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Zpravodaj
3 Kč

Časopis pro občany Nechanic, Starých Nechanic, Komárova, Lubna, Nerošova, Sobětuše, Suché a Tůně

HRADEC KRÁLOVÉ

Město Nechanice a divadelní spolek Obědovice srdečně zvou do Kulturního domu Nechanice
na pohádkovou komedii P. Nováka

O zaláskované
Jarušce Láskové
v neděli 25. září 2011 od 16.00 hodin
Vstupenky je možné objednat osobně v KD Nechanice,
telefonicky na čísle 495 441 120, 495 441 966 a 607 556 621.
Vstupné děti 30,- dospělí 40,-

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
až budete číst tento Zpravodaj, druhý měsíc letních prázdnin bude pomalu (pro někoho hodně rychle) končit.
Dovoluji si Vás ve zkratce informovat
o nejdůležitějších událostech ze života města Nechanice za uplynulé dva
letní měsíce.
Dvacátého června byly zahájeny práce na rekonstrukci budovy mateřské
školy. Ke konci července jsou dokončeny rozvody topení s tělesy, instalace
dvou plynových kotlů, montáž nových
oken a dveří a z větší části zateplena
budova. V měsíci srpnu, tj. již za provozu bude dokončena fasáda a zateplení střechy budovy. Veškeré práce
budou dokončeny do konce měsíce
srpna. Jistě se mnozí z vás přijdou
podívat na nový vzhled budovy po realizaci fasády.
V souladu s předchozími rozhodnutími zastupitelstva města rozhodla
rada města na konci měsíce června
o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy základní školy v ulici
Školská (tzv. Masarykova škola). Jedná se o žádost na Státním fondu životního prostředí. Projekt bude obsahovat zateplení budovy (plášť, půda)
s novou fasádou, výměnu všech oken
a dveří a instalaci tepelných čerpadel.
Instalace tepelných čerpadel je pod-

mínkou pro podání žádosti o dotaci.
V případě realizace bude nutné provést i další stavební práce, které jsou
z hlediska dotace neuznatelné, což
v praxi znamená, že je musí uhradit
investor (město Nechanice). Jedná se
zejména o vyřešení odvodnění dešťových svodů, rekonstrukci tzv. anglických dvorků a odstranění vlhkosti
v suterénu budovy. Termín pro podání žádosti je stanoven na 19. 8. 2011.
V případě úspěchu naší žádosti by
realizace připadala v úvahu v letech
2012–2013. Vzhledem k předpokládanému vyššímu spolupodílu na ﬁnancování této velké akce však bude
na rozhodnutí zastupitelů, zda akci
zrealizovat a omezit ostatní investiční akce a nutné opravy v Nechanicích a také v místních částech.
Vážení občané, vzhledem k množství „zaručených a pravdivých zpráv“,
které kolují po Nechanicích, napíšu několik řádků i ke kauze „(ne)výstavba
hotelu“. V minulosti jsem již o této
kauze psal, takže nyní pouze základní údaje. Pan Čáslavský koupil pozemky na náměstí v roce 1997 za podmínky výstavby menšího hotelu do
deseti let. Podmínka nebyla splněna
a zastupitelstvo schválilo prodloužení této lhůty o tři roky. Byla uzavřena
dohoda mezi městem Nechanice a pa-

nem Čáslavským, která stanovila povinnosti smluvních stran. Mezi jiným
pan Čáslavský složil 200.000,- Kč na
účet města a podepsal směnku na
400.000,- Kč pro případ, kdy nebude výstavba hotelu dokončena do konce roku 2010. Zastupitelstvo města je
názoru, že podmínka, tj. výstavba hotelu nebyla splněna a požaduje u Krajského soudu proplacení výše uváděné směnky. Pan Čáslavský naopak
u Okresního soudu požaduje vrácení
složených 200.000,- Kč na účtu města.
Očekávám, že první jednání u soudů
budou na podzim roku 2011. Nejen já
jsem toho názoru, že vstřícnosti ze
strany města bylo po dobu 13 let v této kauze již dost a dost a soudní spory jsou již nevyhnutelností.
Omlouvám se všem právníkům,
ale pro pochopení jsem nepoužíval
právnické výrazy, ale srozumitelnější slova.
Vážení občané, žáci a studenti, přeji Vám všem pohodový konec letních
prázdnin a dovolených. Všem žákům
a studentům přeji šťastné vykročení
do nového školního roku a zejména
novým prvňáčkům přeji, ať se do školy těší, ať jim radost a úsměv vydrží
i v průběhu celé první třídy. Rodičům
a prarodičům přeji hodně pevných
nervů při výchově svých ratolestí, a to
nejen při psaní školních úkolů.
Jiří Pechar,
starosta města

OZNÁMENÍ
Město Nechanice zveřejňuje v souladu s citací § 39
odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, níže uvedený záměr na prodej obecních
pozemků:
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„Záměr“ na prodej domku čp. 15
stojícího na st. p. č. 90 v k.ú. Nerošov
a st. p. č. 90 v k.ú. Nerošov o celkové výměře 284 m2,
v obci Nechanice, okres Hradec Králové.

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Loučení
se Slabikářem
Ve středu 22. června se třída 1.A
loučila se Slabikářem a samozřejmě
s celým školním rokem. Prvňáčci si
připravili vystoupení, které dopoledne
předvedli svým starším spolužákům
a odpoledne rodičům, sourozencům,
babičkám a dědečkům. Děti zpívaly,
přednášely básničky, zatancovaly taneček. A jak jinak se rozloučit se Slabikářem, než si z něj kousek přečíst.

Odměnou jim byl zasloužený potlesk, protože se opravdu snažili. Na
památku si ze školy odnášeli knížku,
kterou společně vyrobili, aby si jednou mohli zavzpomínat, jak v první
třídě psali a kreslili.
Hana Bergerová

Den zdraví
na 2. stupni ZŠ

A tak malí školáci ukázali, že už to
opravdu všichni zvládnou. Také zahráli veršovanou pohádku O kůzlátkách
a nakonec se rozloučili písničkou:
Každá škola má svůj konec,
jako měla začátek.
A co skončí, to už nikdy
nejde vrátit nazpátek.
Je to pravda, je to pravda,
je to pravda, hepčí,
i když máme školu rádi,
prázdniny jsou lepší.

Již několik let probíhá na naší škole v měsíci červnu Den zdraví.
Pro žáky 2. stupně byla připravena stanoviště, která postupně se svými učiteli navštěvovali a plnili zadané
úkoly. V letošním roce jsme některá
obměnili a zařadili jsme např. canisterapii – léčba psy. Zde se děti seznámily s terapií, která pomáhá starým
lidem a postiženým dětem. Cvičitelka
demonstrovala ukázky z výcviku psů
a někteří si tuto terapii na sobě i vyzkoušeli.
U hasičů byli zvídavější chlapci, kterým se líbily pomůcky – helmy, kleště
i nůžky na vyprošťování zraněných při
dopravních nehodách. Žáci si mohli
prohlédnout i hasičské auto.

Na dalším stanovišti – arteterapie –
léčba uměním vyjadřovali žáci malbou svoji momentální náladu a emoce a ostatní „hádali“, jakou náladu
měl spolužák, co jim obrázek připomínal a jak na ně působil. Na dalším
stanovišti – ochrana člověka při mimořádných událostech a živelních pohromách si žáci připomněli, co jsou
mimořádné události a hlavní zásady
při nich dodržované, složky integrovaného záchranného systému, varovné
signály a telefonní čísla. Ve fytoterapii – léčba bylinkami a aromaterapii –
léčba vůní se dozvěděli žáci o historii bylinkářství a možnosti této léčby.
Děti byly aktivní, poznávaly různé druhy bylinek a na závěr ochutnaly ovocný nápoj, který všechny osvěžil. V první pomoci si žáci opět zopakovali
druhy poranění a ve dvojicích plnili
praktické úkoly – zlomeniny, krvácení. Na posledním stanovišti si vyzkoušeli nepřímou masáž srdce a umělé
dýchání.
Den zdraví byl velmi zdařilý. Ke
zdárnému průběhu dne přispělo i chování žáků a jejich aktivita na stanovištích. Z dotazníku vyplynulo, že se všem
aktivity líbily.
Dík patří všem účastníkům – žákům
za přístup, učitelům za dozor a hlavně
vedoucím stanovišť – především paní
Lehké z mateřské školky, paní Hlavové, dětské sestřičce a paní Havranové, vychovatelce školní družiny i hasičům – D. Melicharovi a J. Galáskovi,
kteří si velmi pěkně připravili aktivity
pro žáky.
N. Pavlíková

Z NAŠÍ HISTORIE

VÝZNAMNÁ VÝSTAVA V JAROMĚŘI - rok 1926

Tato „Hospodářsko-průmyslová výstava severovýchodních Čech“ proběhla ve dnech 3. 7. - 2. 8. 1926 a potvrdila, že v ČSR je hospodářský rozkvět i mimo větší stře-

diska. Této výstavy se zúčastnili také podnikatelé z Nechanic. Jejich exponáty byly zaměřeny hlavně na podporu zemědělství, na zahrádkářství, na různě dodávanou techniku,
manipulační vozíky i lokomobily. V Nechanicích probíhaly významné práce ve strojírně u Nováků, v provozovně
na perleťové knoﬂíky pana Hrušky. Na výstavě tato provozovna v kvalitě a pestrosti výroby uspěla vedle velkovýroby
mušlového zboží A. Wenkeho, který z konchologie – sběratelství lastur, přešel na výrobu průmyslovou.
Na trhy do Nového Bydžova, do Nechanic a také na výše zmíněnou výstavu přijížděli Východočeši, horalové a také obchodníci z Polska a Pruska. Tam se podnikatelé z různých oblastí mohli prezentovat a mnozí byli odměňováni
diplomy.
Nastávající období a hlavně rok 1929 však byly krizové
a mnohé výrobny přešly jen na údržbu. Např. i v Suché po
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přemístění pana Mádleho z čísla popisného 28 do domku č.p. 91 a také u Valenů č.p. 92 byly vybudovány dílny
a kovárny se zaměřením na zařízení vodařské a strojní
pro zemědělství a podobně.

I když z prezentací podniků působících na Nechanicku na různých trzích a výstavách nebyly velké dopady, patřily vždy k přínosu v rozvoji regionu.
J. Carda

STŘÍPKY Z NECHANIC
Pařez Cup 2011

V sobotu 2. 7. 2011 se na fotbalovém stadionu Maracaná ve Starých Nechanicích uskutečnil již osmý ročník
turnaje v malé kopané Pařez Cup 2011, kterého se zúčastnilo celkem 10 týmů. Základní část byla rozdělena do
dvou skupin po pěti mužstvech. Po jejím odehrání postupovali do dvou čtvrtﬁnálových skupin první čtyři týmy do
z každé skupiny.
Do závěrečné osmičky nejlepších týmů se probojovala
i nastupující generace pořadatelů – mladý tým FC Doutnající Pařízci, ale bohužel zápasy ve čtvrtﬁnálové skupině byly jejich posledním vystoupením na letošním turnaji. Snad
se příští rok bude dařit více a naši mladíci budou atakovat příčky nejvyšší.
Zde se mužstva utkala každý s každým a první dva týmy postoupily do semiﬁnále.
Za poměrně chladného a větrného počasí se naplno rozběhly semiﬁnálové boje a v něm se střetla 4 nejúspěšnější mužstva z čtvrtﬁnálových bojů.
V prvním souboji o ﬁnálovou účast se utkala družstva
Údolí hladu a obhájci loňského prvenství Králíky. Po velice
dramatickém průběhu skončilo toto střetnutí výsledkem
2:1 pro tým Údolí hladu, obhájce se musel smířit se zápasem o třetí místo.
Ve druhém semiﬁnále na sebe narazila mužstva Mambo a Tři promile. Po výsledku 6:4 postoupili velcí favorité
turnaje – Mambo.
Zápasy o umístění na stupních vítězů začalo duelem
o třetí místo, ve kterém na sebe narazila mužstva Králíky
a Tři promile. Utkání skončilo vítězstvím týmu Králíky
3:1 a po zásluze obsadili krásné třetí místo.
Finále bylo pak vyvrcholením turnaje a po výsledku
1:1 v základní hrací době následovaly pokutové kopy.
Z vítězství se nakonec radovali fotbalisté týmu Mambo,
kteří zdolali tým Údolí hladu. Nejlepším střelcem turnaje
byl vyhlášen Lukáš Rohlíček z týmu Mambo, který sou-

peřům nastřílel úctyhodných 16 branek. Nejlepším brankářem byl pak vyhlášen Michal Žák z týmu Údolí hladu,
který svými zákroky přiváděl hráče soupeře k zoufalství.
Nad dodržováním pravidel kopané s přehledem dohlížela dvojice rozhodčích – pánové Šmolka Milan a Liebisch
Osvald.
Historicky nejúspěšnější účastník turnaje Pařez Cup je
mužstvo Mambo Team, které triumfovalo celkem dvakrát,
a to v roce 2009 a letos, navíc v roce 2008 vybojovalo
druhé místo a loni připojilo do své sbírky místo třetí.
Během celého dne bylo pro všechny účastníky a návštěvníky fotbalového klání připraveno bohaté občerstvení
v podobě plné udírny dobrot, pečeného prasátka, nanuků,
lahodných nápojů a jiných pamlsků.
I když nám letos nepřálo počasí a místy si vítr dělal, co
chtěl, chtěli bychom závěrem jménem organizátorů všem
zúčastněným poděkovat za hodnotné sportovní výkony
a klidný průběh fotbalového klání.
Již teď se těšíme na další ročník a věříme, že se zde
opět ve zdraví sejdeme a že již tak sportovně i organizačně vysokou úroveň akce opět o něco vylepšíme.
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Tabulka skupina A:
1. Králíky
3
2. Údolí hladu
2
3. Dopravní podnik 2
4. Sloveč
1
5. Svišť tým
0

1
1
0
1
1

0 12:4
1 9:7
2 12:10
2 7:10
2 9:18

Výsledky skupina A:
Králíky – Dopravní podnik
Králíky – Sloveč
Králíky – Svišť tým
Králíky – Údolí hladu
Údolí hladu – Dopravní podnik
Údolí hladu – Sloveč
Údolí hladu – Svišť tým
Dopravní podnik – Sloveč
Dopravní podnik – Svišť tým
Sloveč – Svišť tým

7
5
4
3
1
3:1
1:1
6:1
2:1
2:1
3:1
3:3
4:2
6:3
3:2

Tabulka skupina B:
1. Mambo Team
4 0 0 17:5 8
1. Petrov
3 0 1 15:7 6
2. FC Doutnající
Pařízci
2 0 2 10:11 4
4. Tři promile
1 0 3 9:13 2
5. Geco Star
0 0 4 3:18 0
Výsledky skupina B:
Mambo Team – FC Doutnající Pařízci
4:2
Mambo Team – Tři promile
5:2
Mambo Team – Geco Star
5:0

Maškarní v Tůni

V půlce letošních prázdnin, přesněji 30. 7. 2011, se uskutečnila v Tůni
již druhá venkovní „Maškarní zábava“, která se snažila navázat na loňskou velmi úspěšnou premiéru. Bohužel, tak jak se stává letos v Tůni
téměř pravidlem, počasí akci příliš nepřálo a propršená celá sobota s nepříliš vysokými teplotami jen zvyšo-

Mambo Team – Petrov
3:1
Petrov – FC Doutnající Pařízci
5:0
Petrov – Tři promile
5:3
Petrov – Geco Star
4:1
FC Doutnající Pařízci – Tři promile
3:0
FC Doutnající Pařízci – Geco Star
5:2
Tři promile – Geco Star
4:0
Čtvrtfinálová skupina A:
1. Králíky
3 0 0 14:5
2. Tři promile
2 0 1 6:6
3. Petrov
1 0 2 6:8
4. Dopravní podnik 0 0 3 7:14
Výsledky skupina A:
Králíky – Petrov
Králíky – Dopravní podnik
Králíky – Tři promile
Tři promile – Petrov
Tři promile – Dopravní podnik
Petrov – Dopravní podnik

6
4
2
0
3:2
8:3
3:0
3:1
3:2
3:2

Mambo – FC Doutnající Pařízci 6:1
Mambo – Sloveč
10:0
Údolí hladu – FC Doutnající Pařízci
2:0
Údolí hladu – Sloveč
5:4
FC Doutnající Pařezy – Sloveč
5:3
Semifinále:
Údolí hladu – Králíky
Mambo – Tři promile

2:1
6:4

O 3. místo:
Králíky – Tři promile

3:1

Finále:
Mambo – Údolí hladu
1:1
(6 : 5 na pokutové kopy)

5:2

Konečné pořadí:
1. Mambo Team
2. Údolí hladu
3. Králíky
4. Tři promile
5. Petrov
6. FC Doutnající Pařízci
Staré Nechanice
7. Dopravní podnik
8. Sloveč
9. Svišť tým
10. Geco Star
Petr Soldán

vala obavy, zda vůbec někdo dorazí.
Výběr skvělé – otužilé kapely „MANUÁL“ zaručoval, že alespoň kapela
by na místo dorazit měla. Nakonec se
veškeré obavy ukázaly bezpředmětné – „Tůňáci“, ale nejen oni, opět nezklamali a účast nad polovinou stovky
byla vzhledem k opravdu špatnému

vedení všech masek, ale i díky vynikající kapele a hlavně chuti se dobře
pobavit. Některé jedince nebylo téměř
možné poznat až do odmaskování
a jejich „hraní“ zvolené postavy sklidilo zasloužený obdiv, všem pomáhající „zdravotní sestřička“ nebo nemluvný „dědek“ byli centrem pozornosti

počasí vynikající. Každý, kdo se podobných akcí účastní, snadno pochopí, že skvělá atmosféra večera se dá
popsat jen velmi stěží. Všichni přítomní si maškarní zábavu velmi užili a to
nejen díky nápaditosti a skvělému pro-

a otázek celý večer. Jen pro úplnost
dodávám vyhlášené pořadí nejlepších
masek dle hodnocení poroty, která to
měla letos opět velmi těžké: 1. místo –
králíci z klobouku, 2. místo – Rumcajsova rodinka, 3. místo – jeptišky.
Závěrem bych chtěl všem přítomným
na této akci poděkovat za opravdu perfektní atmosféru a ostatním čtenářům
popřát dost odvahy se podobných akcí
v budoucnu účastnit osobně.
J. Procházka

Čtvrtfinálová skupina B:
1. Mambo
3 0 0 21:3
2. Údolí hladu
2 0 1 9:9
3. Doutnající Pařízci 1 0 2 6:11
4. Sloveč
0 0 3 7:20
Výsledky skupina A:
Mambo – Údolí hladu
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6
4
2
0

Zpívavé noviny
CANTUS FEMINAE 1991–2011
Část třetí – 2002-2006
Druhou dekádu svého sborového a koncertního života
jsme v roce 2002 zahájili krátkým květnovým koncertem
v kostele Sv. Vavřince v Novém Bydžově. V závěru stejného měsíce bylo opět realizováno setkání sborů Festiválek.
Další koncert se uskutečnil až v říjnu tohoto roku. Byla
to první delší cesta a to až do severočeského Varnsdorfu,
kde jsme přispěli vystoupením na benefičním koncertu

ZUŠ. Autobusem s námi cestoval také sbor Bona vita z Hořic, který přibyl do portfolia sborů sbormistra Petra Semeráka. Byl to také počátek spolupráce sborů především
při přípravách adventních koncertů. Ty také byly realizovány. Nejdříve samostatné zpívání ve Zlatém sále zámku
Hrádek u Nechanic, kde našimi hosty byl varhaník Ondřej
Vávra a Pěvecký sextet rodiny Čančíkovy z Nové Paky. Pak
následovaly koncerty ve spojení sborů Cantus feminae,
Bona vita, Svatovavřineckého sboru z Nového Bydžova
a řady sborových přátel. Za doprovodu Hořického komorního orchestru byla připravena Missa pastoralis F. X. Brixiho. Tento společný krok zahájil budoucí letitou spolupráci.
Rok jsme zakončili koncertem v kostele v Konecchlumí. Úžasnou akustiku v celkovém dojmu umocnila také zde
instalovaná Křížová cesta malíře Vladimíra Komárka. Fascinující prostředí. Štědrovečerní Předpůlnoční zpívání v nechanické modlitebně bylo skutečně posledním vystoupením.
Rok 2002 nebyl koncertně bohatý. Ale byla to již předzvěst
náročných let následujících.
Tříkrálový koncert na počátku roku 2003 uskutečněný
v kostele ve Všestarech zahájil další rok. Jaro bylo věnováno přípravě a nácviku nového repertoáru. Představili jsme
jej poprvé na květnovém koncertu v kapli Dolního Přímu
a následně na slavnostním zasedání Městského zastupitelstva v Nechanicích a květnovém Festiválku. V červnu jsme
byli pozváni do Fričova domu v Lázních Bělohrad a zpívali při oslavách 775. výročí města Nechanice.
Ihned po prázdninách sbor čekala první zahraniční
cesta. Navázali jsme kontakt se sborem VALVASOR Krško ze Slovinska, a tak jsme na jeho pozváni zamířili ve
dnech 12.-15. září 2003 do Krška. Vedle přátelských setkání jsme koncertovali v kouzelném kostele v Kostanjevici a druhý den jsme přispěli zpěvem při dopolední mši
a také krátkým samostatným koncertem před zaplněným
kostelem v Kršku. Naše zahraniční premiéra dopadla výtečně, byla to velká motivace do další sborové práce.

Adventní koncerty jsme zahájili společným provedením Brixiho Missa pastoralis v renovované smiřické kapli (spojené sbory a Hořický komorní orchestr), tradičním
zámeckým zpíváním, kde byl hostem varhaník Václav
Uhlíř, a také koncerty v Domově důchodců v Humburkách a kostele v nedaleké Boharyni, kam jsme se koncertně vrátili také na Velikonoce následujícího roku.
Ještě před tradičním květnovým Festiválkem 2004 jsme
obdrželi pozvání přátel ze sboru Cantus k samostatnému
koncertu do Jaroměře, kde jsme vystoupili v městském
muzeu. Byl to vlastně první krok k opravdovému koncertování, kdy vše závisí jen a jen na našem výkonu. Byl to
dobrý vstup.
Na Festiválku v květnu jsme přivítali přátele ze slovinského Krška. Mohli jsme tak oplatit jejich pozvání a kromě zpívání jím nabídnout také prohlídku zajímavostí našeho regionu.
Rok 2004 byl také Rokem české hudby, kdy mnoho
hudebníků aktivně slavilo onu hudebně významnou čtyřku. Přispěl náš sbor.
V první řadě koncertem ve smiřické kapli za spolupráce varhaníka prof. Václava Uhlíře. Podařilo se nám
zde provést zvukový záznam, a tak vzniklo naše domácí
druhé CD s příznačným názvem Pocta české hudbě.
Podzimní část roku jsme zahájili zajímavým zpíváním
v prostorách kostela Nejsvětější trojice v Kuksu a ještě
v říjnu jsme přivítali na naší půdě Pěvecký sbor Vítězslava Nováka Znojmo.
Adventní sérii roku jsme zahájili na zámku Hrádek a následně v Roudnici při rozsvícení stromku. Následovaly společné koncerty opět s Brixiho Missa pastoralis (Hořický
komorní orchestr) ve Dvoře Králové, Nechanicích, Novém

Bydžově. A vždycky lidsky příjemné štědrovečerní předpůlnoční zpívání v nechanické modlitebně.
Po pravidelných zkouškách na počátku roku 2005 jsme
vyrazili v dubnu na koncert do Znojma. Zde jsme vystoupili v aule Střední pedagogické školy a nezapomněli jsme
na prohlídku pamětihodností tohoto historického města.
Před tradičním Festiválkem se konal jiný sborový festival v Hradci Králové, kde jsme koncertovali v evangelickém kostele společně s chlapeckým sborem Bonifantes
z Pardubic a Kantilenou Hradec Králové. Zajímavá zkušenost především pro zbavování se trémy.
A pak již Festiválek 2005 se spoustou zajímavých a velmi kvalitních sborů.
Ještě v červnu jsme dostali pozvání na koncert v kostele na Pecce v rámci Harantovských hudebních slavností.
Asi jsme do rámce festivalu především renesanční hudby
přímo nezapadli, ale byli jsme s naším repertoárem oživením.
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Říjnová koncertní cesta vedla na sever Čech do Nového Boru, respektive do krásného barokního kostela ve
Sloupu. Koncert nahrával profesionální zvukař, ale bohužel jsme výsledek dále nezužitkovali.
Adventní závěr roku byl střídmější než v jiných letech.
Tradiční zámek Hrádek s hostem Václavem Uhlířem a recitátorem Františkem Jansou. Svým dílem jsme přispěli
na benefičním koncertu na opravu kostela na Probluzi.
Tady bych rád dodal, že jsem se zde setkal se Slávkou
Pěchočovou, dříve mojí žákyní na gymnáziu v Novém Bydžově, dnes vynikající klavíristkou. A dodnes chystáme nějaký společný koncert.
Koledami a punčem provoněné předpůlnoční zpívání
v nechanické modlitebně - jaký lepší závěr roku.
Netušili jsme na počátku roku 2006, že ač je to rok
naší dospělosti - tedy 15 let činnosti sboru - že bude také
bohatý na zahraniční kontakty.
Již ten první 5. května byl prestižní a poučný a navíc
se konal v našem nechanickém kostele. Koncertovali jsme
společně se sborem IVAK Jeugd-Vocaal Ensemble z Holandska. Trochu nás i pana faráře zaskočila dekorace holandského sboru s obrazy Rembrandta, ale nakonec vše
mělo vysokou hudební a společenskou úroveň.
Ještě v tomtéž měsíci jsme malým autobusem vyrazili
na naši první soutěžní účast. Cílem bylo Námestovo na
Slovensku, kde se konala mezinárodní sborová soutěž
v duchovní hudbě. Předsedou poroty byl J. M. Dobrodinský a jeho pochvala a především pak stříbrné pásmo bylo pro nás překvapením a obrovskou radostí. Určitě to
v našich členkách posílilo pěvecké sebevědomí.
Květen byl ukončen Festiválkem, kde krom sborů českých jsme uvítali naše přátele z anglického Maidstone.
Bylo to pro nás radostné setkání a naše přátelství trvá
dodnes.
Pěvecky bohatý byl i červen. Nejdříve koncert na pouti v nedaleké Žiželevsi. Pak jsme zpívali na vernisáži prv-

ní knihy naší členky Evy Kulhánkové, a to přímo v auditoriu Univerzity Hradec Králové. Jsme na ni hrdí, a kdo
z vás její prvotinu nečetl, napravte to. Je to o nás a od nás
z Nechanic.

A jako třešinka na dortu ještě zpívání v Kuksu v kostele
Nejsvětější trojice. V srpnu proběhla v našem kostele slavnostní mše za přítomnosti hradeckého biskupa Msgr. Dominika Duky. Bylo to naše první setkání s tímto skvělým
člověkem a jsme rádi, že nebylo i posledním. A to jsme netušili, že zpíváme za přítomnosti budoucího arcibiskupa.
Po prázdninách jsme zajeli zazpívat klubu důchodců do
Horky u Chrasti nedaleko Chrudimi.
V sobotu 21. října se konal slavnostní koncert k patnáctinám našeho sboru. Obdrželi jsme velký občanský sborový průkaz a zazpívat a zatančit přijel folklórní sbor Krajina z Olomouce, jehož sólovým zpěvákem a tanečníkem byl
nechanický Ondřej Kašpar. Byl to příjemný večer s mnoha dalšími hosty a bývalými členkami sboru.
V listopadu jsme přivítali naše přátele z německého Coburgu na společném koncertě v našem kostele.
Adventní koncert v nechanickém kostele ukončil jubilejní a úžasný rok.
Petr Semerák

ODPOLEDNE PRO ŽENY – PÉČE O TĚLO
Zveme vás na další Odpoledne pro ženy, které je tentokrát zaměřeno na péči o vaše tělo.
Na programu bude představení RB STUDIA, které se zabývá neinvazivní bezbolestnou liposukcí.
Tuto metodu využijete, pokud potřebujete:

omladit obličej a odstranit vrásky • vytvarovat postavu • léčit a redukovat celulitidu
redukovat strie • vyhladit kůži po liposukci
bezbolestně odstranit tuk z větších částí a ploch těla.
Veškeré další informace se dozvíte v kadeřnictví Renaty Klenotové, kde bude Odpoledne pro ženy probíhat.

KDY? 9. září 2011 od 16.00 hodin
KDE? Kadeřnictví Renata Klenotová, Palackého 53, Nechanice 503 15
před procedurami

po procedurách

před procedurami
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Srdečně vás zveme do Kulturního domu v Nechanicích na
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TELEVARIETÉ 2011
HANKY PANKY

v neděli 18. září 2011 od 17.30 hodin

Televarieté 2011 - to je název zbrusu nového zábavného
pořadu nejlepší české travesti skupiny Hanky Panky,
která opět po půl roce přijíždí se show plnou nápaditých
kostýmů, vtipných scének a především hudebních melodií.
Slečny Dolores, Stefany, Sofia a mistr Alex tentokrát
zavzpomínají na oblíbený televizní pořad 80. let,
který v jejich podání přenesli do současnosti.
Kromě známé moderátorské dvojice Vladimíra Dvořáka
a Jiřiny Bohdalové, kteří nemohou samozřejmě
v pořadu s tímto názvem chybět, přijali pozvání
do TELEVARIETÉ skupiny Hanky Panky zpěvačky
a zpěváci, například Naďa Urbánková, Karel Zich,
Jiří Korn spolu s Helenou Vondráčkovou, Věra Špinarová,
Ilona Csáková, Helena Vrtichová s nezapomenutelným
hitem Diridonda, ale i hvězdy ze zahraničí Bonnie Tyler,
Shakira, Kylie Minoque a další.
Pořad, který se těší oblibě v řadě vyprodaných sálů
po celé České i Slovenské republice,
přiváží skupina Hanky Panky i do Nechanic.

Předprodej vstupenek
v prodejně tabáku v Nechanicích.
Vstupné v předprodeji 210,- Kč, na místě 230,- Kč.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ !!!
Máte už dost televizní zábavy?
Chcete se bavit aktivně? • Chcete zkusit něco nového?
Slyšeli jste o ochotnickém divadle a legraci při zkouškách?
Chcete si to také zkusit?

Odpověděli jste pětkrát ano? Výborně!
Přijďte a společně zkusíme vzkřísit ochotnické divadlo v Nechanicích.
Potřebujeme herečky a herce,
ale i lidi do zázemí – nápovědy, výtvarníky kulis, maskéry a další.
Hlásit se můžete osobně v KD nebo na telefonech

495 441 120, 495 441 966 a 607 556 621

TANEČNÍ 2011

KONTAKT: Nikola Jankù  775 201 478

SLUBY:

Kurz tanečních pro začátečníky 2011 začínáme
10. 9. 2011 v 18.00 hodin.
Kulturní dům bude otevřen 1 hodinu před zahájením.

FILHARMONIE

Upozorňujeme přihlášené občany, že odjezd autobusu
do Filharmonie Hradec je dne
29. 9. 2011 v 18.00 hodin z Husova náměstí v Nechanicích.
Muzikál MUŽ Z KRAJE LA MANCHA předvede
Východočeské divadlo Pardubice.
Z důvodu malého zájmu o koncert k poctě S. Červené,
si musí zájemci vyměnit kupóny za vstupenky osobně.

Nechanický zpravodaj vydává redakční rada města Nechanice, nákladem 500 ks, cena výtisku 3,- Kč.
Uzávěrka č. 9 /2011 do 12. 9. 2011. Příspěvky zasílejte na adresu Kulturního domu v Nechanicích pí Matouškové,
e-mail kdnechanice@seznam.cz a kninech@volny.cz. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady.

