MĚSTO NECHANICE PRO VÁS

ROZSVÍTÍ
VÁNOČNÍ STROM
na Husově náměstí v Nechanicích
první adventní neděli

2. prosince 2012
! vánoční trhy od 14 hodin
" zboží různého druhu
" zabijačkové občerstvení
" nápoje pro zahřátí a jiné pochoutky
! v 14.15 - slavnostní úvodní slovo
! po celou dobu akce malý kulturní program
! andělská pošta — napište svoje přání
pro děti za přání sladká odměna od anděla
! rozsvícení stromu v 16.30
Přij=te zahájit advent se svými blízkými.
Jste všichni srdečně zváni.

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
měsíc listopad 2012 je v polovině
volebního období 2010—2014, na které dostalo důvěru zvolených 15 členů
zastupitelstva. Využívám tedy této příležitosti ke krátkému zhodnocení uplynulých dvou let a to zejména z pohledu významnějších investičních akcí.
V roce 2011 se podařilo městu Nechanice zrealizovat následující akce.
Rekonstrukce chodníků včetně výstavby nových přechodů ve Starých
Nechanicích a to za finanční podpory
(cca 60 %) ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Rekonstrukce budovy mateřské
školy — nové plynové topení, výměna
oken a dveří, zateplení pláště budovy
a zateplení střechy. Přibližně dvě třetiny nákladů byly hrazeny ze Státního fondu životního prostředí.
V letošním roce 2012 se jedná o výstavbu infrastruktury v lokalitě „U bytovek“ ve Starých Nechanicích. V současné době probíhá kolaudace sítí, kde
investorem bylo město Nechanice (kanalizace, voda, plyn, veřejné osvětlení,
komunikace včetně parkovacích ploch).
Na výstavbu vodovodu a kanalizace se
podařilo zajistit dotaci z Královéhradeckého kraje. Přípojky a přeložka telefonního vedení byly provedeny až na
počátku měsíce listopadu. Stále čekáme na zhotovení pěti přípojek elektrické energie a zhotovení přeložky
stávajícího rozvodu elektrické energie.
Bohužel společnost ČEZ má termín
na zhotovení přípojek 24 měsíců a to
od doby zaplacení připojovacího poplatku. Snad se tedy dočkáme v prvním pololetí roku 2013 a budeme moci stavební pozemky prodat zájemcům.
Největší letošní akcí je rekonstrukce budovy Masarykovy základní školy,
která byla zahájena v měsíci červenci. K dnešnímu dni jsou dokončeny
výměny oken a dveří, probíhá zateplování stěn budovy včetně vrchní fasády. Jsou nainstalována tepelná čerpadla, k přepojení na topný systém
by mělo dojít do konce měsíce listopadu. V zimních měsících bude provedeno zateplení podlahy půdy. Na jaře
roku 2013 (dle klimatických podmínek) se bude pokračovat v zateplování
stěn budovy a o letních prázdninách
budou dokončeny stavební práce v suterénu budovy (odstranění vlhkosti).
Dotaci jsme obdrželi ze Státního fondu životního prostředí a to přibližně
ve výši 80 %.
A co doposud není hotovo či alespoň zahájeno?

Rekonstrukce budov čp. 48 (bývalá radnice) a čp. 177 na Husově náměstí, po které by měl vzniknout multifunkční objekt — sídlo městského
úřadu, galerie, místnosti pro spolky
a sdružení, víceúčelový sál (využití
jako divadelní sál, obřadní místnost
atd.).
Výstavba víceúčelového sportovního areálu na místě stávajícího hřiště
u stavebnin, kde by kromě fotbalového hřiště vzniklo také víceúčelové hřiště na ostatní sporty a samozřejmě i objekt se šatnami a sociálním zařízením
pro potřeby sportovců a školy (hodiny tělesné výchovy).
Doposud se nám nepodařilo přesvědčit investory na výstavbu infrastruktury v lokalitě „u hřbitova“. Tato tolik potřebná akce je závislá na
získání dotace alespoň na některé sítě a poté snad budeme pro investory
zajímavější.
A co mají tyto akce společné? Nemůžeme je realizovat bez výrazné dotační spoluúčasti. Je jedno, jestli se
podaří sehnat peníze evropské, státní
či krajské. Zahájení stavebních prací
je tedy podmíněno získáním dotace.
Snad se nám to podaří v roce 2013,
kdy končí dotační období 2007—2013.
Pokud ne, budeme mít naději v dalším
dotačním období 2014—2017. I když
dnes nikdo neví, jaké budou skutečné priority v dotačních titulech a také
nejsou známy pravidla jednotlivých
výzev. My jsme však připraveni, kromě tří výše uvedených akcí jsou projekčně připraveny i kanalizační řady
pro místní části Tůně a Suchá. Připraví se také projektová dokumentace
na rekonstrukci budovy zdravotního
střediska. Myslíme si, že si lidé zaslouží budovu odpovídající 21. století.
Těžko předvídat, zda případnou dotaci obdržíme v rámci snížení energetické náročnosti či bezbariérovosti
budovy. Každopádně hodláme objekt
zateplit, vybudovat výtah, zrekonstruovat sociální zařízení atd.
V těchto dnech se rovněž rozhoduje o skutečnosti, zda bude možné
vybudovat dvě nové účebny v půdním
prostoru budovy Masarykovy základní školy. V případě, že obdržíme kladná stanoviska zejména od hygieniků
a hasičů, bude možné pracovat na
projektové dokumentaci a následně
i na výstavbě těchto učeben. Po následné úpravě sociálního zařízení by
bylo možné ponechat třetí oddělení
mateřské školky v této budově školy. Výjimka od Krajské hygienické sta-
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nice totiž končí ke dni 30. 6. 2014.
A nemuselo by se tedy přistavovat nové třetí oddělení k budově mateřské
školky.
Kromě větších investičních akcí se
nám daří realizovat i menší projekty
a to zejména prostřednictvím výzev
MAS Hradecký venkov. Namátkou výměna oken na budově úřadu, ke konci letošního roku proběhne oprava
vstupního prostoru na hřbitově v Nechanicích (vrata, vrátka, pilíře, zdi).
Jak je z předešlého textu zřejmé,
město Nechanice ze svého rozpočtu
nemůže realizovat větší investiční akce. Přesněji řečeno může, ale tak jednu za volební období. Proto je nutné
zkoušet štěstí při podávání žádostí
o dotace. Já jsem optimista a proto si
myslím, že v posledním roce (2013)
dotačního období uspějeme minimálně s jedním projektem a s ostatními
pak v nových výzvách v letech následujících.
Samozřejmě, že odvrácenou stranou velkých akcí jsou úvěry nutné na
spolufinancování. Každý úvěr je závazek do budoucna. Já osobně nejsem
přítel jakéhokoliv zadlužování, ale pokud obdržíme dotace řádově ve výši
60 % a více, tak to jsou peníze, které
zlepšují občanům život ve městě a nemusely být vynaloženy z obecního rozpočtu. A hlavně po roce 2017 bude
možnost získání dotací pro menší obce velmi a velmi obtížná.
Vážení občané, nechci celý příspěvek do tohoto Zpravodaje pouze informovat o pracovních záležitostech
a tak si Vás dovoluji pozvat na předvánoční akce konané v Nechanicích.
Záleží na každém z nás, jestli si z nabízených, převážně kulturních a církevních akcí vybere, kterých se chcete
zúčastnit. První z nich je již tradiční
„Rozsvícení vánočního stromu“, které
se bude konat 2. prosince na Husově
náměstí u příležitosti zahájení adventu. Odpoledne proběhnou kulturní vystoupení, mimo jiné našich nejmenších
dětí ze školky a školy. Samozřejmostí
bude dobré občerstvení pro hladové
i žíznivé, prodejní stánky nejen s vánoční tématikou a překvapení zejména pro nejmenší. Vlastní rozsvícení
stromu a celého náměstí proběhne
v 16.30 hodin.
Dámy a pánové, přeji nám všem
vše dobré, hodně úsměvů a dobré nálady v podzimním zamračeném čase.
Dětem přeji plnou punčošku od Barborky a bohatou nadílku od Mikuláše. A nám všem hodně pohody v období adventu.
Jiří Pechar
starosta

Termíny svatebních obřadů
v roce 2013
OBŘADNÍ SÍŇ NECHANICE (bez poplatku)
L e d e n :
pátek
8. 1. 2013
Ú n o r :
pátek
15. 2. 2013
B ř e z e n :
pátek
15. 3. 2013
D u b e n :
pátek
19. 4. 2013
K v ě t e n :
pátek
24. 5. 2013
Č e r v e n :
pátek
7. 6. 2013
Č e r v e n e c :
pátek
26. 7. 2013
S r p e n :
pátek
16. 8. 2013
Z á ř í :
pátek
20. 9. 2013
Ř í j e n :
pátek
11. 10. 2013
L i s t o p a d :
pátek
8. 11. 2013
P r o s i n e c :
pátek
6. 12. 2013
V KAPLI SV. ANNY A NA NÁDVOŘÍ STÁTNÍHO ZÁMKU
HRÁDEK U NECHANIC (S POPLATKEM)
DUBEN:
pátek 26. 4. 2013
sobota 27. 4. 2013
KVĚTEN:
pátek 17. 5. 2013
sobota 18. 5. 2013
ČERVEN:
pátek 14. 6. 2013
sobota 15. 6. 2013
ČERVENEC: pátek 12. 7. 2013
sobota 13. 7. 2013
pátek 19. 7. 2013 NÁDVOŘÍ ZÁMKU
SRPEN:
pátek
9. 8. 2013
sobota 10. 8. 2013
pátek 23. 8. 2013 NÁDVOŘÍ ZÁMKU
ZÁŘÍ:
pátek 13. 9. 2013
sobota 14. 9. 2013
ŘÍJEN:
pátek
4. 10. 2013
sobota
5. 10. 2013
Cena: nájemné (zámek)
5.000,- Kč (bez DPH)
správní poplatek (Městský úřad Nechanice) 1.000,- Kč
režijní náhrada (Městský úřad Nechanice)
1.500,- Kč
Informace: Městský úřad Nechanice — matrika
tel. 498 773 813

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti — materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
(více na www: diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
# Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
# Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
# Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
# Domácí potřeby — nádobí bílé i černé, skleničky — vše
nepoškozené
# Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
# Obuv — veškerou nepoškozenou
# Hračky — nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
# ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce — z ekologických důvodů
# nábytek, jízdní kola a dětské kočárky — ty se transportem znehodnotí
# znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 10. 12. 2012, 11. 12. 2012, 12. 12. 2012
čas:
od 15.00 hodin do 16.30 hodin
místo: dvůr bývalé radnice na Husově náměstí
v Nechanicích čp. 48
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. číslech:
224 316 800, 224 317 203

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Halloween
Konec října byl ve 3.—5. třídách ve znamení Halloweenu.
Školou se proháněli duchové, kostlivci, čarodějnice a spousta dalších příšer. Učebny jsme si vyzdobili strašidelnými
obrázky, vydlabali velké dýně a z malých vyrobili panáčky

„dýňáčky“. Děti se dozvěděly zajímavé informace o tomto
svátku, řešily tajemné slovní úlohy, naučily se anglickou
básničku i písničku a zahrály si různé hry. Den jsme ukončili hostinou, na které se podávaly „pravé“ halloweenské
pochoutky.
Hana Bergerová
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Škola nanečisto

Zprávičky z naší školičky

„Před školou, za školou nebudu se bát, půjdu si tam
hrát“ — to je název projektu, který v loňském školním roce uspěl v dotačním řízení z programu Podpora a rozvoj
zdravého životního stylu a Královéhradecký kraj na něj poskytnul dotaci ze svého rozpočtu. Projekt je určen všem
dětem předškolního věku, které navštěvují školku v Nechanicích. Jeho cílem je usnadnit přechod z mateřské školy do 1. ročníku ZŠ tak, aby probíhal v bezpečném prostředí, bez stresu a bez adaptačních potíží.

Než jsme se nadáli, první dva měsíce letošního školního roku jsou za námi. Mnohé děti si už zvykly chodit každý den do školky, ale do třídy Srdíčko stále ještě přicházejí nové děti, a tak není o slzičky nouze.
Aby děti rády chodily do školky, tak pro ně učitelky denně připravují zajímavý program a vymýšlejí různé akce.
Větší děti se účastnily Dřevíčkové dílny, která se dětem líbila a vyrobily si zajímavé hračky.
Také k nám opět přijelo divadélko paní Vlčkové s loutkovou pohádkou O Šípkové Růžence.
Pro předškoláky je letos nově připravený projekt, který
se nazývá Před školou za školou nebudu se bát, půjdu si
tam hrát. Děti chodí do prvních tříd, kde si hrají na školu.
V měsíci listopadu se těšíme, že k nám do školky přijdou
tawkové a mamky a prožijeme odpoledne, kdy si spolu budeme všichni hrát.
A než se nadějeme, bude tu předvánoční čas. Ale o tom
až zase příště.
J. Barvířová

ZPRÁVY
ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Na jaře probíhala přípravná fáze projektu a v říjnu
jsme začali s vlastní realizací. V průběhu roku se děti spolu s paní učitelkou ze základní školy budou připravovat
na práci, která je čeká v 1. třídě. Předškoláci se seznámí
s prostředím školy i družiny a společně projdou různými
výchovně vzdělávacími oblastmi, jako je český jazyk, matematika, prvouka, estetická a tělesná výchova. V červnu 2013
bude projekt ukončen a zhodnocen.

V tomto školním roce budeme při naší práci vycházet z vytvořeného výchovně vzdělávacího plánu „Pojxme
na to od lesa“. Činnostmi a aktivitami, které jsou rozděleny do pěti okruhů: 1. Les — září a říjen, 2. Město — listopad a prosinec, 3. Vzduch — leden a únor, 4. Půda —
březen a duben, 5. Voda — květen a červen, chceme v dětech probouzet vnímavost a přirozený zájem o přírodu
a okolní svět jako celek. Budeme se pomocí her, jednoduchých experimentů a pracovních aktivit učit, jak šetřit

Ze získaných prostředků byly pro školu zakoupeny nové didaktické pomůcky (např. demonstrační počítadlo, krokovací pás s čísly, skládací kostra lidského těla, koberec se
skákacím panákem) a také pracovní sešity a drobný výtvarný materiál pro předškoláky.
Hana Bergerová

energiemi, papírem i dalšími věcmi, jak pečovat o rostliny a živočichy, jak pomáhat životnímu prostředí a tím
i sami sobě.
V září jsme začali tradičně seznamovacími hrami. Nové děti z prvních tříd se bezproblémově zapojily do našich
činností. Rozdělili jsme se do skupin — Motýlci, Ptáčata
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a Kytičky, a vyzdobili jsme si klubovny. Celý podzim jsme
chodili na vycházky do parku a do lesa, hráli jsme ekohry,
sbírali přírodniny a pak z nich tvořili. Četli jsme si příběhy o stromech a zvířátkách. Na konci září nás poctil svou
návštěvou kouzelník Waldini. Jeho vystoupení bylo hezké,
humorné a velice nás pobavilo. Některá kouzla a triky byly neuvěřitelné.
V říjnu jsme se podruhé zapojili do charitativní akce
pořádané Dětským domovem Nechanice. Ve školní kuchyňce jsme pekli posvícenské koláče, které jsme hned
večer prodávali na Posvícenské zábavě v místním kulturním domě. Výtěžek z prodeje (670,- Kč) jsme předali řediteli DD p. Holečkovi. Jsme velice rádi, že jsme mohli
alespoň „trochou“ přispět na letní pobyty dětí z dětského
domova.
V měsících listopadu a prosinci se budeme zabývat historií a pověstmi o Nechanicích, tradicemi spojenými s adventem a Vánocemi a tříděním odpadového materiálu. Budeme zjišwovat, jak předcházet vzniku odpadů a jaký vliv
má doprava na zdraví a na životní prostředí u nás ve městě. Chtěli bychom navštívit i nějaké naše městské instituce a organizace. Také nás čeká příprava a organizace akce „Hledání Ježíška“, na kterou vás samozřejmě srdečně
zveme. Doufáme, že nám počasí bude přát jak na tuto akci, tak i po všechny zimní měsíce. Opravdu bychom si rádi užili zimy se vším všudy.

Školní družina
při ZŠ a MŠ Nechanice
a Odbor kultury
MěÚ Nechanice
si vás dovolují pozvat na

„TRADIČNÍ
HLEDÁNÍ JEŽÍŠKA“
Srdečně Vás zveme na zimní procházku k živému Betlému ve čtvrtek 20.12. 2012 v 17.00 hodin. Sraz
před Kulturním domem v Nechanicích, kde budeme očekávat příjezd Anděla.
Vezměte s sebou lucerničky a lampiónky. Společně
se pak vydáme hledat
Ježíška, zazpíváme mu
koledy a všechny děti
na oplátku dostanou
malou odměnu. I pro
dospělé bude opět nachystáno „něco na zahřátí“.

Do nového roku vám přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů.
Za školní družinu

vychovatelka Eva Havranová

Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři,
maminky našich nejmenších dětí se rozhodly, že prázdninové dopoledne 26.10. stráví společně v herně mateřského centra. Podzimní den tak dětem zpestřila pohádka
Hrnečku, vař! Protože se v pohádce navařilo velké množství kaše, děti ji s chutí snědly k obědu.
V pondělí 29.10. jsme si chtěli pod vedením Kateřiny
Novákové vyrobit podzimně laděný věnec, po víkendové
chumelenici jsme ale změnili názor a věnce jsme pro jistotu oblékli do vánočních kabátů.
Hned v úterý 30.10. jsme ve tvoření pokračovali, oslovili jsme rodiče, aby přišli pomoct dlabat dýně na letošní
světýlka. Podařilo se nám zajistit velké množství dýní, do
kterých bylo potřeba vyřezat různé strašidelné motivy. A nastal den, na který se již sedmý rok všichni moc těšíme. Kdo
má rád strašidelnou atmosféru, nechyběl ani letos. Dopoledne celé propršelo, aby nás den 1. listopad nezklamal
a v bezvětří a bez deště jsme se mohli v 17.00 sejít jako
každoročně na nechanickém náměstí. Poprosili jsme o pomoc s přípravami i obyvatele domů, kolem kterých se letošní průvod vydal. Moc děkujeme za rozsvícené svíčky,
skleničky, dýně i za strašidýlka, která naši cestu vedenou
bludičkami zpestřila, bylo se na co dívat. Po cestě děti viděly různé lesní skřítky podzimníčky, ale i jiná strašidla,
která vzbuzovala respekt. Milým strašidýlkem byla osvětlená postavička, která předala všem dětem svítící tyčinku
na cestu. Konec naší procházky oznamovala hudba bubnů,

která byla slyšet už z dálky. Na fotbalovém hřišti na nás
čekalo mnoho strašidel vyhřívajících se u ohně. A nejlepší
bylo, že si děti mohly na bubny a další „hudební nástroje“
ze sběrného dvora zahrát pod vedením odborníků samy.
Pro rodiče jsme na sobotní odpoledne 10.11. připravili velmi potřebný kurz první pomoci. Zkušený záchranář
pan Lukáš Verfl poskytl nejdůležitější informace týkající se
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záchrany lidského života a připravil i modelové situace,
kde si mohli rodiče získané poznatky ověřit a vyzkoušet
v praxi. Z přednášky si všichni odnášíme poznatek: „Lepší pomoc nějaká, než
žádná!“ Potřebné informace lze získat i na:
www.resuscitace.cz.
Na další hodině
aranžování jsme vytvářeli už opravdu vánoční výzdobu - naučili
jsme se vyrobit girlandu.
Při našem MC proběhl další víkendový
kurz pro těhotné, který vede Petra Kratochvílová.
Pokud se vám naše aktivity líbí, přijxte
mezi nás.
Hana Jarošová

STŘÍPKY Z NECHANIC
ŽIŽKŮV SBOR V NECHANICÍCH
Neděle
Středa
Neděle
Středa
Neděle
Středa

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁNÍ
V LISTOPADU A PROSINCI 2012
25. listopadu 14:00
Bohoslužba
5. prosince
18:00
Biblická hodina
9. prosince
14:00
Bohoslužba
19. prosince
18:00
Biblická hodina
23. prosince
14:00
Vánoční Bohoslužba
2. ledna 2013 18:00
Novoroční pobožnost

RADOSTNÉ VÁNOCE
„A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci
se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se
jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se
vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto
vám bude znamením: Naleznete děwátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“
Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojxme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam
stalo, jak nám Pán oznámil“. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děwátko položené do jeslí. Když je spatřili,
pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to
uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli.
Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.
Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu
jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka
počala.“
(Bible, evangelium sv. Lukáše)

Jménem Náboženské obce Církve československé husitské v Nechanicích přeji radostné i pokojné prožití adventu i Vánočních svátků a mnoho sil do roku 2013!
farář Rostislav Kotrč

Ne slova, ale činy o nás hovoří
Mistr svým žákům často říkal: „Vaší duši prospěje mnohem víc, když místo prázdného žvanění o změnách a osvícení, půjdete připravit dřevo na oheň, zametete dvůr a umyjete špinavé nádobí.“
D.C.
Tento „koan“, tedy výrok budhistického mistra, je velice
aktuální pro naši dobu. Zažíváme dobu plnou slov bez vnitřního obsahu, filozofování a politických řečí, které už nikdo
neposlouchá, velká slova o pravdě, kterým nikdo nevěří. To,
co činí slova skutečnými, je jejich obsah podložený činy. V době adventu a následně Vánoc, kdy člověk na sklonku roku
rekapituluje díl svého života, bychom se měli také zamyslet
nad tím, zdali nejen naše činy, ale i slova byla v pořádku, nebyla prázdná a zda to co říkáme, nebo prezentujeme je podloženo i naším životem. Uvědomit si, zdali život i řeč je ve
vzájemném souladu. Vždyw pokud se podíváme na vánoční
příběh, kdy pastýři a další lidé přicházejí do Betléma poklonit se právě narozenému Ježíškovi, přinášejí mu nejen chválu a díky, ale také dary hodné krále. To, aby ukázali, že svá
oslavná slova myslí opravdu vážně. Pak i Ježíš v dospělém
věku, kdy kráčel po této zemi, si byl vědom, jak je důležité
říkat nejen slova, ale i konat, potvrzoval to, co zvěstoval zázraky a znameními.
Proto až se budeme ve svém nitru připravovat v období
adventu, nebo budeme o Vánocích slavit se svými blízkými
svátky narození Božího syna Ježíše z Nazaretu, mysleme na
tuto zásadu, že všechna naše slova a zvlášw slova o lásce, důvěře, pokoji, pravdě by měla být podložena i našimi praktickými skutky a naším životem. Protože to, kdo a kým opravdu jsme, nedokážeme plně ukázat bohatostí našich slov,
ale bohatostí našich činů.
farář Rostislav Kotrč
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CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ
Setkání knihovníků a kronikářů v Roudnici
Ve čtvrtek 8. 11. 2012, při příležitosti pořádání „Výstavy symbolů obcí, pamětních knih a listin, vlajek, kronik,
obecních zpravodajů, pohledů, leteckých snímků, pamětních listin a mincí...“, kterou připravil Obecní úřad Roudnice, se sešli knihovníci a kronikáři mikroregionů Nechanicko a Urbanické brázda. Na akci byla jako host (ale
i jako knihovnice popovické knihovny) pozvána Eva Čer-

nošová, autorka knihy, o které jsem informovala v minulém čísle Zpravodaje, a o své knize nám povídala. Shlédli
jsme i několik prezentací, a také jsme si vyměnili své vlastní zkušenosti. Bylo to zajímavé a příjemné posezení s milými lidmi.
Hana Kramářová
knihovnice

ZPÍVAVÉ NOVINY
Cantus Feminae v Polsku

Ženský komorní sbor Cantus feminae v říjnu koncertoval v rámci regionálního projektu sdružení Hradecký
venkov o.p.s. v polském městě Jedlina-Zdroj a to jako jeden ze tří účastníků „Koncertů tří kultur“.
V pátečním koncertě vystoupila
Donna Brown & Golden Gospel Pearls
z Berlína, v sobotním se představil
náš sbor a nedělním koncertem tento malý festival ukončil Akademický
sbor Wroclawské polytechniky. A jaké
to bylo?
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„Nechanický kostel je svatebně vyzdoben. Dnešní večer strávíme s chryzantémami, růžemi a muzikou. „Jděte se ještě chvíli ohřát ven, Roman
bude tak pět minut zkoušet,“ říká
sbormistr a sám mizí uvnitř. Ze dveří k nám doléhají zvuky trubky. Jásají a rozlétají se… Miriam s varhanami je dohánějí.
Jedeme. Sbormistr nám nemusel
říkat, kdo zpíval před námi a kdo
bude zpívat po nás. Taková společnost nám jistoty nepřidá… „Hele, jsme
dobrý, tak klid.“ Slyším za sebou. Cesta je poněkud napínavá, a jak stoupáme blíže k hranicím, opouští nás
mlha. Za okny probíhá podzim a žluté stále přibývá…

Slunce se propletlo vitrážemi,
mhouříme oči a snažíme se. Není to
ono, oběd byl vydatný. No nevadí,
koncert je až za dvě hodiny…
Tři čtvrtiny kostela jsou určitě zaplněny. Do sakristie vešla jeptiška
a zkontrolovala mobilní telefon. My
kontrolujeme šátky — víc vlevo, výš,
jeden uzel stačí. Seřadíme se, už nás
volají. Vlídné a slavnostní očekávání.
První, druhá, třetí. Tleskají. Ne pro-

to, že se to dělá, oni vážně chtějí, to
poznáte! Te] já. Bojím se, ale nadechnu se a užiju si to, už je čas.
Sleduji svíčku. Piano a v klidu. Je to
přece krása! „Bůh se dal lidem, chudým a ubohým,“ nevadí, že je to latinsky, protože oni rozumí. To taky
poznáte. Tleskají dlouho, protože nechtějí přestat? A já nevím, co dělat.
Nic. Uklonit se. Nic, protože te] mají slovo oni a tleskají dál. „Takhle jsi

OZNÁMENÍ!
Kroužek mladých rybářů oznamuje dětem:
Scházíme se každou sobotu od 9.00 hod v klubovně
rybářů při KD Nechanice a uvítáme všechny děti ve věku
od 8 do 15 let, které mají zájem o sportovní rybolov.
Kroužek vede pan Matušík, který zodpoví případné dotazy osobně nebo na tel.: 606 226 569.

ZVEME VÁS K NÁM
OJEDINĚLÁ VÝSTAVA
V KULTURNÍM DOMĚ
V NECHANICÍCH
Asi všichni jsme už někdy něco slyšeli o knize Lucie
Seifertové Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí. Knížka spatřila světlo světa
již v roce 2003. Tato „rodinná“ knížka pro děti i dospělé
je určena nejen těm, co nedávali ve škole pozor (dozvědí se
překvapivé informace z naší historie), ale i šprtům, ty zase pobaví (pro vzdělanější čtenáře jsou připraveny zadní
strany s podrobnějšími informacemi a zajímavostmi). Když
rozložíme knihu jako harmonikovité leporelo, otevře se
před námi 9 metrů dlouhá krajina, v níž se odehrávají
drobné děje od pravěkých lovců po současnost. Fakta, informace, chronologické tabulky ke všem obdobím nechybí a zábavné textíky a kreslené postavičky umožní hledět
na minulost a naše předky s humorem, nadsázkou a ironií. Tato kniha získala ocenění „Magnesia Litera“ za knihu
roku 2003 pro děti a mládež, „Zlatá stuha“ v kategorii Literatura faktu a populárně naučná literatura pro děti (za
rok 2003) a „Zlatá pečew“ za polygrafické zpracování. Málokdo však ví, že tato kniha — krajina je zvětšena do nadživotní velikosti. Dějinami lze tedy procházet a prožívat
spolu s kreslenými figurkami jejich drobné radosti a starosti. Obří kniha (výstava) dosahuje úctyhodných rozměrů. Je vysoká 2 metry a dlouhá je 70 metrů a stává se tak
největší knihou na světě! Svoji pouw započala v roce 2004
v Národním muzeu v Praze a došla až do Nechanic! V prosinci 2012 si ji budete moci prohlédnout i vy v kulturním
domě v Nechanicích. Knihu, podle které leporelo vzniklo,

to ještě nezazpívala, byla to nádhera!“ Takhle jsem se ještě nikdy necítila, byla to — nádhera.
Dozpívaly jsme. A čeká nás potlesk
ve stoje. Dlouhý, energický a upřímný.
A já jsem si uvědomila, že takhle se
ve středu netleskalo ani v Městské hudební síni po koncertu Jitra. Ne, takhle se nám ještě nezpívalo. A ani netleskalo…“
Eva Černošová
Petr semerák

si můžete zakoupit ve Štolbově městské knihovně za bezkonkurenční cenu 450 Kč. Dalším prodejním místem bude podatelna městského úřadu a k zakoupení by měla být
i 2. 12. 2012 na akci „Rozsvícení vánočního stromu“.
Mgr. Hana Jarošová

Každý 1. čtvrtek v měsíci srdečně zveme děti i dospělé
do malého sálu KD Nechanice na

DESKOVÉ HRY.
Ve čtvrtek 6. 12. 2012 od 16.00 hodin
si můžete zahrát mnoho těchto her,
které pro vás připravil oddíl Nechanická trojka.

III. PRODLOUŽENÁ — Mikulášská
v sobotu 24. 11. 2012 od 18.00 hodin.
Vstup pouze ve společenském oblečení.
Vstupné 50,- Kč

VÁNOČNÍ KONCERT
žáků ZUŠ Melodie Hořice

úterý 11. 12. 2012 od 17.30 hodin

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
žáků ZŠ Nechanice
středa 12. 12. 2012 od 17.00 hodin

VĚNEČEK
— zakončení tanečního kurzu
v sobotu 15. 12. 2012 od 18.00 hodin
Vstup pouze ve společenském oblečení.
Vstupné 80,- Kč

ČS HITY
v pátek 21. 12. 2012 od 20.00 hodin
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