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Vánoce
Vladimír Staněk

Slunce se k západu kloní,
Betlémská hvězda vychází,
nad krajinou zvony zvoní,
vánoční svátky k nám přichází.
Už máme Štědrý večer,
svátek velké štědrosti,
rok s rokem se sešel,
přišel čas dárků a radostí.
Vánoční svíčky už hoří,
každý to v radosti oslaví,
buďte šťastní, lidé dobří,
a žijte v lásce a ve zdraví.
Nastává čas rozzářených dětských očí a otevřených srdcí dospělých.
Přichází nejkrásnější období roku, kdy lidé mají k sobě blíž,
jsou k sobě tolerantnější, hodnější a chtějí si vzájemně pomáhat.
Je čas vánoční. Redakční rada Zpravodaje přeje všem,
aby ty jejich Vánoce byly ty nejkrásnější
a zdravím, štěstím a láskou naplnily celý nový rok 2012.

Město Nechanice vás srdečně zve na Husovo náměstí
v sobotu 1. 1. 2012 v 17.15 hodin, ¨
kdy společně přivítáme rok 2012
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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané Nechanic,
rychle a nezadržitelně se blíží konec
roku 2011. Nevím, jak rychle tento
rok plynul pro Vás, ale v mém přípa
dě se jednalo o pěkný kvapík a rok
končí na můj vkus trošku rychle. Blí
ží se vánoční svátky, a proto Vás ne
chci zatěžovat všedními starostmi, kte
rých máte jistě sami dost. Ve zkratce
Vám přiblížím realizované akce v le
tošním roce, a to trošku z jiného úhlu
pohledu, který i Vám třeba mnohé
vysvětlí či alespoň napoví.
Začnu rekonstrukcí budovy mateřské školky (dále jen MŠ). Důvodem
pro připravovanou rekonstrukci byl
nevyhovující technický stav celé bu
dovy, a to zejména oken, pláště budo
vy a neekonomické vytápění akumu
lačními kamny. Po schválení dotace ze
SFŽP (Státní fond životního prostře
dí) byla akce realizována převážně
o letních prázdninách. V měsíci červ
nu byla zhotovena plynová přípojka,
v červenci nové rozvody topení, výmě
na oken a v měsíci srpnu zateplení
budovy včetně fasády a zateplení stře
chy budovy. Jako u většiny akcí byly
vzhledem k finančním prostředkům
realizovány pouze nejnutnější staveb
ní práce. Je nám všem jasné, že si
budova, kterou užívají naši nejmen
ší, zaslouží i další opravy či úpravy.
Ale to jsme opět bohužel zase u těch
financí. V souvislosti s rekonstrukcí
budovy MŠ se na mě obrátilo něko
lik spoluobčanů s dotazy na další
úpravy. Všichni se mylně domnívali,
že o drobných opravách v budovách
školy rozhoduji já jako starosta nebo
rada města se zastupitelstvem. Vy
užívám tedy této možnosti informo
vat Vás o skutečnosti. Zastupitelstvo
města při schvalování rozpočtu měs
ta na příslušný rok schvaluje i výši
provozní dotace pro ZŠ a MŠ. Tato
dotace činí v posledních letech část
ku okolo tří milionů Kč (od 2.900.000
do 3.300.000 Kč). Dotace je využívá
na na provozní výdaje školy (např.
energie, služby, materiál a opravy).
O prioritách použití financí si rozho
duje sama škola (ředitelka, vedení).
Za celých pět let jsme ani jednou ne
nařídili nějakou konkrétní opravu či
nákup vybavení a zařízení. Rada měs
ta (plní funkci zřizovatele školy) zastá
vala názor, že vedení školy nejlépe ví,
kterou opravu provést nejdříve, zda
je pro školu a zejména pro její žáky
důležitější vymalovat třídy či chodbu

nebo nakoupit vybavení. Po letošních
zkušenostech s rekonstrukcí budovy
školky pravděpodobně přehodnotí
me tento přístup a očekáváme větší
zapojení zřizovatele při rozhodová
ní o použití části provozní dotace.
Pro informaci ještě uvádím, že v pří
padě větších investičních akcí, jako
byla v letech 2008–2009 rekonstruk
ce budovy Rašínovy školy a v letoš
ním roce rekonstrukce budovy MŠ,
financuje akce Město Nechanice ze
svého řádného rozpočtu a z dotací,
které rovněž zařizuje město.
Druhou větší akcí v letošním
roce byla rekonstrukce chodníků
ve Starých Nechanicích. Přes drob
né administrativní potíže před začát
kem akce proběhla výstavba nových
chodníků včetně přechodů pro chod
ce úspěšně. Vzhledem k množství
pravdivých, méně pravdivých či vy
loženě lživých informací k této akci,
a to zejména úseku u čerpací stanice
PHM, připravím podrobné informa
ce v příštích vydáních Zpravodaje.
V tomto vánočním čase Vás nehod
lám obtěžovat podrobnostmi. Přesto
se pokusím vysvětlit vznik této akce
a proč zrovna se rekonstruovaly tyto
chodníky a nestavěly se například ně
jaké nové.
Podobně jako v letech 2009, kdy
byla realizována výstavba cyklostezky
Lub
no – Nechanice a rekonstrukce
chodníků v Palackého ulici a v roce
2010, kdy byly prováděny rekon
strukce chodníků na Husově náměs
tí, v Pražské a Novopackého ulici, se
jednalo o akce spolufinancované ze
SFDI (Státní fond dopravní infra
struktury), a to v rámci výzvy urče
né na zvyšování bezpečnosti chodců a zejména imobilních občanů
(přesné znění: zvýšení bezpečnosti
dopravy a jejího zpřístupňování oso
bám s omezenou schopností pohybu
a orientace). Tato slova si dovolím
zdůraznit. Většina žádostí o dotaci
je vyřazena z toho důvodu, že nedo
stanou kladné stanovisko od zástup
ce Úřadu vlády – Rady pro zdravotně
a tělesně postižené občany. Nejdůleži
tější administrativní podmínkou pro
podání žádosti o dotaci je skutečnost,
že se musí jednat o chodníky podél
komunikace I. nebo II. třídy a musí
být splněna podmínka dostatečného
provozu vozidel na těchto silnicích.
Prioritu samozřejmě mají chodníky
podél silnic I. třídy. Pro naše město
bylo velkým úspěchem, že jsme dota

ci obdrželi tři roky za sebou. Myslím,
že není mnoho obcí či měst do ve
likosti 20 tisíc občanů, která byla
úspěšná třikrát v řadě. Většina z Vás,
Vážení občané, mají řidičský průkaz
nebo doma alespoň cestovní atlas či
mapu. Je tedy vcelku zbytečné vy
světlovat, že dotaci ze SFDI může
me ještě v budoucnu obdržet pouze
na silnici II./323 v Suché. Vzhledem
k ekonomické situaci v celé Evropě
je však šance na získání dotace té
měř nulová. Dle mého názoru bude
v příštích dvou letech poskytnuto
minimum financí ze strany státu
na akce, které budou realizovat obce
a města. Na opravu jiných chodníků
nedostaneme pravděpodobně dota
ci od jiných poskytovatelů, protože
jsme obcí s více jak dvěma tisíci ob
čany. Proto nemůžeme žádat o dotaci
z programu rozvoje venkova atd…
Nejen mně, ale i všem zastupitelům
je jasné, že ve Starých Nechanicích
by byly potřebné chodníky i v jiných
částech (např. Hájkovec), ale to samé
se týká i ostatních místních částí
a některých lokalit v Nechanicích,
kde rovněž nejsou žádné chodníky.
Naší snahou v uplynulých letech bylo
využít možností dotací a zrekonstru
ovat úseky chodníků podél nejfrekven
tovanějších silnic. V případě, že město
neobdrží alespoň částečnou dotaci,
budou v příštích letech pravděpodob
ně prováděny pouze nejnutnější opra
vy chodníků.
Další variantou je možnost zreali
zovat opravu chodníků před svou ne
movitostí vlastními prostředky a po
žádat o příspěvek město. Takto již
přibližně deset let rada města při
spívá polovinou uznatelných nákla
dů na vybudování nového chodníku.
Podmínkou je skutečnost, že se musí
jednat o veřejný chodník podél ko
munikací.
Vážení občané, v letošním roce by
ly v rámci projektu MAS Hradecký
venkov zrealizovány dvě nová dětská
hřiště. Jedná se o hřiště v Sobětuši
u hasičské zbrojnice a dále v Suché
v zahradě za bývalou školou. Hřiště
byla z větší části financována z pro
středků SZIF (Státní zemědělský in
tervenční fond). Věřím, že tato hřiště
pro nejmenší děti přispějí k větší zába
vě a pohodě od jara do podzimu. Snad
v příštím roce dojde i na vybudování
dětských hřišť v Lubně a v Nerošově.
Čtvrtou větší investiční akcí roku
2011 byla výměna oken, dveří a vrat
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v budově Městského úřadu. Akce pro
běhla v měsíci dubnu. Část byla fi
nancována opět z prostředků SZIF,
a to okna a dveře kanceláří a za
sedací místnosti. Ostatní prostory,
které jsou využívány ke komerčním
účelům – pronajímány (byt, ordinace
lékaře), byly hrazeny plně z rozpočtu
města. Jak pozorný čtenář zazname
nal, byly v letošním roce provedeny
pouze akce, na které se nám podařilo
zajistit dotace. Děkuji všem, kteří se
na přípravě žádostí o dotace podíleli,
a přeji jim i nám všem, aby při všech
možných i nemožných kontrolách,
monitorovacích zprávách atd. nebyly
zjištěny kontrolními orgány nějaké
administrativní nedostatky. V tako
vémto případě hrozí nebezpečí vrá
cení dotace a navrch ještě penále až
do výše původně poskytnuté dotační
částky. I toto je daň (pomoc ze strany
státních institucí) za poskytované fi
nance na zvelebování našich obcí.
Vážení spoluobčané, ve zkratce
Vás seznámím s připravovanými vět
šími investičními akcemi na příští
rok 2012. Jedinou jistou je výstavba
infrastruktury v lokalitě U bytovek
ve Starých Nechanicích, kde vznik
ne pět nových stavebních pozemků,
parkovací plochy, atd. Termín zahá
jení prací bude dohodnut podle kli
matických podmínek, dokončení prav
děpodobně v létě.
Realizace dalších investičních akcí
bude závislá na získání dotací, termíny
zahájení nepředpokládáme dříve než
v létě 2012. Jedná se o následující:

Na rekonstrukci budovy Masarykovy základní školy byla podána žá
dost o dotaci na SFŽP ke konci léta
letoš
ního roku. Termín s oznáme
ním, zda dotaci obdržíme či nikoliv
je neustále posouván, a tak předpo
kládám, že konečné stanovisko se
nedozvíme dříve jak v měsíci březnu
příštího roku. Vzhledem k vysoké fi
nanční spoluúčasti bude na zastupi
telích, zda akci uskutečníme či niko
liv. Připomínám, že by se jednalo
o výměnu oken a dveří, zateplení pláště
budovy a půdy, novou fasádu a v ne
poslední řadě o instalaci nových tepel
ných čerpadel. Pořízení nových čer
padel bylo základní podmínkou této
výzvy. V případě realizace bude opra
va rozložena do dvou let, většina pra
cí by probíhala o letních prázdninách.
Další akcí, na kterou připravujeme
podání žádostí o dotaci, je výstavba
části infrastruktury v lokalitě u hřbi
tova v Nechanicích. Do konce měsíce
ledna 2012 budou podány žádosti
o dotaci na výstavbu vodovodního
řadu a kanalizačních řadů (na splaš
kovou i dešťovou kanalizaci). Pravdě
podobně v měsíci květnu se dozvíme
ortel – kladnou zprávu (dotace bude)
či zápornou zprávu. Vlastní stavební
práce započnou v příštím roce pouze
v případě spolufinancování z dotací.
Poslední připravovanou investiční
akcí, i když finančně nejnáročnější je
výstavba víceúčelového sportovního
areálu. Jak již jsem psal v minulosti,
součástí areálu bude rekonstrukce
travnatého fotbalového hřiště, výstav

ba šaten a sociálního zařízení s klu
bovnou, realizace malého víceúčelo
vé
ho hřiště s umělým povrchem,
dětský koutek a dále parkoviště pro
návštěvníky, oplocení, osvětlení atd.
Podobně jako u předcházejících akcí
bude stavba započata pouze v přípa
dě zajištění dotace z mimorozpočto
vých zdrojů.
Pozorný čtenář jistě pochopil, že
z našeho řádného rozpočtu lze stěží
uhradit jednu drobnější akci v roce.
Většina z Vás, Vážení čtenáři, zazna
menala velké diskuse v nejvyšších
politických kruzích o (ne)připravova
né novele zákona o rozpočtovém ur
čení daní, tzv. RUD. Bližší informace
Vám uvedu v následujících vydáních
Zpravodaje, ale jen pro zajímavost
by navýšení do rozpočtu města Ne
chanice od 1. 1. 2013 činilo přibližně
6,9 milionů Kč ročně. Tato částka by
měla platit v případě schválení nove
ly z dílny Ministerstva financí ČR (tzv.
Kalouskova novela). Jaký kladný vliv
na chod města by tato částka měla,
jistě není třeba dlouze vysvětlovat.
Necháme se překvapit rozhodnutími
našich volených zástupců (poslanců
a senátorů)…
Vážení občané, přeji Vám všem
to nejdůležitější, hodně zdraví a ješ
tě jednou zdraví a trošku štěstíčka.
Užijte si pohodové a klidné vánoční
svátky. Přeji všem rovněž hodně pra
covních a osobních úspěchů i v nad
cházejícím roce 2012.
Jiří Pechar
starosta města

MATRIKA INFORMUJE
TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ
NA ROK 2012
OBŘADNÍ SÍŇ NECHANICE
Termíny svatebních obřadů
na rok 2012 bez poplatku
Leden:

pátek

20. 01. 2012

Únor:

pátek

17. 02. 2012

Březen:

pátek

16. 03. 2012

Duben:

pátek

20. 04. 2012

Květen:

pátek

11. 05. 2012

Červen:

pátek

08. 06. 2012

Červenec:

pátek

13. 07. 2012

Srpen:

pátek

03. 08. 2012

Září:

pátek

14. 09. 2012

Říjen:

pátek

12. 10. 2012

‚Listopad:

pátek

09. 11. 2012

Prosinec:

pátek

07. 12. 2012

V KAPLI SV. ANNY NA STÁTNÍM
ZÁMKU HRÁDEK U NECHANIC
DUBEN
pátek
27. 04. 2012
sobota
28. 04. 2012
KVĚTEN
pátek
18. 05. 2012
sobota
19. 05. 2012
ČERVEN
pátek
15. 06. 2012
sobota
16. 06. 2012
ČERVENEC sobota
07. 07. 2012
pátek
20. 07. 2012
sobota
21. 07. 2012
SRPEN
pátek
10. 08. 2012
sobota
11. 08. 2012
ZÁŘÍ
pátek
07. 09. 2012
sobota
08. 09. 2012
ŘÍJEN
pátek
05. 10. 2012
sobota
06. 10. 2012
Informace:
Městský úřad Nechanice – matrika
č. tel. 498 773 813
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CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Čas předvánoční u nás ve školce
Uteklo to jako voda a my se hlásíme s dalšími zážit
ky, které jsme v měsíci listopadu a prosinci naplánovali
a prožili.
Už od listopadu se ve všech našich odděleních peklo
a mlsalo. V srdíčku se děti pochlubily nepečenými kulič
kami, ve sluníčku se pekl štrůdl s jablky a ve čtyřlístku za
voněly perníčky. Děti si tuto akci patřičně užily, zapojily se
všechny bez rozdílů a úplnou tečkou nakonec bylo mlsání!

V prosinci jsme přivítali návštěvu Mikuláše, čertů
a andělů. Děti za písničky a básničky dostaly nadílku
v podobě balíčku. I když nějaká slzička sem tam ukápla,
nakonec si čert nikoho neodnesl.

Hned druhý den si u nás děti ve školce hrály na čerty
a čertice. Tento den jsme soutěžili, tančili, přikládali pod
kotel, nechyběly ani odměny a čertovské medaile.

Ve čtvrtek 8. 12. byly naše děti ze sluníčka a čtyřlístku
vystupovat na Vánočním koncertě v KD.
V pátek 9. 12. jsme s našimi předškoláky navštívili
vánoční Hrádek, i když nám od rána pršelo, nás to neod
radilo a výlet jsme si užili.
A co nás ještě čeká?
Vánoční besídka pro rodiče a potěšit nás přijede paní
Lída Helligerová se svými písničkami.
Dovolte mi, abych Vám všem za naše děti a celý ko
lektiv MŠ popřála krásné a veselé Vánoce a hodně zdraví
v novém roce 2012.
Marcela Pošíková

Ohlédnutí za Vánočním koncertem naší školy 2011
Příprav na letošní koncert se zúčastnily děti v mateř
ské školce, 1. ročník základní školy praktické a čtyři tří
dy z prvního stupně: druháci a část dětí ze čtvrtých tříd.
Protože jsme s přípravami začali včas, bylo všechno doce
la dobře nacvičeno, včas vyrobená výzdoba sálu, zajištěna
organizace zkoušek i vlastního vystoupení. Vždyť některé
koledy se začaly ve škole ozývat už koncem října!
Z mateřské školy se představily děti ze „sluníčka“, kte
ré předvedly taneční vystoupení. Starší děti ze „čtyřlíst
ku“ zase zazpívaly a zahrály na flétničky.
Děti z praktické školy si připravily vánoční verše a ši
kovný zpěvák Míša Tikal přednesl sólovou koledu. Bohu
žel už při tomto vystoupení nám selhala technika a mik
rofon chyběl i při další recitaci básní žáků z 2.A. Písničku
o čertících ale zazpívali krásně a jejich tanec Zima, zima
s papírovou chumelenicí nadchl hlavně nejmenší diváky.
Stejně tak klavírista Martin Diviš z 5. třídy předvedl své
vystoupení dokonale.
2. B vsadila tentokrát na klasické lidové koledy s flét
nami a dalšími nástroji, lehce jim vypomohli s flétnička
mi také Honzík Korbel, Míša Kašparová a Nikolka Novot
ná ze třetích tříd. Čtvrťáci si připravili přednes básniček,
písničku a také přidali k čertí písničce taneční doprovod.
Celým večerem provázela diváky naše vánoční víla
Barunka Dolanová z 8. třídy. Její zásluhou jsme se do
zvěděli, co si vlastně malí umělci myslí o Vánocích nebo
jaké dárky si přejí od Ježíška. Na závěr jsme se tradičně

rozloučili společnou písní a odcházeli domů s pocitem, že
ty dlouho očekávané svátky jsou zase o něco blíž.

Na přípravě Vánočního koncertu pro rodiče se podílely
paní učitelky z MŠ Iva Šulcová, Bohunka Lehká, Marcela
Pošíková a Helena Jarešová, ze ZŠ p. uč. Jana Jedličko
vá, Hana Bergerová a Lenka Vrzáňová. Všem patří velké
poděkování za tuto práci navíc. Dále děkuji vedení školy
a zaměstnancům kulturního domu za pomoc při organi
zaci, Pavlíně Petrové za pomoc s výzdobou a propagací.
Všechno to zkoordinovala a ještě nakonec sepsala
Jitka Vodrážková
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ČESKÝ ROK – ZVYKY A TRADICE
Vážení přátelé,
přiblížil se konec roku 2011 a s ním i tak trochu po
vinná rekapitulace všech úspěchů a neúspěchů, které nás
během něho potkaly. Každoročně se řídíme projektovými
výchovně-vzdělávacími plány (dále jen VVP) vypracovaný
mi na příslušný „školní rok“. Rok 2011 byl výjimečný,
jelikož náš projektový VVP „Český rok – zvyky a tradice“
byl vyhotoven na rok „kalendářní“. Zažádali jsme také
o poskytnutí finanční podpory z drobného programu
Královéhradeckého kraje: „Zájmová práce se žáky mimo
vyučování“. Projekt byl zaměřen na udržování a obnovu
tradic jak českých, tak i našich místních. Jeho součás
tí bylo pořádání jednodenních výletů mimo mikroregion
Nechanicko i pro děti neorganizované ve školní družině
v době prázdnin (volných dnů) a spolupráce s Odborem
kultury Městského úřadu v Nechanicích. V měsíci červnu
byla školní družině dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje schválena a poskytnuta.
Při plnění VVP jsme se snažili co nejvíce spolupracovat
s vedoucí Odboru kultury MěÚ paní Ilonou Matouškovou,
která byla autorkou myšlenky na vytvoření takovéhoto
projektu. Spolupracovali jsme i s paní Hanou Kramářo
vou, vedoucí Štolbovy městské knihovny. Naše výtvarné
práce zdobily celoročně kulturní dům. K výročí spisovate
le Václava Čtvrtka jsme vyrobili úžasné kulisy postaviček
z jeho pohádek a k výročí Karla Jaromíra Erbena jsme
malovali obrázky podle pohádek, které jsme si ve druži
ně společně četli. Knihovnu jsme mimo jiné navštěvovali
velice rádi, půjčovali jsme si knihy a děti byly již zvyklé
na pravidelné odpolední čtecí čtvrthodinky.
Rok jsme zahájili ak
tivní účastí na „Tříkrálo
vé sbírce“. Děti koledo
valy společně s panem
farářem Mariánem Ben
kem a získaly tím neje
nom peníze na charitu,
ale i mnoho nových zá
žitků a zkušeností (info
Zpravodaj č.1/11 a Mi
kroregion 1/11). Zimu
si děti užily na bohaté
sněhové i ledové nadíl
ce. Po brzkých jarních
prázdninách jsme si zaseli řeřichu a připravili z ní chut
nou svačinku plnou vitamínů (nevěřili byste, jak dětem
chutná obyčejný chléb s máslem a tvarohem posypaný
pikantní řeřichou). V rámci pomoci při realizaci projek
tu přírodní učebny jsme také začali s přípravou sadby
na školní zahradu: vyseli jsme léčivé i okrasné rostliny.
Přebytky rostlin si pak děti na jaře vzaly domů a zasadily
na svou zahrádku.
Podle tradice vyšel masopust a veselice spojené s ním
až na počátek března. S družinou jsme si karnevalových
soutěží také užili. Zatančili jsme si a vydováděli se v naší
tělocvičně. K tradičním akcím školní družiny již také pa
tří účast na charitativním projektu UNICEFU a Českého
rozhlasu Hradec Králové „Miss panenka“. Školní kolo
proběhlo se zapojením široké veřejnosti na konci měsíce
března v zasedací místnosti MěÚ Nechanice (info Zpravo
daj č.4/11). Počátkem dubna jsme se společně s veřejnos
tí rozloučili se zimou – „Vynášeli jsme Morenu“ (info Zpra
vodaj č.4/11). O velikonočních prázdninách jsme chtěli
jet na Veselý kopec, ale bohužel v našem naplánovaném
termínu nebyly možné žádné prohlídky. Navštívili jsme

tedy náš krásně velikonočně vyzdobený zámek Hrádek
u Nechanic. Na konci měsíce se to ve družině hemžilo po
divně neupravenými a špinavými bytostmi s košťaty.
Květen byl ve znamení „maminek“. Tvořili jsme krás
ná přání nejen domů pro své maminky, ale i pro členky
Klubu důchodců. Několik dětí společně s vychovatelkami
pomohlo s vytvořením čtyř pohádkových stanovišť na „Ne
chanické šlápotě“. Na stanovišti „Popelky“ děti přebíraly
hrách a čočku, „Loupežník
Rumcajs“ učil děti házet šip
kami do terče, s „Mankou
a Cipískem“ pomáhaly dě
lat veverce zásoby na zimu
a u „Hloupého Honzy“ děti
zkoušely svoji paměť a po
zornost. Na konci měsíce
května proběhlo také již tra
diční „Nocování ve družině“.
Letos jsme ceny do soutěží
nakoupili z finančních pro
středků poskytnutých Králo
véhradeckým krajem (dále
jen z dotace). Během páteč
ního odpoledne proběhly
soutěže, zúčastnili jsme se „Noci kostelů“ a opekli buřtí
ky. Již za vydatného deště jsme se vrátili do družiny, aby
chom si zahráli strašidelné hry ve tmě kluboven a vydali
se na stezku odvahy po škole. V sobotu ráno po vydatné
snídani jsme vyrobili kostelíčky – lucerničky a všichni od
vážlivci byli odměněni. Na závěr nás čekal ještě každoroč
ní „Běh naděje“ organizovaný ZŠ a MŠ Nechanice – chari
tativní akce na podporu boje proti rakovině.
(Spaní ve družině je u dětí velice oblíbená akce. Pozna
jí prostory družiny a školy trochu jinak – zvláště když jim
stezku odvahy maličko přikoření školní strašidla.)
Den dětí jsme slavili tradičními soutěžemi týmů. Auto
ři panenek (Miss panenka) se tento den za odměnu spo
lečně s paní vychovatelkou vydali na velké finálové gala
dopoledne do hradeckého Aldisu.
Jelikož naše školní družina nabízí a zajišťuje volnoča
sové aktivity i během několika prvních dní letních prázd
nin, vyrazili jsme hned počátkem července na dva výle
ty – oba hrazené z dotace s naší částečnou spoluúčastí.
Připojili se k nám i děti „nedružinové“, které se chtěly
seznámit se starými zvyky a řemesly. V Hradci Králové
jsme se 1. července prošli po „Nábřeží řemeslníků“ a pro
jeli se lodí po Labi. Vláček nás provezl historickou čás
tí města a navštívili jsme také hradecké Muzeum. Další
druhy řemesel jsme poznali ve výletním areálu Pěnčín,
kam jsme se vydali 7. července. Všichni jsme byli unešení
krásou skleněných korálů, které se zde vyrábějí. Po pro
hlídce ve výrobně jsme si mohli v dílně vytvořit náramek,
náhrdelník nebo obrázek – a nebyl to úkol zrovna jedno
duchý. Vyberte si z tolika krásných korálků! Projížďka
vláčkem nás zavedla do okolní krajiny a k muzeu doktora
a léčitele Kittla. Ve chvílích volna (program byl velmi nabi
tý) jsme pobíhali mezi ohradami, kde se pásla všemožná
zvířátka: ovce, kozy, osel, páv, slepice, husy, zajíci, kůň
a další. Nakoukli jsme do výrobny sýrů a v prodejně jsme
mohli na závěr nakoupit různé produkty z ovčího nebo
kozího mléka.
Do této doby nám počasí na naši letní zábavu jakžtakž
přálo. Při návštěvě Jezdeckého klubu v Kunčičkách jsme
sice trochu zmokli, ale nebylo to nic strašného. Za to po
slední den „letní družiny“ byl opravdu jen pro otužilce.

-5-

Nechanice 12.indd 5

18.12.2011 22:24:27

A to jsme byli všichni, protože teploměr na lodínském
koupališti ukazoval jen 19°C! Bohužel počasí neporučíš!
Po zaslouženém odpočinku jsme v září s novým elá
nem nastoupili k plnění školních a pracovních povinnos
tí. Děti z prvních tříd se seznamovaly s prostředím a re
žimem školní družiny. Pomocí her jsme také poznávali
jeden druhého. Při odpoledních pobytech na čerstvém
vzduchu jsme pomáhali ještě s posledními úpravami pří
rodní učebny – zahrady. Dosazovali jsme nějaké rostliny,
dosypávali mulčovací kůru a zalévali. Na konci září jsme
hledali „Svatováclavský poklad“ a opravdu našli – hrnec
plný zlatých mincí, i když jen čokoládových.
V říjnu Dětský domov v Nechanicích oprášil zvyk „po
svícení“ uspořádáním taneční zábavy, která měla chari
tativní ráz. Také jsme se chtěli s družinou nějak připojit.
Za vydatné pomoci zkušených cukrářek paní Evy Víškové
a paní Heleny Kinské jsme ve školní kuchyňce napekli ko
lem 150 poctivých posvícenských koláčů, které děti pro
dávaly před začátkem taneční zábavy v kulturním domě.
Výtěžek z prodeje jsme odevzdali řediteli DD panu Z. Ho
lečkovi jako sponzorský dar.
O podzimních prázdninách jsme podnikli další výlet
hrazený z dotace (a naší částečné spoluúčasti) na zámek
Loučeň a do jeho labyrintária – prvního v Čechách a jedi
nečného v celé Evropě. Při prohlídce zámku jsme se sezná
mili se slavným šlechtickým rodem Thurn-Taxisů, který
proslul v celé Evropě jako provozovatel poštovních služeb.
Viděli jsme poštovní saně, obrazy poštovních dostavníků
apod. Venku jsme se vydali s pomocí mapky po Labyrin
tové stezce. S velkým nadšením jsme hledali správné cesty
deseti přírodními labyrinty a bludišti. Při procházce jsme
obdivovali a poznávali mnoho domácích, ale i exotických
dřevin zámeckého parku. Děti při této skvělé zábavě ani
nevnímaly déšť, který nás opět začal zkrápět.
Poslední exkurzí částečně hrazenou z grantu byla ná
vště
va Podorlického skanzenu v Krňovicích. Dozvěděli
jsme se, jak se žilo v minulosti na venkově, jaké dobové ze
mědělské a řemeslné náčiní a vybavení používali. Paní prů
vodkyně nám praktickou ukázkou vysvětlila, jak se zpra
covával len. Při pochopení nám trochu pomohl i „Krteček“.

Zbytek roku jsme trávili přípravou na nejkrásnější
svátky roku – „Vánoce“. Vyrobili jsme si adventní kalen
dáře a papírové betlémy, které jsme zapůjčili na výstavu
do kulturního domu. Oprášili jsme adventní věneček a oz
dobili jsme si brzy stromečky, abychom si je užili co nej
více. Vyráběli jsme pro Vás vánoční přání, která se Vám,
jak velice doufáme, líbila a potěšila Vás. Upekli jsme hal
du perníčků, které jsme všechny snědli při „Vánočním po
sezení“ v posledním školním dnu. Pouštěli jsme oříškové
loďky, lili olovo – vosk a pak zkoušeli věštit svůj osud,
rozkrajovali jablka a poslouchali krásné vánoční koledy.
A „HLEDALI JSME JEŽÍŠKA“ – a našli: „V Betlémě
na seně….“

ZPÍVAVÉ NOVINY

ří z návštěvníků slyšeli „live“ poprvé. A kdo naživo viděl
a slyšel basklarinet či barytonsaxofon?
O finále večera se postarali Kantoři z Nového Bydžova
lidovými písněmi z mnoha regionů. Přejeme jim i touto
cestou vše dobré do dalších čtyřiceti let muzicírování.
A jako třešinku na dortu všichni společně zazpívali
známé Adiemus (K. Jenkins).

Svátek muzikantů

Občanské sdružení ARS VIVA společně s Odborem
kultury MěÚ Nechanice připravilo na 19. 11. 2011 již
pátý koncert věnovaný patronce muzikantů Sv. Cecílii.
Velký sál Kulturního domu v Nechanicích se stal pro ten
to večer místem setkání hudebníků. Posluchači se sešli
v hojném počtu, a tak i hudebníci vložili do svých hrdel
a hudebních nástrojů celou krásu hudby.
Večer zahájil flétnový soubor ZŠ Libčany „Berušky“
pod uměleckým vedením Ivany Vítkové. Zazněly skladby
L. Bersteina, S. Joplina, Vangelise a irské lidové písně.
Ženský komorní sbor Cantus Feminae (sbormistr Petr
Semerák) na předchozí repertoár navázal, a tak zazněly
spirituály a filmové písně. Hostem sboru byl pan Jiří Ho
řejš, který se jako sólista představil ve skladbě L. Cohe
na: Haleluja.
Pro některé posluchače mohlo být překvapením vy
stoupení klarinetového a saxofonového kvarteta ZUŠ Ji
lemnice (umělecký vedoucí Jiří Horáček). Jazzové sklad
by a především zajímavý zvuk obou kvartetů vykouzlil
radost v očích posluchačů. Možná takové uskupení někte

HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, KLIDNÉ MYSLI
A MNOHO ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE PŘEJE
ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Eva Havranová
vychovatelka

Jak praví české přísloví: „Kdo umí zpívat a smát se,
ten se neleká žádného neštěstí.“
A tak zpívejte a za rok na shledanou.
Petr Semerák
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Z NAŠÍ HISTORIE
Josef Knaifl – advokát chudých

4. část
Poválečná situace v místní organizaci KSČ se postup
ně přiostřila. Masový nábor využili ke vstupu někteří ob
čané, jejichž protektorátní pověst nebyla bez poskvrny,
a také předváleční příslušníci jiných politických stran
z důvodů osobního prospěchu. Malý příklad: za první
republiky čítal maximální počet komunistů v Nechani
cích okolo čtyř desítek, po květnu 1945 vystoupal počet
na dvě sta. Jejich přístup ke stranické práci, využívání
funkcí k osobnímu prospěchu a obohacování Knaifl os
tře kritizoval. Tuto kritiku vystupňoval vůči vedoucímu
komunálních služeb E. Borčickému a předsedovi MNV
Františku Tomáškovi natolik, že se stal nepohodlným.
Jako odveta bylo připraveno jeho vyloučení z KSČ. Kraj
ským výborem strany byl zbaven funkcí a práva za stranu
mluvit jako výsledek toho, že se zastával Jenšovského.
Ten však nebyl odsouzen a byl 14. ledna 1946, po osmi
měsících vazby, z věznice v Chrudimi propuštěn a nemo
hl jinak, než se přistěhovat za manželkou do Knaiflova
domku. V Nechanicích dával kondice z matematiky, pásl
Knaiflovy kozy a celkem až do roku 1948, kdy se uchytil
na státním reálném gymnáziu v Mladé Boleslavi, živořil.
Tento úděl Knaifl, zakládající předválečný člen strany,
funkcionář, agitátor a tribun nechanického proletariátu,
nemohl dopustit a raději z KSČ dobrovolně vystoupil.
Prohřešky obou jmenovaných funkcionářů pozdě
ji zdokladoval tak, že došlo k soudnímu řízení. Eduard
Borčický byl odsouzen nepodmínečně na jeden rok.
Po něm v dalším řízení byl rovněž F. Tomášek odsouzen
na stejnou dobu, ale trest nenastoupil, protože se na něj
vztahovala amnestie.
Nyní došlo v životě revolucionáře Knaifla ke zlomu.
Jeho situace by se dala přirovnat ke známé tezi, že re
voluce občas požírá své děti. Přesto se nemínil vzdát.
Vstoupil do Československé strany lidové, ale na zákrok
akčního výboru NF byl členství po únoru 1948 zbaven.
Zdálo by se, že tím veškerá politická aktivita Josefa Knai
fla končí. Navíc se mu zeť Jenšovský, nyní již opět středo
školský profesor, odvděčil tím, že se s jeho dcerou, vážně
nemocnou, rozvedl. Invalidní důchodce Knaifl, který při
měnové reformě v roce 1953 přišel nejen o vlastní úspory,
ale též o značný kapitál zděděný po zemřelém bratrovi,
začal hledat nové místo v životě i skromný způsob obživy.
Vrátil se ke své poradenské činnosti z období první
republiky, kdy provozoval advokátní činnost ve prospěch
KSČ v celém kraji, a na základě právnických znalostí, kte
ré si soustavně prohluboval (odebíral pravidelně Úřed
ní list), začal pomáhat spoluobčanům, kteří nebyli sami
schopni vejít do písemného styku s úřady. Zpočátku to
byly žádosti o důchod a různé sociální podpory lidem,
kteří před válkou pracovali v zemědělství, nebyli pojištěni
a ve vysokém stáří se ocitali na pokraji nouze. K tomu
přibyly žádosti o invalidní důchody, různé finanční pře,
doplatky daní, spory o plnění povinností výměnkářům
a podobně. Nikdy nevstupoval do případů, pokud nebyl
přesvědčen, že se jedná o spravedlivý nárok žadatele.
Ve svých podáních se velice často opíral o dokument,
který vydal ÚV KSČ v roce 1945 jako Desatero, které mělo

být tehdy jakousi protiváhou Desatera Božích přikázání.
Hned v prvních dvou bodech byly formulovány zásady,
kterými Knaifl argumentoval: 1. Komunista pomáhá po
třebným a trpícím. 2. Napřimuje zdeptané. V bodě 6. je
psáno, že jedná přímo, rychle, věcně, odhaluje a odstra
ňuje zpátečníky. Tento bod aplikoval především do řad
komunistů – funkcionářů. Rovněž využíval další doku
ment s podobnými zásadami, které byly předávány novým
uchazečům o členství zároveň s přihláškou do strany.
S narůstajícím tlakem na socializaci vesnice se zača
la Knaiflova klientela rozšiřovat. Byly to zejména případy
tak zvaného nuceného pachtu, tj. násilného přidělování
zbytků půdy, které vznikaly při scelování pozemků, do
sud soukromě hospodařícím rolníkům. Představovaly ne
úrodné nebo vzdálené a těžko přístupné kousky polností,
ze kterých jim byly bezprostředně vyměřovány dodávky
obilí, masa, mléka a vajec, ačkoli takto postižení země
dělci neměli většinou dostatek sil ani prostředků k jejich
obdělávání. Byl to ovšem jeden z velice účinných nátla
kových prostředků ke vstupu do JZD. Knaifl psal těmto
rolníkům z Nechanicka odvolání proti nuceným přídělům
půdy, vždy řádně zdůvodněné a podložené fakty. Dále
to byly stížnosti na svévolný postup funkcionářů MNV
a JZD při svodu dobytka, zabírání hospodářských strojů
či různých prostor a násilné nucení ke vstupu do JZD.
Tyto stížnosti se dostávaly k vyřízení okresním a kraj
ským orgánům státní správy, které však většinou postup
vesnických funkcionářů posoudily jako přiměřený. To
při zřetelném porušení zákonitosti vedlo Knaifla k tomu,
aby jménem poškozených psal další, kvalifikované a sty
listicky dokonalé stížnosti a odvolání na nejvyšší místa
- předsedovi vlády, ministru zemědělství, úřadu předsed
nictva vlády, prezidentu republiky i Ústřednímu výboru
KSČ. Nastalý kolotoč, kdy se spory vracely z ústředí zpět
do kraje a okresu k novému posouzení způsobily, že au
tor stížností upadal silně v nemilost. Byl v roce 1955 ob
viněn z přestupku kvalifikovaného jako jiné podnikání,
ale lidový soud v Hradci Králové 24. května dle amnestie
prezidenta republiky a vlády zastavil stíhání.
Byl rovněž úředníky KNV nazván pokoutníkem (což je
terminus technikus pro podloudnou advokátní činnost)
a škůdcem socialistického budování v lidově demokra
tické republice. Bylo to doslovně uvedeno v dopise rady
Vč. KNV týkajícího se Josefa Vávry z Prasku, který odmí
tl předat koně do JZD. Tomuto nařčení se Knaifl vehe
mentně bránil, včetně podezření, že tuto činnost vykoná
vá za finanční odměnu. Prokazoval, že žadatelé o pomoc
k němu přicházejí sami a za prokázanou službu mu dob
rovolně dávají různé potraviny, většinou tehdy vázané líst
kovým hospodářstvím. Bohužel jednou se spletl a za vy
pracování žádosti o stavební povolení rodinného domku
přijal od B. Valešové 25 Kčs. Došlo k udání sousedkou
Melešovou a za nepovolenou advokátní činnost byl odsou
zen. Rozsudek, kterým mu byla vyměřena pokuta 500 Kč,
začíná konstatováním, že navštěvoval občana Jana No
váka z čp. 68 a s ním poslouchal štvavý zahraniční roz
hlas Svobodnou Evropu a vysílání z Anglie. Teprve poté
je konstatováno vlastní provinění. Pokutu Knaifl hned
nezaplatil. Byl mu proto obstaven důchod, ze kterého
mu po částech byla pokuta odepisována od května 1959
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do února 1960. Zároveň mu bylo naznačeno, že v případě
pokračování pokoutnictví by jako další trest mu mohl být
důchod odňat.
Takovýchto výhrůžek se bojovník Knaifl nezalekl a růz
né petice, stížnosti a žádosti, které byly nadál e po obsa
hové i formální stránce na vysoké úrovni a vycházely ze
znalosti zákonů a vyhlášek, sepisoval žadatelům ze širo
kého okolí nadále. Zavedl v této praxi jeden pozoruhod
ný termín – prosebná žádost. Problémy s výší jeho dů

chodových dávek však tak hned neskončily. V době, kdy
vláda stanovila minimální výši důchodu 600 Kč, mu bylo
přiznáno o sto korun méně a ještě na začátku šedesátých
let vedl rozsáhlou korespondenci se Státním ústavem so
ciálního zabezpečení, aby mu byl důchod upraven na zá
konem stanovenou částku.
(Pokračování příště)
Václav Pražák,
prom. hist.

Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři nechanického Zpravodaje,
zdravíme Vás v době předvánoční, kdy se všichni při
pravujeme na nejkrásnější svátky v roce. Letošní čekání
na Ježíška nám všem opravdu velice utíká, vždyť se toho
v Nechanicích tolik děje. Ještě jsme nestačili zapálit třetí
svíčku na adventním věnci a už jsme mnozí navštívili nád
herně vánočně vyzdobený nechanický kostel, kde jsme si
poslechli řadu koncertů a naši nejmenší prožili nezapo
menutelné chvíle, kdy opět s průvodcem mohli navštívit
věž kostela. Procházet věží zahalenou do tmy, osvícenou
jen slabým světlem byl opravdu zážitek dobrodružný.
Děti mohly nahlédnout i do prostor, kde jsou umístě
ny varhany, na které se zrovna hrálo. Dospěláci dětem
ukázali měchy a vysvětlili jim, jak se na ně dříve šlapa
lo. Na závěr prohlídky si děti mohly zazvonit na kostelní
zvon. A už tu byl další velký den. Děti vystupovaly s na
cvičenými vystoupeními na náměstí plném lidí, a když se
setmělo, poprvé se slavnostně rozsvítil barevnými světýl
ky vánoční strom. Duši dospělých, ale i těch nejmenších
jistě pohladila velice zdařilá výstava betlémů v kulturním
domě. Nádherné výtvory ukázaly, jak jsou lidské ruce ši
kovné. Bylo toho tolik k vidění. Některé betlémy byly ruč
ně malované, jiné vystřižené z papíru, nádherné figurky

z perníku, šustí a z keramiky navodily tu správnou atmo
sféru blížících se Vánoc. V běžném provozu mateřského
centra se konají přípravy na vánoční svátky také. Nejpr
ve jsme vyráběli na aranžování vánoční stromečky, které
dnes již zdobí naše domácnosti. Některé vznikaly z ku
želů pokrytých rozmanitým přírodním materiálem a jiné
byly nazdobeny pouze jedním druhem - kůrou, šustím,
mechem…za vzniklé dekorace vděčíme paní Kateřině No
vákové z Roudnice, která pro nás tyto kurzy již několik let
připravuje, za což jí velice děkujeme. Po vyhotovení deko
rací do bytu přišel čas na zhotovení drobných dárků pro
naše nejbližší. Kateřina Horníková si pro nás připravila

také rukodělný kurz, tentokráte tepaného šperku. Vznik
la překrásná a originální dílka. Většinou jsme tvořili tepa
né náušnice a přívěsky. Myslím, že i když jde o prvotiny,
jsou velmi zdařilé. V centru probíhalo také velké vánoční
focení našich ratolestí. Vykouzlili jsme zasněženou kra
jinu se sněhulákem a vánočním stromkem a naše děti
na sáňkách budou krásnou památkou na rok 2011, který
nám tak rychle uběhl. Do nového roku 2012 nám všem
přeji hodně zdraví, radost z našich dětí a všem aktivním
místním spolkům a organizacím mnoho energie do pří
prav tak skvělých akcí, jako byly ty letošní.
Hana Jarošová
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STŘÍPKY Z NECHANIC
Mikulášské karnevalové rejdění v Sobětuši

příspěvku sobětušské firmy Jiří Neuman AUTODOPRAVA
– ZEMNÍ PRÁCE. O výrobu občerstvení se postarali členo
vé SDH a šikovné ruce sobětušských babiček a maminek.

V sobotu 3. prosince se v sobětušské škole konal Mi
kulášský karneval. Děti společně se svými rodiči i praro
diči dorazily v hojném počtu. Malí čertíci byli v lehké pře
vaze nad anděly, ale tato skutečnost nikterak nebránila ve
společném odpoledním rejdění. Děti v kostýmu dostaly
adventní kalendář. A všichni se bavili při diskotéce, hráli
si a soutěžili o ceny. Nikdo z nich tak neodešel bez sladké
odměny.
Na sobotní odpoledne navázalo večerní sousedské po
sezení pro dospělé. A ti nejvytrvalejší zde vydrželi až do
desáté hodiny. Celá akce se vydařila a většina příchozích
uvítala možnost společného setkání i zábavy pro děti.
Všem srdečně děkujeme!
Markéta Košťálová

Pronajmeme
byt 4 +1 I. kategorie

v Nechanicích na Husově náměstí.

Velký úspěch měla také Čertovská dílna, kde si děti
kreslily, vyráběly figurky Mikuláše, čerta a anděla nebo
lepily papírový řetěz. Vybavení do dílny jsme pořídili díky

Informace na telefonním čísle

722 691 081
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Vánoční zamyšlení
Dovolte, prosím, abych Vám i já v tomto předvánoč
ním čase adresoval pár řádků o Adventu a Vánocích.
Psát poctivě každý rok o adventních a vánočních udá
lostech není ani pro kněze snadné. Je to z několika důvo
dů. První je, že to podstatné, co Advent a Vánoce vytváří,
je již mnoho let přehlušováno a zastiňováno duchem kon
zumu, spotřeby, reklamou a zaměřením pouze na hmotu
a věci pouze viditelné. Samozřejmě ne všechno z výše uve
deného je vždy špatné. Vždyť i duchovní a duševní hod
noty a postoje vyjadřujeme viditelnými věcmi a symboly.
Tak, jak se malé děti radují z dárků pod vánočním stro
mečkem, dost podobně, i když jiným způsobem, se radují
i dospělí z darů, které vidí. Ale realitu života netvoří jen
to, co vnímáme svými smysly. Právě Advent a Vánoce nás
upozorňují, že člověk potřebuje duchovní a duševní dary,
které jsou dokonce na stupínku výš než dary koupené
za peníze. Advent nabízí dar ztišení, přehodnocení svého
života, životních postojů. Nabízí tichost srdce a pokoru.
Učí nás, že se vzájemně potřebujeme a že jeden bez dru
hého neznamenáme moc. Je na škodu, když je posvátný
čas adventní jenom časem hektična a stresu, abychom
do Štědrého dne vše stihli. Advent nám chce přinést
zklidnění a odpočinek duše, abychom našli občerstvení
a osvěžení duše, bez kterých jen stěží dosáhneme harmo
nie svého života.
Vánoce nám chtějí darovat ducha obětavé a darující
se lásky, učí nás, že žít pro druhého je skutečným prame
nem našeho štěstí. Advent a Vánoce jsou totiž v přímém

Výročí 290 let od úmrtí
J. K. Müllera
(1673-1721)
Jan Kryštof Müller, významný tvůrce map a plánků
evropské krajiny, zemřel před 290 lety ve Vídni.
Vytvořil také mnohé zeměpisné atlasy. Pro náš region
významně zmapoval tehdejší Nechanicko, území mezi No
vým Bydžovem a Sadovou. Z jeho prací čerpaly i všechny
rody, žijící na tomto území, včetně pozdějších Harrachů.
Na mapách z 18. století ještě nenalezneme šrafování, vrs
tevnice a ani barevnost rozlišující výškové kóty, ale byly
z historického a vojenského hlediska pro další dobu vý
znamné. Dříve se délkové míry stanovovaly měřičským
řetězem, kde jeden sáh = 1,896 metru. Dnešní měření
laserem nebo digitální je daleko rychlejší a přesnější.
J. K. Müller, významný císařský vojenský kartograf
a vojenský inženýr, zpracoval již v roce 1712 mapy Mora
vy a dále pak sbíral poznatky v Čechách. Jeho dílo bylo
také příspěvkem pro Mollovu sbírku historických mapo
vých kolekcí. Pokud jde o Nechanicko, zaznamenal tento
kartograf také rybníky, a to např. u Sobětuše. V kronice
je o nich psáno takto:
Do doby 30ti leté války se zakládaly rybníky, které
odstraňovaly bažinatý terén. Byly důmyslně propojené,
a to dle potřeby chovu ryb (sádky, odlov a pod. členěné).
Zachovaly se po nich hráze Svolita, Mžaňáka, Nového
a další. Je zajímavé, že kartograf v mapách uváděl u sídel
české a někde německé názvy (Nechanice, Kobilitz, Su
chá, Sadová a pod.).

rozporu s duchem egoismu a sebestřednosti, s duchem
domnělé soběstačnosti a dominance hmoty. Vánoce nám
chtějí darovat ducha rodinné lásky, pokoje a úcty ke ka
ždému člověku, zvlášť k těm nejpotřebnějším, vnitřně
zraněným a opuštěným. Vždyť i Ježíš Kristus, Boží syn
od věčnosti, se v čase stává člověkem právě kvůli těm, co
mají zraněné srdce a postrádají skutečnou lásku a v dů
sledku špatných osobních rozhodnutí a zla ztratili vědomí
vlastní veliké důstojnosti.
Jak kdo prožívá Advent a Vánoce, je samozřejmě
na jeho volbě. Kéž jsou Vánoce pro co nejvíce lidí časem
pokoje a životní pohody, časem naděje a pravého smyslu
života, které nám touží darovat to malé Betlémské Boží
nemluvňátko - Ježíš Kristus Spasitel.

O VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽBÁCH
I letos jste zváni na slavnostní Vánoční Půlnoční mši
svatou v sobotu 24. 12., která začne tak jako každý rok
ve 22.00 hodin. V průběhu mše sv. bude zpívat sbor Can
tus Feminae.
V neděli na Slavnost Narození Páně je mše sv. v 11.00 h.
V tento den je mše sv. i v kostele sv. Jiří v Hrádku u Ne
chanic. Začátek je v 9.30 hodin.
V pondělí na svátek sv. Štěpána je mše sv. v 11.00 hod.
Všichni jste srdečně zváni. Je také možné navštívit
v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nechanicích
i betlém.
Mgr. Marián Benko,
farář farnosti Nechanice
Pro české země kromě těchto dílčích kartografických
prací bylo stěžejní dílo „Mapa Bohemiae“, jež vyšlo v roce
1720 v měřítku 1 : 132000 v Augsburgu.
Kartograf Müller, jehož kulaté výročí jsme si v článku
připomněli, svým dílem upozornil na oblast Nechanicka
v počátcích mapování území.
J. Carda

VZPOMÍNKA
Pan Václav Hořejš přišel do Ne
chanic roku 1956 z Borotína u Tá
bora a nastoupil do funkce ředitele
školy. Často se setkával se zmín
kami o předcích rodu Bed
řicha
Smetany. Na půdě svého domu
objevil doklady o jeho původních
majitelích – harfenících. Obě tato
témata se stala jeho ko
níč
kem
na celý život. Věnoval se také ne
chanické přírodě. Svá zjištění po
psal v řadě článků publikovaných
nejen v nechanickém Zpravodaji, kde zveřejňoval i dílčí
studie o předcích B. Smetany a harfenictví, ale i různých
památkách a zajímavostech našeho města. Některé zachy
til na svých olejomalbách. Krásu i historii našeho města,
ale i osobu pana Hořejše si připomeneme na DVD „Necha
nická procházka“, kterou pro nás před lety zpracoval.
Pan Václav Hořejš nás již žádným obrazem nepotěší
a žádným dalším článkem nepřispěje do našeho Zpravo
daje. V listopadu nás navždy opustil ve věku nedožitých
95 let. Čest jeho památce.
redakční rada
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Přírodní památka
Podél řeky Bystřice se objevily tabulky s nápisem „Pří
rodní památka“.
Návštěva městského úřadu a internetových stránek
mně objasnily, co se za touto tabulkou skrývá. V návrhu
na vyhlášení „zvláště chráněného území“ se uvádí: Před
mětem ochrany – velevrub tupý. Cíle ochrany – podpora
a stabilizace populace evropsky významného a silně ohro
ženého živočišného druhu velevruba tupého včetně aktiv
ní ochrany jeho biotypu.

Mezi ochranné podmínky patří například mimo jiné:
Bez souhlasu orgánu ochrany přírody nelze
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a provádět
pozemkové úpravy
b) umisťovat a povolovat stavby a zařízení, provádět te
rénní úpravy
c) provádět jakékoli zásahy do půdy, koryta toku a jeho
břehu atd.

Z internetu se můžeme dozvědět i další zajímavosti.
Píše se zde, že velevrub tupý je druh silně ohrožený. V Ni
zozemsku je již plně vyhynulý. V Německu vymizel z 90%
a území Bystříce a blízké Cidliny patří mezi 13 lokalit
v České republice, kde je velevrub tupý chráněn.
Velevruba tupého jsme jako kluci nazývali jednoduše
škeble. V Bystřici jich bylo bezpočet. Škeble jsme otvírali
a hledali v nich svoje „perly“.
Zdeněk Zajfrt

Firma SagFi s.r.o.

Štolbova městská knihovna Nechanice

! OZNAMUJE !

Truhlářství
František SÁGNER

Půjčovní doba o svátcích:
Úterý
27. 12. 10.00 – 16,30
Čtvrtek 29. 12. 12.00 – 16.30

– Nechanice, Školská ulice

Běžný provoz od pondělí 2. 1. 2012!

Všem čtenářům přeji
klidné prožití svátků vánočních.

nabízí prodej

Hana Kramářová
knihovnice

DUBOVÝCH
BRIKET

Pronajmu
nebo prodám

Cena 4,- Kč / 1 kg

rodinný dům v Lubně o 2 bytových jednotkách
nebo byt v přízemí domu formou ideální poloviny.
Dům stojí na cizím pozemku.
Pronájem 5000 Kč měsíčně za byt.
Cena domu 1,3 mil. Kč,
cena bytu v přízemí
650.000 Kč.

Kontakt:

724 787 133

Tel.: 775 061 233
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ZVEME VÁS K NÁM
Srdečně zveme děti i dospělé na

Malované
písničky
v sobotu 28. ledna 2012 v 15 hodin
hraje: Divadlo ANFAS Praha

Vstupné: děti 30,- Kč a dospělí 40,- Kč

Všechny tancechtivé zájemce
opět zveme do KD Nechanice na

TANEČNÍ
VEČERY
od 19 hod.

K tanci Vás vyzveme
reprodukovanou hudbou
v sobotu 14. ledna 2012

Vstup pouze ve společenském oblečení.

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 2012
Vyhlašujeme zápis do tanečního kurzu pro začátečníky, a to od 3. ledna 2012.
Přihlásit se můžete osobně v KD Nechanice, na emailové adrese kdnechanice@seznam.cz
a telefonicky na číslech 495 441 120 a 495 441 966.

Myslivecké sdružení Suchá – Tůně
srdečně zve na jubilejní

10. myslivecký ples
pořádaný v sobotu 21. 1. 2012 od 20.00 hodin
v Kulturním domě v Nechanicích.

K tanci a poslechu hraje skupina Galileo band.
Bohatá věcná i zvěřinová tombola.
Rozvoz z plesu do místních částí zajištěn autobusem.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v prodejně tabáku u Čáslavských nebo objednat
na tel. čísle 605 516 940. Cena vstupenky v předprodeji 130,- Kč. Cena vstupenky na místě 150,- Kč.

Příjemnou zábavu přeje MS Suchá-Tůně. Myslivosti zdar!
Nechanický zpravodaj vydává redakční rada města Nechanice, nákladem 500 ks, cena výtisku 3,- Kč.
Uzávěrka č. 1/2012 do 13.1. 2012. Příspěvky zasílejte na adresu Kulturního domu v Nechanicích pí Matouškové,
e-mail kultura@nechanice.cz a kdnechanice@seznam.cz. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady.
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