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Zpravodaj
3 Kè

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

Mìsto Nechanice a
Hravé divadlo Brno
srdeènì zvou dìti
i dospìláky do
Kulturního domu
Nechanice
na pohádku

Jak lo
kùzle
otevøít
v nedìli
7. øíjna 2012
od 15.00 hodin
Tìíme se na vás.
Vstupné
dìti 30 Kè, dospìlí 40 Kè

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
rád Vás informuji o důležitých událostech týkajících se našeho města z konce prázdnin a měsíce září.
Rada města schválila pronájem budovy bývalé školy (čp. 16) a přilehlých
pozemků v místní části Sobětuš organizaci Junák — svaz skautů a skautek
ČR. Objekt i nadále bude využíván pro
potřeby místních občanů, komise místního řízení i potřeby města (například
volební místnost). Dle uzavřené smlouvy má Junák možnost „odpracovat“ si
nájemné formou provedených prací na
opravách a údržbě budovy a přilehlých
pozemků. Věříme, že již v následujícím
roce budou tyto změny viditelné jak
zvenčí, tak i uvnitř objektu.
Zastupitelstvo města (dále jen ZM)
na svém zasedání dne 18. 9. schválilo
mimo jiné „Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR“ v rámci OPŽP, a to ve výši
605.337,80 Kč. Zároveň schválilo přijetí poskytnutí dotace na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ve výši 10.290.742,60 Kč. Celkem
se tedy jedná o finanční podporu ve
výši téměř 10.900 tisíc Kč na projekt
„Snížení energetické náročnosti budov v majetku Města Nechanice —
ZŠ Nechanice“. V praxi to znamená,
že Město Nechanice na již právě probíhající rekonstrukci školy prvního stup-

ně obdrželo finance dle žádosti podané
na začátku roku 2012. Jak jsem již dříve informoval, o letních prázdninách
byla provedena výměna oken a dveří,
probíhá zateplování pláště budovy včetně finální fasády. Dle počasí budou probíhat zateplovací práce na jihovýchodní straně budovy. Na jaře pak bude
dokončeno zateplení na zbývající severozápadní části školy. V rámci snížení
nákladů na energie (vytápění budovy)
jsme urychlili i přípravné práce pro instalaci tepelných čerpadel. Ta budou
již od měsíce října v provozu oproti plánovanému osazení až v roce 2013. Dle
výpočtů v energetickém auditu by úspora na vytápění měla činit 490 tis. Kč
ročně. Vzhledem k jisté teorii výpočtů
budeme tedy velmi spokojeni s úsporou financí na vytápění ve výši 300 —
400 tis. Kč za topnou sezónu.
ZM dále schválilo prodej objektu
výkupny ovoce na pozemku bývalého
koupaliště, a to za cenu 200.000,- Kč.
Objekt je prodán místní organizaci
Českého rybářského svazu Nechanice
(MO ČRS). Hlavním důvodem pro schválení prodeje zastupitelstvem je skutečnost, že MO ČRS se stala vlastníkem
pozemků pod předmětnou budovou
i pozemků okolo budovy. Pro informaci uvádím, že rybáři tyto pozemky koupili od předcházejícího vlastníka obce
Kunčice.

Mezi dobré zprávy jistě patří informace, že projekt „Snížení prašnosti z pozemních komunikací na území města
Nechanice“ byl řídícím výborem Operačního programu Životní prostředí doporučen ministrovi ke schválení. Město
Nechanice v rámci tohoto projektu bude mít možnost zakoupit stroj pro zametání prachu z pozemních komunikací (včetně skrápění omezující prášení
při zametání). Součástí tohoto stroje
bude samosběrné zařízení, díky němuž
budou zametené nečistoty vysáty do
odpadní nádoby na nástavbě stroje, následně bude možná ekologická likvidace tohoto prachu. Stroj bude sloužit
k čištění komunikací na území města
a v místních částech. Dotace na pořízení nového vozidla bude činit 90 %,
zbývajících 10 % bude hrazeno z prostředků města.
Město Nechanice informuje, že se
hledá provozovatel pro restauraci ve
Starých Nechanicích. Bližší informace případným zájemcům podá starosta města (tel. číslo 498 773 812) nebo
tajemník Městského úřadu (tel. číslo
498 773 819).
Vážení čtenáři, přeji Vám klidné
a pohodové podzimní slunečné dny
a těším se na setkání nejen při „Posvícenské zábavě“ organizované Dětským
domovem. Naší návštěvou přispějeme
na prázdninové pobyty dětí z místního
dětského domova.
Jiří Pechar
starosta

Renovace vrat na hřbitově v Nechanicích
Místní akční skupina (MAS) Hradecký venkov o.p.s. vyhlásila v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hradecký venkov, v rámci Programu rozvoje venkova ČR, výzvu
pro žadatele k předkládání projektů, a to na vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích.
Město Nechanice podalo v kanceláři MAS, Husovo náměstí 83, Nechanice dne 13. 2. 2012 žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova pod názvem projektu „Renovace hřbitovních vrat na hřbitově v Nechanicích“. Projekt úspěšně
prošel kontrolou přijatelnosti a dne 22. 3. 2012 byl zaregistrován na Regionální odbor Státního zemědělského inter-

venčního fondu v Hradci Králové. Poskytnutí dotace bylo
schváleno a dne 10. 8. 2012 byla starostou města podepsána Dohoda o poskytnutí dotace v celkové výši 298.900,- Kč,
což je 80 % celkových výdajů na projekt. Hlavním cílem projektu je komplexní renovace stávajících vrat a vrátek, zhotovena budou i nová vrata na čelní pravé straně hřbitovní zdi
a bude opravena zel. V současné době se připravuje vypsání výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce vrat a opravy zdi. Realizace projektu bude ukončena nejpozději do konce roku 2013.
Marie Salavová

Současný stav hřbitovních vrat a zdi na hřbitově v Nechanicích
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Sběr nebezpečných odpadů

Fotochemikálie:
tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod.

dne 27. října 2012

Kosmetika:
znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů apod.

Sběr bude proveden v těchto obcích
v následném časovém rozpětí:
Nerošov
Suchá
Tůně
Sobětuš
Lubno
Staré Nechanice
Nechanice

u
u
u
u
u
u
u

obecního domku
8.00 - 8.15 hod.
kostela
8.20 - 8.40 hod.
obchodu
8.45 - 9.00 hod.
bývalé školy
9.05 - 9.20 hod.
obchodu
9.25 - 9.55 hod.
pekárny
10.55 - 11.30 hod.
bývalého koupaliště 8.00 - 11.30 hod.

Odpad předávají občané osobně.
V případě, že se odpad nepředá osobně, nebude odebrán.
Sbírané druhy odpadů jsou uvedeny v příloze
Sběr provede společnost
Pernt — ORO, s.r.o. Chlumec n. C.,
tel.: 495 485 990

Tuky a oleje:
fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny,
absorpční materiály s obsahem ropných látek apod.
Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětného odběru:
nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie),
akumulátory apod.
Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného
odběru:
televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče
Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné:
znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od kyselin,
louhů, barev, acetonu, toluenu, lepidel, pryskyřic, chladících
a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích
a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv
a deratizačních prostředků apod.

NÁVŠTĚVA U PŘÁTEL

Sbírané druhy nebezpečných odpadů
Z provozu automobilů:
autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných
hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čistících prostředků, zaolejované hadry apod.

V neděli 16. září ráno jsme odjeli na pozvání partnerské
obce Czarny Bór na jejich tradiční slavnost Dožínky a IX. ročník Pirohových hodů na sportovní stadion ve Witkówie. Za
krásného slunečného počasí nás srdečně přivítali vedoucí
činitelé obce i školy. Po slavnostní mši, která byla oslavou

Výživové poradenství
pro dospělé i děti
zaměřené na individuální práci s klientem
PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝŽIVY JE VHODNÉ,
POKUD:
! potřebujete redukovat pár nadbytečných kilogramů,
už dlouho se potýkáte s nadváhou a stále se Vám nedaří zhubnout
! vyzkoušel/a jste různé diety a nedosahujete požadovaného výsledku
! potřebujete pouze vytvarovat postavu
! potřebujete někoho, kdo přizpůsobí jídelníček Vašemu životnímu stylu
! potřebujete si utřídit informace o výživě a surovinách
! již jste úspěšně zvládli hubnutí a potřebujete plán na
udržování váhy
! máte pocit, že Vaše stravovací návyky nejsou úplně
nejlepší
! chcete zdravě a rozumně nabírat svalovou hmotu
Konzultace zdarma
Bližší informace:
www.masaze-drobny.cz, e-mail: info@masaze-drobny.cz,
Mgr. Radka Drobná, mobil 774 407 189,
Skřivany u Nového Bydžova

konce žní a přátelského dění okolo tohoto svátku, byl vybrán nejkrásnější dožínkový věnec, vyhodnocen nejhezčí stánek s nejlepšími místními specialitami a vyhlášen výrobce
nejchutnějšího pirohu. V porotě byla i naše paní ředitelka ZŠ.
Zažili jsme, někdo z nás prvně v životě, Obřad dělení chlebem. Znovu nás nadchlo vystoupení kapely Goralů — „Janicki“. Celý den se o nás naši přátelé starali s příslovečnou
polskou pohostinností. V podvečer se nám ani nechtělo domů. Odnášeli jsme si dobrý pocit z toho, že ukončením projektu a výměnou polských spolupracovníků na nejvyšších
pozicích na úřadu, v Centru kultury i ve škole naše spolupráce neskončila a my máme i za hranicí naší krásné vlasti vždy otevřené dveře k přátelům.
Ilona Matoušková

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis
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CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Technický labyrint pokračuje
Od března letošního roku se ZŠ a MŠ Nechanice věnuje
projektu Technický labyrint. V minulém roce uspěla v dotačním řízení a získala na projekt z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost více než 4 miliony korun. Projekt, který potrvá do 30. listopadu 2014, je určen
všem žákům základní školy. Cílem Technického labyrintu
je prostřednictvím činnostních aktivit motivovat žáky ke
vzdělávání v přírodovědných a technických oborech. V rámci projektu žáci rozvíjí své manuální zručnosti, které propojují s teoretickými poznatky typu „ udělej si sám“. Při práci
se stavebnicemi či dalšími pomůckami si děti rozvíjí technické myšlení a tvořivost. Součástí projektu Technický labyrint jsou exkurze a programy v různých řemeslných dílnách,
které si kladou za cíl zvýšení zájmu o technické povolání
a praktické poznání oborů lidské činnosti.
„Dnem otevřených dveří, který proběhl 25. 9. 2012, jsme
prezentovali naši práci v projektu Technický labyrint a ukázali nově vybavenou dílnu. Představili jsme veškeré aktivity, které děti v rámci projektu čekají - tj. exkurze, projekty
Zlatá pětka a DEVĚT. Učitelé představili návody při práci
se stavebnicemi Merkur, s mikroskopy a další technikou,“
uvedla ředitelka školy paní Hana Špatenková.
Na konci minulého školního roku zaznamenaly velký
úspěch projekty Zlatá pětka a DEVĚT. V rámci těchto projektů si žáci vybírali z nabízených okruhů téma, které ve
spolupráci s pedagogy a rodiči zpracovávali. Jednalo se o rukodělné, literární, vědecko-technické, přírodovědné či hudební okruhy. Výslednou práci pak prezentovali před odbornou komisí.
Kateřina Špatenková

LESNÍ ZÁVOD
Na pátek 7. září připravili učitelé 1. stupně základní a praktické školy již tradiční Lesní závod, při kterém se ve smíšených družstvech sešli žáci 2.—5. tříd. Prokázali při něm nejen svou fyzickou kondici, ale na stanovištích si procvičili
i postřeh a paměw, určovali názvy rostlin a živočichů, zopa-

Výsledky
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Kateřina Žižková, Sabina Hlavatá,
Veronika Kloučková
Karel Kučera, Jan Flégl, Klára Šandová,
Míša Šubrtová
Radim Dintr, Martin Krajc, Radim Saidl,
Tereza Kavková
Hana Bergerová
Romana Mihulová

Orientační běh 2012
Stejně jako loni (a snad i příští rok) se počátek nového
školního roku neobejde bez dostatečné dávky bloudění po
lese. I když nutno přiznat, že letošní orientační běh na 2. stupni
patřil z hlediska „kufrování“ k těm slabším. Na startu se objevilo rekordních 85 žáků, kteří absolvovali
cca 3,5 km dlouhou
traw v lese za Starými Nechanicemi. Mezi
mladšími (6. a 7. třída) si se 14 kontrolami nejlépe poradila
čtveřice mladíků Michal Novák, Theodor
Lukáš, Vasil Čedrik
a Matěj Rybařík, ze
starších si s mapou
stejně jako v minulém
roce nejlépe rozuměli
bratři Martin a Petr Glaserovi a Věrka Pluhařová, kteří své
prvenství sice obhájili, ale jenom o 4 vteřiny. Vítězům blahopřejeme, poraženým děkujeme za snahu.
Nutno ještě poděkovat panu Pavlu Pluhařovi za přípravu tratě. Jsme moc rádi, že se tradice drží a že mají žáci
o tuto akci zájem, nebow pohybu ubývá doma i u nás ve škole a strávit dopoledne na zdravém povětří nikomu nemůže
uškodit.
Petr Soukal

CHCETE SI ZAJISTIT
PŘÍJEMNÉ STÁŘÍ?
UZAVŘETE SI
penzijní připojištění s Penzijním fondem
Komerční banky
kovali si důležitá telefonní čísla, luštili křížovku a poznávali
přírodniny hmatem. Ani při čekání na start nebo po proběhnutí cílem se děti nenudily. Čas si mohly zkrátit při různých
sportovních či zábavných aktivitách, které pro ně byly nachystány. Všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkon
a úspěšně zvládli celou vyznačenou trasu, proto si zasloužili malou sladkou odměnu. Ve škole jsme závod vyhodnotili
a nejúspěšnější družstva odměnili pěknými cenami.
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Stávající výhody Vám zajistí smlouvy
uzavřené do 30. listopadu 2012. Poradím Vám.
MGR. VÁCLAV LUKÁŠ
Hrádecká 448, 503 15 Nechanice
tel.: 728 266 122, e-mail: lukas.pf@seznam.cz

Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři,
rádi bychom vás seznámili s provozem mateřského centra
v novém školním roce 2012/2013.
I letos se můžete stát členy mateřského centra. Členský
poplatek za rodinu činí opět 200 Kč na rok. Noví zájemci
navíc vyplní přihlášku s kontakty na sebe, abychom vás mohli informovat o aktualitách.
Každé pondělí bude od 9.00 do 12.00 otevřena VOLNÁ
HERNA. Zachováváme osvědčený systém, kdy vás přivítá
vždy jedna z maminek, která má otevírání herny na starost.
Členské rodiny za pobyt v herně platí 20 Kč, nečlenské rodiny pak 40 Kč. Děti mají v herně zajištěn pitný režim zdarma, dospělí si za kávu nebo čaj zaplatí 5 Kč. Služba vám
v tuto dobu také prodá klíče od hřiště MC, a to za 30 Kč.
Hledáme nové vedoucí kroužků a kurzů pro děti i dospělé. Máte-li někdo zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás prosím co nejdříve na tel. číslech: 725 733 671
(H. Jarošová), 605 119 471 (H. Kafková).
Aktuality můžete sledovat na našich internetových stránkách: http://www.nechanicemc.estranky.cz/
Ve středu 29. 8. 2012 jsme si vyšli na krásný výlet na
Hrádek. Po občerstvení jsme pokračovali až na vyhlídku na
Jehlický vrch. Nejmenší turisté si odnesli památeční medaile a mamky se pokochaly krásným výhledem na naše domovy. Další procházku máme naplánovanou na první podzimní den. Půjdete s námi?
Dále plánujeme 21. 9. oslavu 6. narozenin MATEŘSKÉHO CENTRA.
Opět budou při našem MC probíhat kurzy pro těhotné,
které vede Petra Kratochvílová.
Těšit se můžete na aranžování s Kateřinou Novákovou.
První se uskuteční v pondělí 8. 10. a budeme zdobit bedýnky ve stylu Provance.

UŽITEČNÉ INFORMACE:
Rodičovský příspěvek (Převzatá informace ze Sítě MC)
Podle zákona musejí jeho příjemci do konce října dodat prohlášení Úřadu práce, že oni i jejich děti mají bydliště na území České republiky. Pokud potvrzení nedodají,
stát jim výplatu rodičovského příspěvku pozastaví. Více na:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/dokazte-ze-bydlite-v-cr-nebo-prijdete-o-rodicovskou-uhodil-stat-na-matky_
_244515.html
Pročtěte i další odkazy za článkem, který najdete v příloze, včetně několika odpovědí na základní otázky.
Jak zablokovat dítěti nevhodné internetové stránky
naleznete zde: http://www.i-bezpecne.cz/
Hana Jarošová

Informace z dětského domova
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás dnes informoval
o životě v našem zařízení.

neměli jsme finanční prostředky, tak jsme se rozhodli rekonstrukci telefonních rozvodů realizovat vlastními sila-

V měsíci červnu 2012 jsme začali realizovat investiční
akci zateplení budovy s fasádou na budově dětského domova. Té předcházela nutná rekonstrukce telefonních rozvodů z důvodu odstranění telefonních kabelů po venkovních zdech. Vzhledem k tomu, že nabídky od firem zabývajících se telefonními rekonstrukcemi byly příliš vysoké a

mi. Byla to řehole, ale za technické pomoci poradenstvím
pana Hypiuse z firmy Komunikační a datové služby se
nám vše podařilo na sto procent. Tímto děkuji panu Hypiusovi za ochotu, pochopení a vstřícnost.
Vlastní zateplení budovy bylo realizováno sdružením
podnikatelů — Jaroslavem Hladíkem, Radomírem Bártou,
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Jiřím Palasem a Romanem Grabowskim. Stavební dozor zajišwoval velmi dobře Ing. Josef Novotný z firmy SAI Nový Bydžov. Celková akce byla realizována velmi zodpovědně a prá-

ce byla velmi kvalitní. Tímto chci poděkovat sdružení podnikatelů a stavebnímu dozoru za zodpovědnou a pečlivou
práci.
Pro toho, kdo neviděl budovu dětského domova po rekonstrukci, přikládám čtyři fotografie. Máme z toho všichni velkou radost a dobrý pocit, co jsme dokázali.

Aby toho nebylo málo, pustili jsme se v měsíci červnu
vlastními silami do rekonstrukce kanceláří, které do září letošního roku byly umístěny v podkroví starší budovy dětského domova. Nově zrekonstruované kanceláře jsou umístěny v novější budově v přízemí. Vlastními silami jsme si
položili plovoucí podlahy a snažili jsme se za přijatelnou cenu vybudovat kvalitní a příjemné prostředí pro zaměstnance. Tímto děkuji všem zaměstnancům dětského domova, kteří se na tomto podíleli.
Naše děti prožily prázdniny na dětských táborech v Kohoutově a Trhové Kamenici. Po návratu zpět do domova byly příjemně překvapeny, k jakým pozitivním změnám zde došlo. V současné době je v našem zařízení umístěno celkem
46 dětí. Z celkového počtu máme 10 dětí na středních odborných učilištích a 36 dětí navštěvuje základní školu a mateřskou školu.
Dětský domov ve spolupráci s MAS — Hradecký venkov o. p. s. pořádá dne 19. 10. 2012 od 20.00 hod. charitativní akci - POSVÍCENSKOU ZÁBAVU v Kulturním
domě v Nechanicích. K tanci a poslechu hraje hudební
skupina SVIŽNÁ TĚLA. Přijrte se pobavit (bude bohatá
tombola) a zároveň podpořit naše děti. Výtěžek z této
charitativní akce je určen pro děti z DD na prázdninové
pobyty v červenci a srpnu 2013.
PhDr. Luboš Holeček
ředitel DD

STŘÍPKY Z NECHANIC
TIP NA VÝLET
Ve Zpravodaji č. 6 jsme vás zvali na vyhlídku na Jehlickém kopci. Za čtvrt roku od jejího znovuobnovení vám přinášíme citaci některých zápisů z knihy, kterou k tomuto
účelu na vyhlídce najdeme. Knihu ano, ale dva dalekohledy
již ne. Asi si někdo myslel, že jsou bonusem za výstup na
Jehličák.
" Jsem rodák z Nechanic a jako kluk jsem chodil s tátou do lesa nebo na čekanou. Nyní, po mnoha letech
jsem překvapen touto stavbou a hlavně krásou zdejšího okolí, které je umocněno vzpomínkou z dětství.
" Je to moc krásný. Jsem tu už po několikáté.

" Tohle není jen tak, to je od srdíčka.
" Chválím autory za ten počin. Je to tu super a ten rozhled. Nádhera!
" Všichni jsme přijeli s pozdravem od Blanických rytířů z Vlašimi. Pěkný výhled jako z hory Blaník. Když
vám bude nejhůř - vyjedeme!
" 40 roků jsem tu nebyl. Jako kluci jsme sem chodili lyžovat. Těžko jsem to poznal, ale jsem rád, že jsem to tu
navštívil.
" Děkuji za další nádherné místo v naší nádherné zemi.
" Ukrajina — ČR. Máme to tu rádi.
" Zatím jsem o tomto místě věděl jen z doslechu. Ale
teO čumím. Dobrej nápad!!!
" Je to tu krásný. Člověk ani neví, co má za domem.

Jak se Tůně loučila s prázdninami
Poslední srpnovou sobotu proběhlo v Tůni tradiční a povedené rozloučení s prázdninami, tentokrát i s podporou
Královéhradeckého kraje. Místní seniorky tři dny pekly koláče, chlapi připravovali prasátka na rožeň a kdo měl zdravé nohy a ruce, staral se o zdárný průběh celé akce, která
naplno vypukla krátce po poledni.
Celé prostranství hřiště zaplnily stánky s atrakcemi a občerstvením a zejména vojenská technika, která byla hlavním
lákadlem hlavně pro kluky, protože byla celý den k dispozici každému, kdo si ji chtěl nejen prohlédnout, ale i osahat.
Program zahájila ukázka dogfrisbee, následovaly rádiem
ovládané modely letadel, taneční skupina Cheeky Cheerky,
předvedení bojového umění Kendó a Iaidó a vypuštění poštovních holubů.
A pak už mohly děti nasednout na koníčky nebo do vozu
taženého koňmi na projížlku. Komu koně nestačili, mohl

se svézt na obrněném transportéru, nebo proletět ve vrtulníku. Celý den si pak děti mohly vystřelit z luku, ze vzduchovky, paintballové či airsoftové pušky, vyzkoušet své dovednosti v několika disciplínách v házení na cíl či na terč,
prověřit schopnost rozpoznávat předměty po hmatu, naučit
se přebalovat miminko, vyrobit si originální náramek či náhrdelník z brček, vyřádit se na dvou skákacích hradech či
trampolínách, vylézt na šestimetrovou láhev Coca-Coly, zkusit nepřímou masáž srdce na stánku Červeného kříže, zamotat si hlavu i končetiny s exponáty libereckého IQ parku,
zalyžovat si ve třech na dvou lyžích, projít se na chůdách,
zaskákat si v pytlích, zahrát si Člověče, nezlob se s živými
figurkami, projet si automobilovou rallye na trenažéru, poučit se o chovu poštovních holubů nebo si zahrát hry v indiánském teepee skautů. Téměř u každé disciplíny se rozdávaly drobnosti či sladkosti od partnerů akce.
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VZPOMÍNKA
NA PANA J. TOMÁŠKA
V Suché byla v roce 1963 zrušena škola a poslední vyučující, pan Milan Krejčovský, odešel. V té době se někteří
místní občané rozhodli založit organizované zahrádkářství
na vsi, což se následující rok podařilo.
Prvním předsedou základní organizace se stal pan JOSEF TOMÁŠEK (1898-1982), jehož úmrtí před 30-ti lety vzpomínáme.
Byl to člověk s organizačním odborným přehledem a měl
tyto hlavní cíle:
" začlenit do organizace občany se zájmem o zahrádkářskou a společenskou činnost
" zabezpečovat pro členskou základnu umělá hnojiva
" na zahrádkách přídomkářů rozšířit více výsadbu bobulovin, v té době angrešt Zlatý fík, Králíčkův červený angrešt a odrůdy černého rybízu
" zachovat staré klasické odrůdy jabloní, jako je Matčino,
Nonetit, Holovouský malináč, Smiřické vzácné, Jeptiška
a další.
Realizace na sebe nedala dlouho čekat. Výbor členů začal pracovat v bytě předsedy č.p. 57, kde byl také zaveden
výkup ovoce. Ve výboru kromě jiných spolupracovali pánové Šanda Josef (1911-1986), Havlín František (1913-1992)
a Sehnoutek František (1908-1977).
V roce 1974 se v Suché konal sjezd rodáků, kde se hodnotily všechny aktivity občanů, práce přídomkářů na zahrádkách, zlepšování prostranství na návsi a vzpomenulo se
také na zavedení elektřiny roku 1924 do obce.
Pan Josef Tomášek, jehož 30. výročí úmrtí si připomínáme, byl také v dobách nejtěžších pro ČR starostou obce
(1940-1949) a byl spoluobčany oblíben. Zajímal se také o činnost obecní knihovny a doplnění knih o pomologii ovoce. Jeho zásluhou bylo založení zahrádkářství v obci.
Josef Carda

PODĚKOVÁNÍ
Velký zájem byl o stánek Policie České republiky, kde bylo možné si vyzkoušet zásahový oblek nebo si nechat sejmout
otisky prstů. Velký úspěch mělo malování na tvář, takže v průběhu dne přibývalo dětí změněných mnohdy k nepoznání,
protože malířky skončily, až když už opravdu nebylo vidět.
Zlatým hřebem programu, zejména pro menší děti, pak
byla hasičská pěna nastříkaná v tlusté vrstvě na trávníku,
kde se mohli všichni dosyta vyřádit, a radost jim nezkazilo
ani následující umytí hasičskou hadicí, samozřejmě studenou vodou (to bylo najednou otužilých dětí!).
Hladem ani žízní snad nikdo netrpěl, členové místní SDH
měli pro všechny návštěvníky prasátka na rožni, klobásy, hranolky, limonádu, pivo, již zmíněné koláče a spoustu dalších
dobrých věcí.
Po setmění pokračovala zábava pro dospělé, reprodukovanou hudbu doplnila zpěvačka Jana Cimrová a kdo měl ještě energii, mohl si i zatančit.
Kdo nepřišel, může jen litovat. Bavili se všichni, děti i dospělí. A tak na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří akci jakkoli podpořili (partnerům, sponzorům...), a zejména
všem, kteří se podíleli na její organizaci a zdárném průběhu.
Pokud nám síly a elán vydrží, oslavíme příští konec prázdnin stejně velkolepě.
Jiří Chludil

RODINA PANA FRANTIŠKA CHMELÍČKA DĚKUJE VŠEM,
KDO SI VZPOMNĚLI A NEZAPOMÍNAJÍ
NA NAŠEHO OBĚTAVÉHO TATÍNKA Z POPOVIC.
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Zpívavé noviny

ZVEME VÁS K NÁM
Taneční pro začátečníky mají svoji

I. PRODLOUŽENOU
v pátek 28. 9. 2012 od 18.00 hodin.

II. PRODLOUŽENÁ
se uskuteční
v sobotu 27. 10. 2012 od 18.00 hodin.
Vstup pouze ve společenském oblečení.
Vstupné 50,- Kč

Štolbova městská knihovna Vás zve
na Dny otevřených dveří knihovny pro všechny
v rámci již tradiční celostátní akce „TÝDEN KNIHOVEN“,
která letos proběhne ve dnech 1. — 4. října 2012
Pro návštěvníky jsou připraveny:
" průkazy čtenáře do konce roku 2012 zdarma
" amnestie na pozdní vrácení knih
" pro děti malování nebo vybarvování obrázků
Součástí akce jsou výstavy na chodbě KD
" Spisovatel Jaroslav Vrchlický
" Erbenova KYTICE očima studentů SUPŠ Hradec Králové
Otevřeno:
Po
1. 10.
9.00 — 18.00
Út
2. 10.
9.00 — 16.30
St
3. 10.
9.00 — 15.00
Čt
4. 10.
9.00 — 16.30
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Hana Kramářová
Každý 1. čtvrtek v měsíci srdečně zveme děti i dospělé
do malého sálu KD Nechanice na DESKOVÉ HRY.
Ve čtvrtek 4. 10. 2012 od 16.00 hodin
si můžete zahrát mnoho těchto her,
které pro vás připravil oddíl Nechanická trojka.

FILHARMONIE HK
Upozorňujeme přihlášené občany, že odjezd autobusu do Filharmonie Hradec Králové na muzikálovou hru LIMONÁDOVÝ JOE, kterou odehraje Městské divadlo Olomouc, je v pátek, dne 19. 10. 2012 v 18.00 hodin z Husova náměstí
v Nechanicích.

PŘEDPLATNÉ
DO VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA PARDUBICE
Nabízíme občanům pokračování zájezdů na předplatné
do Východočeského divadla Pardubice na sobotní divadelní
představení sezóny 2013. Zájemci hlaste se co nejdříve
u pí Matouškové, mobil č. 607 55 66 21.

ODPOLEDNE PRO ŽENY
S MARY KAY
Je doba tanečních, kdy každá maminka
a dcera řeší, jak se nalíčit, aby byly krásné. Proto jsme pro Vás připravili další - Odpoledne pro ženy s MARY KAY, vždy od 17.00 hodin,
které je zaměřeno na dospívající dívky a jejich maminky.
3. října 2012 Vás provedeme každodenní péčí o plew, seznámíme s rozdíly péče během ročních období a chybami, kterých
se dopouštíme.
10. října 2012 ukážeme správné používání dekorativní kosmetiky. Proběhnou zde ukázky denního a večerního líčení,
nové trendy a barvy. U zájemkyň provedeme proměnu.
17. října 2012 se zaměříme na vše o vůních, které jsou nedílnou součástí naší krásy.
Tato tajemství Vám prozradí Iva Horáčková, nezávislá kosmetická poradkyně.
Těšíme se na setkání v kadeřnictví Renaty Klenotové,
Palackého 53 v Nechanicích
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem ochotným lidem, kteří mne po dobu mého působení v kultuře podporovali a pomáhali, přispěli dobrým nápadem
a podrželi vlídným slovem. Protože, jak se v jedné krásné písničce zpívá: „Pár přátel stačí mít, co umí za to
vzít...“, je po chápající rodině jedna z nejcenějších deviz
života. Nechanické kultuře a tím i nám, Nechaničákům,
přeji do dalších let jen to nejlepší.
Ilona Matoušková

Nechanický Zpravodaj vydává redakční rada města Nechanice, nákladem 500 ks, cena výtisku 3,- Kč.
Uzávěrka č. 10/2012 do 12. 10. 2012. Příspěvky zasílejte na adresu Kulturního domu v Nechanicích,
e-mail kultura@nechanice.cz a kdnechanice@seznam.cz. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady.

