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Zpravodaj
3 Kè

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

Srdeènì vás zveme na
dìtský karneval

CESTA
KOLEM SVÌTA
25. bøezna 2012
od 15.00 hodin
Bavit nás bude skupina Ale Jo Hradec Králové
Vstupné: dospìlí 40,- Kè, dìti 30,- Kè

Město Nechanice a DS Symposion Třebechovice pod Orebem
Vás srdečně zvou do kulturního domu
v neděli 1. dubna 2012 od 17.00 hodin
na komedii

BROUK V HLAVĚ
Notoricky známá, poněkud lechtivá konverzační komedie,
kterou napsal Georges Feydeau, podaná ve výborné úpravě Petra Hofmanna,
silně zaútočí na vaše bránice a nenechá vás chvíli vydechnout.
Vstupné v předprodeji 80,- Kč, v KD před představením 100,- Kč.
Předprodej od 12. 3. 2012 v Kulturním domě Nechanice,
telef. 495 441 120 a 495 441 966.

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení čtenáři
nechanického Zpravodaje,
v tomto únorovém vydání vás seznámím s několika důležitými informacemi týkajícími se počátku roku 2012.
Dne 2. února se konalo deváté zasedání zastupitelstva města, kde byl mimo jiné schválen i řádný rozpočet města Nechanice na rok 2012. Příjmy
jsou schváleny ve výši 23.345.694,- Kč,
výdaje ve výši 20.347.094,- Kč. Rozdíl ve výši 2.998.600,- Kč je určen na
splátky úvěrů. Jistě jste si všimli, že
navržený a následně schválený rozpočet je nižší než v roce předcházejícím.
Je to způsobeno očekávanými nižšími daňovými příjmy do pokladny města. Pokud v průběhu roku dojde ke
zvýšení příjmové části rozpočtu, rádi
a ochotně navýšíme při změně rozpočtu i výdajovou část.
Rada města na své schůzi schválila vyhlásit konkurzní řízení na místo ředitelky/ředitele Základní školy
a Mateřské školy, Nechanice, okres
Hradec Králové. Tento konkurz je vyhlášen v souladu s platnou legislativou,
která ukládá zřizovatelům povinnost
vyhlásit konkurz na místa ředitelů, kteří k účinnosti zákona jsou ve funkci
více jak 6 let. Funkční období končí
ředitelům ke dni 31. 7. 2012. Stávající paní ředitelka je ve funkci již více
jak šest let, konkrétně od roku 2004.
V současné době byl v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR schválen
zákon, který upravuje mimo jiné výši
místního poplatku za provoz systému
shromaž`ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadků. Následně bude tento zákon projednáván v Senátu Parlamentu ČR. V případě jeho schválení
budou mít obce možnost zvýšit tyto
poplatky, které jsou dle dosavadní platné legislativy omezeny maximální částkou 500,- Kč na osobu a rok. Jen pro
informaci uvádím, že příjem do rozpočtu v Nechanicích za tento poplatek
činil v loňském roce 1.105.264,- Kč.
Výdaje na zajištění svozu TDO (tuhého domovního odpadu) a zajištění třídění a svozu nebezpečného odpadu byly v roce 2011 ve výši 1.984.474,- Kč.
Rozdíl ve výši téměř 900 tis. Kč je tedy hrazen z rozpočtu města. Bude na

zastupitelstvu města, zda přistoupí ke
zvýšení poplatku a případně do jaké
výše.
Vážení spoluobčané, v pátek dne
10. února se konal v pořadí již
21. Městský ples. Omlouvám se za
opožděné zahájení, ale většina návštěvníků přicházela okolo 20. hodiny nebo i později. Proto byl ples zahájen až
o půl deváté večer. Vy, co jste na plese
byli, mi jistě potvrdíte, že nálada naprosté většiny hostů však byla hned
od zahájení vynikající. Již v průběhu
plesu jsme se shodli s mnoha hosty,
že tak plný parket tanečníků, od předtančení plesu (mimochodem bylo jiné
než obvykle — přesto vynikající) až do
třetí hodiny ranní, nepamatujeme. Chci
touto cestou poděkovat všem, kteří se
na přípravě plesu i na jeho průběhu
podíleli. Rovněž děkuji všem návštěvníkům za vynikající atmosféru, která
panovala po celou dobu plesu. Dále musím poděkovat všem, kteří přispěli do
tomboly dárky nebo finančními dary.
Letošní ples se opravdu vydařil, poděkování patří i příjemnému obsluhujícímu personálu.
V minulém čísle Zpravodaje jsme
se ve článku „Projekt Technický labyrint v ZŠ a MŠ Nechanice“ dočetli o velkém úspěchu naší školy, která
v dotačním řízení získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 4 370 000,- Kč. Projekt „Technický
labyrint“, který potrvá téměř tři roky
(od 1. 3. 2012 do 30. 11. 2014) je určen všem žákům základní školy včetně speciálních tříd.
Za zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nechanice vás nyní seznámíme s dalšími doplňujícími informacemi k tomuto projektu. V rámci
této výzvy mohly být podány projekty
v maximální výši 8 mil. Kč. Jedná se
o stoprocentní financování, tedy o dotaci bez vlastního spolufinancování.
Královéhradecký kraj jako poskytovatel dotace v této výzvě umožnil žadatelům čerpat část dotace až do výše 40 %
na nákup zařízení a vybavení. Překvapilo nás, že v rámci podané žádosti
ZŠ a MŠ Nechanice je tato kapitola vyčerpána pouze na 13,23 %. V rámci
již zmíněných 40 % bylo možno také
pořídit investice (nad 40.000,- Kč —
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například nábytek) až do výše 15 %.
Z těchto 15 % naše škola využila pouze 3,13 %.
Rovněž na nákup služeb (např. doprava na výlety či exkurze, vstupné, ubytování žáků,…) bylo požádáno pouze ve
výši 11,23 % z celkové výše dotace.
Pro informaci uvádím, že částka
ve výši 1.083.600,- Kč, tedy necelá
čtvrtina získaných peněz, bude sloužit pro vybavení školy a další vzdělávání žáků a pedagogů.
Grant umožnil v rámci podané žádosti v kapitole osobní náklady čerpání téměř neomezeně a bohužel v žádosti naší školy je čerpání ve výši
59,63 %, tj. 2.640.479,60 Kč. Z toho je 2.004.530,- Kč na platy a odměny z dohod a 635.949,- Kč na odvody zdravotního a sociálního pojištění. Zarážející je však fakt, že pouze
134.090,- Kč je určeno pro lektory
(pedagogy), kteří se budou na grantu
podílet. Zbylá částka osobních nákladů ve výši 1.870.440,- Kč je určena
pro tři pracovní pozice — věcný manažer, koordinátor projektu, finanční manažer.
Zejména tyto zjištěné skutečnosti
jsou pro radu města, která plní funkci zřizovatele školy, neakceptovatelné.
Jistě stojí za zamyšlení, že podmínky
výzvy vůbec umožňují podat projekty,
u kterých je více jak polovina objemu
financí použita na odměny manažerů
projektu. Dle názoru rady města mělo a mohlo být využito více financí
v rámci podané žádosti na tolik potřebné odborné vybavení školy. Rovněž tak na hrazení nákladů spojených
s jednodenními či vícedenními exkurzemi. Jednoduše řečeno, mohli rodiče žáků naší školy po dobu téměř tří
roků ušetřit nemalé peníze.
Je rovněž zvláštní, že rada města
jako zřizovatel musí schvalovat a spolupodepisovat smlouvy o poskytnutí
financí z Královéhradeckého kraje v případech, kdy se jedná o částky ve výši maximálně desítek tisíc, a v případě dotace v řádu milionů tomu tak
nebylo. Musím zmínit, že po konzultacích na Královéhradeckém kraji je jisté, že v případě možného dodatečného
vrácení dotačních prostředků a hrazení penále přechází tento závazek na
zřizovatele, tj. město Nechanice. ZŠ
a MŠ Nechanice jako žadatel o dotaci
uhradí případnou škodu pouze do výše svého fondu rozvoje a rezerv. Toto
riziko tedy bude hrozit po celou dobu
projektu a i další roky po ukončení,

kdy probíhají kontroly ze strany poskytovatele dotace, nebo z finančních
úřadů.
Vážení čtenáři, asi si kladete mnoho otázek, proč o tom vůbec píšu, jak
je možné, že zřizovatel není informován před podáním žádosti atd. Odpovím alespoň na některé z nich.
Dle jednoznačného názoru rady
města měl být projekt a zejména čerpání financí zaměřen maximálně na,
laicky řečeno, získání peněz pro školu a její žáky a nikoliv na získání peněz pro sebe (jakožto potencionální
manažery projektu). Není bohužel již
v silách zřizovatele celý schválený projekt pozměnit a finance využít efektivněji. Považujeme však za slušné ales-

poň veřejnost informovat o celém grantu a skutečném přínosu. V době, jak
píše paní ředitelka ve svém článku, kdy
je nedostatek financí na téměř všechny oblasti, propásla naše škola dobrou příležitost na další rozvoj školy
a zejména zkvalitnění výuky všech žáků. Věřím, že v dalších grantech v příštích letech bude vedení školy konzultovat se zástupci zřizovatele jednotlivé
projekty k oboustranné spokojenosti.
Vážení spoluobčané, přeji vám klidné prožití, doufejme, již zbytku zimy,
hodně jarního sluníčka a také hodně
pohody.
Jiří Pechar
starosta města

Oznámení
Město Nechanice oznamuje občanům, že ve dnech:
— 21. 2. 2012,
— 23. 2. 2012,
— 28. 2. 2012,
— 1. 3. 2012,
— 8. 3. 2012,
— 15. 3. 2012
bude Městský úřad Nechanice z důvodu přerušení elektrické energie
na Husově náměstí v Nechanicích
uzavřen.
Jiří Pechar
starosta města

Vydávání rybářských lístků
Na základě platnosti zákona č. 104/2011 Sb., (zákon
o rybářství), který s účinností od 1. 7. 2011 nadále stanovuje, že rybářské lístky, které dosud vydával pro naše
správní území Magistrát města Hradec Králové, budou vydávány Městským úřadem Nechanice — pověřeným obecním úřadem, a to pro všechny občany (žadatele), v jehož
obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý
pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.
Rybářské lístky budou vydávány na období 1, 3 a 10 let.
Roční rybářský lístek je zpoplatněn částkou 100,- Kč,
pro osoby mladší 15 let nebo studující, či osoby, které
zajišpují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce,

50,- Kč. Rybářský lístek na 3 roky je zpoplatněn částkou
200,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující, či osoby, které zajišpují rybářství v rámci svého povolání nebo
funkce, 100,- Kč. Rybářský lístek na 10 let je zpoplatněn
částkou 500,- Kč, pro výše citované osoby poté částkou
250,- Kč.
Na Městském úřadu Nechanice je kompetentní osobou pracovnice Městského úřadu Nechanice paní E. Prchlíková, kancelář v přízemí budovy Městského úřadu Nechanice.
V Nechanicích
dne 31. 1. 2012

Marie Salavová, vedoucí
Odboru administrativně-správního

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA
nabízí uzavření dohody o provedení práce

pro zajištění úklidu LNN Nechanice
o sobotách a nedělích
V rámci této dohody bude úklid realizován zpravidla 2x měsíčně
v rozsahu 2 hodin/1 den.
Kontakt na informace pro zájemce:
Mgr. Ivana Šlaisová, Psychiatrická klinika FN HK, telefon 495 832 610, slaisiva@fnhk.cz
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CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Hraj o Zemi
V letošním školním roce se žáci
8. ročníku v hodinách volitelného přírodopisu (ale i toho povinného) zapojili do tvořivého projektu s názvem
Hraj o Zemi.

Jedná se o on-line multimediální
hru, ve které se formou detektivních
příběhů žáci seznamují s problematikou vybraných témat ze životního
prostředí a jeho ochrany (např. voda,
energie, doprava, jídlo, bydlení, …).
Nejde však pouze o hraní. Žáci mohou své znalosti prohloubit i v e-kurzech a pro efektivní začlenění hry do

Zápis do první třídy
V pátek 20. ledna 2012 proběhl na naší škole zápis do
prvních tříd pro školní rok 2012-2013. Od 13.00 hod. přicházeli rodiče s budoucími školáky, které nejprve přivítali jejich starší kamarádi. Natěšení předškoláci předvedli,
jak jsou do školy připraveni a co už umí — zazpívali písnič-

výuky obdrží učitel ke každému kolu
metodiku.
V závěru každé hry i e-learningového kurzu je seznam zajímavých odkazů na internetové stránky, které se
týkají dané problematiky.
Více informací najdete
na www.hrajozemi.cz.
J. Lukáš

ku, přednesli básničku, poznávali barvy, tvary, písmena,
na interaktivní tabuli určovali postavy z pohádek.
K zápisu přišlo celkem 53 dětí, do prvních tříd bylo
zapsáno 45 žáků. K dodatečnému termínu zápisu přijdou
ještě čtyři děti. V měsíci červnu proběhne Netradiční setkání budoucích prvňáčků, jejich rodičů a pedagogů. Těšíme
se na vás.
Mgr. Jarmila Holečková

Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři,
další měsíc nám velice rychle utekl,
a tak bychom vás opět rádi seznámili s naší činností. Čím jsme zpestřili
obyčejné dny našim nejmenším? V mateřském centru se pod vedením Hanky
Kafkové konají Odpoledne s pohádkou. Sejdou se děti i s rodiči a hrají
si na divadlo. Někdy jsou děti diváky,
jindy se zapojí, převléknou do kostýmů,
maminky je nalíčí a stanou se z nich
herci. Minule jsme si zahráli hned dvě
pohádky. O veliké řepě a O Koblížkovi. Milé překvapení nastalo, když děti
obdržely koblížek i ke svačince. Další pohádkové odpoledne se uskuteční
23. 2. 2012.
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Od měsíce února se opět rozběhly
kroužky, které také vede paní Hanka
Kafková. Každé úterý se v herně MC
setkávají děti na kroužku angličtiny
a hry na flétnu.
Po celou dobu od založení mateřského centra se snažíme také připravovat různé aktivity a přednášky pro
dospělé. Letos poprvé jsme nabídli
kurz malby pro dospělé a byli jsme
překvapeni velkým zájmem z řad rodičů. Kurz je proto rozdělen na dvě
skupiny a vede jej Hanka Jarošová.
První skupina již tvořila svá díla 4. 2.
2012. Jako první téma jsme vybrali
malbu temperovými barvami na kartony větších rozměrů. Malovali jsme
převážně špachtlemi a vznikala vskutku neotřelá moderní díla hodná obdivu. V druhé lekci pokročíme k dalšímu
zajímavému způsobu malby, tentokrá-

te využijeme vlastnoručně vytvořené
šablony a techniku sprejování.

Hned následující den si krásně užili všichni z mateřského centra a děti
z dětského domova, 5. 2. 2012 se totiž konal dětský karneval. Velkou oblibu má u dětí skákací hrad i různé soutěže, také tanečky i balónková bitva.
Další kurz na sebe nenechal dlouho
čekat a dospělí se sešli 13. 2. s Katkou Novákovou, která si pro nás připravila lekci z oblasti drátování a my
jsme si tak stihli vytvořit krásné Valentýnské srdce zdobené korálky. Příští kurz bude zaměřený na jarní dekoraci květináče - vytvoříme plůtek
z větví břízy. Pokud máte chup si s námi příjemně odpočinout, dostavte se
do herny MC v pondělí 5. 3. v 19.00 hodin. Těšíme se na vás!
Hana Jarošová

Z NAŠÍ HISTORIE
Josef Knaifl — advokát chudých
6. část
Nejsmutnější případy v písemné Knaiflově pozůstalosti, kterou se ve zbytku podařilo zachránit, jsou žádosti
o milost nebo prominutí zbytku trestu adresované prezidentu republiky a justičním orgánům. Vysvítá z nich, jak
tvrdě lidové soudy zasahovaly vůči vzpurným sedlákům nebo nepřátelům lidově demokratického zřízení. Knaifl v žádostech nikdy nenapadal výši trestu, ale snažil se zdůvodnit pardonování odsouzených jejich neutěšeným zdravotním
stavem, kritickými rodinnými poměry, ale ne vždy uspěl. Za
zaznamenání stojí alespoň některé z nich.
František Návesník, rodák z Nechanic a syn zvoníka Jáchyma Návesníka, se za války přiženil na Probluz. Četník,
který se jednoho dne dostavil předvést jeho souseda, který
utekl z totálního nasazení v Říši, se na návsi Návesníka ze-

ptal, jestli je dotyčný doma. Ten v domnění, že hledaný muž
je na dovolené, přitakal. To stačilo, aby po válce byl za toto
zdánlivé udání odsouzen na deset let těžkého žaláře, jehož
část si odpykával ve Valdicích. Knaifl, který rodinu Návesníkovu znal, včetně Františkova protiněmeckého smýšlení,
podal žádost o prominutí zbytku trestu.
Karel Zámečník, majitel obchodu s koloniálním zbožím na Husově náměstí v Nechanicích, byl v roce 1949 udán
a potrestán, že se opíjel, jako svobodný rozvracel manželství a stýkal se s osobami nepřátelskými vůči lidově demokratické republice. Trestní komise č. 10 při ONV Hradec
Králové jej poslala na šest měsíců do tábora nucených prací ve Stárkově, zabavila osobní auto a motocykl, odňala
živnostenský list a na prosperující obchod uvalila národní
správu. Některé nedostatkové zboží bylo zabaveno, stejně
jako část výbavy, uskladněné v sousedním domě a patřící
jeho sestře Věře, pracující v pohraničí. Rozsudek podepsal
předseda komise Synek, recte Schleisner. Rodiče Karla
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Zámečníka se prostřednictvím Knaifla odvolali, a aby prokázali dobrou vůli, kromě poučení syna, jak se má řádně
chovat, pronajali obchodní prostory Ústřednímu konsumu. Zajímavé je, že oba anonymní manželé, jejichž soužití mělo být rozvraceno, Knaifl vypátral a ti mu písemně
stvrdili, že se jedná o křivé obvinění Zámečníka.
Poslední Knaiflova kauza byla žádost o prominutí trestu Bedřichu Kašparovi, který byl odsouzen k tříletému
vězení za hanobení republiky a poškození bankovky v nechanickém hostinci u Čáslavských. Udání bylo podáno po
osmi měsících od doby, kdy k hospodským řečem došlo.
Podal je udavač a zároveň notorický alkoholik, od kterého
Kašpar odmítl koupit kradené uhlí. Přidal se další udavač, od jehož manželky odmítla paní Kašparová převzít
balík látek na ušití košil, rovněž kradený v závodě Panar
v Hradci Králové. Ze msty obvinili Kašpara a soud jim uvěřil. Knaifl, který odsouzeného znal ještě z pobytu ve Vídni,
se jeho případu ujal. Poslední dopis v jeho pozůstalosti,
nadepsaný v záhlaví „Milý příteli Bedřišku“ a adresovaný
do věznice v Ilavě na Slovensku, je datován 30. března 1963.
O necelé tři měsíce, 20. června, již nebyl Josef Knaifl mezi živými.
V písemné pozůstalosti, ze které jsou tyto údaje čerpány, je 265 různých položek, kromě několika objemných
složek neprobádaných konceptů různých podání, osobní
korespondence a faktografických poznámek, psaných nečitelně rukou a inkoustovou tužkou. Celkem 99 zdokumentovaných položek se týká občanů z Nechanic, ostatní jsou
z okolních vsí, některé i ze vzdálených míst. Sedm desítek
je různých žádostí případně sporů o starobní, invalidní
a vdovský důchod, další jsou návrhy na umístění do domova důchodců. Dvacet odvolání se týká nuceného přídě-

lu půdy soukromým zemědělcům, deset je proti stanovení
vysokých dodávek zemědělských produktů, sedm případů je proti násilné arondaci půdy a HTÚP (hospodářsko
technická úprava půdy, jež souvisela s rozoráním mezí), tři
desítky představují další spory jednotlivců s JZD, včetně
oznámení o vystoupení, případně neoprávněných zásahů
do soukromého majetku. Více než dvacetkrát řešil Josef
Knaifl nejrůznější trestní případy, ap šlo o peněžité pokuty nebo zmírnění či prominutí zbytku trestu. V menším počtu řešil bytové záležitosti, spory o dědictví, odvolání proti
daňovým výměrům, odmítnutí vydání potravinových lístků
a odběrních poukazů na oděvy (tzv. šatenek) v době poválečného přídělového hospodářství, odpor proti nařizované
výměře osevu zemědělskými plodinami, zejména cukrovkou, či spory o umístění vycházejících žáků ze základní
školy do učení v nepreferovaných oborech.
Knaiflův archiv, byp jenom jeho torzo předané letos do
okresního archivu, podává zajímavé novodobé historické
údaje, jež nejsou zaznamenány v kronikách, a informace
o životě a přehmatech při budování socialismu na přelomu dvacátého století na Nechanicku. Životní osudy advokáta chudých, přízviska, které si Josef Knaifl vysloužil od
prostých spoluobčanů a ke kterému se vždy hrdě hlásil,
byly v tomto měsíčníku popsány ve zkráceném přehledu.
Josef Knaifl byl nepochybně kontroverzní osobnost.
Mnoho nechanických občanů i lidí z okolí mu vděčilo za
právní rady a pomoc v těžkých životních situacích. Přátel
měl málo, více nepřátel. Jeho životní peripetie a aktivity
jej bezesporu vřadily do historického povědomí města Nechanic ve 20. století.
Václav Pražák
prom. hist.

STŘÍPKY Z NECHANIC
110 let trvání obecní knihovny v Suché
O posledním období knihovny jsme psali ve Zpravodaji v roce 2011 a její hodnocení bylo provedeno začátkem
letošního roku.
Koncem 19. století a začátkem 20. století se v Čechách
rozvíjela literárně-buditelská činnost i na vesnicích. V místní části Nechanic v Suché byla také tato aktivita kolem roku 1900. Roku 1902 z toho vyplynulo založení „Obecní knihovny“. Je to tedy již před 110 lety. Získáním více knížek
pro vypůjčování bylo i její větší využívání (v roce 1903).
Půjčování knih se ujal tehdejší ředitel školy v Suché pan
Antonín Cita. Měl pro tuto činnost podporu jak z obce, tak
z okresu.
Nechanice byly v té době také okresem (do roku 1928)
a okresním starostou byl pan František Bednář ze Suché.
V obci pak byl starostou Josef Bednář (čp. 11).
Zájem o půjčování knih postupně stoupal. V roce 1908
žádala „Hospodářsko-čtenářská beseda“ obecní zastupitelstvo o předání této knihovny do besední správy. Žádost byla vyřízena příznivě, a to s podmínkou, že knihovna zůstane umístěna dále ve školní budově čp. 46, půjčování knih
se bude provádět v dosavadním pořádku a knihovníkem
zůstane řídící učitel, kterým v té době byl Jan Rybín.

Po vzniku Československa (1918) převzala tato knihovna funkci knihovny veřejné. V roce 1963, vlivem zániku
školy, prošla knihovna samostatným obdobím pod správou národního výboru. Dnes je součástí Štolbovy městské knihovny se sídlem v Nechanicích. Současný knižní
fond je rozsáhlý, stále se doplňuje a obměňuje. Zájemci
o knihy a časopisy si je mohou vypůjčit vždy v pondělí
v odpoledních hodinách.
J. Carda

-6-

Pronajmeme byt 4+1
I. kategorie
v Nechanicích na Husově náměstí.
Informace na telefonním čísle

722 691 081

SPOLEK PŘÁTEL
NECHANICKA
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o snaze našeho spolku obnovit sochu T. G. Masaryka.

ravce. Členové spolku tam převzali nově vytvořený model
sochy T. G. Masaryka. Je to věrná kopie díla J. Bílka, původního autora pomníku, který stál před budovou Základní školy v Nechanicích. Připravujeme vystavení modelu s informacemi o dalším průběhu jednání o zhotovení
sochy našeho prvního prezidenta.
Zdeněk Roll

Strýček Pruda

Dne 17. ledna 2012 jsme byli vyzváni ředitelstvím
Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích k návštěvě ateliéru akademického sochaře M. Mo-

! Byl to skvělý a společenský večer. Mluvím o právě proběhlém Městském plesu. Usměvaví lidé, elegantní předtančení, rychle vyprodaná a zajímavá tombola s půlnočním přídavkem a hudba pana Perného ve vynikající formě.
Nechanice jsou městem tanečníků a dvacet let tanečních
kurzů je znát. Je radost se dívat na mnoho párů v tanečních figurách tanců jako waltz, jive nebo cha-cha.
! Je čas žádostí spolků o dotace na činnost pro tento rok.
Nebude to ekonomicky období jednoduché a rada či zastupitelstvo města budou mít mnoho co přemýšlet, kam
penízky vložit. Chci na to nahlížet ale očima spolků. Jsme
sice obklíčeni recesemi, depresemi a nízkým HDP a čímsi ještě dalším. Ale jestli v této těžké době přestaneme
žít v zájmových spolcích, bude to skutečně velmi zlé. Je
to jedna z mála příležitostí, jak být spolu a vzájemně se
podpořit. Ono totiž ve spolcích nejde jenom o ten „zájem“, ale především o setkání lidí. Jenom doufám, že radní a zastupitelé budou mít stejný náhled. Třeba jsou také v nějakém spolku. Děkujeme.

PŘIŠLI JSTE K NÁM
Na začátku a konci roku připravujeme nedělní pohádky pro děti. Poslední byly Malované písničky. Krásné pásmo mini pohádek, básniček a písniček s malováním obrázků, ale... Účast těch, pro které je to určené, byla opravdu
velmi malá. Je mi to líto, protože vzhledem k ceně těchto pořadů bychom nemohli dál při tak malé návštěvnosti
v pohádkách pokračovat. V neděli 4. března bude možná
jedna z posledních. Divadlo Věž Brno uvede Příběhy včelích medvídků. Zazní i písničky, které děti z těchto večerníčků znají. Těší se na vás Čmelda a Brumda.

V měsíci únoru jsme se připravovali na naši prestižní
akci, 21. Městský ples. Letos s trošku jinak pojatou výzdobou. Ke květinám jsme přidali spoustu balónků + jeden maxík o průměru 1 metr, ze kterého se na tanečníky
před půlnocí vysypalo 99 malých balónků. Paní Katka Nováková se výzdoby, dle ohlasu přítomných, zhostila dobře. Byla připravena tombola a ještě půlnoční losování vstupenek pánů, protože dámy, jak je již na našem plese milou
tradicí, přivítal květinou pan starosta. Po krátkém zahájení jsme se ocitli skoro na „Plese v Opeře“, kam nás pře-

-7-

nesl svým předtančením - valčíkem Na krásném modrém
Dunaji - Spolek panstva na tvrzi Žíželeves. V krásných dobových kostýmech pluli po parketu pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových. Trošku zaskočili přítomné, kteří se vyzváním k tanci stali jeho součástí.
Pak už se zúčastnění bavili a tančili za hudebního doprovodu Lyra Clubu pana Jaroslava Perného, který hrál

opravdu super. Ani naše bříška nepřišla zkrátka. Zkrátka
se tancovalo, veselilo, jedlo a pilo skoro až do rána.
Chtěla bych moc poděkovat všem sponzorům za krásnou tombolu, všem spoluorganizátorům za dobře odvedenou práci a vám, kteří jste se přišli k nám pobavit, za skvělou náladu, kterou jste k nám s sebou přinesli.
Ilona Matoušková

ZVEME VÁS
K NÁM
Srdečně zveme děti i dospělé na pohádku

Včelí medvídci
— Od jara do zimy
v neděli 4. března 2012 v 15 hodin
hraje: Divadlo Věž Brno
Vstupné: děti 30,- Kč a dospělí 40,- Kč
Všechny tancechtivé zájemce opět zveme
do KD Nechanice na

TANEČNÍ VEČERY
od 19.00 hod.
K tanci Vás vyzveme reprodukovanou hudbou
v sobotu 3. a 24. března 2012
Vstupné 50,- Kč
Vstup pouze ve společenském oblečení.

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY 2012
Do tanečního kurzu pro začátečníky
přijímáme tanečníky - chlapce.
Přihlásit se můžete osobně v KD Nechanice,
na emailové adrese kdnechanice@seznam.cz,
telefonicky na číslech 495 441 120 a 495 441 966.

EUROBABIČKA 2012 České a Slovenské republiky
zahajuje již sedmý ročník. Naše soutěž je pohodová, zábavná a přiměřeně náročná, je určena pro aktivní babičky, dámy v nejlepších letech. Přihlášky přijímáme do 30. dubna
2012. Vše na www.eurobabička.cz.

Pronajmu
nebo prodám
rodinný dùm v Lubnì
o 2 bytových jednotkách nebo byt v pøízemí domu
formou ideální poloviny. Dùm se prodává.
Pronájem 4 000 Kè mìsíènì za byt.
Cena domu 1,8 mil. Kè,
cena bytu v pøízemí 800 000 Kè.

Tel.: 775 061 233
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