ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři,
v prvním vydání Zpravodaje v roce
2013 Vám všem děkuji za spolupráci v uplynulém roce při spravování
a rozvoji našeho města. Věřím, že většina z těch, kteří se podílejí na zkrášlování města a zejména místních částí, bude i nadále pokračovat s elánem
a nadšením pro dobrou věc. A to jak
při materiálním, tak i při „duševním“
rozvoji města. Na mysli mám zejména
mnohé sportovní, společenské a kulturní vyžití, akce konané pro lidi všech
věkových kategorií a zájmů.
Rozpočet města na rok 2013 bude schvalován v zastupitelstvu v měsíci únoru. Jak jsem již psal v některých předešlých Zpravodajích, tvorba
rozpočtu zejména v příjmové části je
velkou neznámou. Musíme doufat a věřit, že poslanci schválená novela zákona o rozpočtovém určení daní (tzv.
RUD) skutečně povede ke slibovanému navýšení příspěvku na obyvatele.
Vzhledem ke skutečnosti, že údaje
o odhadech daňových příjmů pro účely výpočtu změn rozpočtového určení daní byly zjevně nadhodnocené, je
však na místě přílišný optimismus
krotit a počítat i s nižšími čísly. Samozřejmě, že nejistá čísla na straně příjmů mají souvislost i s čísly na straně
výdajů městského rozpočtu. Z tohoto
důvodu je potřeba i velké rozvahy při
plánování akcí v letošním roce. Proto se kromě dokončení rekonstrukce
tzv. „Masarykovy“ budovy ZŠ plánuje
pouze vestavba dvou učeben v půdních prostorách této školy. V případě
vybudování těchto dvou nových učeben a některých dalších úpravách (WC,
umyvadla,…) bude možné zachovat
třetí oddělení mateřské školy ve stávajících prostorech budovy školy.
Psal jsem již několikrát ve vydáních Zpravodaje, ale i mnohokrát na
různých setkáních a schůzích tlumočil názor svůj i většiny zastupitelů, že
u větších investičních akcí přistupujeme k realizaci pouze za předpokladu získání dotačních finančních
prostředků. Toto pravidlo v posledních letech platilo i u menších akcí
(myšleno v částkách do půl milionu
korun). Někdy se povedlo zajistit i více jak 90 %, ale nikdy dotace neklesla pod cca dvě třetiny ceny díla. Toto
nepsané pravidlo hodláme dodržovat
i v nejbližších dvou letech. Samozřej-

mě jsou možné i výjimky, a to v případech, kdy dojde k úspoře financí
ze strany města díky jinému řešení.
Tato situace nastává v případě zbudování dvou nových učeben v budově
školy. V tomto případě město jako
investor ušetří náklady za budování
kompletního třetího oddělení mateřské školky, které by byly výrazně větší.
A proč věnuji celý odstavec této problematice? Někteří občané asi z nevědomosti (nepředpokládám úmysl — co
by přeci kdo měl z toho, že předává
nepravdivé informace, že?) vypouští
mezi své spoluobčany „zaručené informace“ o zadlužování města, o snaze prosadit výstavbu víceúčelového
sportovního areálu i za cenu úvěru ve
výši desítek milionů korun, atd.
Pouze ve zkratce zde uvedu své vysvětlení. Na konci roku 2011 byla zaplacena poslední splátka úvěru z roku
2004, na konci roku 2012 byl doplacen úvěr z roku 2007. Současné čtyři úvěry byly pořízeny v letech 2008—
2012, a to vždy jako doplatek k dotaci na konkrétní investiční akci. První
úvěr (na kanalizaci Staré Nechanice)
je téměř bezúročný, protože většinu
úroku hradí Ministerstvo zemědělství,
druhý byl pořízen na dofinancování
výstavby cyklostezky a rekonstrukce
ulic Palackého a Na Tvrzi. Třetí a čtvrtý byly pořízeny v loňském roce na
dofinancování již zmiňované rekonstrukce budovy školy a na výstavbu
infrastruktury ve Starých Nechanicích (tzv. krátkodobý na dva roky),
a to oba v celkové výši cca 5,5 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že na tyto akce
dotace činila více jak 13 mil. Kč považuji tyto úvěry za smysluplné a rozhodnutí zastupitelů za moudré v souladu se základním selským rozumem.
Kdybych chtěl společně s radními
zadlužit město z důvodu vybudování sportovního areálu, tak by se tak
již pravděpodobně stalo. Stačilo nerealizovat některé z předchozích oprav
budov základní školy, kulturního domu, či liniové stavby (kanalizace, chodníky,…). Ano, nezastírám, že je to pro
mě srdeční záležitost, ale zejména proto tato akce byla vždy odkládána. Nepředložím zastupitelstvu návrh na zahájení akce, dokud nebudu přesvědčen o zajištění financování z dotací.
Ostatně tak jako i u jiných již dokončených akcí. Je třeba si také uvědomit,
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že areál bude využívat nejen sportumilovná veřejnost, ale zejména děti
z naší základní školy. Myslím si, že ve
21. století je normální mít k dispozici na hodiny tělesné výchovy šatny,
sociální zařízení atd.
A když již jsem u toho vysvětlování, tak ještě jedno téma, které mnohé
z Vás zajímalo. Ohňostroj, konaný dne
1. 1. 2013 stál 20.000,- Kč bez DPH,
tj. 23.000,- Kč celková cena. Chápu,
že pro někoho to jsou „vyhozené peníze“, ale stávající zastupitelé si to
naštěstí nemyslí. A vzhledem k velkému počtu návštěvníků na Husově náměstí si myslím, že toto krátké novoroční setkání není zajímavé jen pro
naše děti.
Pro porovnání, připravované únorové divadlo s herci Terezou Kostkovou a Alešem Hámou stojí 28.000,- Kč.
Při započítání dalších nákladů, zejména na autorské poplatky bude rozpočet na tuto akci přibližně vyrovnaný
nebo v drobné ztrátě (záleží na počtu
diváků). Náklady na profesionální divadla v minulosti však činily i více jak
50.000,- Kč, a tak doplatek z městského rozpočtu činil více jak dvacet
tisíc korun. I to bylo důvodem, proč
zde zejména v posledních třech letech vystupovaly ochotnické soubory
z okolí, včetně prosincového představení nově vzniklého domácího souboru. Vzhledem k tomu, že jsem v době
konání představení byl mimo Nechanice, nebyl jsem bohužel velké premiéře přítomen. Dle ohlasu mých nejbližších i dalších návštěvníků mělo
představení velký úspěch. A tím bych
chtěl poděkovat všem, kteří se na představení podíleli a zejména paní Iloně
Matouškové, která po několika letech
našeho „přemlouvání“ divadelní soubor spoluzaložila.
Vážení občané, je mi velkou ctí pozvat Vás na již 22. Městský ples, který se bude konat v pátek dne 8. 2.
2013 od 20.00 hodin. Těšíme se na
Vás a věřím, že si společně v krásné
a příjemné atmosféře tento večer báječně užijeme. K dobré atmosféře jistě
přispěje i nějaké to překvapení a samozřejmě bohatá a různorodá tombola. Využívám této možnosti a všem
dárcům, kteří přispějí do tomboly srdečně děkuji.
Vážení občané, mnozí z Vás se již
setkali s novou „paní kulturní“, která od měsíce ledna letošního roku nastoupila na uvolněné místo. Někteří
další ji poznají na nejbližších kultur-

VOLBY

ních akcích jako je divadlo, ples atd.
Přeji paní Kateřině Novákové, která
bydlí v nedaleké Roudnici mnoho dobrých nápadů v oblasti kultury, hodně úspěchů při spolupráci se spolky
a sdruženími a samozřejmě i hodně
lidí ochotných spolupracovat. Věřím,
že kromě úspěšných tradičních akcí
v průběhu roku přibudou nové, které budou mít hodně spokojených
návštěvníků. Snad se jí bude u nás
v nelehké pozici dařit a zároveň i líbit a dojde tak k prodloužení spolupráce. Není žádným tajemstvím, že
paní Nováková je přijata na dobu určitou (1 rok) a na zkrácený pracovní úvazek. Zvídavější čtenáři jistě vyzpovídají samotnou paní Novákovou
a dozvědí se bližší informace jak o ní
samotné, tak i o nápadech, které by
u nás chtěla realizovat.
Vážení a milí spoluobčané, do nového roku 2013 přeji za Město Nechanice i sám za sebe Vám všem mnoho
zdraví, hodně úspěchů v osobním
i pracovním životě a trošku toho pověstného štěstí.
Jiří Pechar
starosta města
Děkuji za uvítací slovo pana starosty. Jsem ráda, že se mohu ujmout
této práce, která je pro mě velkou výzvou. Mojí snahou bude určitě pracovat v tomto oboru minimálně tak
dobře, jako moje předchůdkyně p. Matoušková. Věřím, že vazby spolupráce s kulturním domem budou nadále fungovat ke vzájemné spokojenosti
všech občanů.
Kateřina Nováková

INFORMACE FÚ
HRADEC KRÁLOVÉ
Oznámení!
Vážení občané.
Finanční úřad v Hradci Králové
oznamuje všem občanům, že bude poskytovat služby týkající se daně z příjmu fyzických i právnických osob:
zasedací místnost
Městského úřadu Nechanice
v pondělí dne 25. 3. 2013
od 8.00 do 17.00 hodin
Potřebné tiskopisy (v omezeném
množství) bude možné obdržet v místě konání služby.
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CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
„HLEDÁNÍ JEŽÍŠKA“
a „TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA“
S koncem kalendářního roku jsme se ve družině rozloučili tradičně výrobou vánočních přání pro obyvatele Nechanic a organizací „Hledání Ježíška“. Děti vyráběly ozdoby a řetězy na stromek, pomáhaly s přípravou sklenic se
svíčkami na osvětlení cesty za Ježíškem.

serové, Anetě Rozsypálkové, Veronice Šijanové, Anetě Truchlikové, panu Bohumilu Peškovi, panu Milanu Slánskému
a panu Romanu Kmentovi. A především děkuji také vám
všem, kteří jste přišli a naší akci jste pro letošní rok zajistili opravdu hojnou účast. Díky.
Nový rok 2013 jsme začali netradičně ředitelským volnem a pobytem v mateřské škole v oddělení Sluníček. Kvů-

V podvečerních hodinách 20. prosince jsme ho s pomocí dvou Andělů na koních a k radosti všech dětí našli
za budovou školy I. stupně. Všichni jsme zazpívali za hudebního doprovodu „svaté rodině“ několik vánočních koled. Děti za odměnu čekal malý dárek v podobě sladkostí
a dospělí se mohli zahřát čajem nebo i ostřejším nápojem.
Děvčata ze šesté třídy roznášela výborný perník upečený
kuchařkami z naší jídelny, vánoční štolu a perníčky, které
pro tuto příležitost připravila jedna šikovná maminka.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli jak pomocí, nebo finančními prostředky ke zdárnému a příjemnému prožití tohoto předvánočního večera. Velký dík patří: SRPDŠ, firmě BET, paní Haně Bergerové, slečně Haně
Bergerové, panu Radku Martincovi, panu Petru Soukalovi, paní Martě Korbelové, paní Editě Pokorné, paní Haně
Kramářové, paní Lence Dvořákové, slečnám Veronice Gla-

li topení, vlastně spíše kvůli netopení ve škole, se deset
přihlášených dětí vrátilo do předškolních let a opravdu si
to užívaly.
9. ledna jsme se zúčastnili již potřetí Tříkrálové sbírky, vyhlášené Charitou ČR. Tři králové se svým doprovodem obcházeli nechanické instituce a domy a svou koledou popřáli všem hodně zdraví a štěstí v novém roce. Lidé
přispívali na Středisko rané péče Sluníčko v Hradci Králové, na domácí hospicovou péči, na poradenství pro oběti domácího násilí a lidi v nouzi. O tom, kolik peněz jsme
vykoledovali, vás budeme určitě informovat v příštím čísle nebo bude vyvěšen plakát na informační tabuli před
Městským úřadem v Nechanicích.
S přáním všeho dobrého v novém roce
Eva Havranová
vychovatelka školní družiny

CO NOVÉHO
V NAŠÍ MATEŘINCE
V prvních lednových dnech nového roku si děti sdělovaly zážitky z vánočních svátků, hlavně jaké dárky našly
pod stromečkem. Já bych se však ještě jen krátce chtěla
ohlédnout do posledních dnů starého roku:
! 29. 11. — výlet předškoláků na vánočně vyzdobený zámek Hrádek u Nech.
! 2. 12. — kulturní vystoupení při rozsvěcení vánočního
stromu v Nechanicích
! 5. 12. — Mikulášská nadílka v MŠ (žáci 9. tříd)
! 12. 12. — vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ v kulturním domě v Nechanicích
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! 13.12. — vánoční tvořivá dílna pro děti a jejich blízké
v MŠ
! 19.12. — divadelní představení v MŠ „Když dárky ožijí“
a poté následovala nadílka dárků ve třídách
! 20.12. — vystoupení žáků II. stupně ZŠ v anglickém jazyce pod vedením p. uč. Čechové
To je stručný výčet prosincových akcí, ale děti se také
samy velmi aktivně podílely na přípravě dárků a přáníček
pro své nejbližší. Nebos jak zněl refrén v jedné z vánočních
písniček: „…radost máme, radost dáme, i když jenom
úsměvem, na vánoce zazpíváme, štěstí, zdraví popřejem!“

A pak už začaly pro předškoláky důležité přípravy na
zápis do 1. tříd ZŠ: návštěvy u svých kamarádů a p. učitelek v 1.A a 1.B a vlastní zápis 18. 1. 2013.
V letošním školním roce si však naši předškoláci už
3x zkusili tzv. Školu nanečisto. Pod vedením p. uč. Bergerové a za doprovodu p. uč. Šulcové si děti vyzkoušely,
jaké je to sedět ve školní lavici, počítání perníčků, určování geometrických tvarů, vyprávění pohádky, poznávání
znaků ročních období, atd. Dětem se v opravdové škole
moc líbilo a už se těší na další setkání.
My jim budeme držet pěsti, aby se jim ve škole dařilo,
až z nich budou ti opravdoví školáci!
I. Šulcová

Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři,
starý rok ustoupil novému roku 2013
a nám zbývají už jen krásné vzpomínky. I v ty nejkrásnější sváteční dny
jsme si našli čas na společná setkání. Ještě v předvánočním čase jsme
se vypravili udělat radost lesním zvířatům na Jehlický vrch. I přes mokro v botách, díky tajícímu sněhu na
cestě k altánu, jsme zvířátkům při-

pravili hezký vánoční dárek v podobě přírodního vánočního stromečku.
Děti si vybraly jeden stromek, který
ozdobily lojovými koulemi, kukuřicí
a jablky, na zemi vytvořily hostinu
z kaštanů a různých semínek. Naši
výpravu jsme také zaznamenali do
návštěvní knihy umístěné v altánu.
Pokochali jsme se výhledem na stádo
srnek a zasněžené Krkonoše a už dnes
se těšíme na první jarní návštěvu tohoto malebného místa. Společně jsme
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se také rozhodli oslavit příchod nového roku, a to již o den dříve. Pro naše
děti se v neděli 30. 12. 2012 konal
Silvestr pro nejmenší. Maminky dětem
připravily drobné občerstvení včetně
novoročního přípitku a tatínkové zase
zajistili ohňostroj. Doufáme, že i v nastávajícím roce si společně užijeme
mnoho legrace a hezkých chvil strávených v mateřském centru.
Zuzana Sirotková a
Hana Jarošová

STŘÍPKY Z NECHANIC
Četnická stanice v Nechanicích
Četnické humoresky, to byl poutavý a početně sledovaný televizní seriál. Případy, které brněnská četnická pátrací stanice řešila se nedají přirovnat k tomu, jak vypadala
činnost osazenstva četnické stanice v Nechanicích. Přesto,
nebo právě proto, že stanice se stala součástí historie města a okolních obcí, je účelné o jejím působení pojednat.
Skromné sídlo se nacházelo v podnájmu prvního patra
rohového domu Borčických do Palackého ulice. Do Husova náměstí byl v přízemí ochod střižním zbožím a galanterie, v patře soukromý byt. Počet příslušníků kolísal od čtyř
do šesti, převážně v hodnosti strážmistrů, jimž velel vrchní strážmistr. K vybavení patřily kromě zbraní i služební
kola a jeden čas i služební pes, fena Drina. Tak utkvěla tato policejní složka ve vzpomínkách pamětníků, pečující
o pořádek a bezpečnost nejen ve městě ale i v terénu a v celé řadě dalších obcí, Její existence, krátce po vzniku samostatného Československa přetrvala až do konce druhé
světové války. Po osvobození byla tato složka nahrazena
Sborem národní bezpečnosti — SNB.
V Okresním archivu v Hradci Králové se zachovalo šest
služebních knih, jež zachycují z lokálního pohledu kritické dějinné události let od 1. ledna 1939 až do 31. července 1944, jak se den po dni promítaly do života tehdejších
obyvatel. Bohužel kniha, dokumentující posledních devět
válečných měsíců včetně května 1945 a poté zániku stanice chybí.
Přijetí k četnictvu bylo přísně výběrové. Uchazeč musel mít bez závad absolvovanou vojenskou základní službu,
nejlépe v hodnosti poddůstojníka, a čistý trestní rejstřík.
Pak mohl nastoupit jako čekatel. Pokud se chtěl oženit, požádal o souhlas na vyšším velitelství a jeho nastávající byla prověřena, zda nepochází z problematické rodiny a je
rovněž bezúhonná.
Příslušníci četnictva byli povinni se řídit služební instrukcí. Ta například v § 9 stanovila výstroj a výzbroj. Před
veřejností a ve službě musel být každý četník vždy podle
předpisu ustrojen a ozbrojen poboční zbraní. Ten, kdo nastupoval do služby (v Nechanicích to byly pochůzky po okolí pěšky, do jednotlivých obcí podle stanovené trasy vždy na
kole) musel být vyzbrojen úplně. To představovalo nabitou
karabinu vzor 33 ráže 7,92 mm se vztyčeným bodákem
zavěšenou na prvém rameni, na kole pak přehozenou přes
záda bez bodla, služební šavli na levém boku, při jízdě na
kole bez ní. Na opasku pochvu na bodák a v sumkách
předepsaný počet nábojů. Kromě toho služební brašnu
s řetízky, zápisníkem, služební knížkou, obvazovým balíčkem a pátracími pomůckami. Do jaké míry takto vybavený
četník mohl stíhat někoho, kdo neposlechl na výzvu stůj,
si každý domyslí. Pistoli nosili pouze důstojníci a vrchní
strážmistři.
Rajón nechanické stanice byl poměrně rozlehlý. Zahrnoval tyto obce a jejich okolí: Kunčice, Boharyně, Puchlovice, Zvíkov, Budín, Malé Babice (dříve Chaloupky), Barchov, Babice, Trnava, Lubno, Sobětuš, Tůně, Popovice,
Dolní, Horní a Nový Přím, Jehlice, Hrádek, Radostov,
Radíkovice, Staré Nechanice, Kobylice, Opatov, Lodín, Janatov.
Sousední stanice byly ve Stračově, Stěžerách, Novém
Bydžově a koncem války též v Kratonohách.

Běžná hlídková činnost sestávala z obchůzek a návštěvy obcí po stanovené trase, zde na obecním úřadě, kde se
četník přeptal starosty na závažné události, dostal razítko
do služební knížky a pokračoval do další vesnice. Když
potkal při tom osobu, která mu nebyla známá či alespoň
povědomá, nebo kočující cikány, došlo k perlustraci: „Kdo
jste, odkud jdete — jedete, kam směřujete, co tam budete
dělat a jak dlouho“. Údaje si poznamenal a z nich později,
v případě potřeby, se mohly sestavovat svodky, kde a jak
se hledaná osoba pohybovala. Byl to jednoduchý, ale důmyslný informační systém.
Za první republiky bylo hlavním posláním četnické stanice dohlížet na veřejný pořádek, noční klid a likvidovat
přestupky či porušení platných zákonů. To se týkalo nejen
obyvatelstva, ale i různých kočovníků, podomních obchodníků, žebráků a tuláků. K tomu patřilo pátrání po kriminálních živlech, jejichž pohyb byl avizován z velitelství
v Hradci Králové, poměrně častých drobných krádeží, občasných napadení a rvaček, dopravních přestupků a prací
na černo bez povolení živnosti.
Kamarád Jirka Stuchlík vyprávěl, jak jeho otec, vrchní
na stanici před válkou, vždy navštívil tábořiště na konci
Račan, když tam čas od času dorazily dvě či tři maringotky s cikánskými rodinami. Označení Romové se tehdy
vůbec nepoužívalo, možná ani neznalo. Po běžných otázkách
vajdovi odkud, jak dlouho a kam dál, končila uvítací ceremonie slovy: „A běda, jak se začnou ztrácet slepice, máte
mě tu znovu!“ Cikáni, zruční řemeslníci, jako kotláři, brusiči pospravili ve městě a okolí co bylo potřeba, ženy pohádaly budoucnost z ruky, děti občas něco vyžebraly a odjeli
v klidu na další štaci. Za okupace se však kromě těchto
běžných mírových povinností náplň služby rozšiřovala
a z četnické stanice se postupně stával represivní orgán
okupační správy. O tom a jaké mimořádné případy se
v průběhu šesti let udály, bude v další části četnické historie v příštím čísle.
Václav Pražák

Pomník v Suché
Letos oslavíme 95 let od vzniku samostatného československého státu a k této události se výstavba pomníku
v Suché váže.
V roce 1918 po skončení I. světové války a rozpadu Rakouska-Uherska se tvořily nové nástupnické státy a tato situace se dotkla i všech lidí ve městech i v obcích. Občané
vítali nové vedení včele s T. G. Masarykem a chtěli také i mimo jiné vzdát hold i těm, kteří se vyhlášení nové republiky
nedožili. Zhotovovali proto různé památníky a pomníky.
Začátkem období nové republiky byl v Suché starostou
Josef Bednář (1897—1919) a dalším Václav Šulc (1919—
1923) a vyučujícím na škole v budově čp. 46 byl Jan Rybín. Oni a další občané započali s projednáváním finančních příspěvků na pomník, který má k dnešní době i po
rekonstrukci svůj monumentální vzhled.
Pomník je umístěn v parčíku u silnice poblíž kostela
a byl postaven i navržen p. Mejstříkem z Nechanic r. 1920.
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Jestliže si uvědomíme, že všechny části pomníku včetně portrétu T. G. Masaryka přetrvaly přes všechny měnící se politické situace u nás, jde o ojedinělý případ
a je třeba si historicky vážit tohoto díla v obci a nadále
jej udržovat.
J. Carda

V současné době
je v průčelí pomníku
plaketa s podobiznou
presidenta T. G. Masaryka v horní části,
níže je text vztahující
se k I. světové válce
1914-1918 a dále jsou
uvedena jména devíti
občanů s fotografiemi,
kteří se již z války
nevrátili. Součástí pomníku bývala i symbolická orlice s křídly
o rozpětí asi 150 cm
držící v drápech hada,
což znázorňovalo vždy
sílu vítězství. Tuto část
umělecké práce můžete na zveřejňované fotografii nyní vidět, nebos byla do dnešních
dnů uložena.

Tříkrálová sbírka
Ve středu 9. ledna se uskutečnila v Nechanicích Tříkrálová sbírka.
Výtěžek, 4 163 Kč, je určen na Středisko rané péče Sluníčko, na domácí hospicovou péči, na poradenství pro lidi
v nouzi a oběti domácího násilí.
Z. Zajfrt

DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SPOLEK
Milí nechaničtí ochotníci,
slyšíte i Vy v uších stále tu velikou ránu, jak Vám spadl
kámen ze srdce? A že to byl pořádný balvan na nechanická prkna. A je moc dobře, že to vydržela! Jste slavní, nebo
ne? Nelze jinak — mám jen slova obdivu. Plně si jej zasloužíte. Doufám, že jste úspěchem opojeni a radostí nad usměvavými tvářemi Vašich diváků dodnes jásáte. Zapište si
9. prosinec 2012 jako den, kterým jste všem Nechaničákům
vzali dech. Troufli jste si — ta odvaha! — vstoupit na prkna,
která znamenají svět. Nebo to tak není? Upřímně si myslím, že Vy „stateční“ to tak necítíte. Jakýpak svět, Vám musí stačit jen spokojení diváci v malém městě východních
Čech. Jistě jste se sešli proto, že divadlo je Vaše láska, a ne
proto, že budete někdy oslavováni.
Jak a kdy Váš dnešní úspěch vlastně začal? Bylo to dávno před první zkouškou. Cítím povinnost připomenout, kde
se ta „troufalost“ vzala, kde dlouho klíčilo to první semínko. Snad mnozí už dnes víme, že obnovit po odmlce
48 let ochotnické divadlo v Nechanicích byl nápad i tvrdohlavý cíl Váš, paní Matoušková, který jste chtěla stihnout
dřív, než vstoupíte mezi seniory. Šla jste si za tím cílem —
dnes jistě krásně naplněným — několik let. Když se kolektiv Vámi sehnaných nadšenců začátkem března poprvé se-

šel, jistě jste se zaradovala. A nemusím zdůrazňovat, že ten
Váš elán byl pro začátek moc potřeba. Povedlo se Vám to.
A pak už to začalo doopravdy, vizte, milí divadelníci.
Vybrali jste si určitě dobře. Hra francouzského autora Laurenta Ruquiera „Uděláte mně to znova?“ z prostředí plastické chirurgie, plná komických scén s vtipným textem, plně
zapadla do naší současnosti. A Vy jste ji ještě vylepšili nechanickým prostředím. Samozřejmě že v ní nechyběl ani
všudypřítomný (pozor — umírněný!) sex. To ale byla pořád
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jen malá záruka, že se dílo podaří. Tak Vám nezbylo nic
jiného, než se dát do práce s nadšením. Možná že jste
v počátcích ani netušili, co Vás čeká. Tez už víte, že celých 9 měsíců to byly desítky zkoušek, bez nichž byste se
úspěchu nedočkali.
Když se blížil den D, začínala se Vám možná třást kolena i hlas. A taky jste si možná někteří pomysleli: „Vždys já
to ještě neumím, vždys si nic nepamatuji!“ A pak to přišlo.
9. prosinec byl tady! A byl to opravdu Váš den. Hráli
jste s elánem a radostí, jako kdybyste chtěli na Jiráskův
Hronov! Ukázali jste v plné parádě, co ve Vás je. Byli jste
prostě skvělí. Ti co Vás viděli, byli nadšeni. A ti co Vás neviděli, protože nechanickou kulturu neuznávají, mohou jen
litovat. Jejich škoda.
Naši milí ochotníci, počínali jste si všichni suverénně
skoro jako profesionálové, proto se nehodí někoho z Vás
nad ostatní kolegy vyzvedávat. A tak Vás vyjmenuji raději všechny i s rolí, kterou jste hráli:
Pavel Šefčík — schopný, ale taky po lásce toužící doktor,
Eva Lukášová — jeho mnohem starší chorobně žárlivá manželka, Daniela Nováková — doktorova lehce roztoužená sekretářka, Jitka Vodrážková — vznešená celebrita, Bohumila Menclová — všechno a všechny chápající stará pacientka,
Eva Havranová — dáma toužící po vylepšení svých vnad, Tomáš Pozler — muž v přestrojení (a druhá nápověda).
Tak úspěšné představení by nezajistili jen herci. Nezapomínám ani na Vás, kteří jste byli těmi „v pozadí“: Karel
Roll — vždy dobře naladěný zvukař a osvětlovač, Renata Kle-

notová — nápaditá vizážistka, Ilona Matoušková — tvůrce
scény a první nápověda.
Jednu osobu celého souboru musím přece jenom vyzvednout — Vás, slečno Zuzano Kramářová. Jako režisérka
jste se zhostila své role úžasně. Připadalo mi, že kolektiv
nezkušených herců jste připravila k vystoupení úplně snadno, chce se mi říci profesionálně, přitom pro diváky atraktivně a zároveň vtipně. Pochvala je málo.
Naši milí ochotníci, udělali jste nám všem radost. Přejeme Vám, abyste svou hrou potěšili i diváky mimo Nechanice. Zasloužili byste si to. Zároveň jste nás velmi naladili
do budoucna. Věříme, že zaseté semínko bude klíčit dál
a my diváci se můžeme těšit už tez na Vaše nové představení. Stačí na podzim, as máte dostatek času.
Přejeme Vám hodně úspěchů na prknech, co vždy neznamenají slávu - a děkujeme Vám.
Václav Lukáš

!!! VÝZVA !!!
Obnovený nechanický ochotnický spolek
hledá do svých řad nové členy.
Bližší informace: Kramarova.Z@seznam.cz

Co nového v knihovně
Rok 2012 ve Štolbově městské knihovně
Opět tu je začátek nového roku a s ním i malá statistika. Loňský rok nebyl pro knihovnu lehký, protože hospodařila s velmi sníženým rozpočtem. Navíc, po odchodu p. Matouškové, vedoucí odboru kultury, do důchodu,
byla její práce rozdělena mezi domovnici a knihovnici,
a to na úkor její hlavní náplně práce — péče o knihovnu
a čtenáře.
I tak knihovna za loňský rok vykazuje velmi dobré výsledky v oblasti služeb čtenářům. Do knihovny se v roce
2012 přihlásilo 57 nových čtenářů, což zcela pokrylo roční úbytek (úmrtí nejstarších čtenářů a odchod dětí do
dalšího vzdělávání — čtenářské průkazy si zřizují v místě nových škol a učilišs). V naší knihovně je registrováno
428 čtenářů, z toho 162 dětí. Ti si za uplynulý rok vypůjčili 1 250 knih naučných, přes 10 000 kusů beletrie
a 4 000 časopisů. Návštěv knihovny bylo za rok 4 150. A to
se neevidují návštěvníci výstav, kterých knihovnice připravila 7 a na dalších se podílela. Vedle výstav proběhlo v knihovně 15 kulturních a 7 vzdělávacích akcí.
V oblasti nákupu knih a tvorby fondu knihovny už to
bylo horší. Vzhledem ke sníženému rozpočtu bylo nakoupeno pouze 159 knih (v roce 2011 to bylo 261 knih) což
je 0,37 knihy na jednoho čtenáře. Nákup časopisů musel
být na 5 měsíců pozastaven.
Štolbova knihovna je pověřenou knihovnou pro 11 neprofesionálních knihoven v okolí a pro ně připravila
z výměnného fondu, který financuje Knihovna města HK,

24 výměnných souborů v počtu 2 240 knih. Ty po knihovnách rozvezla nebo si je knihovníci vyzvedli sami v Nechanicích.
Doufám, že letošní rok bude lepší, že knihovnu budou dál navštěvovat stálí čtenáři, ale že do ní najdou cestu i ti noví.
Hana Kramářová
knihovnice
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Řez okrasných dřevin
a ovocných stromků
Kontakt – Pavel Tichý
telefon 728 665 671

Zpívavé noviny
Projekt hudebních setkání
roku 2013
Jan Křtitel Vaňhal, také Johann Baptist Wanhal či dokonce van Hall byl významný český hudební skladatel druhé poloviny 18. století (12. 5. 1739 Nechanice — 20. 8. 1813 Vídeň).
Narodil se v rodině koláře Jana Vaňhala a již od raného dětství projevoval hudební nadání. Nejprve se vzdělával
pod vedením nechanického učitele Antonína Erbana ve hře
na housle, klavír, varhany a ve zpěvu.
V 18 letech nastoupil jako varhaník do zámeckého kostela v Opočně a později přešel do Hněvčevse jako varhaník
a ředitel kůru. V roce 1760 se o jeho nadání dozvěděla
majitelka panství Nechanice hraběnka Schafgotschová
a vzala jej do Vídně, kde mu umožnila studium u předních hudebních pedagogů té doby. Vaňhal se během pěti
let stal jedním ze známých hudebníků Vídně. Získal si oblibu ve šlechtických kruzích a baron Riesch mu umožnil
dvouletý studijní pobyt v Itálii. Římě zkomponoval dvě opery, které tam také byly provedeny. Po návštěvě dalších italských měst se vrátil do Vídně a získal si proslulost jako
symfonik i jako skladatel chrámové a komorní hudby.
Stal se také členem smyčcového kvarteta ve složení
W. A. Mozart — první housle, Karl Ditters von Dittersdorf —
druhé housle, Joseph Haydn — viola a J. K. Vaňhal — violoncello.
V závěru života vyučoval hudbě a stal se vyhledávaným
klavírním pedagogem. Jeho klavírní skladby patří dodnes
mezi dobrý pedagogický materiál.
Jan Křtitel Vaňhal napsal za svého života přes 100 symfonií a stejný počet smyčcových kvartetů, 20 mší a množství dalších hudebních skladeb, z nichž jsou obzvláště ceněny instrumentální koncerty (flétnový, violový, varhanní).
Jeho vlastní dílo začalo být objevováno znovu ve 20. století, kdy počínaje rokem 1971 byly v Nechanicích založen
již zmíněný festival. Po několika letech však tato tradice
opět zaniká pro slabou návštěvnost koncertů.
Na místě, kde stával Vaňhalův rodný dům byla odhalena v roce 1998 pamětní deska.
Festival sice neměl dlouhého trvání, ale odkaz génia našeho rodáka je tu stále.
Proto se občanské sdružené ARS VIVA Nechanice společně s ženským komorním sborem Cantus feminae Nechanice chce pokusit v roce dvoustého výročí úmrtí skladatel koncertním způsobem připomenout jeho hudební tvorbu.
Proto je připraven projekt hudebních koncertů s názvem „Nechanice Vaňhalovi — vřelá pocta“. Chceme trochu
prokovat názvem. Snad si uvědomíme tu dvouznačnost zvukovou, ale jednoznačnost pravopisnou. Ano, chceme splatit dluh významnému rodákovi.
Co tedy připravujeme?
březen 2013 — provedení skladby J. K. Vaňhala: Stabat
Mater (Hořický komorní orchestr, Cantus feminae
Nechanice, sólové party Miluška Obešlová, Markéta
Štefániková)
červen 2013 — Koncert orchestrální a písňové tvorby
J. K. Vaňhala (prof. Václav Uhlíř — varhany, Václav
Uhlíř jun. — portativ, kolegium komorních hráčů,
spoluúčast sólových pěvců ZUŠ Habrmanova)

listopad 2013 — Komorní koncert z tvorby J. K. Vaňhala
(Slávka Pěchočová — klavír, Petr Verner — viola, Pavel Verner — hoboj, Lída Peterková — klarinet)
prosinec 2013 — Adventní koncert
Petr Semerák

Vzpomínka
na Českou mši vánoční
Rádi bychom fotografií připomněli provedení vánoční
mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nechanicích.
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční (Hej mistře, vstaň
bystře)

Účinkovali spojené sbory: BONA VITA Hořice, CANTUS FEMINAE Nechanice, HLAHOL Nymburk, ZÁBOJ Dvůr Králové n/L, SVATOVAVŘINECKÝ SBOR Nový Bydžov a přátelé
V sólových partech: Miluše Obešlová (soprán), Ludmila Kroupová-Horová (alt), Karel Růžička (tenor), Broněk Vávra (bas)
Doprovázel: Hořický komorní orchestr a přátelé, Jaroslav
Hartl — varhany.
Provedení řídil: Petr Semerák.
A to vše 15. prosince 2012.
Petr Semerák

Přišli jste k nám
V neděli 13. ledna přijel do našeho kulturního domu divadelní spolek z Nového Bydžova „Učitelky hrají dětem“
představit svoji pohádku pod názvem „ZELENINOVÁ POHÁDKA“. Jejich divadelní představení se setkalo s poměrně hojnou účastí našich nejmenších, za což bych chtěla poděkovat hlavně rodičům. Dle ohlasů v hledišti bylo vidět, že
dětem se pohádka líbila. Největší úspěch sklízel nezvedený
skřítek Zeleninka, který dokázal nejednou rozesmát celé
hlediště.
Kateřina Nováková
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ZVEME VÁS K NÁM
TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 2013
Od ledna 2013 je zahájen zápis
do tanečního kurzu pro začátečníky,
který bude probíhat na podzim.
Přihlásit se můžete osobně v KD Nechanice,
na emailové adrese kdnechanice@seznam.cz,
nebo na tel. číslech 495 441 120 a 495 441 966.
Každý 1. čtvrtek v měsíci srdečně zveme děti i dospělé
do malého sálu KD Nechanice na

DESKOVÉ HRY
čtvrtek 7. 2. 2013 od 16.00 hodin,
kde si můžete zahrát mnoho těchto her,
které pro vás připravil oddíl Nechanická trojka.

OZNÁMENÍ!

KD zve všechny děti na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
s názvem

„Pod pirátskou vlajkou“.
V sobotu 16. 2. 2013
v 15.00 hodin.
Na děti čekají soutěže
s pirátskou tématikou,
tanec a diskotéka.

Předplatitele do Východočeského divadla Pardubice
upozorňujeme:
1. představení sezony 2013
bude „Charleyova teta“
v sobotu 23. února 2013
odjezd autobusu z Husova náměstí v Nechanicích
v 16.45 hodin

Na konci programu
jsou děti pasovány na piráty
a obdrží „Pirátský certifikát“.

KD Nechanice Vás zve
na divadelní komedii

Zveme Vás na vystoupení
travesti skupiny

Frankie a Johnny
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky...
I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje!
Johny se právě vrátil z vězení a našel si práci v malé newyorské restauraci, kde pracuje i Frankie. A právě otevřeně prostořeká číšnice ho okouzlí. Jeden večer spolu
náhodou skončí v posteli. A je tady obyčejně neobyčejné ráno. Zatímco Frankie vše
považuje za drobnou aférku, Johnny se zamiloval ... Že by ti dva měli šanci?

Hrají:

Tereza Kostková
a Aleš Háma
v neděli 3. února 2013
od 17.00 hodin
předprodej vstupenek od 21. 1.
v podatelně MěÚ

HANKY PANKY
- „Diskohrátky“
v neděli 17. 2. 2013
od 16.00 hodin
Travesti skupina Hanky Panky uvádí
nový pořad. Zazní nejen známá písnička Hany Zagorové, ale zazní i další známé diskotékové hity.Nenechte
si ujít pořad skupiny Hanky Panky,
která se během několika let stala jednou z nejoblíbenějších formací ve
svém oboru. Více informací na
www.hankypankyshow.eu.
Předprodej v Trafice u Čáslavských,
vstupné: v předprodeji 220,- Kč /
na místě + 30 Kč.
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