ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
čtenáři Zpravodaje.
Čas rychle běží, až budete číst toto
vydání Zpravodaje bude již konec měsíce května. Dětem bude zbývat poslední měsíc školního roku. Rád Vás
tedy seznámím s několika informacemi z naší školy, a to z pohledu jejího zřizovatele. V minulém měsíci po
dlouhé zimní pauze opět započaly práce na zateplování objektu Masarykovy
školy. V tomto období již probíhají rovněž práce na výstavbě dvou nových tříd
v půdním prostoru. Zastupitelé schválili provést výměnu střešní krytiny na
části objektu základní školy. Všechny
tyto práce budou dokončeny o letních
prázdninách. V tomto klidném období
budou rovněž dokončeny práce na odstranění vlhkosti v suterénu (šatny),
které byly započaty o prázdninách v minulém roce. Věřím, že při zahájení nového školního roku 2013/2014 si již
nově zrekonstruovanou budovu školy
budete moci prohlédnout.
Vedení školy připravuje na období
prázdnin také dlouho potřebnou rekonstrukci sociálních zařízení v budově mateřské školky. V rámci této

rekonstrukce bude provedena výměna kanalizace, instalace nových sanitárních zařízení (WC, umyvadla, baterie atd.). Po dokončení by již měl být
odstraněn nepříjemný zápach v těchto prostorách.
Vzhledem k blížícím se letním prázdninám bych Vás rád upozornil na internetový odkaz www.popamatkach.cz,
kde najdete mnoho inspirace pro toulky naším krajem. Najdete zde mimo
jiné poznávací trasy, Naučnou stezku
Libčany, Ovocnou stezku Podchlumím,
Po památkách Chlumce nad Cidlinou,
Turistickou stezku Nový Bydžov a mnohé další. Interaktivní památkový portál
nazvaný „Putování za dědictvím našich
předků“ umožňuje naplánovat si výlet na kole nebo pěšky. Naleznete zde
i odkaz na Archív digitalizovaných fondů východočeských archivů, kde lze
pročíst i historickou kroniku města
Nechanice. Vážení občané, v pátek
10. května proběhl v místním kulturním domě klavírní koncert mladého
úspěšného muzikanta Matyáše Nováka
z Hradce Králové. Tento koncert byl
pořádán k uctění našeho významného rodáka Jana Křtitele Vaňhala. By-
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li jsme velmi potěšeni hojnou návštěvností. Posluchači byli odměněni dokonalým provedením klavírních skladeb
v Matyášově pojetí. Zajímavé bylo slyšet i improvizace na témata napsaná
posluchači. V průběhu roku se můžete těšit i na další hudební zážitky. Již
15. 6. 2013 sdružení ARS VIVA společně s ženským sborem CANTUS FAMINAE připravili koncert duchovní
hudby, který proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nechanicích.
Na programu nebude chybět varhanní
tvorba J.K.Vaňhala. Podrobný rozpis
na všechny následující koncerty najdete na stránkách nechanického kulturního domu.
Vážení spoluobčané, než se s Vámi rozloučím, pouze malé připomenutí daňové povinnosti každého vlastníka nemovitosti (domy, pozemky).
Termín pro zaplacení daně z nemovitostí je nejpozději do 31. 5. 2013.
I přes tuto nepříjemnou povinnost
Vám přeji krásné prožití měsíce června, hodně elánu k výletům, mnoho
úspěchů při různých turnajích a soutěžích, kterých je v následujícím období v Nechanicích a okolí pořádáno
opravdu hodně.
Jiří Pechar
starosta města

SOUTĚŽ KE 120. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ
SDH STARÉ NECHANICE

Prodám dveře vchodové
plastové bílé a zlatý dub.
Dále plechové dveře
do stávající zárubně
a kompletní oplocení —
bránu, branku a pletivo.

SDH Staré Nechanice vás všechny srdečně na
hasičskou soutěž v požárním sportu o pohár starosty SDH ke 120. Výročí založení SDH Staré Nechanice, která se koná 8. 9. 2013 od 8.00 hodin
na fotbalovém hřišti „Maracana“.

Nové z neuskutečněné stavby.
Dopravu zajistím.

Starosta SDH
Flégl Pavel

Tel.: 777 106 709

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
! návštěva volby „MISS panenka ZŠ a MŠ Nechanice“
! starší děti účast na přednášce „Zdravá pětka“

Mateřská škola
Jaro přišlo, už je tady,
slunce svítí do zahrady.
Každá kytka maličká
radost má ze sluníčka.
Jaro už nám začalo ukazovat svoji přívětivější tvář a my
můžeme ke svým hrám konečně využít zahradu a pískoviště. Letošní zima byla dlouhá a my jsme měli i v době
sychravého počasí plno aktivit.

Nadále pokračují kroužky pro starší děti: keramika,
angličtina a hra na flétnu.
Všichni se již chystáme na besídky ke Dni maminek - připravujeme dárečky a program pro naše vystoupení.
Při pobytu na zahradě trénujeme sportovní disciplíny na
olympiádu, která proběhne v MŠ.Vítězové se pak zúčastní olympiády mateřských škol mikroregionu Nechanicka.
A jestli získáme nějakou medaili, o tom zase příště.
Jana Pultarová, učitelka MŠ

V březnu:
! starší děti divadelní představení v Novém Bydžově „Kouzelná slůvka“
! návštěva knihovny — „Březen — měsíc knih a čtenářů“
! hudební koncert „Kouzlení“ děti hravou formou seznamoval s hudebními nástroji
! zahájení plavecké školy v Hořicích
! vynášení Moreny
! návštěva velikonoční výstavy MC v kulturním domě
! „Hledání pokladu velikonočního zajíčka“ dětem přineslo
po splnění úkolů sladké odměny
V dubnu:
! divadelní představení v mateřské škole „Žabka princezna“
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ra Vodičková (5. roč.). Děkujeme jim
za vzornou reprezentaci naší školy.

Přírodovědná soutěž
Od října probíhal na naší škole
druhý ročník přírodovědné soutěže.
Pro žáky 2. — 5. tříd jsme připravili
deset kol, ve kterých určovali názvy
savců, ptáků, plazů i dalších představitelů živočišné říše. Fotografie zvířat
si děti mohly prohlédnout na nástěnce
v budově 1. stupně nebo na webových
stránkách naší školy. Mohly se radit
s rodiči, vyhledávat v encyklopediích
nebo na internetu. Mladí přírodovědci,
kteří odpověděli alespoň pětkrát, se
mohli zúčastnit školního kola, kde už

názvy zvířat určovali „naostro“ a museli se spolehnout pouze na své vlastní vědomosti. Vítězové tohoto kola se
24. dubna vydali na soutěž v poznávání živočichů na ZŠ Karla IV. v Novém
Bydžově, kde se většina z nich umístila v první polovině „startovního“ pole. Byli to: Denis Ardelán, Bára Prchlíková, Štěpán Vodička (2. roč.), Vojta
Frýba, Linda Samková, Dan Tobolka
(3. roč.), Tereza Novotná, Honza Pešek, Petr Diviš, Honza Korbel (4. roč.),
Rára Kalenská, Růža Pluhařová a Bá-

Soutěž jsme ukončili vyhlášením
celkových výsledků, které jsme získali součtem bodů z deseti základních
kol a kola školního. Všechny pravidelné účastníky jsme odměnili sladkostmi a ty nejúspěšnější knihami s přírodovědnou tématikou.

Celkové výsledky
Mladší kategorie (2. — 3. roč.):
1. Petr Vobořil
2. Denis Ardelán
3. Vojtěch Frýba
Starší kategorie (4. — 5. roč.):
1. Petr Diviš
2. Jan Korbel
3. Tereza Novotná
Radek Martinec
Hana Bergerová

Projekt Technický labyrint,
reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.20/01.0003

Projekt,
který má
každý
ve svých
rukou.

Naději na
úspěch
má to,
co děláme
s chutí.

ní historický, přírodovědný, matematický, hudební, výtvarný a cizí jazyk a během třech měsíců za podpory rodičů
zpracoval. Svoji práci žáci průběžně konzultovali se svými
konzultanty z řad pedagogů I. a II. stupně.
Dne 11. června 2013 od 16.00 hodin proběhne zakončení celého projektu. Před odbornou komisí (kterou budou tvořit učitelé, rodiče, zástupci města Nechanice a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje) a před ostatními
spolužáky, každý žák představí svoji práci. Hodnocen bude nejen vlastní výrobek, konzultace s pedagogem, ale také
způsob prezentace - vše podle předem daných kritérií. Věřím, že stejně jako v loňském prvním ročníku, tak i letos
budou předvedeny originální práce a porota bude mít těžký úkol s jejich hodnocením.
Mgr. Jana Jedličková

Projekty „ZLATÁ PĚTKA“ a „DEVĚT“ (Dovednost + Efektivita + VĚdění + Tvořivost), určené žákům 5. a 9. ročníku,
jsou součástí projektu Technický labyrint. Jejich smyslem
je dát dětem prostor pro nácvik dovedností, které využijí
nejen na druhém stupni základní školy, ale především v životě: soustavná a vytrvalá práce na zadaném úkolu, samostatné jednání, komunikační dovednosti, sebehodnocení, práce s technikou.
V lednu byl vypracován kompletní harmonogram celého
projektu a v únoru byly žákům předány podrobné instrukce. Každý si zvolil téma z těchto okruhů: rukodělný, literár-
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Škola oznamuje
Zahradní slavnost s vyřazováním deváváků se
bude konat ve středu 26. 6. 2013 na zahradě školy v dopoledních hodinách pro žáky školy, odpoledne pro rodiče a veřejnost.

INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA
Vážení čtenáři, dovolte mě Vás informovat o životě v našem dětském
domově. V současné době u nás žije
celkem 45 dětí v náhradní rodinné péči. Další dítě má nastoupit ještě do
prázdnin. Dvěma dětem končí v červnu pobyt z důvodu ukončení profesní přípravy, obě děti budou vyučené.
Pomalu se chystáme na prázdninové
pobyty dětí. Děti odjíždí dne 29. 6.
2013 na tábor do Kohoutova, kde budou do 14. 7. 2013. Jako druhý bude
tábor v Trhové Kamenici, kde budou
do 10. 8. 2013.
Vzhledem k tomu, že zřizovatel
nám snížil finanční prostředky na
provoz, tak se snažíme získat finanční prostředky jiným způsobem. Zpracováváme granty a různé projekty. Pro
letošní rok jsme byli úspěšní pro grant

zaměřený na „Prevence patologických
jevů pro starší děti“ od krajského úřadu Královéhradeckého kraje — bude
realizován v průběhu roku 2013. Druhým úspěšným projektem je „výtvarné
a keramické centrum v dětském domově“ od Hradeckého venkova - MAS.
Toto centrum bude sloužit jak dětem
z DD, tak veřejnosti z Nechanic a okolí. Zde bych chtěl poděkovat za velmi
dobrou spolupráci Ing. Janě Rejlové
a paní Ivě Horníkové. Tento projekt
bude realizován na podzim letošního
roku. Výsledky výběru podaných projektů od dalších organizací nám zatím nejsou známy. Budeme doufat, že
aspoň z části budeme úspěšní. Bohužel náš zřizovatel nám snížil i finanční
prostředky na platy zaměstnanců dětského domova a z tohoto důvodu jsme

donuceni propouštět některé zaměstnance z důvodu nadbytečnosti.
Další novinkou je vybudování „zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc v nouzi“ v našem domově. Bude se jednat o zařízení pro děti do
osmnácti let, které se ocitly v okamžité nouzi a musí se ihned někam umístit. Zařízení bude pro maximální počet
pět dětí najednou a bude sloužit pro
město Hradec Králové a okolí Nechanic. Toto zařízení bude fungovat od října letošního roku.
Dne 15. 6. 2013 bude v Dětském
domově Nechanice „Den otevřených
dveří“ Přijrte se podívat na prostředí, kde žijí naše děti a máte možnost
s nimi i pohovořit. Den otevřených dveří bude od 9.00 hod. do 16.00 hod.
PhDr. Luboš Holeček — ředitel DD

MATEŘSKÉ CENTRUM
Vážení čtenáři,
v měsíci květnu se naše MC zapojilo do celorepublikové
kampaně Sítě MC nazvané: Křídla a kořeny naší rodiny.
Vychází se z citátu Johana Wolfganga Goetheho: „Děti by
měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla“. Je
na každém mateřském centru, zda se rozhodne také zapojit a jaký program si vymyslí. My jsme připravili hned několik akcí, které v souvislosti s touto kampaní nabízíme
našim příznivcům. Od 12. 5. do 9. 6. 2013 probíhá v cukrárně U Harfy výstava fotografií našich dětí.
V pondělí 13. 5. 2013 se uskutečnila v herně MC velmi
potřebná přednáška pro ženy nazvaná: „Udělej to pro sebe“,
jednalo se o součást celorepublikového projektu prevence
nádorového onemocnění prsu. Přednášely ženy z královéhradeckého MAMMA HELP CENTRA.

V rámci kampaně „Táta dneska frčí“ pofrčíme společně do Špindlerova Mlýna. Strávíme tam celý víkend od
24. 5. do 26. 5. Pobyt bude zakončen tátovskou hrou a tatínkové obdrží památeční trička s potiskem TÁTA DNESKA FRČÍ. Oslavíme i Den otců, snad nám bude přát počasí a uskuteční se plánovaný cyklovýlet.
Květnové sváteční dny jsme si také užili společně. Ve
středu 8. 5. 2013 se maminky společně s dětmi vydaly na
výlet do Kolína — Sendražic, kde jezdí řepařská jednokolejná drážka. Tou se dostaly do Výrovny, odtud se prošly
na další stanici Mlýnek, kde nasedly do silničního vláčku,
který je dovezl do Vigvamu v Němčicích. Tam už na děti
čekali poníci, koně i kozy.

V neděli 9. 6. 2013 naše děti již tradičně vystoupí v programu na Včelařském dni.
Mezinárodní den rodiny 15. 5. jsme spojili se Dnem
otevřených dveří. Od 9.00 do 12.00 byly otevřeny prostory MC pro nové zájemce, ti si mohli prohlédnout také kroniky MC. Rodinné odpoledne jsme společně prožili na hřišti MC, kde byla pro děti postavena i trampolína. Dále naše
rodiny čeká 18. 5. fotografování na zámku Hrádku.

A aby toho všeho nebylo málo, tak jsme se ještě zapojili
do projektu Celé Česko čte dětem do 3. týdne čtení dětem,
který probíhá od 1. 6. do 7. 6. 2013. Již 31. 5. nás čeká
dobrodružná Noc v knihovně, společné čtení na dobrou
noc v mateřském centru i noční bojová hra.
Pokud se vám naše aktivity líbí, neváhejte a přijrte
mezi nás.
Hana Jarošová
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Štolbova
městská knihovna
Nechanice
Zprávy z knihovny
V „Březnu — měsíci knih a čtenářů“ navštívily, jako každý rok, Štolbovu městskou knihovnu předškoláčci, aby se
dozvěděli, co je a k čemu slouží knihovna. Dalšími návštěvníky, krom běžných čtenářů, byli žáci speciální školy (pro
nemoc knihovnice se tato návštěva uskutečnila dodatečně
v měsíci dubnu), kteří se dozvěděli, jak se knížka dostane
do knihovny a ke čtenáři.
V pátek 31. 5. v rámci „Týdne čtení“, které pořádá MC,
se děti sejdou v knihovně, kde začnou číst detektivní příběh pro mládež a bude pro ně připraveno malé překvapení. Po té bude akce pokračovat v MC.
V pondělí 3. 6. v 8.00 proběhne na malém sále KD
„Pasování malých čtenářů“ a prvňáčci obdrží čtenářský
průkaz do konce roku 2013 zadarmo a stanou se tak
malými čtenáři naší knihovny. Pokud by někteří rodiče
těchto prvňáčků měli možnost na pasování přijít, budou
vítáni.
Hana Kramářová,
knihovnice
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PŘIŠLI JSTE K NÁM
Čarodějnice v Suché
V sobotu 27. dubna jsme se sešli na místním dětském
hřišti v Suché.Prožili jsme příjemné odpoledne plné her
zpívání a soutěží. Děti, ale i maminky přišly v čarodějnických kostýmech. Na velké dřevěné hranici jsme upálili
hadrovou čarodějnici, pak jsme opékali párky a kýtu. Těšíme se na další společná odpoledne a děkuji všem, kdo se
podílel na přípravě a organizaci akce.

si mohli posedět a poslechnout či případně si zatancovat
při hudbě skupiny Forsáž. Pro všechny připravili místní
hospodští bohaté pohoštění. Počasí nám přálo, a když o půl
osmé večer vzplál velký oheň, mnozí návštěvníci u něj vydrželi do pozdních nočních hodin.
za kulturní dům Hana Kramářová

NECHANICKÁ ŠLÁPOTA
aneb po stopách Sherlocka Holmese

Renáta Dvořáková

Jan Křtitel Vaňhal
a Nechanice
V pátek 10. května 2013 se v Kulturním domě v Nechanicích uskutečnil koncert k „200. výročí úmrtí J. K. Vaňhala“ (1739 Nechanice — 1813 Vídeň), hudebního skladatele a nechanického rodáka. Byl současníkem takových
hudebních osobností 18. století, jako Ch. W. Glucka, J. Haydna a A. Mozarta.
Na koncertě vystoupil nadějný mladý hudebník — klavírista Matyáš Novák z Hradce Králové. Během koncertu zahrál skladby nejen již zmíněného J. K. Vaňhala, ale
i další skladby význačných autorů. V druhé části koncertu
Matyáše Nováka zazněly improvizace na témata, vybraná
z námětů návštěvníků koncertu. Koncert měl velký úspěch
a posluchači mladého umělce odměnili dlouhým potleskem.
Rok výročí J. K. Vaňhala Nechanice oslaví několika dalšími koncerty, které proběhnou jak v kulturním domě, tak
v kostele Nanebevzetí Pany Marie v Nechanicích.
za kulturní dům Hana Kramářová

Tradiční nechanické akci v letošním roce nepřálo počasí. Přesto si myslím, že si všichni, kdo na „Šlápotu“ přišli
sobotní odpoledne užili. Vzhledem k celo odpolednímu
dešti byly všechny disciplíny z terénu přesunuty do kulturního domu, kde probíhal i doprovodný program pana
malíře Jana Honzy Lušovského. Děti si tak mohly vyzkoušet svoje vědomosti a dovednosti na jednotlivých stanovištích, kde sbíraly do Průkazu detektiva jednotlivé indicie pro
vyluštění závěrečného kódu. Odměnou za jejich úsilí byly
nejen sladkosti a pamětní diplom, ale také balónek s originální kresbou dle vlastního přání. Je velká škoda, že nemohl být využit plánovaný program v plném rozsahu. Chtěla bych poděkovat všem spolupořadatelům této akce za
jejich rychlý přesun z terénu do kulturního domu a za zajištění plynulého chodu alternativního řešení celé organizace „Šlápoty“. Dík za dobrou spolupráci patří skautskému
klubu Nechanická trojka, MS Lověna, Klubu volejbalistů,
Historickému C.k. Řadovému pěšímu pluku č. 18, SDH Nechanice, Fit klubu — jmenovitě p. Fofovi, manželům Noskovým, Pavlu Tichému, Karlu Rollovi a Josefu Sopkovi.
Věřím, že příští, již 33. ročník „Šlápoty“ proběhne zase
v tradičním duchu a všichni si užijeme krásnou procházku okolím Nechanic.
za kulturní dům Kateřina Nováková

REJ ČARODĚJNIC
Rok se sešel s rokem a v Nechanicích na hřišti, na akci
„Rej čarodějnic“, se již po šestnácté rojily malé i velké čarodějnice. Tato akce je pro Nechanice již opravdu tradiční,
poprvé se konala v roce 1998 a i když dnes už není spojená s průvodem čarodějnic městem, přes to je hojně navštěvovaná nejen místními, ale i návštěvníky z širokého
okolí. Letos pro ně byla připravena volba „Miss čarodějnice“, o kterou se postaraly tety a děti z Dětského domova
v Nechanicích. Kostýmy byly úžasné. Malé čarodějnice a čarodějníci, ale i ostatní dětští návštěvníci se vyřádili na nafukovací skluzavce a kolotoči. Velkým lákadlem byli kozy
a poník, na kterých se děti povozily. Dospělí návštěvníci
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ZVEME VÁS K NÁM
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Základní umělecká škola MELODIE, s.r.o. Hořice
ve spolupráci s Městem Nechanice
srdečně zve na:

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

Taneční představení

DESKOVÉ HRY.

HRAČKY.

Ve čtvrtek 6. 6. 2013
od 16.00 hodin

Náš kouzelný pokojíček se otevírá
v KD Nechanice
v úterý 28. 5. 2013 od 17.30 hodin
Vstupné: 30,- Kč

si můžete zahrát mnoho těchto her,
které pro vás připravil
oddíl Nechanická trojka.
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