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Zpravodaj
3 Kè

Èasopis pro obèany Nechanic, Starých Nechanic, Komárova, Lubna, Neroova, Sobìtue, Suché a Tùnì

Město Nechanice a
Junák - oddíl „Nechanická Trojka“

Vážení přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na

srdečně zvou
děti i dospěláky na

tradiční
Včelařský den,
který se bude konat dne
10. června 2012
v Nechanicích, bažantnice Komárov.

DĚTSKÝ DEN
„DÁLE, OD HRADU DÁLE“,
odpoledne s rytíři
- plné soutěží a zábavy,
v neděli

3. 6. 2012

od 14.00 hodin
u Kulturního domu
Nechanice.

Tak jako obvykle je pro vás připraven poučný i zábavný program.
9.00
9.15
10.15
10.30
11.30
12.00

Zahájení včelařského dne
Přednáška přítele ing. Leoše Dvorského, jehož první
část bude věnována ekologickému včelaření
Přestávka a občerstvení
Druhá část přednášky bude věnována ekologickým
včelím produktům
Diskuse k předneseným tématům
Oběd a volná zábava

V průběhu celého dne bude k dispozici občerstvení, nabízena k ochutnání bude domácí medovina a čerstvý květový med včelařů Nechanicka.
Přítomní prodejci budou nabízet potřeby pro včelaře, včelí produkty a výrobky ze dřeva.
V přestávce programu vystoupí děti z Mateřského centra Nechanice,
budete se moci podívat na zručné ruce košíkářek a perníkářek, které budou předvádět své umění. Za příznivého počasí budou k vidění i ukázky
pilotáže leteckých modelů.
Doufáme, že dobrou atmosféru tradičních včelařských dnů podpoří
i krásné počasí. Srdečně vás všechny ještě jednou zve na tuto akci Základní organizace Českého svazu včelařů v Nechanicích.

NOC KOSTELÙ
I letos se již tradiènì uskuteèòuje akce zamìøená na pøiblížení kostelù, kaplí a staveb náboženského významu s názvem NOC KOSTELÙ. I v našem mìsteèku Nechanice se v minulém roce konal první roèník této akce a podle ohlasù návštìvníkù dobøe zapùsobil na ty,
kteøí navštívili náš kostel Nanebevzetí Panny Marie. I letos chceme pokraèovat a zapojit se
do této tradice. Letošní rok se Noc kostelù uskuteèní v pátek 1. èervna 2012. Program bude
následovný: Na rozdíl od minulého roku bude program probíhat v interiéru kostela. Opìt bude možnost prohlédnout si vìž, varhany a hodinový stroj. Oficiální zaèátek je v 17.00 hod.,
kdy bude krátké zahájení. Pak bude možnost prohlédnout si historická mešní roucha, stará
vydání Biblí a bohoslužebních knih a od 18.30 bude varhanní koncert. Po nìm bude opìt
možnost pokraèovat v prohlídce. V 19.45 hod. bude ukázka pùvodních latinských liturgických
zpìvù a zazní nìkteré hebrejské tradièní písnì, nebo• hebrejština je jazykem Starého zákona. Program bude konèit ve 20.30 hodin. Vstup je zdarma. Kdo samozøejmì chce podpoøit opravu kostela nebo varhan, mùže pøispìt do kasièky, která bude umístìna v kostele.
Všichni jste srdeènì zváni.

Páter Marián Benko,
faráø Øímskokatolické farnosti Nechanice

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané, milí čtenáři,
v tomto vydání Zpravodaje Vás seznámím s důležitými rozhodnutími zastupitelstva města (dále jen ZM) a rady
města (RM) za období měsíce dubna
a poloviny měsíce května.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19. 4. mezi jiným rozhodlo
o vypsání výběrové soutěže na poskytovatele úvěru. Konkrétně se jedná
o úvěr do výše 6 mil. Kč, který bude použit na spolufinancování rekonstrukce budovy ZŠ Masarykova (1. stupeň). Schválení vlastní úvěrové smlouvy
bude projednávat ZM na svém dalším zasedání dne 22. června. Doposud sice nemáme písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí, ale předpokládáme, že stavební práce začnou od
měsíce července. Ve výběrovém řízení na zhotovitele si zadávací dokumentaci vyzvedlo jedenáct firem, šest
z nich podalo nabídky. Vítězná firma
nabídla cenu ve výši 13.152.906,- Kč
včetně DPH, nejvyšší nabízená cena
činí 16.816.274,- Kč. Přepokládané
náklady na rekonstrukci školy činily
téměř dvacet milionů korun. Bližší
informace o vlastní rekonstrukci budovy uvedu v příštích vydáních Zpravodaje.

ZM rovněž schválilo vypsání soutěže na poskytovatele krátkodobého,
tzv. překlenovacího úvěru do výše
5 mil. Kč na zafinancování výstavby
infrastruktury v lokalitě u bytovek ve
Starých Nechanicích. Tato lokalita by
měla být dokončena do léta letošního
roku a prodej pozemků bude následovat po kolaudaci všech sítí včetně nové
komunikace. Právě finance z prodeje
pozemků a snad i dotace od Královéhradeckého kraje budou sloužit k úhradě tohoto úvěru. Také tento úvěr bude
schvalován na následujícím ZM. Věřím, že nabídnuté návrhy úvěrů budou
okolo 3 % úroku a snad i pod třemi
procenty.
Vážení občané, rada města na své
schůzi dne 7. května mimo jiné rozhodovala i o jmenování ředitele či ředitelky Základní školy a mateřské školy
Nechanice. Předseda konkurzní komise předal radě města (plní funkci
zřizovatele ZŠ a MŠ) zápis o konkurzu podepsaný všemi přítomnými členy komise ve věci výsledku jednání
konkurzní komise.
Konkurzní komise byla tvořena dle
platné legislativy a složení bylo následující:
Mgr. Svatava Odlová, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Mgr. Svatava Fejglová, Česká školní inspekce
Mgr. Petr Soukal, pedagog ZŠ a MŠ Nechanice
Mgr. Bohumil Orel, místostarosta města Nový Bydžov, dlouholetý pedagog
Tomáš Ornst, člen RM, zástupce školské rady
Jiří Pechar, starosta, zástupce zřizovatele
Pavel Pokorný, člen RM, zástupce zřizovatele
Konkurzní komise, která zasedala
dne 3. 5. 2012, stanovila výsledné pořadí jednotlivých uchazečů následovně:
1. Mgr. Hana Špatenková
2. Mgr. Dana Kalousková
3. Mgr. Jaroslava Pavlů.
Žádný z členů konkurzní komise
nepodal námitky či připomínky do
zprávy k průběhu konkurzního řízení.
Pro informaci uvádím, že jeden
uchazeč byl vyhodnocen jako nevhodný a dále jeden uchazeč se z účasti
v konkurzním řízení omluvil z rodinných důvodů.
Rada města na základě výsledku
konkurzního řízení za zřizovatele jmenovala do funkce ředitelky ZŠ a MŠ
Nechanice paní Mgr. Hanu Špatenkovou, a to s účinností od 1. 8. 2012.
Vážení občané, přeji Vám všem
krásné jarní slunečné dny a hodně
pohody a štěstí.
Jiří Pechar, starosta

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Běh naděje 5. ročník

Jarní hudební soutěž 2012

Vážení čtenáři,
na sobotu 2. 6. 2012 jsme pro vás ve spolupráci se
SRPDŠ a Městem Nechanice připravili humanitární akci
Běh naděje. Naší snahou je, abyste strávili část sobotního dopoledne aktivním pohybem, které naše tělo tolik potřebuje. K tomu účelu jsou vyznačeny dvě trasy — 1 km
(v ulicích města) a 5 km (část ve městě, část v lese). Vy je
můžete absolvovat libovolným způsobem — během, chůzí,
na kole, s kočárkem apod. Smyslem není vyhrát, ale zúčastnit se.
Protože je tato akce zaměřená na získání finančních
prostředků na podporu výzkumu rakoviny, budeme velice rádi, když si zakoupíte některý z drobných předmětů
s logem Běh naděje. Tím dáte NADĚJI všem, kteří v ni tolik věří.
Od 9.00 hod. budou připraveny pro nejmenší různé
soutěže, v 10.00 hod. bude start na 5 km a v 10.30 hod.
se budete moci vydat na trasu 1 km.
Na setkání s vámi se před budovou Masarykovy ZŠ
(I. stupeň) těší
pořadatelé ze ZŠ a MŠ Nechanice

Další rok uplynul jako voda a s příchodem jara se
v naší škole opět zpívalo a hrálo. Soutěž dětí z mateřské
školy a z 1. stupně základní školy se konala 20. dubna
v tělocvičně.
Letos se zúčastnilo kolem 60 soutěžících v kategorii
jednotlivců a skupin. Ovšem pokud počítáme i třídní sbory, bude účinkujících ještě více. Někteří - a nebylo jich
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málo - se zapojili dokonce vícekrát: sólo, ve dvojici s kamarádem a ještě třeba se svou třídou.
Tradičně byli vzácností hráči na hudební nástroje a také tanečníci. Je dobře, že téměř vymizely nepřipravené nebo odříkávané výstupy a všichni zpěváci odvedli dobrou
práci. Že někomu tréma trochu něco pokazila, to patří
k věci. Potěšující byla také slušná účast ve starší kategorii oproti minulým ročníkům.
Porota měla jako vždy nesnadné rozhodování. Protože
jednoznačně stanovit, kdo byl nejlepší, je velmi obtížné,
udělovala se opět tři pásma. Uvádím pouze první, tzv. zlaté pásmo. Neprohrál však rozhodně nikdo, vždyo vítězství
je už i to, sebrat odvahu a předvést se před ostatními.
I. pásmo
Mladší kategorie (MŠ, 1. a 2. třídy, 1.S)
Zpěv sólo:
Vojtěch Frýba
Zpěv skupin:
Míša Šubrtová - Karolína Novotná,
Jan Fabián - Dominika Ulrichová
Hra na nástroje: Eliška Sirotková - Adéla Kosová,
Klára Šandová, Kryštof Jaroš
Tanec:
Třída 1.A
Sbory:
Třída 2.A, třída 1.S

Celý Den Země proběhl ve škole 2. 5. 2012. Kdo mohl,
přinesl svého domácího mazlíčka.
Já jsem byla na stanovišti zvířátka. Přivedla jsem
svého králíka Míšu. Byl moc hodný a vůbec se nebál. Našel si nového kamaráda. Venku to vypadalo jako zvířecí
vesnička.
Celý den byl pro mě skvělý. Prožila jsem hodně dobrodružství.
Natálka Tichá
Ve škole 1. stupně se po celé budově konal dne 2. 5.
2012 Den Země.
Celý den jsem byla se spolužačkou Alicí Borčickou u stanoviště s bylinami, které bylo v kuchyňce. Na našem stanovišti si děti prohlížely sušené nebo živé byliny. Třídy poznávaly alespoň 5 bylin. Potom ochutnávaly bylinkové čaje.
Celý den se mi líbil. Ráda bych ho zopakovala ještě
jednou.
Veronika Nosková

Přírodovědná soutěž

Starší kategorie (3., 4., 5. třída)
Zpěv sólo:
Káoa Žižková, Sabina Hlavatá,
Markéta Binarová
Zpěv skupin:
Natálka Lenfeldová - Karel Kučera,
Berta Dunková - Káoa Žižková,
Natálka Tichá - Bára Vlačihová,
Lukáš Hroník - Ondřej Tichý,
Markéta Binarová - Karolína Mašatová
Hra na nástroje: Růžena Pluhařová, Jan Korbel,
Martin Diviš
Tanec:
Třída 4.B,
Marek Pavlíček - Veronika Horáčková
Sbory:
Třída 3.A, třída 3.B
Jitka Vodrážková

DEN ZEMĚ
2. května proběhl na 1. stupni Den Země. Děti ze čtvrtých tříd připravily pro své spolužáky čtyři stanoviště - mikroskopování, bylinky, poznávání rostlin a živočichů na
interaktivní tabuli a zoo. Na závěr každá třída vytvořila
výrobek z odpadních materiálů.
Ve středu 2. 5. 2012 jsme měli Den Země na zahradě
za školou.
Byli jsme venku a představovali jsme tam zvířátka.
Celý den se mi líbil. Chtěla bych ten den znovu prožít.
Nikola Michálková

Od října na 1. stupni ZŠ probíhala přírodovědná soutěž s názvem Zvířata kolem nás,
která byla rozdělená
do dvou kategorií - 2.+
+3. tř. a 4.+5. tř. Pro
děti jsme postupně připravili 12 kol, při kterých vždy určovaly názvy šesti zvířat z naší
přírody. Mohly se radit
se svými rodiči, vyhledávat v encyklopediích
nebo na internetu.
Žáci, kteří pravidelně soutěžili a odpověděli nejméně
sedmkrát, se mohli zúčastnit školního kola. Při něm malí
přírodovědci určovali názvy padesáti živočichů a museli
se spolehnout pouze na vlastní vědomosti. Vítězové tohoto
kola se potom vydali na soutěž v poznávání zvířat do Nového Bydžova na ZŠ Karla IV. Byli to: Domča Ulrichová, Terezka Novotná, Míša Kašparová, Bára Pokorná, Honza Korbel,
Péoa Diviš, Růženka Pluhařová, Rása Kalenská a Kristýnka Bednářová. I když se neprobojovali na stupně vítězů,
ostudu nám rozhodně neudělali a zaslouží si pochvalu.
Soutěž jsme ukončili vyhlášením celkových výsledků,
při kterých jsme sečetli body z dvanácti základních kol
a kola školního. Všichni pravidelní účastníci získali za svou
vytrvalost a píli sladkou odměnu a ti nejúspěšnější navíc
knihu nebo DVD s přírodovědnou tématikou.
Celkové výsledky
Mladší kategorie: 1.
2.
3.
Starší kategorie: 1.
2.
3.

Terezka Novotná
Honza Korbel
Petr Diviš
Růženka Pluhařová
Zuzka Válková
Kiki Bednářová

A nakonec pár perliček našich soutěžících. Víte, že u nás
žije ve volné přírodě klokan, jaguár a hroznýš? Nebo že
se tady můžete setkat s takovými zvířaty, jako jsou upír,
ponorka, smrtka obecná, neštovice nebo monstrum
dlouhonohé? Tak pozor na ně! ☺
Hana Bergerová
Radek Martinec
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Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři,
čas nám opravdu rychle plyne, a tak opět píšu článek
o dění v mateřském centru. Dne 20. 4. se ve večerních hodinách sešli dospělí, aby si zarelaxovali se štětcem v ruce.
Opět vznikaly netradiční obrazy vytvořené sprejováním.
Od rostlinných motivů slunečnic, bedrníků a olivových větviček někteří přešli dokonce i ke ztvárnění nechanického
kostela. Protože je o kurz z řad dospělých velký zájem, připravujeme i další lekce a přikládáme fotografii dílek k nahlédnutí.

Naši nejmenší se budou ještě do konce měsíce května
setkávat v herně MC, kroužky budou také ukončeny v tuto
dobu. Děti z hudebního kroužku pilně nacvičují vystoupení na Včelařský den, zapojí se i děti z výtvarného kroužku
a vytvoří obrázky včeliček.
Při našem mateřském centru proběhl v květnu další víkendový kurz pro nastávající rodiče. Největší událostí již
uplynulých dní však byly čarodějnice. Příprava jejich oslav
nám zabrala asi nejvíce času. Museli jsme sehnat adresy
na všechny místní i přespolní čarodějnické rodiny, jejichž
představitelky se slétly již v časovém předstihu, aby naplánovaly, čím letos zacpou pusy tomu drobnému potěru,
jak bude vypadat letošní sluj, kdo co vyštrachá ve své domácnosti a co zapůjčí, jaké úkoly bude drobotina plnit,
aby si odměnu a diplom zasloužila. A výsledek? Kdo jste
došel až k nám, jistě jste nelitoval! Děti si vyzvedly kartičky duchů, pověsily si je na krk a musely na ně posbírat
podpisy všech dozírajících čarodějů a ježibab, kteří kontrolovali, zda splnily všechny úkoly. Navíjení kuřecích pařátků, poznávání strašidelných předmětů, překážková dráha,
příprava polévky, stavba věže, obkreslování strašidelných
obrázků na vlastní tělo, hod pařátků do kotlíku, to vše bylo potřeba splnit. A že jsme si na kotlíkové polévce i na
smažených bramborových plackách opravdu pochutnali!
Děkujeme ještě jednou všem zapojeným rodinám, že přispěly k vytvoření této neopakovatelné atmosféry.
Hana Jarošová

KARLOVKA POŘÁDÁ
letní tábor

P L Á T Ì N K U,

kterou navštíví
PIRÁTI Z KARIBIKU !!!

Tábor je umístìn poblíž Malé Skály uprostøed malebných lesù
Èeského ráje u øeky Jizery. Ubytování je ve stanech s podsadou,
ve kterých jsou dìti ubytovány dle svého pøání se svými kamarády.
Èeká nás spousta her, koupání, táboráky a celotáborová hra
v pirátském duchu. Na závìr velký REJ!!!

KDY?

27. 7. 2012 – 11. 8. 2012
Cena: 3 500,- Kè

Pøipravte si pirátské šátky a pojeïte s námi!!!
Podrobnìjší informace u p. Lenky Drobné v DDM.
Telefon 495 493 707.
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Z NAŠÍ HISTORIE
Říkají nám Volyňáci, jsme ale Češi od Černobylu
TAK TROCHU HISTORIE
Emigrace je tak stará, jak je staré
lidstvo samé. Bylo nebylo, ale spíš kupodivu bylo, psala se léta páně 1861
a v Rusku bylo zrušeno nevolnictví.
V Ruské říši pomalu, váhavě a nedůsledně dochází k reformám, zintenzivnění hospodářského rozvoje,
zákazu prodeje půdy Polákům aj.
Toto vše připravovalo vhodné podmínky pro emigranty. V historických
studiích o emigraci Čechů z Rakousko-Uherska do Ruska se jako jeden
z důležitých důvodů uvádí poměrně
snadná a krátká (cca 1000 ± 200 km)
cesta.
Na místo nového domova se dalo
dojet i vlastním potahem — koňským,
či dokonce kravským. To byla opravdová výhoda. Co ale čekalo přistěhovalce první dny, týdny, měsíce, roky,
desetiletí…? To je na zvláštní kapitoly.
Na straně druhé, politické a sociální problémy v zemích Rakousko-Uherska, nedostatek půdy v Čechách, nedostatečný průmyslový rozvoj některých
krajů a z toho plynoucí nemožnost zajistit značné části obyvatelstva Čech
obživu, náboženské problémy aj. vedly v létech 1868 až 1876 k přesídlení
Čechů do Ruské říše (i později, v historii obce Třesovice, okres Hradec Králové, se dočteme, že do roku 1885
z obce odešlo 108 osob do Ruska). Začalo se jim říkat volyňští Češi, a to proto, že za hranicemi dnešního Polska
a Slovenska začínala Volyňská gubernie.
NOVÝ DOMOV ČECHŮ
Vzdálili se Habsburkům a získali
půdu ve velké slovanské zemi, aby v Čechách netřeli bídu s nouzí. Dostalo se
jim od cara několik výhod: půdu na
splátky, na pět let úlevu od daní státu

a peněžních povinností, úlevu povinností plněných naturáliemi během pěti let, zbavovali se branné povinnosti,
zaručovala se svoboda náboženského
vyznání, právo na svobodný obchod bez
převzetí obchodních povolení a bez poplatků, možnost zřizovat a provozovat
různé podniky, zavádět řemesla a prodávat své výrobky.
Hlavním ale bylo vyklučit lesy a keře, které koupili do vlastnictví, aby získali ornou půdu, a poté dbát, dbát
a dbát o zúrodnění a obdělávání půdy jako hlavního zdroje blahobytu.
Hospodařili k údivu místních sedláků
a mužiků. Ti se chodili ptát, zvídat
a učit se, jak to ti Češi dělají, že mají
tak velkou úrodu a tolik dobrot ze zabijaček. Okukovali solení a praní střev,
dělání prejtů a tlačenek, orbu, vláčení, válcování, stavění panáků a stohů,
chystání řezanky…
Před první světovou válkou žilo na
Volyni padesát tisíc Čechů. Na vynikající černozemi pěstovali pšenici, brambory, ovoce a zeleninu, řepu a chmel,
měli své koně, dobytek a drůbež. Vytvořili si vlastní územní samosprávu.
Nakupovali v českých obchodech, chodili do české hospody, navzájem se ženili a vdávaly. Jazyk český a česká
písnička přetrvaly.
Když v roce 1920, po rižském míru, připadla Volyň Polákům, kteří zase
na oplátku znevýhodnili Rusy (Ukrajince), Čech opětně vzkvétal. Došlo i na
českou školu a české noviny, ovšem
jen do roku 1939, kdy území obsadili Sověti. Přišla nucená kolektivizace
a válka k tomu.
A psala se léta páně 1944 až 1947.
První vlna reemigrace. Třiatřicet až čtyřicet (dle různých zdrojů) tisíc Čechů
se vrátilo do Čech. Ve velkém se to stalo možné v roce 1947, když prezident

Beneš podepsal se Stalinem smlouvu
o transferu Čechů z Volyně zpět do
vlasti jejich předků.
REEMIGRACE
Během tří měsíců se podařilo zorganizovat přesun. „Byl to od Beneše obdivuhodný diplomatický výkon. Z báječného Sovětského svazu, z ráje socializmu se přece nikdo nemohl chtít
vystěhovat! Ani jsme nechtěli věřit,
že se to povedlo,“ hodnotil smlouvu
a vzpomínal v roce 1994 tehdejší předseda Sdružení volyňských Čechů a jejich přátel, profesor MUDr. Vladimír
Dufek, narozený na Ukrajině (jeho děda odešel do Ruska z Jičínska). Dále
profesor řekl: „Československé občanství získali tehdy volyňští Češi okamžitě. Ve zvláštních vlacích, přední vagóny osobní, zadní nákladní s dobytkem,
zemědělskými stroji, majetkem, jeli
z Volyně už jako občané našeho státu.
Naše vesnice celá směřovala na Moravu. V oblasti Mikulova, Znojma, Vyškova zbyly po Němcích prázdné statky.
Tam jsme začali hospodařit a žít. Můj
kluk už ale pořádně neví, co je Volyň,
a vždycky o Vánocích nebo jiných rodinných příležitostech mu o tom musím vyprávět. Vnuci se už ani nebudou
ptát…“ A to je smutné.
Ti, co zůstali, tak nějak žili dál.
S českou národností, ale sovětskou
státní příslušností. Mezi těmi, co zůstali, byli i Češi z české kolonie Malá
Zubovščina v poválečné Kyjevské gubernii. Pro ně Benešova smlouva neplatila. A žili by tam dodnes, kdyby
nebylo sedmdesát kilometrů vzdáleného Černobylu.
(Dokončení příště)
Ing. Anatolij Volf
Butoves

Střípky z mého života
aneb jak jsme otvírali novou sokolovnu
Přiblížil se rok 2012 — a my vzpomínáme, vzpomínáme, vzpomínáme… Proč právě v tomto čase? Protože letos uplyne stopadesát let od založení tělocvičné jednoty
Sokol, jejímiž zakladateli byli Jindřich Fügner a Miroslav
Tyrš. Moje vzpomínky se tak vracejí do mého dětství v třicátých letech minulého století. V té době Sokol „běžel na
plné obrátky“.

V Sokole jsem začínala jako žačka a těsně před X. všesokolským sletem postoupila do sokolských dorostenek.
Nebylo to snadné. O pololetních prázdninách jsem si vážně zlomila nohu a patnáct mi bylo až v srpnu 1938, a to
všechno byly velké komplikace. Kamarádky mě ale celou
skladbu, celé vystoupení naučily. Vše se odehrávalo v letech,
kdy republika byla vážně ohrožována rétorikou Adolfa Hit-
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lera, a tak moje sokolské pocity byly navíc provázány národnostně. Nelze proto nikdy zapomenout v době sletu ten
slavný průvod Prahou, tu manifestaci českého odhodlání,
které tak špatně dopadlo.
Ale vraome se k činnosti nechanické sokolské obce. Sokolové — ao už to byli žáci, dorostenci, muži, ženy — neměli
kde cvičit. Dohodli se tedy s Rašínovou měšoanskou školou, ve které využívali tělocvičnu. Jak dlouho tato dohoda
působila, to už si nepamatuji, ale v červenci v roce 1939 se
otvírala nová sokolovna, a to si pamatuji stále živě.
Sokolovna byla velmi moderní, tzv. „sokolníkem“, mužem, který se staral o chod sokolovny, se stal pan Petráček.
To vše se ale již odehrávalo v období konce Československé republiky, byli jsme již Protektorát Čechy a Morava,
přesto nás ještě čekala velká sláva.

Posmrtné výročí
Letošní rok přináší do Nechanic několik významných výročí. Jedno se týká dlouholetého starosty města Františka Rašína. Od jeho úmrtí uběhlo
14. května 80 let, kdy po delší nemoci skonal v královéhradecké nemocnici. Pocházel jako nejstarší z devíti dětí a jako prvorozený byl pokřtěn po
otci. Jeho nejmladším sourozencem
byl Alois, pozdější první ministr financí Československé republiky.
Právě Alois popisuje ve svých pamětech rodinné poměry a rodný domek. Na nejstaršího bratra vzpomíná
slovy: „Na dvoře stával dřevník, odkud
jsme stříleli vrabce. Já vlastně ne, já
jen zabité chodil sbírat. František vypůjčoval si v zimě — byl-li doma — od
puškaře Maoátka ručnici větrovku, při
níž byl brok nabitý vystřelen stlačeným
vzduchem. A tak střílel z dřevníku vrabce, sedající na rynglích v zahrádce. Mívali jsme je pak pečené na kmínu a velice nám to chutnávalo“.
Život rodiny Rašínovy byl skromný.
Otec dokázal řádně zaopatřit všechny
své potomky, až na syna a dcerku, kteří zemřeli v útlém věku. Čtyři synové
vystudovali — dva techniku, jeden učitelský ústav, Alois práva a dvěma synům zařídil obchod. František převzal
obchod, výčep lihovin a pražírnu kávy
po otci. Nacházel se v domě čp. 165/167

Před novou sokolovnou stála tribuna, na ní významní
představitelé Nechanic, pan Junek, sokolské náčelnictvo
v čele s panem učitelem Vaňkem, a měla jsem tam stát i já
v sokolském kroji a s polštářkem, na němž ležel onen zázračný klíč k nové sokolovně. Ale já nikde! Nervozita slavnostně oděných lidí stoupala. K nové sokolovně šel průvod,
v něm i já s polštářkem a klíčem. Najednou se polštářek
naklonil a klíč sklouzl do trávy. Dech se ve mně zastavil,
ohnula jsem se a začala ho hledat, jenže průvod se valil
přese mě dál k sokolovně a nikdo nedbal, že zoufale hledám tak důležitou věc. Štěstí se na mě usmálo, klíč jsem
v trávě náhle uviděla, drapla ho do jedné ruky, polštářek
do druhé a běžela jsem celá zpocená hrůzou na tribunu.
Všichni vydechli úlevou a slavnost mohla začít. Sokolovnu
si přišli prohlédnout snad všichni obyvatelé Nechanic. Byl
to pro mne ten nejkrásnější den roku 1939, krátce poté
1. září v sedm hodin ráno zatklo gestapo mého tátu Josefa Kolářského, ředitele školy. Uvězněn byl dlouhých šest let
v koncentračním táboře Buchenwaldu, s velkým štěstím
přežil. Začala druhá světová válka.
Čím mé vyprávění zakončit? Jen vzpomínkami. Ale další vzpomínky by měly pokračování — a některé z nich by se
týkaly rovněž Sokola.
Dnes už jen přáním: ao se příští Všeobecný sokolský
slet vydaří!
Zdeňka Fraňková Kolářská

v tehdejší Kunčické, později Husově,
po válce Masarykově a po okupaci 1939
v Pražské ulici.
Jako majitel a vážený občan se zúčastňoval aktivně politického i společenského života ve městě. Byl členem
národní strany svobodomyslné, nástupkyně původní čs. národní demokracie.

Starostou se stal prvně v roce 1905 po
Bohumilu Vančurovi a byl ve funkci
do roku 1919. Kromě toho byl členem
mnoha místních ústavů a dobročinných
spolků. Nejvíce se angažoval v Sokole.
Dochovala se jeho korespondence — pozdravy z francouzského města Nancy,
kde pobýval v roce 1892 jako člen sokolské delegace, vedené starostou Čes-
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ké obce sokolské a primátorem Prahy
JUDr. Podlipným, rodákem z nedaleké Hněvčevse.
V soukromém životě jej postihla
velká rána předčasnou smrtí manželky. Oženil se po čase podruhé. V době
krize pomáhal potřebným. Prodával
potraviny vrátivším se zchudlým nechanickým harfeníkům výměnou za suvenýry, které si přivezli z ciziny. Tak se
v rodině například zachoval originální
ruský samovar. František Rašín kromě
působení ve veřejných funkcích měl
i různé osobní záliby. Na rozlehlé zahradě za hřbitovem (později byla prodána rodině Borčických, dnes je rozdělená na více majitelů) pěstoval kromě
ovocných stromů i třicet včelstev. Byl
vášnivým nimrodem. Při pochůzkách
na lovu mu vždy asistoval městský
strážník Václav Jánský.
Kromě toho si vedl i osobní deníky,
do kterých si zapisoval své myšlenky,
intimní i aktuální úvahy, sociální témata, různé zajímavé příběhy i satirické postřehy, to vše ale ve verších.
Dochoval se druhý díl deníku z roku
1898 nazvaný Různé chvilky, který
obsahuje 80 básniček, všechny dobře
rýmované. Pro ilustraci obsahu stojí
některé tituly za ocitování: Pravda, Faleš, Hudba, Mé milence, Upomínka na
smrt, Zimní večer, Jízda za nevěstou
(o nezdařených námluvách), Poutnický vlak do Vambeřic, Bídy vznik atd.,
celkem na 157 stranách pečlivě inkou-

stem psaných. Jako ukázka nejlépe
poslouží čtyři úvodní verše z básničky Strasti vdovce, která byla zřejmě
inspirována v době, kdy se rozhodl
podruhé oženit.
Zle je zle, když zemře žena
a muž zůstane tu sám,
brzo pod tíhou zasténá,
kdy kol něho lest a klam.
A co teprve potom zkusí,
chce-li se zas oženit,
tíha klepů jej vždy dusí,
ještě rád, že není bit.

Ženská slavná policie
střeží pilně jeho krok,
každá ho hned kritizuje,
jinou-li staví si v bok.
Běda kde jsou dvě sokyně,
ještě hůř, kde je jich víc,
jedna druhou pokřtí: „S....“!
a obrací rub na líc.
ATD.
Za jeho největší zásluhu o rozvoj
města, ve funkci starosty, byla a je považována dostavba měšoanské školy.
K stávající části chlapecké byla přistavěna druhá polovina — dívčí, nyní již-

STŘÍPKY
Z NECHANIC

ní část budovy s hlavním vchodem.
Dokončil tak dílo svého otce, který, rovněž jako starosta města (1891-1902),
položil základy školy a vybudoval objekt určený chlapcům.
Obchodu v tehdejší Masarykově ulici se ujal syn, též František, a provozoval jej až do likvidace v padesátých
letech minulého století, kdy zanikl během první vlny socializace soukromého sektoru.
Václav Pražák
s přispěním vnučky
I. Balcarové-Rašínové

ZVEME VÁS
K NÁM

ČARODĚJNICE V SUCHÉ

Srdečně Vás zveme do Kulturního domu Nechanice

V pondělí 30. dubna jsme si s dětmi v Suché užili na dětském hřišti na zahradě krásné odpoledne, spojené se sportovními soutěžemi a opékáním párků. Všechny přestrojené malé i velké čarodějnice dostaly sladkou odměnu.
V místní klubu pak pokračovala večerní čarodějnická zábava pro dospělé. Těšíme se na další společná setkání a srdečně zveme ostatní.

Děti DS Klobouk Nechanice
předvedou představení

JAK KAŠPÁREK SRDCE LÉČIL
Renáta Dvořáková
za KMŘ Suchá
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v úterý 12. června 2012
od 18.00 hodin.

Deváoáci ZŠ Nechanice srdečně zvou na

Taneční oddělení ZUŠ Melodie pořádá své

MEJDAN ROKU DEVÁŤÁKŮ
- „Akademii“ 2012

2. TANEČNÍ
VYSTOUPENÍ

v úterý 19. 6. 2012 od 16.00 hodin.

ve čtvrtek 21. 6. 2012 od 18.00 hodin.

FILHARMONIE 2012/2013

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY 2012

Odbor kultury MěÚ Nechanice nabízí všem příznivcům
operety a muzikálu PŘEDPLATNÉ do Filharmonie Hradec
Králové. Tento cyklus bude složen z těchto představení:
19. 10. 2012 — LIMONÁDOVÝ JOE
— Moravské divadlo Olomouc
18. 1. 2013 — POLSKÁ KREV
— Moravské divadlo Olomouc
4. 4. 2013 — PERLIVÝ SVĚT OPERETY
— Filharmonie Hradec Králové
24. 5. 2013 — ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
— Východočeské divadlo Pardubice
K tomuto předplatnému patří ještě bonus vstupenka na
koncert festivalu Hudební fórum Hradec Králové 2012 +
dva kupóny na poloviční slevu. Dále pak volný vstup na
koncerty Dirigentských kurzů 2013.
Cena předplatného včetně autobusové dopravy z Nechanic je 1000,- Kč.
Přihlášky do 7. června 2012 přijímáme v kulturním domě nebo na tel. číslech 495 441 120 a 495 441 966.

Do tanečního kurzu pro začátečníky
přijímáme jen taneční páry a chlapce.
Přihlásit se můžete osobně v KD Nechanice,
na emailové adrese kdnechanice@seznam.cz,
telefonicky na číslech 495 441 120 a 495 441 966.
UPOZORNĚNÍ NA PLACENÍ TANEČNÍCH!!!
Placení kursovného i gardenek proběhne dne 6. 6. 2012
od 17.30 — minimálně do 19.00 hodin v KD Nechanice.
V závislosti na pořadí Vaší platby si budete moci vybrat
a zaplatit místenku pro garde. Každý účastník kurzu má
nárok na jednu gardenku do první řady a neomezený počet gardenek do řad dalších. Kurzovné může platit jedinec
pro libovolný počet kurzistů, ale gardenku nejvýše pro
dva. V případě, že nemáte možnost v tomto termínu platbu uskutečnit, pak si kurz, případně gardenku zaplatíte po
telefonické dohodě termínu nebo při 1. hodině.

LM SERVIS PC  RYCHLE A KVALITNÌ
Servis výpoèetní techniky
- Softwarové práce
- Hardwarové práce
- Návrh a realizace domácí
i firemní poèítaèové sítì
- Komplexní poradenství v IT
- Softwarové opravy mobilních telefonù
s OS Android
- Vzdálená pomoc pøes internet, opravy u Vás doma,
ve firmì
Stránka: http://www.lukasmelichar.cz/
Email: servis@lukasmelichar.cz

Mobil: +420 774 628 724
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