ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí občané Nechanic,
toto vydání Zpravodaje budete
pravděpodobně číst v období vánočních svátků. Nehodlám Vám tuto slavnostní atmosféru kazit dlouhým článkem o jednotlivých usneseních Zastupitelstva města (dále jen ZM) či Rady
města (RM). Na to bude dostatek prostoru na počátku roku 2013. Přesto alespoň jednu potěšující zprávu
z posledního prosincového zasedání
ZM zmíním. Zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku (OZV)
číslo 2/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažTování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a to
s účinností od 1. 1. 2013. Změny
v této nové vyhlášce byly provedeny
na základě novelizace zákona o místních poplatcích. Novelou byl rozšířen
okruh poplatníků, byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení
poplatku a možnost zvýšení poplatků na 1.000,- Kč na osobu a rok. Zastupitelé rozhodli ponechat stávající
výše poplatků, což v praxi znamená,
že nejvyšší poplatek činí 500,- Kč na
osobu a rok. Při projednávání této
vyhlášky byla obsáhlá diskuse již od
měsíce září. Výsledkem byla shoda
většiny zastupitelů jak na zachování
výše poplatků, tak i na zachování četnosti svozů a to zejména v letních měsících z hygienických důvodů.
Další potěšující informací v období, kdy téměř denně čteme nebo slyšíme o zvyšování energií, daní a různých poplatků je fakt, že zastupitelé
nerozhodli o navýšení daně z nemovitostí v našich katastrálních územích.

Za dobu existence možnosti navýšení daně z nemovitosti ze strany obce
tato možnost nebyla ani jednou využita a sazba je tak na základní úrovni,
kterou stanovuje stát (Ministerstvo
financí ČR).
U příležitosti blížícího se konce
roku 2012 využívám této možnosti

a děkuji všem radním a zastupitelům
za podporu a práci v uplynulých dvou
letech tohoto volebního období. Díky
této práci se podařilo provést další
velké investiční akce, které byly v převážné míře financovány z dotací. Přesto zůstává několik akcí, které se nám
doposud zrealizovat nepodařilo. Důvodem jsou téměř vždy peníze, tedy
jejich nedostatek.

Poplatky
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 Města Nechanice o místním poplatku ze psů upozorňujeme
občany, že se vybírají místní poplatky pro rok 2013 ve
výši:

Rovněž děkuji za práci všem zaměstnancům Městského úřadu. Věřím, že i přes narůstající nároky na
administrativu ze strany státu se
snaží vyhovět Vašim požadavkům. Je
nutné si však uvědomit, že při rozhodování (a to zejména na úsecích výkonu státní správy) musí postupovat
v souladu s platnou legislativou. Ta
je někdy v rozporu s logikou či základním selským rozumem, ale bohužel platná.
Vážení občané, zvu Vás všechny
na přivítání nového roku 2013 na
Husovo náměstí, kde v úterý 1. ledna
2013 od 17.00 hodin bude již počtvrté (a mohu tedy napsat i tradičně)
pořádán ohňostroj. Jak píšu každý
rok, hlavním důvodem pro pořádání ohňostroje v tento termín je udělat trošku radosti našim nejmenším
dětem. Přesto věřím, že se nás přijde podívat mnoho, včetně těch, kteří se vydatně rozloučí s končícím se
rokem 2012.
Vážení a milí občané, přeji Vám
i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů.
Přeji samozřejmě i hodně pohody
a času na vychutnání si období svátků v opravdové pohodě a klidu. Našim nejmenším přeji hodně a hodně
dárků a splněných přání od Ježíška
pod stromečkem. Nám všem radost
ze setkání s našimi blízkými a hodně
zdraví, lásky a štěstí do roku 2013.
V neposlední ředě přeji i dostatek času na své koníčky a záliby, které v této trošku uspěchané době mají velký
význam pro pohodový a klidný pracovní i osobní život.
Vše dobré přeje
Jiří Pechar, starosta.

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 Města Nechanice o místním poplatku za provoz systému
shromažTování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů upozorňujeme občany,
že se od 14. 1. 2013 vybírají místní poplatky pro rok
2013 ve výši:
fyzická osoba

500,- Kč / rok
400,- Kč / rok

jeden pes

150,- Kč / rok

děti do 10 let

druhý a každý další pes

250,- Kč / rok

Splatnost místního poplatku do 28. února 2013.
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CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní učitelce Pošíkové z Mateřské školky „Sluníčko“ v Nechanicích za
velmi dobrou, obětavou spolupráci s dětmi a to i ve svém
volném čase.
Děkuji
Gabriela Ludvíková

Čertí škola

Ve středu 5. 12. 2012 se celá škola proměnila v rejdiště čertů a čertic, dokonce i nějaký ten andílek se
k nám zatoulal. Ráno obcházel nižší třídy Mikuláš se
svojí družinou a pro každého měl v košíku připravenou
malou sladkost. Po svačině se všichni přesunuli do kulturního domu, kde se naplno mohla rozjet naše Čertí
škola.
Děti musely zvládnout různé čertovské úkoly a dovednosti, jako třeba jízdu na pytli, hledání svého „kopyta“ a pod.
Samozřejmě nechyběly písničky, tanec a velké čertí dovádění.
Lenka Škultétyová

Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři,
měsíc nám opět rychle uplynul a my jsme si s dětmi
chvíle čekání na Ježíška zpestřili mnoha aktivitami. Dílka nejmenších výtvarníků si můžete prohlédnout v cukrárně U Harfy, kde již tradičně vystavujeme. Uvidíte krásně ozdobené malované vánoční stromečky, které se dětem
velmi povedly.
Největší událostí listopadového měsíce však bylo setkání se spisovatelkou a ilustrátorkou dětských knih
paní Lucií Seifertovou. Dne 30. 11. 2012 přivezla do Nechanic svoji výstavu Dějiny udatného národa českého
a navštívila také mateřské centrum. Naše děti tak měly
příležitost prohlédnout si všechny dosud vydané knížky
Lucie Seifertové. Dozvěděly se také, jak se stát spisovatelem. Viděly, jak vypadá předloha pro tisk a mohly ji
porovnat se stránkou již vytištěnou. S chutí si poslechly převyprávěné příběhy z knížek. Nakonec si vytvořily
svoji trojrozměrnou stránku leporela. Bylo to velmi příjemné odpoledne, které nám zvěčnil na DVD pan Zajfrt.
Maminky se přišly 10. 12. do MC ještě naučit vyrábět drátované svícny, které jistě využijí nejen v době adventní. Na hudebním kroužku proběhlo opět velké vánoční focení naší drobotiny. Do konce roku plánujeme

ještě strojení stromečku pro zvířátka a starý rok nás
stihne potěšit Silvestrovskou diskotékou pro nejmenší.
Přejeme všem do nového roku 2013 mnoho zdraví, spokojenosti a krásných i radostných okamžiků prožitých
nejen s dětmi.
Hana Jarošová
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VELKÁ UDÁLOST V NECHANICÍCH
Obnovení
ochotnického spolku
1. března 2012 se po 48leté pauze sešel obnovený
ochotnický herecký spolek města Nechanic. Jedenáct
nadšenců všech věkových skupin se rozhodlo vzkřísit
tradici ochotnického spolku „Kolár“.
Z několika předvybraných her vyšla vítězně francouzská lechtivá komedie z prostředí plastické chirurgie autora L. Ruquira - „Uděláte mně to znova?“.
Následovaly dlouhé měsíce a stovky hodin tvrdé dřiny, ale i legrace. Kromě zkoušení bylo zapotřebí vymyslet
a vytvořit scénu s co nejmenšími náklady, sehnat kostýmy a rekvizity. Velký dík patří všem, kteří nám nezištně
přispěli, al už materiálně či radou nebo pomocí. Skvělou
posilou týmu byla i šikovná vizážistka.
Po padesáti zkouškách jsme na premiéře 9. prosince
mohli nechanickému publiku předvést výsledek našeho
snažení. Přestože se před vyprodaným sálem všem ochotníkům trochu klepala kolena, diváci nás odměnili krásným předvánočním dárkem v podobě potlesku ve stoje.
Nezbývá než doufat, že se naše herecké výkony budou
dále rozvíjet, a že budeme moci přivítat nové členy do
našich řad.
I. Matoušková a Z. Kramářová

Poděkování
Naše poděkování patří začínajícímu ochotnickému
spolku z Nechanic. Děkujeme všem za divadelní představení a odvahu vstoupit na „prkna, co znamenají svět“.
Poděkování patří všem hercům, ale i lidem, kteří se o ně
starali v zákulisí: Zuzka Kramářová — režie, Karel Roll —
osvětlovač a zvukař, Ilona Matoušková — nápověda a tvorba scény, Renata Klenotová — vizážistka. Byli jste úžasní, skvělí. O tom svědčil i potlesk na konci představení
a květiny od spokojeného publika.
Přejeme mnoho dalších hereckých úspěchů a budeme se těšit na novou divadelní hru.Toto poděkování píšeme i za spoustu lidí, kteří přišli a podpořili Vás ve vašem úsilí.
L. Dvořáková a H. Kramářová
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STŘÍPKY Z NECHANIC
Příroda se neumí sama bránit
aneb Jak ji v okolí Nechanic poznamenal čas
Dva kamarádi, nastávající pětaosmdesátníci, spolužáci od první třídy Masarykovy obecné školy, se sešli, aby
jako odezvu na článek v prázdninovém dvojčísle na téma
„Co všechno odnesl čas“ zavzpomínali, jak se kromě hospodářských a společenských poměrů ve městě měnila
i okolní příroda, její obyvatelé — fauna i flora. Bohužel ne
vždy k lepšímu. Zde jsou některé jejich úvahy a letité poznatky.
Současná a úctyhodná snaha různých ekologických
sdružení (takové v Nechanicích chybí) ochraňovat živou
přírodu, přichází mnohdy pět minut po dvanácté. Markantní jsou případy, kdy byly zlikvidovány nebo poškozeny přirozené biotopy, často vynuceně postupujícími
civilizačními vlivy, ekonomickými změnami, zejména znečišlováním ovzduší a vodních toků.
Spatřit dnes nebo alespoň slyšet čiřikat koroptev je
malý zázrak. Tento bývalý, početný obyvatel polí se nedokázal přizpůsobit likvidací hnízdišl v mezích a úvozech
polních cest při scelování pozemků do obrovských lánů,
osévaných kukuřicí, řepkou či mákem. Občasná snaha,
chovat tyto v minulosti lovené ptáky podobně jako bažanty v umělých líhních a vypouštět dospělé jedince do terénu, se zatím příliš neujala. Příbuzné koroptví — křepelky,
byly i dříve vzácností, ale jejich typické volání pět peněz
bylo možné občas zaslechnout. O skřivanech se tradovalo, že to byli věrní průvodci oráčů, které obveselovali svým
zpěvem při stoupání spirálou do výšky, aby se pak jako
padající kámen spustili k zemi.
V lukách hnízdily čejky. Ty na každého narušitele útočily maskovaným nalétáním, aby jej zastrašily a odehnaly od hnízda. Pan soudní rada Míča chodíval střílet sluky,
když krajem táhly, kamarád Mirek Rovenský vyprávěl,
jak jeho otec, který patřil mezi harrachovské služebnictvo, vozil v kočáře za úsvitu hraběte do Stýskalu lovit tetřívky. Mimo to, jak přísně museli oba hajní střežit oplocení Obory, aby neutekl jediný kus ze stáda daňků, které
tam Harrachové vysadili. Po válce, kdy plot zpustl, uprchli někteří jedinci do jiných revírů.
Zajíců bývalo tolik, že se jeden čas odchytávali do sítí
a za devizy exportovali do zahraničí. Pak se vyskytla nemoc — tularémie a stavy rapidně poklesly. Potkat se dnes
na pokraji lesa, kde se nejraději zdržovali, s vyplašeným
zajícem je velká zdařenka. O existenci divokých králíků
snad vědí jenom myslivci. Na silnicích poskakovaly skupinky chocholoušů. Jejich oblíbenou potravou byly zbytky v koňském trusu. Koňských potahů bývalo hodně, aut
jezdilo málo, takže chocholouši se měli dobře. Dnes se
již nevyskytují a kromě pamětníků je mladší generace
najdou vyobrazeny v atlasech ptactva.
Bystřice bývala jednou z nejvíce zarybněných řek.
K tomu přispívalo každoroční zaplavování okolních luk,

kde se v mělké, teplé
vodě ryby vytřely a posléze se svým potomstvem vrátily do koryta řeky, kromě pár
kousků, které nechaničtí mladíci stihli
upytlačit. V Bystřici
žili raci (od toho je
prý název ulice Račana), úhoři, mníci, různé druhy škeblí. Z těch je
nyní na velkém úseku řeky chráněn velevrub. Pozorovat skorce, jak lovil v mělkých vodách řečiště, obalen při tom
vzduchovými bublinami tak, že vypadal pod vodou jako jiskřící drahokam, byl jedinečný zážitek. V mokřadu
za Komárovem přežívali piskoři, zvláštní ryby, které při
stisku rukou vydávaly pisklavý zvuk.
V březích kunčického náhonu měly své nory ondatry.
Bylo je možné pozorovat v předjaří, když vylézaly a vyhřívaly se na slunci. Občasnou a oblíbenou zábavou nechanických kluků bylo vylévání křečků z děr v okolí Kuchařova písníku a pozorování jak se brání prskáním proti
nepříteli. Vytěžený a vodou zaplavený písák - kuchařák,
takto nazývaný v místním slangu, býval nejen rájem rybářů, ale i různých druhů žab, také vzácné a nádherně
zbarvené kuňky ohnivé. Na vodní ploše zvané Na bahnech, za bývalým hostincem Čáslavských, se shromažTovalo po většinu roku různorodé vodní ptactvo, kachny divoké, lysky, potápky, slípky vodní, někdy i roháči.
V hustém rákosí hnízdili rákosníci i strnad rákosní. Lokalita vzala za své při regulaci Bystřice. Zcela nesmyslně
byl ale vypuštěn velký lesní rybník ve Stýskale, který
sloužil těmto druhům jako náhrada. Obdobně přišlo o životní prostředí další živočišstvo, například kolonie ještěrek zimujících v opuštěných myších dírách ve valu, který byl vybagrován a rozvezen. Na to upozornil nedávno
zesnulý ředitel základní školy Václav Hořejš. Ten byl vynikajícím znalcem zdejší přírody. Je radost číst jeho
starší pojednání, co vše živého stačil pozorovat během
roku na školní zahradě. Na konci však dolehne na čtenáře smutek, když si uvědomí, jak pestrá a jedinečná
byla příměstská fauna. Škoda je i léta předčasně vykáceného ovocného sadu směrem ke hřbitovu a z větší části zlikvidovaného sadu a keřů pámelníku na fotbalovém
hřišti. Útočiště zde nalézali především mnozí zástupci
ptačí říše, za květnových nocí se odtud ozývalo slavičí
klokotání.
Není možné ani účelné vypočítávat mnohé další změny v přírodě, úbytek motýlů, změny ve složení flory a tak
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dále, kterých by se našlo ještě dost. Tak alespoň jednu
pozitivní zprávu. Letos se do původního starého hnízda
na kraji Stýskalu vrátili černí čápi po několikaleté pauze
a vyvedli tři mladé. Zda to byl původní pár nebo některý z dříve narozených potomků to nikdo nezjistí. Zbývá
jen doufat, že se budou i nadále vracet a napřesrok je
budeme vídat, jak ladně krouží nad krajinou. Vytrvali také puštíci, přelétávající za letních večerů nad parkem,
učící při tom mladé lovit, a ozývá se výstražné houkání
sýčka, jako by volal — chraňte přírodu!
A jedno skromné přání autorů na závěr. Obsah Zpravodaje by jistě zpestřila pravidelná rubrika „Z naší přírody“ o tom, co zajímavého kdo pozoroval či zjistil. Přispívatelů by se jistě našlo dost, a to i z místních částí, kde
mají obyvatelé k přírodě mnohem blíže než ve městě.
M. D. + V. P.
P. S.
Vzkaz mladým ochráncům přírody v základní škole. Při
jedné besedě před lety ve vaší škole padl návrh na ochranu skupiny stoletých dubů na hrázi bývalého rybníka na
okraji Stýskalu tj. prohlášení za památné stromy. Jedná
se o ojedinělou přírodní památku. Několik žáků z 9. třídy slíbilo, že se úkolu ujmou, ale zůstalo jen při dobrém
úmyslu. Pokud se najdou noví dobrovolníci ochotní napomoci přírodě, obdrží bližší informace ve Štolbově městské knihovně.
Václav Pražák

Vánoce v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
Tak jako každý rok i letos Vás zveme na slavení Vánoc do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nechanicích.
Již tradičně bude v pondělí 24. 12. ve 22.00 hod. Slavnostní Vánoční Půlnoční mše svatá. V úterý 25. 12., na
Slavnost Narození Páně, bude slavnostní Vánoční mše
svatá v 11.00 hodin. Ve středu, na druhý svátek Vánoční na svátek sv. Štěpána mučedníka, bude mše sv. také v 11.00 hodin. O Vánocích bude možnost podívat se
v kostele na Betlém. Věřím, že i letos navštívíte náš kostel, který je postupně rekonstruován a že spolu prožijeme krásné a duchovní Vánoční svátky. Věřím, že i letos
se necháme oslovit Božím Slovem a něžnou láskou Betlémského Jezulátka.
Hospodin al Vás doprovází svým požehnáním a dá
Vám svůj pokoj.
Páter Marián Benko
farář římskokatolické farnosti Nechanice

Úspěšné výpěstky dýní
Zahrádkářka paní Stefanie Šedivá se vždy zajímala
o pěstování zeleniny a květin. Na svém pozemku v Suché letos vypěstovala i mnohou teplomilnou zeleninu,

jako jsou baklažány, tykve, dýně, patisony a další. V poslední době se tyto plodiny, v rámci zdravé výživy, stále
více doporučují a mají své nezastupitelné místo v našich
jídelníčcích. Mají velký obsah glikoalkaloidů, látek podporujících trávení a jiné. K jídlu se dají využít v syrovém
stavu, naložené nebo tepelně upravené. Plody, které si
paní Šedivá vypěstovala, jsou zdravé, mají větší hmotnost a jsou i krásně zbarvené, jak dokládá fotografie.
Pro příští jaro bude na trhu i lilek s bylinnými látkami, tykev jedlá (Turek), tykev Hokkaido classic s oranžovou dužinou, tykev green Hokkaido Delica F-1 s jasně
světle oranžovou dužinou výborné chuti a tykev serpentine typ butternut s oříškovou chutí a schopností dlouhé
skladovatelnosti.
Paní Šedivá věří, že i v sedmdesáti letech bude s výše uvedenými rostlinami při pěstování úspěšná.
J. Carda

Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
Lukáš Jiráček, tel.: 606 527 091
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Mikuláš v Suché
Adventní čas a dobu vánočních svátků vítají každoročně děti i dospělí.
V místní části Suchá připravila KMŘ již 1. prosince
v odpoledních hodinách setkání s dětmi a rozsvěcení vánočního stromu poblíž kostela.
Děti s maminkami se sešly v místnosti bývalé školy,
aby si v adventní dílně podle svých tvůrčích nápadů na-

malovaly či jinak vytvořily zajímavé vánoční skládačky
a pěkné dětské suvenýry.
V 17 hodin se občané Suché s dětmi a maminkami
sešli u kostela při rozsvěcení vánočního stromu.
A v 18 hodin jsme se vrátili do bývalé školy, kde na
děti čekala Mikulášská besídka. Děti navštívil Mikuláš,
anděl a tři čerti. Děti přednesly básničky a byly obdarovány dárky. Všichni si s dětmi užili pěkné pozdní odpoledne a byl tak zahájen advent v obci.
J. Carda

ZPÍVAVÉ NOVINY
Muzikanti muzikantům a Svaté Cecílii
Občanské sdružení ARS VIVA společně s Městem Nechanice připravily na 23. 11. 2012 setkání zpěváků a hudebníků k poctě patronky muzikantů Sv. Cecílie.
Že to hudebníci nemají lehké dokládá i vlastní příběh
jejich patronky. Podle legendy již v mládí se stala horlivou křeslankou. Nepotrpěla si na zábavy, ale učila se
hudbě a zpěvu, aby mohla hudbou chválit slávu Boží.
Její osud nebyl veselý. Proč se stala patronkou hudebníků, zpěváků, hudebních skladatelů, básníků a výrobců
hudebních nástrojů, tak o tom hovoří dvě verze. Ta první říká, že Sv. Cecílie prý při své svatbě za zvuků svatební hudby zpívala v duchu písně chvály Bohu. Podle druhé verze stalo se to proto, že - jak je psáno v legendárním
líčení jejího mučení - zatímco křičela bolestí, zpívala v srdci chvály Pánu.
Hudba je něco, co se prolíná lidskou historií jako červená nit. Jak jinak než právě zpěvem a písničkou může
každý nejlépe vyjádřit své pocity. Povznáší ducha, hladí
duši, uklidňuje i bouří, dokáže si hrát s lidskými emocemi jako kočka s myší a pevně směřovat city, které k ní
má posluchač chovat. Dokáže vyvolat smích, pláč i vztek.
V barevném hudebním programu zazpíval ženský komorní sbor Cantus feminae (sbormistr Petr Semerák) tři
písně z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka. Nároč-

nými skladbami J. S. Bacha a H. Weniawskeho se představila čtrnáctiletá houslistka Judita Schillová. Flétnový soubor ZUŠ Hořice (PaedDr. Ivana Václavů) posluchačům ukázal celou škálu druhů zobcových fléten a to
nejen v hudbách klasiků, ale také v úpravách tanečních
písní.
Hobojista Jan Mollinger představil tento náročný dechový nástroj ve skladbách A. Corelliho a A. Besozziho.
Lesklý tón trubky zazněl ve skladbě H. Purcella v podání Romana Hanzlíka, na kterého intrádami navázal
Královéhradecký soubor lesních rohů.
Příjemným a osvěžujícím vstupem pak byla pohádka
„O ne zcela chytrém Janovi“ v podání Ester Novozámské
a Michala Bendy. Dokázali skloubit divadelní text s písničkami a hrou na klarinet a flétnu do mini dramatického tvaru, který diváky zcela pohltil.
Vyvrcholením celého setkání jistě bylo Rapsody-concerto pro violu a klavír Bohuslava Martinů ve skvělém
podání Michala Bendy a Ladislava Bendy.
Přísloví praví: „Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí“. Muzikanti si společné setkání užili stejně jako ti, kteří byli přítomni jako posluchači.
A tak hlavně zkuste hrát a zpívat a za rok třeba nashledanou.
Petr Semerák
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CO NOVÉHO
V KNIHOVNĚ
Štolbova městská knihovna

! OZNAMUJE !
v období vánočních svátků bude otevřeno

ve čtvrtek 27. prosince
(Běžné půjčovní dny od 3. ledna 2013)
Svým věrným čtenářům přeji krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů
v roce 2013.
Hana Kramářová
knihovnice

ZVEME VÁS K NÁM
Každý 1. čtvrtek v měsíci srdečně zveme děti i dospělé
do malého sálu KD Nechanice na

DESKOVÉ HRY
čtvrtek 10. 1. 2013 od 16.00 hodin,
kde si můžete zahrát mnoho těchto her,
které pro vás připravil oddíl Nechanická trojka.
Zveme děti i rodiče na

ZELENINOVOU POHÁDKU

v neděli 13. 1. 2013
vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 40,- Kč

MYSLIVECKÝ PLES SUCHÁ
sobota 19. 1. 2013
Divadelní komedie

FRANKIE A JOHNNY

v neděli 3. února 2013 od 17.00 hodin
předprodej vstupenek od 21. 1. v podatelně MěÚ
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