem
jenom vnitřní a venkovní architektura zámku, jež láká návštěvníky.
Harrachové byli velkými sběrateli
starožitností, a proto své nové sídlo
vybavili nejen kolekcí starožitného
nábytku, ale i cennými sbírkami
obrazů, grafiky, skla a porcelánu. Ke
skutečným skvostům sbírek patří
např. šest románských reliéfů osazených v předsíni zámecké kaple a románská kropenka z ostrova Torcello
u Benátek, benátské plastiky lvů ze
13. století, obrazy slavného nizozemského malíře 16. století Lucase van
Valckenborgha, hodiny císaře Leopolda I. ze 17. století a řada dalších
unikátních předmětů.
Budovu zámku obklopuje anglický přírodně krajinářský park,
členěný dvěma průhledy do krajiny
a okružní cestou, se zhruba stovkou
vzácných druhů jehličnatých a listnatých stromů. V současné době (od
r. 1996) je zde golfové hřiště.
Zámek Hrádek je také po léta
vyhledávaným cílem filmařů. Natáčely se tu 3 desítky filmů: od těch
nejstarších, mezi něž patří Hotel
pro cizince, Atentát či Jana Eyrová,
přes seriály ČT Náhrdelník a Dobrodružství kriminalistiky, až po ty
novější, jako jsou např. Milenec Lady
Chatterleyové (ČR), Panství (ČR),
Láska v kalužích krve (VB), Maigret
u bohatých (F), Z pekla (USA) nebo
Svěrákův Tmavomodrý svět (ČR).
Hrádek neminuly ani pohádky, jako
třeba Princ a Večernice, Anička s lískovými oříšky atd.
V r. 2001 byl státní zámek Hrádek
u Nechanic prohlášen národní kulturní památkou.
Stručný vývoj zámku od r. 1953
do r. 2004:
1953 - proveden soupis inventáře,
zámek otevřen veřejnosti
1959 – 1960 - obnova fasád, změna barevnosti z červené na žlutou.
Úprava interiérů
1974 - zámek přechází pod správu
Památkového ústavu v Pardubicích
1974 - 1990 - provedeny práce
v celkovém nákladu 6,5 mil. Kč: rekonstrukce krovu a střechy, obnova
vnitřních sgrafit a štukové výzdoby,
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Zámek Hrádek u Nechanic.

restaurátorské práce v interiérech
1979 - v 1. patře západního křídla
zámku (dnešní „Hostinské pokoje“)
zřízena expozice „Národně osvobozenecký boj ve východních Čechách
a jejich osvobození Sovětskou armádou“ - zrušeno v r. 1990
1990 - 1996 - práce za 12 mil.
Kč: rekonstrukce elektroinstalace,
vody a kanalizace, obnova parku,
výměna vitráží, oprava omítek věží,
rekonstrukce stropů, krovů a střechy
hospodářské budovy
1997 - pokračování sanačních a
restaurátorských prací v interiéru,
odstraňování dřevomorky. Finanční
náklad: 2 mil. 40 tis.
1998 - 2001 - likvidace dřevomorky, rekonstrukce fasády severní části
zámku (nádvoří). Návrat k původní,
červeno-šedé barevnosti. Celkový
náklad: 10 mil. Kč
2001 - 11. 4.: setkání prezidenta
ČR V. Havla s hejtmany Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje a primátory Hradce Králové
a Pardubic ve Zlatém sále zámku
2002 - rekonstrukce věže „Kardinálky“ nákladem 3 mil. Kč
2003 - zahájení rekonstrukce „Hodinové věže“ (odstranění dřevomorky, montáž nové konstrukce krovu,
střechy a stožáru), oprava zborcené
opěrné zdi při západní venkovní
terase, restaurátorské práce. Finanční náklad: 3,5 mil. Kč
2004 - rekonstrukce WC pro
návštěvníky a prodejny suvenýrů,
obnova fasád „Hodinové věže“, ob-

nova fontány v nádvoří. Předpoklá- červnových večerů zněla zámkem
daný celkový náklad: 5 mil. Kč.
romantická a klasická hudba v podání předních českých interpretů,
Zámek Hrádek v roce 2004
jako je violista prof. Lubomír Malý,
Prázdniny skončily a s nimi i hlav- Moravské klavírní trio či Wallinní sezóna letošního roku – je čas na gerovo kvarteto. Hostem letošního
malé ohlédnutí: od dubna do konce „operního večera“ byla španělská
srpna t.r. navštívilo zámek zhruba 35 sopranistka Maria Mendizabal,
tisíc turistů.
kterou (přes její mládí) již znají
Během hlavní sezóny bylo uspo- posluchači v Evropě i ve Spojených
řádáno celkem sedm kulturních státech, a stálý host Státní opery Praakcí. Tradičně největšímu zájmu se ha Vladimír Chmelo.
těší kostýmové prohlídky, při nichž
se návštěvníci mohou přenést do
31. října se brány státního zámku
období přelomu 19. a 20. století, kdy Hrádek u Nechanic uzavřou – nikoli
je zámkem provádí „hraběcí rodina“ však definitivně. Od 27. listopadu do
a „služebnictvo“. Květnové „Přijíždí 12. prosince bude pro veřejnost (již
panstvo !..“ a „Zámecký dětský den“, po jedenácté) zpřístupněna na trase
červencová „Zahradní slavnost“, Malého okruhu expozice „Vánoce na
srpnový „Hrádek – zámek roman- zámku“. Návštěvníci se budou moci
tiků“ a zářijové „Panstvo odjíždí !..“. dozvědět mnohé o čase Adventu, váDoprovodným programem těchto nočních zvycích a pověrách, historii
akcí byly na nádvoří a v zámeckém betlémů či staročeském zdobení
parku šermířské turnaje, taneční vánočních stromečků. Souběžně
a ohňová vystoupení, divadlo, ukáz- s vánoční expozicí bude zpřístupněky sokolnictví a lukostřelby, projížď- na harrachovská kuchyně, kde bude
ky kočárem a koncerty hudebních možno se zahřát, nebo si zpříjemnit
skupin Grál a Kantoři.
dobu čekání na prohlídku pravým
„Zahradní slavnost“ a „Hrádek anglickým vánočním punčem.
– zámek romantiků“ byly zakončeny
Sezónu uzavřou o sobotách
ohňostrojem a nočními prohlídka- 27.11., 4.12. a 11.12. Adventní konmi, které se protáhly do 1. hodiny certy ve Zlatém sále. Program bude
po půlnoci.
znám koncem října t.r. Vzhledem
ke značnému zájmu se doporučují
Zvláštní přízni se těší hudební včasné telefonické rezervace.
festival „Romantický Hrádek“, který
se pod patronací hejtmana KrálovéSpráva státního zámku Hrádek
hradeckého kraje ing. Pavla Bradíka
u Nechanic Vás všechny srdečně
konal letos již pošesté. Během čtyř
zve a těší se na Vaši návštěvu!
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KULTURNÍ PAMÁTKY MIKROREGIONU NECHANICKO

Na první pohled by se mohlo
zdát, že Mikroregion Nechanicko
neoplývá přílišným památkovým
bohatstvím v porovnání s jinými lokalitami, jaké známe například v jižních Čechách nebo na jižní Moravě.
Při bližším pohledu však můžeme
konstatovat, že situace není zdaleka
tak nepříznivá a Nechanicko má domácím i zahraničním návštěvníkům
co nabídnout.
V úvodu je třeba zmínit skutečnost, že naše legislativa rozeznává
dva druhy památek. Především ty,
které byly z hlediska uměleckého
nebo historického a pro svou jedinečnost zapsány do ústřední evidence a tím prohlášeny úředně za
kulturní památku chráněnou podle
zákona o státní památkové péči. Tato
zákonná norma ukládá majitelům
o tyto památky řádně pečovat, chránit je před poškozením a při jejich
obnově dodržovat pokyny stanovené orgány státní památkové péče.
Vedle toho existuje druhá, daleko
početnější skupina dalších, většinou
ne tak významných nebo drobných
památek – soch, křížů, pomníků,
kapliček, ale i kostelíků, objektů lidové architektury roubené i zděné,
dokonce i budov moderní architektury, které výhody zákonné ochrany
nepožívají. Jsou v péči obcí, církve
i soukromých vlastníků a záleží jen
a jen na jejich dobrém vztahu ke
kulturnímu dědictví našich předků,
jakým způsobem o tyto památky pečují. Příkladů kladných i záporných
najdeme v našem mikroregionu
celou řadu. Tato závažná problematika si zaslouží samostatnou stať
v některém z příštích čísel našeho
zpravodaje.
Památkovému fondu mikroregionu vévodí zákonitě státní zámek
Hrádek prohlášený za národní kulturní památku. Jeho bohaté sbírky
a ojedinělou architektonickou podobu přijíždějí každoročně obdivovat
desetitisíce turistů.
Ostatní zámecké objeky nejsou
veřejnosti přístupné. Ve stěžerském
zámku je umístěna pošta a soukromé
byty. Na Dolním Přímě sídlí v zámku obecní úřad a jen v zámecké
kapli se čas od času konají kulturní
pořady. Nepříjemně chátrá zámek ve
Stračově, který po léta sloužil Státní
vědecké knihovně v Hradci Králové
jako depozitář málo frekventovaného knižního fondu. Všechny čtyři
zámky, tj. včetně do základů vyhořelého sadovského, patřily svého času
rodu Harrachů.
V pořadí důležitosti následují
sakrální památky, především jed-

notlivé kostely. Jejich návštěva je
podmíněna účastí na bohoslužbách
nebo závisí na ochotě církevního
administrátora umožnit prohlídku
odborným zájemcům nebo badatelům v oboru umění a architektury.
Podmínky jsou nyní zpřísněny
vzhledem k opakujícím se případům
vykrádání. Mezi státem chráněné
památky patří kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Nechanicích, sv. Jiří
na Hrádku a v Hněvčevsi a sv. Marka ve Stěžerách. Kostely v Boharyni,
Dohalicích, Suché, Stračově a na
Probluzi se do této kategorie nedostaly. Pouze u probluzského kostela
je připravován návrh na prohlášení
za nemovitou kulturní památku.
Každý z jmenovaných objektů má
vlastní bohatou stavební historii a za
dobu své existence prodělal mnohé
změny, včetně požárů, rekvirovaných zvonů v období obou světových válek apod. Odehrály se v něm
v průběhu staletí stovky svateb
a pohřbů, křtů, mší a ostatních církevních slavností. K historii některých z nich se postupně vrátíme.
Nemalou pozornost vzbuzují
památky vztahující se k válce roku
1866, především k osudné bitvě ze
3. července, která v našem mikroregionu začala v ranních hodinách
na dvou místech, a to v Nechanicích
a v Sadové. Kromě chlumské výšiny
končila pozdě odpoledne na Probluzi, kde náporu pruských jednotek
odolával spojenecký saský armádní
sbor. Jeho boje zde připomíná vysoký pískovcový obelisk a busta
saského korunního prince Alberta
v parčíku a na dvacítku saských,
rakouských a pruských náhrobků
na bývalém hřbitově kolem kostela
Všech svatých.
V sousedním Dolním Přímu je
skupina náhrobků pod zámkem při
silnici vedoucí na Nový Přím. Další
pomníky jsou kolem sochy sv. Aloise
u silnice, která odbočuje z předchozí,
směrem na Horní Přím. V Nechanicích najdeme ve Štrosových sadech
(bývalý hřbitov), kam vede značená
turistická stezka, hroby čtyř důstojníků a na okraji lesa Bažantnice vojenský hřbitov se šachtovými hroby
několika set vojáků padlých v bitvě,
ale též zemřelých na smrtelná zranění v tuctu nechanických lazaretů.
Další skupinky hrobů a pomníků
najdeme v Sadové, Mokrovousích,
Dohalicích a Horních Dohalicích.
Lazaret byl také na zámku Hrádek,
ze kterého se dokonce dochovala
dobová fotografie. Vojáci zde zemřelí jsou pochování na hřbitově
u kostela a v hromadném hrobě

u lesa pod zámeckým parkem. Je to
nejjižněji situovaný hrob z celého
královéhradeckého bojiště. První
padlý vojín, již před zahájením
bitvy 2. července, byl pochován
v Hněvčevsi. Stanoviště vrchního
velitele pruských armád Moltkeho
a pruského králo Viléma I. a jejich
generálního štábu bylo na vrchu
Bukvice u obce Dub, v místech, kde
dnes stojí bývalá sušárna čekanky.
Odtud řídili pohyb vojsk po celou
dobu bitvy. Zde také navrhl král
v poledních hodinách Moltkemu
bitvu odtroubit, když se vítězství
přiklánělo na stranu Rakušanů.
Moltke, očekávající příchod posil
I. pruského armádního sboru ve
směru od Dvora Králové, tuto
nabídku odmítl a bitvu dovedl do
vítězného konce. Tato lokalita není
bohužel nijak blíže označena.
Tímto výčtem přehled památek
Mikroregionu Nechanicko zdaleka
nekončí. Bude pokračovat v příštím
čísle.
Václav Pražák,
prom. hist.

Madona v Třesovicích

Zámek Dolní Přím - sídlo obecního úřadu.

Bývalá harrachovská hájenka na okraji obory.

sport
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GOLFOVÉ HŘIŠTĚ - HRÁDEK U NECHANIC
Je nesporné, že nejvýznamnější
kulturní památkou Mikroregionu
Nechanicko je Státní zámek Hrádek
u Nechanic. Zámek je obklopen anglickým parkem a právě v něm bylo
v létech 1994-1997 vybudováno
a 28. 6. 1997 slavnostně otevřeno
stylové zámecké golfové hřiště. Má
devět jamek a par 66 - patří tak
mezi menší golfová hřiště. Sportovní
hodnota není sice špičková, nicméně
jde o hřiště herně obtížné. Jedinečnost spočívá v umístění golfových
drah v zámeckém parku (podobná
golfová hřiště se všemi drahami situovanými v parku jsou v ČR pouze
v Kravařích, Štiříně a Šilheřovicích).
V roce 1999 bylo hřiště rozšířeno
o cvičnou louku (driving range,
chipping a putting green). Současně
s tím byl vybudován zahradní vodovod, umožňující zavlažování greenů
a jejich předpolí.
Zázemí hřiště tvoří klubový areál s šatnami, sociálním zařízením
a kanceláří, umístěný v někdejším
domku komorných. Používá se zatím jen polovina objektu - počítá se
však s využitím celku. Představuje to
samozřejmě vysušení, opravu a modernizaci této druhé části budovy.
Lubošem Lichým golfově vtipně
vyzdobená Zámecká kavárna je provozována v někdejší horní vrátnici.
Parkování umožňuje velké přilehlé parkoviště. Informaci o existenci
zámku i golfového hřiště podávají
v okolí rozmístěné silniční ukazatele. To, co zde zatím citelně chybí, je
možnost ubytování a stravování. Ke
zřízení hotelu a restaurace se přitom
nabízí značně zchátralý hospodářský objekt, včetně zámecké jízdárny.
Vlastní sál jízdárny by přitom mohl
být využit jako kongresový, zrestaurované divadlo by spolu s ním
významně usnadnilo správě zámku
pořádání nejen adventních, ale i celé
plejády dalších kulturních akcí. Je
třeba si přitom uvědomit, že nejde

jen o záležitost místní, ale závažný
problém celého regionu. Nicméně
schválení takového záměru a zajištění investora se nejeví prozatím
reálné.
Hřiště je znormováno a ročně se
na něm pořádá řada turnajů, zahrnutých do kalendáře České golfové
federace. Sezónu každoročně zahajuje Golf Hrádek Cup, v srpnu
probíhá tradičně Pohár hraběte
Harracha, vše končí Mikulášským
turnajem, který je posledním golfovým turnajem v Česku.
V roce 2004 se také uskutečnil ve
dnech 18-19. června na sesterských
hřištích Hrádek a Myštěves l. ročník
zámecké golfové Tour. Tento turnaj
proběhl pod záštitou královéhradeckého hejtmana ing. Pavla Bradíka.
Jeho absolutním vítězem se stal
člen našeho klubu Honza Petráček
z Hrádku.
Vedle toho samozřejmě probíhá
na našem hřišti řada akcí významných firem a podniků, ať již jde
o turnaje či golfové akademie. Několikrát jsme se tu setkali s elitou českých hokejistů hrajících kanadskou
ligu. Čestným členem je pardubický
fenomén Dominik Hašek.
Golf Hrádek s.r.o. vytváří podmínky nejen pro rekreační, ale
i sportovní golfovou činnost.
Hřiště je mateřským hřištěm Golf
Clubu Hradec Králové. Jeho výbor
v čele s prezidentem Ing. Petrem
Drbalem se věnuje jak práci s mládeží, tak s dospělými. Zapojení dětí
je vhodné od osmi let a není přitom
finančně nikterak náročné. Společný
trénink pod vedením profesionálního trenéra probíhá jednou týdně.
Výsledky jsou patrné na první pohled: dva z místních mladých hráčů
dnes patří mezi nejlepší v ČR, družstva dospělých hrají první (muži)
i druhou golfovou ligu (muži, ženy).
V přítomné době plánuje Golf
Hrádek s.r.o. zvýšení sportovní kva-

N O V I N K Y
Vážení občané Mikroregionu Nechanicko, chci vás oslovit jménem
týmu spolupracovníků Českomoravské stavební spořitelny (dále jen
ČMSS), kteří pracují v místě vašeho
bydliště a seznámit vás s nabídkami
a průběžně s novinkami v rámci
stavebního spoření. Na území dvaceti obcí, které jsou součástí našeho
mikoregionu, je ve stavu našeho
týmu zaregistrováno v současné
době 493 klientů. Více než 26%
z nich čerpá úvěr nebo meziúvěr
a tím si zlepšuje své bydlení. Po
provedené regionalizaci, která sledovala zejména přiblížení finančního
poradce ke klientovi a proběhla

V E

lity hřiště prodloužením stávajících
drah, a perspektivní rozšíření hřiště
o dalších devět jamek na celkových
osmnáct. Potřebné plochy jsou začleněny do územního plánu obce,
který je před schválením. Ten také
řeší, s ohledem na přesun zájmu
veřejnosti z pěší na cykloturistiku,
i napojení lokality na síť cyklistických stezek.
Realizace dalších záměrů Golfu
Hrádek s.r.o. závisí samozřejmě na
finančních možnostech firmy. Přestože provozování golfových hřišť
nepatří prozatím mezi lukrativní oblasti podnikání, je na Hrádku situace
v tomto ohledu stabilizovaná.
Každoročně se Golf Hrádek s.r.o.
podílí na nejvýznamnější výstavě
cestovního ruchu Region Tour
v Brně. Při této příležitosti byl vydán materiál, který propaguje hřiště
i zámek.

S TAV E B N Í M

v roce 2002, byl zaveden pojem
následná péče o klienta prostřednictvím finančních poradců sítě SSK
(soukromého servisu pro klienta).
To znamená, že naší prioritou je návštěva u vás doma, včetně přípravy
úvěrování, úpravy smluv, výpovědí
a následných smluv s cílem řešit vaše
bydlení, případně jeho vylepšení
a zhodnocení vašich finančních
prostředků.
Dovolím si vám přiblížit současnou aktuální nabídku:
• snížený poplatek za uzavření
smlouvy o 50% na smlouvy do 19 let
věku klienta
• úrazové pojištění zdarma při

sepsání smlouvy do 30 let věku
klienta (cílová částka minimálně
200 000 Kč a vklad 1 000 Kč do dvou
měsíců)
• úroková sazba při poskytnutí
meziúvěru – Top kredit od 4,3%,
případně od 4,8%, úroková sazba při
úvěru pevná po celou dobu smluvního vztahu 4,8%, případně 5,5%
(vždy dle zpracování modelu)
• karta klienta na slevu ve vybraných prodejnách
Od 1. 10. 2004 přicházíme s nabídkou zajímavých investic do
podílových fondů a penzijního
připojištění. Konkrétní podmínky

Golf Hrádek s.r.o. také úzce spolupracuje s Obecním úřadem Hrádek. Společnost se aktivně podílela
na realizaci plynovodu, vodovodu
i územního plánu obce. V přítomné
době se angažuje na perspektivní
přípravě rekonstrukce obecní kanalizace a výstavbě čistírny odpadních
vod. Vytváří také nezanedbatelné
pracovní příležitosti pro místní občany a zakázky pro okolní firmy.
Veškeré uvedené záměry se plánují a posléze realizují po dohodě
s Národním památkovým ústavem
Pardubice a mají výraznou podporu
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje i Magistrátu města Hradec
Králové. Věříme, že jsou a nadále
budou významným příspěvkem
pro zviditelnění Mikroregionu Nechanicko.
Ing.Jiří Stránský

S P O Ř E N Í
těchto námětů přiblížíme v příštím
vydání, včetně příkladů jednotlivých
výnosů.
Náš tým provádí též poradenskou činnost v Hradci Králové,
a to každé úterý od 9 do 18 hodin
v informačním poradenském centru
na Gočárově třídě a každý pátek od
10 do 18 h v poradenském místě
ČMSS v Hořicích - sídle našeho
obchodního ředitele pana Zdeňka
Vondry.
František Sadil, finanční poradce
Hrádek 54, 503 15 Nechanice
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FOTBALOVÝ KLUB SK BYSTŘIAN KUNČICE

Dovolte, abych stručně představil
fotbalový klub Bystřian Kunčice, který se skládá z mužstev „A“
a „B“ mužstva mužů, družstev dorostu, žáků a elévů. Na úvod pouze
několik bodů z historie klubu. V roce
1935 byl ustaven fotbalový spolek,
jehož zakládajícími členy byli předseda p. Hruška, jednatel p. Drnek
a pokladník p. Němec. Až do registrace českým fotbalovým svazem v roce
1945 probíhaly soutěže mužstev
a přátelské zápasy neorganizovaně.
V témže roce byly vystavěny dřevěné kabiny. Již v sezóně 1945-1946
se fotbalový klub umístil na prvním
místě v okresní soutěži. Vítězství
v okresním přeboru si vybojoval až
v sezóně roku 1955 - 1956. Dalším
významným mezníkem v historii,
když pomineme významné úspěchy
v okresních soutěžích a přeborech,
byla výstavba nových kabin v roce
1978. Sezóna roku 1986 - 1987 byla
pro Kunčice úspěšná díky 1. místu
v krajské soutěži. V roce 1987 podnikli fotbalisté první zahraniční
zájezd, a to do Německa (Motor
Magdeburg (3. liga) přátelský zápas).
Tento soupeř přijal pozvání také do
Kunčic, a to v roce 1988. Posledním
přátelským zápasem byl zájezd opět
do Německa v roce 1989. Výstavba
klubové restaurace a krytých tribun
proběhla v roce 2000. V témže roce
podnikli junioři zájezd do italské
Cremony.

SK Bystřian Kunčice - „A“ mužstvo

Horní řada zleva: Jiří Beneš, Vratislav Kneifel, Pavel Málek, Michal Doležal, Miroslav Hruška, Květoslav Kvasnička, Jaroslav Matoušek,
Miloš Míča, Jiří Zeman, Miloš Kneifel, Dolní řada: Petr Kincl, Petr Vítek, Libor Klíma, Milan Šejbl, David Hrubý, Lukáš Vítek, Ondřej
Vítek.

Kromě okresního přeboru, soutěže
a přátelských utkání probíhá v Kunčicích každoročně v polovině srpna
Pouťový zápas starších pánů HŮRA
x DŮLA, jehož podrobný průběh
a spoustu dalších informací se můžete dočíst na internetových stránkách http://bystriankuncice.wz.cz
(email: bystrian@seznam.cz).
Květoslav Kvasnička
předseda klubu

SK Bystřian Kunčice - „DŮLA“

SK Bystřian Kunčice - „HŮRA“

Horní řada: Jiří Pechar, Petr Hlaváček, Miloš
Kneifel, Oldřich Barvíř, Zdeněk Šulc, Dolní řada:
Zdeněk Hruška, Miloslav Tomášek, Jiří Khol, Ladislav Pánek, Ležící: Josef Hrubý.

Horní řada: Milan Blaho, Luboš Rychtera, Jiří
Bartoň, Ladislav Kraus, Dobroslav Rychtera,
Milan Šejbl, Dolní řada: Petr Myška, Zdeněk
Hornych, Petr Pultar, Jiří Pavlíček, Ležící: Josef
Podrazil.

SOKOL DOHALICE

Již rokem 1935 se začala psát
historie dohalické kopané. V průběhu let se střídaly roky úspěšné
a neúspěšné, a dokonce i období
stagnace. S menšími či většími problémy činnost TJ Sokol Dohalice
proplula až do současnosti.
Pracujeme na základech, které
před námi vybudovaly generace
obětavých sportovců a funkcionářů. Mnozí z těch dnešních jsou již
čtvrtou generací, která propadla
dohalickému fotbalu. Nyní má
tělovýchovná jednota 159 členů
a devítičlenný výkonný výbor, v jehož čele stojí Milan Kučera. Členskou základnu tvoří nejen dohaličtí
občané, ale i sportovci z přilehlých
okolních obcí. TJ je jednooddílová,
tzn., že činnost zde vyvíjí fotbalový oddíl. Ten zabezpečuje činnost
družstva elévů, kteří ještě nehrají
pravidelnou soutěž; družstva žáků,
které hraje okresní přebor; mužstva
dorostu, které hraje rovněž okresní
přebor; „B“ mužstva mužů, hrající-

ho okresní soutěž – IV. třídy; „A“
mužstva mužů, které reprezentuje
v krajské soutěži – I. B třídy.
V roce 2004 jsme prožili v Dohalicích dvojnásobnou radost, když
právě mužstvo dorostu a mužstvo
mužů vybojovalo postup do vyšších
soutěží. Pravidelně se rovněž staráme o proškolování trenérů. Po dlouhých letech se nám podařilo vyřešit
problém s náhradním hřištěm. Také
jsme dosáhli výrazného zlepšení
kvality travnatých hracích ploch.
Velké úsilí rovněž vyvíjíme při
údržbě sokolovny a přilehlých
prostor. To se nám daří jedině díky
mimořádnému pracovnímu úsilí
členstva. Naše činnost se nezaměřuje pouze na sportovní oblast, ale
i na oblast společensko kulturní.
V ní máme bohaté zkušenosti při
pořádání tanečních zábav a diskoték.
Ve spolupráci s Obecním úřadem
Dohalice organizujeme Dětský den,
Vítání prázdnin, Loučení s létem,
Sousedské posezení atd.

Sedící zleva: Jan Pišl, Dan Silber, předseda TJ milan Kučera, Michal Vaněk, Radim
Holman. Druhá řada zleva: vedoucí mužstva Jaroslav Fejfar, Leoš Miškář, Michal Jaruš,
Martin Gazdík, Jiří Hubáček, trenér Václav Vaněk. Třetí řada zleva: Zdeněk Bednář,
Karel Miškář, Petr Pišl, Kamil Kulhánek, František Petřík, Vladimír Novák.

Bohužel se nám nedaří navázat
užší spolupráci s rodiči našich žáčků
a dorostenců a doplňovat počet trenérů a funkcionářů.

Karel Miškář:
607 134 830
Marek Tichý:
605 881 404
Václav Ondrášek: 737 107 439

Zájemci nás mohou kontaktovat
Pro rodiče a malé sportovce uvá- kdykoli během roku, rádi nové spordíme telefonní kontakt pro perma- tovce přivítáme.
nentní nábor žáků a elévů:
Milan Kučera, Dohalice
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