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Zpravodaj
3 Kè

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

Město Nechanice a DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou
Vás srdečně zvou do kulturního domu na
komedii Jaromíra Břehového

OTYLKA
(O tom, jak manžel pošle svoji ženu Otýlii do luxusního sanatoria
na odtučňovací kůru, zatímco on si doma užívá. Ale …)

neděle 4. listopadu 2012 od 17.00 hodin
Předprodej vstupenek od 22. 10. 2012
na MěÚ Nechanice (podatelna)
Cena vstupenky v předprodeji: 80,- Kč
na místě: 90,- Kč

ARS VIVA, občanské sdružení a Město Nechanice
Vás zvou na tradiční

Svatocecilský koncert
k oslavě patronky všech muzikantů Sv. Cecílie,
ve kterém účinkují

CANTUS FEMINAE
ženský komorní sbor Nechanice

a jejich hudební hosté

výstava výtvarných prací Ester Novozámské
pátek 23. listopadu 2012, začátek v 19.00 hodin

Kulturní dům Nechanice — velký sál

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
v dnešním vydání Zpravodaje se
zaměřím spíše než na jednotlivá usnesení zastupitelstva města (ZM) či rady města (RM) na problematiku voleb
a obecných záležitostí.
O víkendu se konaly volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Výsledek voleb, včetně jmen zvolených zastupitelů, asi většina z Vás
již zná. Já si jen pro informaci dovolím uvést několik konkrétních údajů
z voleb v našich šesti volebních okrscích. Celkem se k volbám dostavilo
667 oprávněných voličů, což činí
36,67%. Nejvyšší účast byla tradičně
v Tůni (67,90%) a v Sobětuši (59,09%),
nejnižší naopak ve Starých Nechanicích (28,77%) a v Suché (33,18%). Je
na každém z nás, zda práva volit využijeme, nebo ne. Je mi jasné, že nízká účast voličů je způsobena celkovou
atmosférou ve společnosti, mnohými
skandály či aférami, zvyšováním daní, negativním vnímáním většiny událostí. Přesto věřím, že účast voličů se
v blížících prezidentských volbách
zvedne, i díky tomu, že se bude jednat
o historickou přímou volbu nejvyššího
představitele našeho státu. První kolo
prezidentských voleb by se mělo konat v lednu příštího roku (12. a 13.).
Záměrně píši „mělo konat“, protože

v případě stížnosti některého z kandidátů může být již veřejně vyhlášený
termín zrušen a konání voleb posunuto. Doufejme, že se tomu tak nestane. Minimálně odpadnou nechutné
tahanice a dohady našich nejvyšších
zákonodárců (poslanců a senátorů),
které mnozí z Vás sledovali v přímém
televizním přenosu při minulých prezidentských volbách. A naopak se můžeme „těšit“ na kampaň jednotlivých
kandidátů či kandidátek. Sám jsem
zvědav, zda jednotlivé kampaně budou mít blíž k americkému stylu či
k evropskému. Jen doufám, že volební kampaň na našich televizních kanálech nenahradí tradiční pohádky,
bez kterých si mnozí z nás již Vánoce
nedovedeme představit.
Ke konci měsíce září skončila ve
funkci vedoucí odboru kultury paní
Ilona Matoušková. V tomto období si
již užívá odpočinku v důchodu, což jí
za sebe i za celou radu města srdečně
přejeme. Využíváme tedy této příležitosti a děkujeme jí za dlouholetou svědomitou práci v oblasti kultury pro
nejen nechanické občany.
V návaznosti na odchod paní Matouškové z funkce vedoucí odboru kultury bylo na tuto pozici vypsáno výběrové řízení. Hodnotící komise bohu-

žel nedoporučila z přihlášených tří
uchazečů ani jednoho jako vhodného
kandidáta a rada města tak tuto pozici prozatím neobsadila. V současné
provizorní době je tak chod odboru
kultury i kulturního domu zajišeován
knihovnicí paní Hanou Kramářovou
a domovnicí paní Lenkou Dvořákovou. V případě zájmu o pronájem sálu, pořádání kulturních a společenských akcí kontaktujte prosím zmíněné pracovnice na telefonních číslech:
495 441 120, 495 441 966. Věříme,
že v brzké době najdeme ideální řešení, jak nejlépe zajistit činnost kulturního domu a kultury v Nechanicích.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych
Vás pozval na výstavu obcí z mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda,
která se bude konat v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici v nedaleké Roudnici, a to v termínu 10. a 11. listopadu letošního roku. K prohlédnutí
zde budou vystavené písemnosti z historie i současnosti jednotlivých obcí,
fotografie, publikace, mapy, kalendáře, znaky a ostatní zajímavosti ze života obcí.
Vážení spoluobčané, přeji Vám
poklidné prožití podzimních dnů při
vzpomínkách na Vaše nejbližší a k tomu samozřejmě co nejméně deštivé
počasí.
Jiří Pechar, starosta

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Mateřská školka zahajuje
Nový školní rok začal i u nás ve školce. První den, na který jsme se všichni těšili, byl tu. Někdo kráčel do školky zvesela, jiný se slzičkou v oku, ale nakonec to zvládli všichni.
Paní učitelky připravily pro své děti odměnu za tento
velký den.V srdíčku se rozdávaly kytičky s bonbónem, ve
sluníčku kouzelná krabička s překvapením a ve čtyřlístku
na děti čekal slon.
A co všechno jsme už stihli? V září nás přijelo navštívit
divadélko, zahrálo nám tři pohádky. Byli jsme se podívat
v knihovně, kde jsme si prohlédli knížky a recitovali básničky. Navštívili jsme výstavu ovoce a zeleniny na MěÚ. U nás
ve sluníčku jsme si uspořádali malou výstavu také. Děti si
nosily celý týden různé druhy ovoce, povídaly o něm a nakonec krásnou tečkou byla jeho ochutnávka. Dětem se tato
akce velmi líbila. Děkujeme rodičům, že nás podpořili.
A co nás ještě čeká v měsíci říjnu? V úterý 9. 10. k nám
přijede „Dřevíčková dílna“, na kterou se velice těšíme.
Vybrané děti ze sluníčka pojedou vítat miminka do obce
Humburky.

O tom všem napíšeme více a budeme se těšit zase
příště.
Marcela Pošíková
učitelka MŠ
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Vážení čtenáři Zpravodaje,
letní prázdniny jsou minulostí, žáci sedí v lavicích už
několik týdnů. Také já poznávám městečko Nechanice
s jeho zákoutími stále důkladněji a jsem ráda, že se mohu setkávat s milými žáky, učiteli, rodiči, ale i s dalšími
ochotnými a vstřícnými Nechaničáky, kterým není lhostejná budoucnost. Už v prázdninovém Zpravodaji jsem psala, že mým velkým přáním je, aby se škola v Nechanicích
stala kulturním, společenským a vzdělávacím střediskem
pro všechny. 25. 9. jste si mohli prohlédnout školu i školku v rámci Dne otevřených dveří. Zvláště malé děti měly
velikou radost, když uviděly svoji maminku, tatínka či
babičku a mohly ukázat, jací jsou školáci. Velice mě potěšil zájem rodičů, kteří přišli na třídní schůzky do mateřské či základní školy. Není nic lepšího, když škola
a rodina táhnou za jeden provaz! Také SRPDŠ velmi dob-

ře pracuje. Kromě toho, že věnuje finance potřebám dětí, už
nyní společně plánujeme školní ples, a to v pátek 16. března. Další důležitou součástí školy je Školská rada, která
se skládá z ochotných rodičů, učitelů, zástupců zřizovatele a podílí se na chodu školy. Nechci zapomenout na naše
nejmenší — na mateřskou školu, která je nedílnou součástí vzdělávacího působení, protože rozvíjí osobnost dítěte tak, aby bylo úspěšné ve škole. Společně s několika
rodiči bychom chtěli založit Klub přátel MŠ. Je určen těm,
kteří by chtěli být nápomocní, chtěli by více poznat dění
v MŠ a chtěli by se podílet na aktivitách. Ve středu 21. listopadu plánujeme první schůzku.
Dovolte mi, abych Vám poděkovala za Vaše přijetí
a vstřícnost. Velmi se těším na součinnost při vytváření
pohodové školy. Dobrá škola je SPOLEČNÉ dílo!

Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři,
dne 21. 9. 2012 jsme oslavili již
šesté narozeniny mateřského centra. Tentokráte jsme se vydali slavit
do Tonga, kde si to užily nejen naše
děti, ale pořádně se vydováděli i dospělí. Zahráli jsme si fotbal, zaskákali si na obřích trampolínách a ti
nejodvážnější zdárně zdolali i horolezeckou stěnu. To nejlepší na nás ale
stále čekalo. Přesunuli jsme se totiž
do herny MC, kde jsme si společně
připravili buřtíkovou večeři, a pak už
jsme se vydali na stezku odvahy. Pro
starší děti bylo jednoduché sledovat
světýlka, najít v parku poklad, vyzvednout si z něj dárek a podepsat se na
listinu, ale ti mladší museli prokázat
opravdu velkou statečnost. A naši nejmladší? Ti si vzali na pomoc starší
kamarády, stezkou odvahy nakonec
prošli všichni. V centru už byly nachystané spacáky, do kterých zalehli
a na dobrou noc jsme jim pustili staré filmy z mateřského centra, které
nám od samého začátku natáčí pan
Zajfrt. Už dlouho jsme se tak nepobavili. Děti jásaly, když se navzájem
poznaly. Ráno na všechny čekala slavnostní snídaně — čerstvé vafle se šlehačkou! Oslava se vydařila a děti mají opět velký zážitek, na který budou
jistě dlouho vzpomínat.
Každé pondělí dopoledne je otevřena VOLNÁ HERNA 9.00-12.00. Cena 20 Kč pro členské rodiny, 40 Kč
pro nečlenské rodiny. Hernu otvírají
„služební maminky“.
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Hana Špatenková
ředitelka školy

V úterý můžete navštívit HERNU PRO MIMINKA A BATOLATA 9.00-11.00. Cena 20 Kč pro členské rodiny, 40 Kč
pro nečlenské rodiny. V herně je k dispozici přebalovací
pult, jídelní židličky, nočníky, postýlka, hračky, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, ....
Podle zájmu mohou být domluveny různé kurzy pro
maminky (masáže miminek a dětí, angličtina pro maminky atd.). Více informací přímo v herně.
Hernu budou otvírat Martina Jiroušková s Martínkem
a Lucka Louženská s Robinem.
Od měsíce října jsou v plném proudu kroužky, letos jsme
otevřeli tyto:
POHYBOVÉ HRY
kroužek je určen pro maminky a jejich děti ve věku
od 15-ti měsíců do 4 let
vede Kamila Pozlerová s Aničkou
ZPÍVÁME A TANCUJEME S ÁJOU
kroužek je určen pro děti od 18-ti měsíců do 3 let
středa 9.00-10.00
herna M
200 Kč pro členy MC/ pololetí
400 Kč pro nečleny MC/ pololetí
vede Hanka Kafková s Emmou a Vojtou
KLUB PoŠkolák
kroužek je určen pro děti 1.-5. třída ZŠ (bez rodičů)
a pro školkové děti v doprovodu rodičů
úterý 16.00-18.00
200 Kč pro členy MC/ pololetí
vede Hanka Kafková s Terezkou
Budeme hrát společenské hry, sportovat, relaxovat, vyrábět různé výrobky (adventní věnec, stojánek na tužky,
obrázky na zev a další), poslouchat hudbu, cestovat
(výlety do Hradce do hvězdárny, muzea, ...) zkrátka vše,
na čem se s dětmi domluvíme.

PRO DOSPĚLÉ
I letos bude probíhat KURZ ARANŽOVÁNÍ s floristkou
Kateřinou Novákovou, těšit se můžete na pondělní lekce od 19.00.
29. října
19. listopadu
10. prosince

Podzimní dekorace
Předvánoční dekorace
Vánoční závěsný drátovaný svícen

Kurzovné 50 Kč/ lekce
Při našem MC stále probíhají KURZY PRO TĚHOTNÉ
vede porodní asistentka Petra Kratochvílová
Ráda bych vás pozvala i na kurz první pomoci, který
proběhne v sobotu 10. 11. 2012 od 13.00 v herně MC.
Jak poskytnout správně první pomoc nejen svým nejbližším nám předvede záchranář pan Lukáš Verfl. Přednáška
je včetně nácviku modelových situací. Pokud máte zájem kurz navštívit je nutná rezervace místa u Ivy Horníkové, Hanky Kafkové nebo u Hany Jarošové. Zároveň složíte částku 100 Kč, kdy při vstupu na přednášku bude
členům MC vrácena částka 50 Kč.
Srdečně zveme všechny zájemce k nám do mateřského centra, více o dění v MC a aktuality můžete sledovat na
našich stránkách:
http://www.nechanicemc.estranky.cz/
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Hana Jarošová

Výživové poradenství
pro dospělé i děti
zaměřené na individuální práci s klientem

VÝTVARNÝ KROUŽEK
kroužek je určen pro děti od 3-8 let
čtvrtek 1x za 14 dní 16.00-17.00 a 17.00-18.00
herna MC
dvě skupiny mladší a starší děti
200 Kč pro členy MC/ pololetí — včetně materiálu
350 Kč pro nečleny MC/ pololetí — včetně materiálu
vede Hanka Jarošová s Kryštofem

PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝŽIVY JE VHODNÉ,
POKUD:
! potřebujete redukovat pár nadbytečných kilogramů,
už dlouho se potýkáte s nadváhou a stále se Vám nedaří zhubnout
! vyzkoušel/a jste různé diety a nedosahujete požadovaného výsledku
! potřebujete pouze vytvarovat postavu
! potřebujete někoho, kdo přizpůsobí jídelníček Vašemu životnímu stylu
! potřebujete si utřídit informace o výživě a surovinách
! již jste úspěšně zvládli hubnutí a potřebujete plán na
udržování váhy
! máte pocit, že Vaše stravovací návyky nejsou úplně
nejlepší
! chcete zdravě a rozumně nabírat svalovou hmotu

CHCETE SI ZAJISTIT
PŘÍJEMNÉ STÁŘÍ?
UZAVŘETE SI
penzijní připojištění s Penzijním fondem
Komerční banky

Stávající výhody Vám zajistí smlouvy
uzavřené do 30. listopadu 2012. Poradím Vám.

Konzultace zdarma
Bližší informace:
www.masaze-drobny.cz, e-mail: info@masaze-drobny.cz,
Mgr. Radka Drobná, mobil 774 407 189,
Skřivany u Nového Bydžova

MGR. VÁCLAV LUKÁŠ
Hrádecká 448, 503 15 Nechanice
tel.: 728 266 122, e-mail: lukas.pf@seznam.cz
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LUBNO

NECHANICE

SOBÌTUŠ
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STARÉ NECHANICE

SUCHÁ

TÙNÌ
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STŘÍPKY Z NECHANIC
Vzpomínka na zesnulé
Opět se blíží měsíc listopad a s ním
i období svátku všech svatých a svátku věrných zemřelých, tzv. „Dušičky“.
V tomto období si více než kdy jindy
připomínáme naše zesnulé, naši rodinu, navštěvujeme hřbitovy apod. I když
tyto svátky nepatří k takzvaně významným, pro každého člověka a jeho vnitřní pokoj by měly být důležité. Ne proto,
že se to sluší, alespoň jednou za rok
zajít na hrob a zapálit svíčku, ne proto, že je to nějaká tradice, ne proto že
se bojím, co by tomu řekli lidé, když
hrob nebude v pořádku. Tento svátek potřebujeme pro nás samotné a to

v několika směrech. Zaprvé si při vzpomínce uvědomujeme své kořeny, odkud pocházíme, kdo byl naším předkem, kdo byl před námi a koho geny
neseme. Tak ukotvujeme naše životy.
V druhé linii nám tento svátek pomáhá truchlit a otevřít průchod emocím
a citům, které jsme cítili k těm, kteří
již opustili tuto zem, a které často potřebujeme dlouho zpracovávat, neboe
rozloučit se a již se nesetkat s těmi,
kdo nám byli nejblíže, rodiči, prarodiči, partnery, nebo dětmi, bývá velice těžké, bolestivé i mnoho let. Také
při svátku zesnulých vyjadřujeme úctu

Vítězí peníze nad Bohem?
Dne 27. 9. 2012 byla uveřejněna
v některých médiích zpráva: Německý
soud potvrdil rozhodnutí německých
římskokatolických biskupů, že německá církev nebude poskytovat svátosti,
obřady i pohřby těm, kdo neplatí církevní daň. Tato daň v Německu tvoří 8-9% z příjmu fyzických osob.
Osobně jsem se domníval, že se něco takového nemůže v naší postmoderní době stát, a že od středověku
a vybírání odpustků církev překonala
dlouhou cestu. Zároveň také pochopila, že poslání církve není v hromadění
majetku a peněz, okázalosti apod. Pravé poslání církve je přinášet lidem zvěst
o Bohu, naději a pokoj i dovádět lidi
ke spáse a věčnému Božímu království. Domníval jsem se, že násilné vymáhání peněz má už církev dávno za
sebou. To, že si biskupové ještě nechali své rozhodnutí „posvětit“ světským soudem, svědčí o tom, že opak
je pravdou, a buv se od středověkého
pojetí církve nic nezměnilo, nebo se
tento středověk do římskokatolické
církve vrací. Zvláště je s podivem, že
takovéto rozhodnutí učinili biskupové
země, z které pochází současný papež. Toto rozhodnutí a materializace
svátostí a obřadů je o to závažnější,
že učení o svátostech obsahuje i vyjádření, že: „Svátosti jsou viditelným vyjádřením boží milosti.“ Nebo dle Katolického katechizmu: „Kristus sedí po
pravici Otce, odkud vylévá Ducha svatého do svého těla, kterým je církev,
působí nyní prostřednictvím svátos-

tí… Svátosti jsou vnímatelná znamení (slova a úkony), přístupná našemu
současnému chápání. Prostřednictvím
Kristova působení a mocí Ducha svatého účinně uskutečňují milost, kterou naznačují.“ (Katolický katechizmus § 1084) Myslím, že toto vyjádření
je velice jasné a srozumitelné. Tedy
dle rozhodnutí německých katolických biskupů Kristus má působit pouze za peníze, pokud má člověk zaplaceno. Toto stanovisko biskupů, které
bylo i utvrzeno soudem, je v pojetí Ježíšovi zvěsti tak, jak je zaznamenána
v evangeliích, naprosto absurdní a jde
přímo proti tomuto poselství.

našim předkům a takto tuto úctu učíme a předáváme našim dětem. V tomto případě platí pravidlo, že s jakou
úctou jsme se chovali k těm, kdo byli
před námi, se budou chovat stejně ti,
co přijdou po nás. Také je to připomenutí života našich blízkých, našich
předků. Z jejich života si můžeme vzít
příklad a ponaučení. V neposlední řadě je tento svátek připomenutí, že náš
život na tomto světě je konečný a i my
jednou projdeme tou bránou, která nás
převede do jiné dimenze bytí, kdy se
s těmi, kteří nám byli blízcí, a které
jsme měli rádi, setkáme.
Nebojme se tedy alespoň v tento den
přijít na hřbitov či do kostela a s důstojností, úctou i láskou vzpomenout.
Rostislav Kotrč

Jako křeseané však máme jistotu,
že navzdory jakémukoliv rozhodnutí
biskupů či církve, poslal Hospodin Ježíše ne proto, aby získával moc a peníze, měl chrámy plné zlata, ale aby
přinášel pokoj, naději a lásku, aby lidé byli zachráněni z tohoto světa plného špatností a hříchu. To vše nabízí
každému bez jakéhokoli rozdílu a jediné co žádá, je naše víra. Boží milost
se nedá ničím koupit či uplatit. I apoštol Pavel ve svém dopisu do Říma nám
dává naději: „Jsem si jist, že smrt ani
život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani
hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky
v Kristu Ježíši, našem Pánu!“
Rostislav Kotrč

Náboženská obec
Církve československé husitské v Nechanicích
zve na

BOHOSLUŽBU
SE VZPOMÍNKOU
NA ZESNULÉ
která se bude konat

dne 31. října 2012 od 18.00 hod.
v Žižkově sboru v Nechanicích,
Žižkova 5
Všichni jsou srdečně zváni!
-7-

LETY BALÓNEM
O prázdninách bylo v Hradci Králové — Třebši soustředění balónů a zároveň soutěž v přeletu. Balóny jsou
schopny překonávat vodorovné vzdálenosti využíváním
vhodného směru větru v určité výšce, kterou je mimo jiné
možno volit vypouštěním částí plynu z balónu. Při letu je
pak možno vidět celý manévr, plamínek hořáku a další.
Toto jsme mohli také sledovat při přeletu z Třebše přes
Suchou do Nerošova a dále 30. 7. 2012 v 17.30 hodin. Modře zbarvený balón plněný teplým vzduchem se vznášel nad
lesním prostorem nechanicka a byl to zážitek, který již
asi brzy neuvidíme. Hlavně, že pro posádku se stal let
úspěšným.
J. Carda

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ
„Týden knihoven“ v nechanické Štolbově knihovně
Týden knihoven letos probíhal od 1. do 4. října a kromě tradičních akcí, jako jsou Dny otevřených dveří knihovny pro každého, čtenářský průkaz zdarma do konce
roku 2012 nebo amnestie na pozdní vrácení knih, přibylo
letos malování pro děti — malí návštěvníci mohli, než si rodiče nebo starší sourozenci vybrali knížku, vybarvit připravené omalovánky podle vlastní fantazie.
Knihovnu navštívilo také mnoho dětí ze zdejší mateřské
školy a žáků místní základní školy. Pro ně byly připraveny
kulturní a vzdělávací akce:
„Řekni mi básničku“ — děti ze školky recitovaly básničky a říkadla jednotlivě, ale předvedly i básničky, které
secvičila celá třída.
„Jsem nejlepší čtenář“ — ve spolupráci s vyučujícími
byli, v každé třídě 1. stupně ZŠ, vybráni žáci, kteří v minulém školním roce nebo o prázdninách nejvíce četli. Ti
dostali malou odměnu a o knížkách, které čtou, jsme si
povídali.
„Cesta knihy ke čtenáři“ (čte nářská gramotnost) — žáci osmých a devátých tříd ZŠ se seznámili s tím, co se děje
v knihovně s knihou, než si ji čtenář může půjčit.
Součástí „Týdne knihoven“ jsou, až do konce října přístupné, dvě výstavy, nainstalované na chodbě v prvním
patře KD. První pod názvem Erbenova KYTICE očima

studentů SUPŠ Hradec Králové druhá výstava se jmenuje Spisovatel Jaroslav Vrchlický.
Děkuji všem, kteří Štolbovu městskou knihovnu v Nechanicích v „Týdnu knihoven“ navštívili, a doufám, že jí
zachovají přízeň i v budoucnu.
Hana Kramářová
knihovnice
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Křest knihy
V úterý 2. října proběhly v přednáškovém sále Knihovny města HK křest a autorské čtení nové, v pořadí již
druhé, knížky od autorky Evy Černošové „Věci, které se
snadno zapomenou:“.
Mgr. Eva Černošová (Kulhánková) má vedle svého zaměstnání mnoho dalších aktivit. Je členkou nechanického pěveckého sboru Cantus Feminae a také knihovnicí
v Popovicích.
Autorského čtení se zúčastnili zástupci ze studijní a vědecké knihovny, z gymnázia, kde Eva učí, z hradecké knihovny a také rodiče, členky pěveckého sboru, přátelé a v neposlední řadě mnoho autorčiných studentů. Přednáškový
sál byl zkrátka k prasknutí.
Knihu křtila paní Kateřina Hubertová, metodička Knihovny města Hradce Králové, se slovy ve smyslu: V dneš-

ní době si knihovníci stěžují, že nebudou mít kvůli financím, svým čtenářům co nabídnout. Tak aby snad začali psát sami. A hle, Evě se to podařilo ….
Následovala hudební vložka, o kterou se postarali studenti Gymnázia Boženy Němcové. Poté přišlo na řadu autorské čtení, v němž nás Eva seznámila se svou knihou. Pak
už jenom nekonečná fronta gratulantů s květinami a prosbou o podpis do nové knihy.
Byl to krásný podvečer, myslím, že jsme si ho všichni,
včetně samotné autorky, opravdu užili. Evě přeji, aby se ji
dařilo, a to nejen na tvůrčí úrovni.
S novou knihou Evy Černošové se během několika
týdnů budete moci setkat i v naší nechanické knihovně.
Hana Kramářová
knihovnice

ŽIJÍ MEZI NÁMI
SPISOVATELKA
„Rozběhne se po louce. Bosa. Ale
nešlápne na včelu ani na ostří starého drnu. Nebude sucho, vláhy bude
tak akorát, vonět bude léto. Bude tam.
V bezpečí samoty, kterou cítí jen venku. Pak ulehne, aby ji někdo neviděl.
Nad hlavou se bude modrá s bílou
proměňovat, ale ona bude vklíněná
mezi řebříčky, kohoutky, srhy. Nikde
není tak svobodná.“
To je úryvek z druhé knihy Evy Černošové — Kulhánkové „Věci, které se
snadno zapomenou:“. Eva Černošová
byla žákyní naší nechanické školy,
dnes učí český jazyk a dějepis na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Je členkou Střediska východočeských spisovatelů. V současnosti
připravuje k vydání básnickou sbírku. V červenci 2012 se s manželem
z Popovic přestěhovala do Nechanic.
Zdeněk Zajfrt
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ZPÍVAVÉ NOVINY
Vážení zpěváci z Nechanic a okolí
pro adventní období roku 2012
připravujeme ke koncertnímu provedení

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

STRÝČEK PRUDA
" sledoval jsem zajímavý dokument o Rwandě. Obrázky
z jejího hlavního města Kigali mě zaujaly, obzvláště jeho úžasná čistota, což potvrdil i doprovodný komentář.
Rwandská vláda velmi dbá na pořádek a čistotu svého
města a chce se prý tak přiblížit evropským zemím.
A pak jsem vyrazil na krátkou procházku v podzimním
slunném a barevném dopoledni. Po cestě přes naše Štrosovy sady jsem narazil na přeplněné koše a poházené
plastové lahve u laviček. Přitom nejbližší kontejner na
plasty je vzdálený necelých padesát metrů. A propos — na

zájemci o aktivní účast ve sboru se mohou hlásit
na uvedených kontaktech
bližší informace o zkouškách a koncertech
v září 2012
Kontakty:
Petr Semerák 603 760 717, bts.semerak@tiscali.cz
Kateřina Sokolová 723 303 072, sokolovi24@seznam.cz

zemi u prázdného kontejneru na papír na mě zela řádná
hromada kartonů zcela marně čekající na své umístění
do něj.
Tak si říkám, zda my Evropané bychom se nemohli
v pořádku přiblížit této malé africké zemi.
" U Kulturního domu je instalována informační nerezová tabule. Nechci polemizovat o jejím vzhledu, účelnosti a umístění. Ale je-li tam, pak by v blízké budoucnosti
neměla svým zabudováním ohrozit kolemjdoucí. Již nyní je uvolněná a nakloněná. Nebudeme snad čekat na
zranění náhodného čtenáře. I když — v Čechách dokud
se něco nestane, tak se nic neděje. Škoda.

ODPOLEDNE PRO ŽENY
od 14 hod. Bude zaměřeno na bižuterii a chirurgickou ocel. Těšit se můžete na představení nové české módní
značky „CHARISMO“, také zde proběhne prodejní výstava bižuterie a šál.
Setkání proběhne v kadeřnictví Renáty Klenotové (Palackého 53, Nechanice 503 15). Programem Vás provede
Jana Flechtnerová a Iva Horáčková.
Renata Klenotová

Ráda bych poděkovala všem zúčastněným dámám, ženám a slečnám, které přišly na ODPOLEDNE PRO ŽENY
S MARY KAY, aby zjistily, jak se líčit,
pečovat o svou plee a také si vyzkoušely tuto příjemnou kosmetiku. Jsem
ráda, že jsme se sešly v hojném počtu.
Je mi potěšením Vás pozvat na
ODPOLEDNE PRO ŽENY A DOPLŇKY, které se koná 17. listopadu 2012

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

DESKOVÉ HRY.
Ve čtvrtek 1. 11. 2012
od 16.00 hodin
si můžete zahrát mnoho těchto her,
které pro vás připravil oddíl Nechanická trojka.

Taneční pro začátečníky mají svoji

II. PRODLOUŽENÁ,
která se uskuteční
v sobotu 27. 10. 2012 od 18.00 hodin.

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

FILHARMONIE HK
Upozorňujeme přihlášené občany, že odjezd autobusu do Filharmonie Hradec Králové na koncert Královéhradeckého dětského sboru Jitro, je v pondělí, dne 5. 11. 2012 v 19.00 hodin z Husova náměstí v Nechanicích.
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Uzávěrka č. 11/2012 do 9. 11. 2012. Příspěvky zasílejte na adresu Kulturního domu v Nechanicích,
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