ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
tento příspěvek do Zpravodaje začnu
informací o právě zahájeném projektu
MAS Hradecký venkov. Konkrétně se
jedná o kostel Nejsvětější Trojice v Suché. Tento více jak sto let starý kostel
poskytoval církevní služby do počátku osmdesátých let minulého století.
V posledních třech letech byla provedena kompletní rekonstrukce střechy
a částečná oprava věže. Vlastní projekt
spočívá v opravě interiéru (oken a zdí),
celkovém vyčištění a úklidu vnitřních
prostor a odvodu dešPových vod od
budovy. V rámci projektu bude rovněž převezena kampanologická sbírka
z Muzea Východních Čech, její instalace a zabezpečení včetně vyhotovení
chybějících podstavců a polic. Tato expozice zvonů bude veřejně přístupná
a věříme, že přispěje k větší atraktivitě Suché i celé oblasti Nechanicka.
Výstava se stane součástí turistického
okruhu (cyklotrasy). Slavnostní otevření bude v pátek dne 24. května letošního roku v rámci akce „Noc kostelů“.
O podrobnostech budete informováni v následujícím vydání Zpravodaje.
Přesto si Vás dovoluji společně s páterem Mgr. Mariánem Benkem a představiteli MAS Hradecký venkov předběžně pozvat na slavnostní otevření.
Věřím, že účast bude hojná, a to nejen
občanů z Nechanic, ale i okolních obcí.
Město Nechanice bude na jaře pokračovat v započaté rekonstrukci budovy Masarykovy základní školy, konkrétně bude dokončeno zateplení pláště budovy na severní a západní straně
včetně finální fasády. O letních prázdninách pak bude dokončena rekonstrukce suterénu budovy v prostoru
šaten. Termín dokončení je stanoven
do 31. 8. 2013. Jak jsem již psal v minulém vydání Zpravodaje, do tohoto
termínu bude rovněž dokončena vestavba dvou nových učeben v půdních
prostorách školy.
Zastupitelé města na svém posledním zasedání schválili mimo jiné po-

užití části prostředků fondů (fond investiční a fond rezervní) naší školy
k instalaci žaluzií na jižní straně budovy, k pořízení nového elektronického systému plateb a evidence obědů ve školní jídelně, a v neposlední
řadě k odstranění dlouholetého problému zápachu na sociálních zařízeních v budově mateřské školky. Žaluzie by měly být namontovány na
začátku jara, ostatní práce a služby
provedeny v době letních prázdnin,
aby vše fungovalo od nového školního roku 2013/2014.
Vážení občané, v současné době
probíhají přípravné práce na projektové dokumentaci rekonstrukce budovy zdravotního střediska v Palackého
ulici. O konečném rozsahu připravované rekonstrukce rozhodnou zastupitelé na začátku měsíce dubna. Každopádně by se mělo jednat o zajištění
bezbariérového přístupu do budovy
včetně výtahu, rekonstrukce instalací
a sociálních zařízení, zateplení, menší
či větší dispoziční úpravy. Výsledkem
rekonstrukce budovy by měl být objekt odpovídající 21. století a poskytující nejen stávající zdravotnické služby, ale i některé nové specializované
profese. Je samozřejmé, že k financování této nákladné rekonstrukce budeme podávat žádosti o finanční podporu v nově připravovaných a vypisovaných výzvách. Z tohoto důvodu si
ani nedovoluji odhadovat termín zahájení případných stavebních prací.
Nejoptimističtější termín je začátek
roku 2014.
V měsíci březnu navštívila naše
město a školu výprava dětí z družební
polské obce Černý Bor, aby se seznámili s tradičními velikonočními zvyky.
Je zajímavé, že většinu z nich v Polsku
neznají, zejména pondělní pomlázku.
Hlavním symbolem těchto svátků u našich polských partnerů je velká bohatá snídaně a rozjímání v širokém rodinném kruhu na Neděli velikonoční - Boží hod velikonoční.

Vážení občané, jistě jste zaregistrovali, že v letošním roce uplyne již
200 let od úmrtí významného rodáka,
hudebního skladatele Jana Křtitele
Vaňhala. Město Nechanice připravuje
několik koncertů k uctění jeho památky. Pěvecký sbor Cantus Feminae připomene tohoto velikána světové hudby rovněž několika koncerty (z nichž
první se konal již 23. března). V pátek 10. května se mimo jiné uskuteční
koncert mladého nadějného hudebníka Matyáše Nováka z Hradce Králové.
Tento nadaný mladík do svých čtrnácti let obdržel mnoho ocenění na hudebních soutěžích a festivalech po celé Evropě. Zvu Vás na všechna hudební vystoupení konaná v průběhu
roku 2013 a věřím, že přispějí k uctění a připomenutí jména Jana Křtitele
Vaňhala, který je mnohými odborníky
oslavován jako jeden z největších světových hudebníků konce 18. a začátku
19. století.
Vážení občané, většina z Vás bude
číst tento Zpravodaj sice až po největších církevních svátcích, přesto Vám
přeji jejich slavnostní a šPastné prožití, klidné a pohodové dubnové dny
a také samozřejmě hodně sil do jarních prací na zahrádkách.
Jiří Pechar
starosta města

!!! OZNÁMENÍ !!!
Upozorňujeme občany, že na
fotbalové hřiště v Nechanicích je
povoleno vyvážet ke spálení dřevěný odpad. Jedná se pouze o dřevěný odpad z ořezu stromů a dřevo
bez nátěrů. Prosíme občany, aby
svoz nerealizovali přes hrací plochu hřiště, ale používali prostory
za severní bránou. Děkujeme.
Termíny možného svozu:
20. 4. 2013
27. 4. 2013
28. 4. 2013
vždy od 14.00 do 16.00.

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Vážení přátelé,
dovolte nám pozvat Vás na školní kolo „Miss panenky“,
které proběhne ve čtvrtek 4. 4. 2013 od 8.00 hod. do
17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Nechanicích . Přijkte i vy podpořit charitativní akci, kterou
organizujeme ve spolupráci s Českým rozhlasem a organi-

zací UNICEF. Společně vybereme „nejhezčí panenku“, která za naši školu bude soutěžit ve finálovém kole v hradeckém Aldisu začátkem června. Těšíme se na Vás!
Eva Havranová
vychovatelka školní družiny
ZŠ a MŠ Nechanice
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Zprávičky z naší školičky
Končící zima bývá vždy doprovázena tradičním masopustem, maškarním bálem, nebo chcete-li karnevalem. Vzhledem k tomu, že i my se snažíme v naší mateřské škole tradice
dodržovat a dětem je přibližovat, uspořádali jsme pro ně v prvním březnovém týdnu karneval. Rodiče dětem
připravili krásné masky a mohl začít

karnevalový rej plný tance, soutěží
a přehlídkou nejroztodivnějších převleků a kostýmů. Mezi princeznami,
piráty a zvířátky se objevil i kominík,
kuchař a malíř. Prožili jsme s našimi
nejmenšími krásné dopoledne plné
radosti a veselí, které si mohou děti
s rodiči připomenout při prohlížení
fotografií.

XV. ročník soutěže
„O pohár rady
města Nechanice“
V sobotu 23. března 2013 se v Kulturním domě v Nechanicích sešly kolektivy Mladých hasičů z okresu Hradec
Králové na soutěžním klání XV. ročníku zimní soutěže „O pohár rady města
Nechanice“.
Porovnat své umění a znalosti přijelo osm družstev v kategorii mladších žáků (6 až 10 let) z Osic, Chlumu,
Sloupna, Nepolis, HK-Třebše, HK-Malšovy Lhoty, Sovětic a Dolního Přímu
které s sebou přivezlo i hlídku „přípravky“ (4 až 5 let). V kategorii starší
žáci (11 až 15 let) se dostavilo deset
družstev, a to z Starých Nechanic, Osic,
Sloupna, Lubna, Nepolis, Nechanic,
Chlumu, HK-Malšovy Lhoty, Dolního
Přímu a HK-Třebše. Celkem zde předvedlo své znalosti na 135 dětí z 11-ti

SDH okresu Hradec Králové. Soutěžilo se v pěti disciplínách, které převážně vycházejí z pravidel celostátní
soutěže Plamen.
Všechny disciplíny - hadicové kolo,
uzle, grafické značky technických prostředků a hasební prostředky, topografie a zdravověda, se prováděly formou štafety.
Soutěž měla dobrý spád a po třech
hodinách byly vyhlášeny výsledky.
V kategorii mladších
se družstva umístila takto:
1. Chlum
2. Sloupno
3. Sovětice
4. Dolní Přím
5. Nepolisy
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6. Dolní Přím - přípravka
7. Třebeš
8. Malšova Lhota
9. Osice
Starší se umístili takto:
1. Nepolisy
2. Dolní Přím
3. Sloupno
4. Nechanice
5. Chlum
6. Osice
7. Staré Nechanice
8. Lubno
9. Třebeš
10. Malšova Lhota
Cenu Fair play (za nejmenší nebo
nulový počet trestných bodů) získalo
družstvo starších z SDH Nepolisy.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval radě města Nechanice za patronát, který již patnáct let drží nad touto
soutěží a všem členům SDH Nechanice, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu soutěže.
Galásek Jan
velitel SDH Nechanice

Co nového ve volejbale chlapců
TJ SOKOL Nechanice
Žákovský volejbal
v Nechanicích v roce 2012
A máme zlato! Tak tuto větu jsme zvolali v neděli 16. 9.
2012 v 15.00 hod. nejen na sportovní areál v Ostravě, ale
snad i na celý svět!

Hrálo se na Slavii HK, v Kostelci nad Orlicí a mimo kvalifikaci ve Dřevěnici u Jičína. V kategorii „modrý minivolejbal“ nás reprezentovali tito hráči: Theodor Lukáš, Marek
Kubík, Pavel Růžička a Matěj Rybařík. Stali se vítězi Královéhradeckého kraje a postoupili do semifinále republiky v Brně, kde se 3. 6. 2012 probojovali do finále ČR
v Ostravě. Ve sportovním areálu VŠ Báňské bylo připraveno 50 hřišP pro 300 družstev z celé republiky. První
hrací den se naši mladí volejbalisté kvalifikovali do finále, kde ze 6 zápasů 5x zvítězili, a to se soupeři velkých
klubů ( SK Ústí nad Labem, VK Ostrava, TJ Lanškroun,
VSC Zlín, ŠSK Beskydy). Gratulujeme k vítězství a vzorné reprezentaci SOKOLA NECHANICE!
Děkujeme rodičům hráčů za obětavost a vstřícnost.
Dále všem sponzorům, včetně města Nechanice, za pomoc, bez které by se naše družstvo Mistrovství České republiky v Ostravě nemohlo zúčastnit.
Marcela a Zdeněk Rollovi
trenéři

Trenér roku 2012
Každoročně pořádá Krajský volejbalový svaz (KVS)
anketu o nejlepší hráče a trenéry mládeže. Nominace byla určena pro kategorie mladších a starších žáků, kadetů
Radost byla obrovská. VždyP naši mladí volejbalisté,
chlapci do 12 let, zvítězili v celostátním finále České republiky v modrém minivolejbalu!

Je to veliký úspěch hlavně pro děti samotné a pro jejich
rodiče, ale i pro nás trenéry i pro město Nechanice. Je to poprvé v historii nechanického volejbalu, kdy družstvo žáků
vybojovalo zlaté medaile na Mistrovství České republiky.
A jak to všechno začalo? Nejprve se naši hráči zúčastnili několika turnajů v rámci Královéhradeckého kraje.

a juniorů. V kategorii nejlepší trenér chlapců Královéhradeckého kraje 2012 byl vyhodnocen pan Zdeněk Roll
z TJ Sokol Nechanice. Pohár převzal dne 13. 3. 2013
v 16.30 hod. v Kavárně Slávka v areálu Slávie Hradec Králové. Ocenění předal předseda
KVS pan Václav Nidrle, za přítomnosti zástupců Magistrátu města Hradce Králové a dalších významných funkcionářů z oblasti mládežnického sportu.
Marcela Rollová
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Výročí 99 let
V měsíci březnu 2013 má náš občan a známý ovocnář
pan Václav Matějíček ze Suché již 99 let věku. Ve svém ovocném sadu vypěstoval mnohé odrůdy jádrovin, ze kterých se
dovedl vždy těšit.
Své celoživotní zkušenosti z pěstování, šlechtění a roubování ovocných stromů ochotně předával mladším zahrádkářům, kteří budou ještě dlouho v praxi využívat jeho rad.

Také na schůzích členů zahrádkářské organizace nám
ukázal ovoce ze své zahrádky. Byly to výpěstky jak odrůd
starších, tak i novějších a sám stále nové sortimenty zkoušel, aby si potvrdil možnost šlechtění v našich podmínkách.
Za tuto práci a rady jsme mu vděčni.
Přejeme si, aby i nadále ovocný sad pana Václava Matějíčka byl stále plný úspěšného a chutného ovoce.
Josef Carda

Z NAŠÍ HISTORIE
Četnická stanice Nechanice 1939 - 1944
V poslední kapitole o činnosti četnické stanice jsou zaznamenány aktivity, které byly nařizovány okupační
správou prostřednictvím okresního
úřadu, okresního četnického velitelství a dokonce i Gestapa. Množily se
nejrůznější kontroly, jež se týkaly policejního hlášení osob pohybujících se
mimo bydliště, přihlašovacích povinností dospělých v místě bydliště, zatemňování oken jako obrana proti nočním náletům, hospodářské kontroly
týkající se potravin získávaných na
černo (lidově se tomuto zásobování
říkalo šmelina), pátrání po uprchlých
válečných zajatcích, zákroky proti totálně nasazeným dělníkům, kteří se
nevrátili na pracoviště v Říši a drastická opatření po atentátu na říšského
protektora Reinharda Heydricha. Vybrané jednotlivé případy jsou dále na
charakteristických ukázkách blíže rozvedeny a dokumentovány.
První zápis ve služební knize v osudný den 15. března 1939 se týká vyhláš-

ky o zřízení Protektorátu Čechy a Morava podepsaný velitelem okupačních
vojsk generálem Blaskowitzem s pokyny, co vše se zakazuje a jak se musí
obyvatelstvo nadále chovat. Exempláře
ve dvojjazyčném znění, německy a česky, rozvezl praporčík Josef Lochman
do všech vesnic v rajónu stanice s příkazem starostům postarat se o bezodkladné vylepení.
Hned druhý den následuje text o zatčení funkcionářů místní organizace
KSČ Václava Elsnera a Josefa Knaifla
a dodání do vazby Okresního soudu
v Nechanicích. Jméno váženého občana, hostinského Rudolfa Dänemarka
uvedeno není, ačkoli i on byl dalším
postiženým. Zároveň je připojena poznámka o třech domovních prohlídkách u zatčených. To vše z příkazu
Okresního úřadu v Hradci Králové. Není bez zajímavosti, že ještě měsíc před
okupací 13. února byly z rozhodnutí
okresního četnického velitelství provedeny domovní prohlídky u sedmi

-5-

funkcionářů KSČ v Nechanicích, Starých Nechanicích a Puchlovicích za
účasti tříčlenné hlídky pohotovostního oddílu z Hradce Králové a hledány zbraně a kompromitující materiály.
Na sklonku existence druhé republiky
byla KSČ již zakázána.
Dne 3. prosince 1940 vypukl na
stanici poplach. Vrchní Václav Kožíšek se strážmistry Khopem, Mlejnkem
a Pomezným se urychleně odebrali na
Šarounův kopec k vyšetření a dalšímu
opatření nouzového přistání letadla.
Letec, poddůstojník Arnošt Menzel,
z pardubické letecké školy (Flugzeugführer Schule) ztratil v mlze orientaci.
Četníci pak střídavě hlídali letadlo,
které druhý den ve 14 hodin odletělo.
Jedna z řady silničních kontrol
k zamezení podloudného obchodu
s masem, dalšími potravinami a textiliemi se konala 3. 2. 41 za asistence
četníka. Dva orgány cenové kontroly
F. Černík a B. Tyr pozastavili 18 chodců, 12 saní tažených koňmi, 5 ruč-

ních saní, 5 osobních a 3 nákladní
auta a 2 cyklisty. Výsledek byl kupodivu bez závad, jindy však hladce kontroly neproběhly. Jiného druhu byla
kontrola 5. 4. 42, jež se týkala knihy
cizinců v hostinci u Andrlů v Lubně,
v Nechanicích u Dänemarků, Kubánků
a Čáslavských a ve všeobecné veřejné
nemocnici.
Zlé časy nastaly po atentátu na
Heydricha 27. května 1942. Denně byly prováděny rozsáhlé pátrací akce po
parašutistech v celém rajónu, zejména
v lesích za účasti hajných a dalšího lesního personálu a několikrát nuceně
byli přibráni i členové sboru dobrovolných hasičů, takže skupiny čítaly
někdy 10 až 15 osob, a to i poté, co byli parašutisté vypátráni a likvidováni
v kryptě kostela v Praze.
1. 6. 42 bylo zajištěno ubytování na
zámku Hrádek pro četu policie v počtu
80 mužů, kam tito následně odjeli, aby
se zúčastnili pátrání. Zároveň četnická
stanice dodala krátce po atentátu do
všech obcí vyhlášku s popisem parašutistů a věcí, které byly na místě zajištěny - kolo a aktovka. 20. 6. následovala další vyhláška o rozsudcích smrti
vynesených stanným soudem nad osobami, které se podílely při poskytování pomoci parašutistům či pouze veřejně prohlásili, že souhlasí s atentátem.
Četníci v tomto období zajišPovali hromadné podpisy občanů na místopřísežných prohlášeních, že nevědí nic
o atentátnících ani o věcech, které použili. V Nechanicích tak posbírali podpisy od 1.414 osob, po vesnicích 400,
131 a 278 podpisů. Dokladem odstrašujících opatření bylo i to, že od 1. 7. 42
musely být služební knihy vedeny pouze v němčině. Tak se v tento den stal
št. strážmistr Kutík nadále stabswachmeister Wenzel Kutik.
Rozsáhlé pátrací akce, jako součást nacistického úderu proti domácímu odboji pokračovaly i po zrušení
stanného práva 3. 7. ještě další čtyři
dny. Příklad jedné trasy: Nechanice,
Kunčice, myslivna, Homyle, Boharyně, Puchlovice, les Kučerka, les Hájek II, Trnava, Babice, Malé Babice,
Hájek I, Zvíkov, Budín, myslivna, Stýskal. Vedl št. stržm. Augustin Očenášek se služebním psem Drinou, návrat 1. 7. ve 23 hodin. Na druhý den
se prohlídka po jiné trase nevyhnula
ani pohodnici (tehdy spíš rasovně) na
lubenském kopci, tak důkladně četníci konali své povinnosti.
Dvojí pátrání po MUDr. Břetislavu
Ličkovi a Anatolu Pusse skončilo neúspěšně 8. 7., stejně jako před tím po
podezřelém osobním autě. Zato Marie

Mikulková z Nechanic měla smůlu, neboP pro držení falešného osobního průkazu byla zatčena a předána Gestapu.
Následovala nařízená domovní prohlídka 8. 8. u děkana Jana Kostkana. Protokol o výsledku byl odeslán na Okresní úřad v Hradci Králové. 18. 9. 42 byl
zatčen J. Knaifl z Tůně a předán Gestapu (důvodem mohlo být to, že Karel Knaifl sloužil v Anglii jako letec).
30. 10. se totéž stalo Václavu Mrkvičkovi, který pro sabotáž, zkrat na elektrickém vedení, byl předán Kriminální
policii v Hradci Králové.
Razie pokračovaly a týkaly se nyní převážně uprchlých válečných zajatců. Třikrát po sobě po anglickém
důstojníkovi s německým jménem
Albertu von Rotovi, později po dalších
důstojnících letectva, pak po plukovníkovi B. Douglasovi a kpt. Johnu Palmerovi, krátce nato po ruských zajatcích. V dubnu a květnu následujícího
roku bylo pátráno třináctkrát a pokračovalo ještě v červnu až srpnu. Vždy
však bezvýsledně, ač byl při tom vyslýchán lesní personál. Jediný „úspěch“
byl zaznamenán 24. 6. 44, když četnická hlídka objevila ve Stýskale opuštěné tábořiště s ponechanými dvěma
pytlíky vepřového masa, jeden hrnec
na vaření se zbytky jídla, odhadem asi
po třech válečných zajatcích. Hlášení
o tom podáno do Hradce Králové na
Kriminalpolizei a Gestapo. Během těchto akcí, aby byla vykázána loajální činnost, množily se pokuty za porušení
veřejného pořádku, špatné zatemnění
či šmelinu, při čemž byly taxy zvýšeny
z 10 K na 20 K. Jediným polapeným
zajatcem byl sovětský voják Stěpanovič Voroňuk, který byl převzat k eskortě od ponocného F. Reimana, jeho další dva druhové stihli utéci.
Jak se blížil konec války přibývalo
i osob, které uprchly z totálního nasazení v Říši. Pokud byli vypátráni, byli předvedeni na pracovní úřad. Další
osudy, tj. tresty uprchlíkům již četníci
nesledovali, ten nejmenší bylo eskortování na původní pracoviště. Toto
potkalo například F. Sadila z Hrádku, Jaroslava Tomáška ze Sobětuše,
Tomáše Andrleho ze Zvíkova (již v roce 1940) a další dva nejmenované dělníky ze Zvíkova, kteří byli předvedeni.
Albínu Janečkovi z Nechanic čp. 103
se podařilo vyhnout zatčení, zatímco
Jaroslav Petr ze St. Nechanic byl za
pracovní přestupek stíhán. Janečkův
případ je znám i z jiného historického
pramene. V roce 1943 uprchl z nucené práce v Říši a po dva roky se skrýval v lesích. Udal jej soused, že za
nocí chodí domů. Byl na něj vydán za-
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tykač a manželka pod pohrůžkami vyšetřována. Když byl dopaden, zachránil jej strážmistr V. Kutík, který mu
slíbil, že po urovnání rodinných poměrů jej teprve předvede, ačkoli věděl, že znovu uteče. Po osvobození podal Albín Janeček na Okresní národní
výbor žádost o podporu pro válečně
poškozené.
V roce 1944 se často konaly kontroly mlýnů ve St. Nechanicích, Tůni,
Lubně a Boharyni a ostraha skladiště
obilí v Nechanicích. Charakteristický je
i poslední zápis 31. 7., kdy bylo sedm
osob pokutováno pro přestupek nedodržení policejního hlášení celkem
110 K a dvě osoby pro dopravní přestupek dostaly pokutu 45 K. V poslední válečné staniční knize, která chybí,
by byl jistě podrobně zaznamenán mj.
i říjnový zákrok proti nechanické odbojové skupině, jak je o ní psáno v knize „Nechanice, obrázky z historie a života města“. Tehdy komando Gestapa
přikázalo četníkům přivádět jednotlivé
členy na stanici, kde byli zatýkáni a deportováni do Hradce Králové. Nebyl by
tam ale zaznamenán odvážný čin praporčíka Mlejnka, který stačil varovat
školníka Semiráda, který uprchl a do
konce války působil v partyzánském
oddílu.
Co zásadního vyplývá z neúplného
přehledu činnosti četnické stanice?
Především, že kromě rutinní pořádkové služby, dostával velitel - vrchní
strážmistr rozkazy z vyššího velitelství
nebo Okresního úřadu v Hradci Králové. Také to, že mnohé případy byly
vyřešeny na místě, přímo u Okresního soudu v Nechanicích. Každá událost zaznamenaná ve staničních knihách měla své jednací číslo a pod tím
byla vyřizována. Dnes se již nikdo nedozví, zda četníci ve službě někomu
něco odpustili, či do jaké míry byli
laxní při různých pátráních a také, zda
uprchlé dělníky z nucených prací v Německu raději nepotkali.
Pozoruhodná jsou různá místní
jména, kde se hlídky občas pohybovaly, jako například Kučerka, Krasovec,
Dubina, Kozí kopec, Na Křemenci, Hájek I a Hájek II, jež jsou pro mnohé
neznámá. Je ovšem naopak známo, že
do revolučních událostí v květnu 1945,
zejména při odzbrojení německé posádky a zamezení vyrabování německých uprchlíků v obecné škole četníci
nijak nezasahovali, spíš vyčkávali, jak
se situace vyvine. Kteří z nich byli prověřeni a začleněni do nově zřízeného
Sboru národní bezpečnosti zůstává
zatím neobjasněno.
Václav Pražák

Soutěž o guláš roku v Tůni
porota ke stolu, jehož ozdobou bylo
osm originálních vařeček udělených vítězům minulých ročníků (jeden z nich
svou trofej ukázat nepřinesl a všichni
vědí, kdo to byl). Nelehká práce poroty trvala téměř tři hodiny a pak začali organizátoři (Jaroslav Šolc ml.,
Ludvík Pomezný ml. a Petr Probošt)
počítat s napětím očekávané výsledky.
O objektivnosti poroty dobře svědčí to, že na třetím místě se sešlo hned
pět účastníků. Na druhém místě se
umístil Jarda Šolc nejmladší, leč očekávané překvapení na prvním místě
se nekonalo. Již potřetí v řadě a počtvrté celkově soutěž vyhrál a držitelem vařečky za rok 2013 se stal pan
Jaromír Halbich. Kdo se umístil na
prvních třech místech dostal diplom
a všichni účastníci obdrželi čestné

uznání a poděkování za účast, vše podepsané porotci.
Po vyhlášení vítězů se konala dražba vítězného guláše. Tentokrát nejvíc
nabídla paní Alena Pomezná a mohla si
tak pochutnat v soukromí na nejlepším
guláši v Tůni. Ani ostatní účastníci však
nepřišli zkrátka. Všechny ostatní vzorky skončily na talíři a kdo měl hlad nebo jen chuP, mohl si pochutnat. Každý
se tak mohl vlastním jazykem přesvědčit, že všechny guláše byly vynikající.
Následující spontánní zábava se pak
protáhla daleko přes půlnoc.
Nezbývá než konstatovat, že letošní soutěž se opět vydařila. Všichni se
těšíme na příští ročník, který bude
jednoznačně ve znamení hesla: „Kdo
udělá lepší guláš než Halbich?!“
Jiří Chludil

Z MATEŘSKÉHO CENTRA

to bychom rádi touto cestou poděkovali všem rodinám MC za zapůjčení
vlastoručně vyráběných velikonočních
dekorací a za pomoc s organizací výstavy. Sešla se nám zvířátka ze sena,
pletené košíky a ošatky z vrbového
proutí, pomlázky, košíky z pedigu, paličkované a háčkované ozdoby, věnce,
kašírovaná vejce i skořápky ze sádry.
Dětem se velmi líbila výstava loutek,
maminky a babičky obdivovaly keramické formy v kuchyňském zátiší,
polské děti spatřily koledníka s českou pletenou pomlázkou a s košíkem
plným vykoledovaných kraslic. Zaujal
je i ženský kroj a miminko v kolébce,
prohlédly si staré dřevěné hračky, ale
i výzdobu moderních bytů. Přejeme
všem krásné dny prozářené slunečními paprsky.
Hana Jarošová

V sobotu 16. března se v hospůdce Pod Lipami v Tůni konal již desátý
a tudíž jubilejní ročník soutěže o nejlepší guláš. Pravidla tohoto velice populárního klání jsou poměrně jednoduchá: kdo si myslí, že to umí, uvaří
guláš a přinese vzorek (nejméně 3/4
litru). Porota složená ze čtyř odborníků (podmínkou jsou kvalitní chuPové buňky) každý guláš poctivě a anonymně ochutná a ohodnotí jeho chuP,
vůni, barvu a měkkost masa. Součet
hodnocení všech čtyř porotců pak určí
vítěze.
Letošní ročník byl opět velice pěkně obsazený, sešlo se 25 vzorků. Porota byla z poloviny obměněná (letos
ve složení Jitka KošPálová, Martin Váško, Jaroslav Šolc a Jindřich Prousek)
a tak se dalo čekat překvapení. Účastníci soutěže začali přinášet své výtvory
od jedné hodiny a od půl třetí zasedla

Vážení čtenáři, letošní velmi chladný březen jsme našim nejmenším zpříjemnili miniKARNEVAL, který se konal 9. 3. 2013 v herně MC. Nejprve
se děti podívaly na loutkové představení o Karkulce, pak si pochutnaly na
dobrotách z jejího košíčku. Nakonec
si všichni s chutí zatančili.
Společně se setkáváme každé pondělí dopoledne v herně MC a maminky
s dětmi do jednoho roku se schází
v úterý dopoledne. Stále běží všechny
kroužky, hudební a rytmická výchova,
výtvarná výchova i cvičení s dětmi.
Protože zima stále nepředala vládu
jaru, uvítali jsme Večer při svíčkách,
který byl připraven pro maminky. Prohlédli jsme si ručně vyráběné svícny

a přivoněli si ke svíčkám od firmy Party Lite. Zaujalo nás především, že svíčky jsou z nejčistšího parafínu potravinářské kvality, zdravotně nezávadné
a mohou je používat alergici i astmatici. Jsou za tepla smíchané s francouzskými vonnými esencemi z parfémářských dómů nebo s bylinkovými esencemi a s mořskou solí.
Celý měsíc jsme se také pilně připravovali na nadcházející svátky jara
- Velikonoce. Děti na výtvarném kroužku malovaly nádherné obrázky slepiček a oveček, které jste mohli obdivovat na Velikonoční výstavě, která
proběhla v KD od 23. 3. 2013 do středy 27. 3. 2013. Připravit takovou výstavu není vůbec jednoduché, a pro-
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PŘIŠLI JSTE K NÁM
Dne 14. 3. 2013 zavítala do našeho kulturního domu
nestárnoucí folková kapela NEZMAŘI. Celé koncertní vystoupení ve kterém zazněly i písničky z jejich posledního
CD bylo prokládáno vtipně podanými vzpomínkami. Zajímavým zpestřením koncertu byla videoprojekce důležitých okamžiků v životě kapely. Letošním turné oslavují
35 let své existence.

Dne 9. 3. 2013 se v kulturním domě konal ples „HOLČENSKÁ“. V loňském roce se konal tento ples poprvé a po
velkém úspěchu se organizátoři rozhodli uspořádat ho u nás
i letos. Má to svoje opodstatnění. VždyP téměř všichni účastníci setkání mají v Nechanicích své kořeny. A jejich zájem
o udržení a zachování informací o jejich předcích je stále
silnější. Svědčí o tom i letošní velká účast.

-8-

-9-

ZVEME VÁS K NÁM
Okresní myslivecký spolek Hradec Králové
pořádá z pověření Magistrátu města Hradec Králové
a Městského úřadu Nový Bydžov odboru životního prostředí
chovatelskou přehlídku trofejí
zvěře spárkaté
ulovené na okrese Hradec Králové v roce 2012
Místo konání: KD Nechanice
Datum: pátek 12. 4. 2013 od 9.00 do 17.00 hodin
sobota 13. 4. 2013 od 9.00 do 17.00 hodin
neděle 14. 4. 2013 od 9.00 do 13.00 hodin
FILHARMONIE HK
Čtvrtek 4. 4. 2013, 19.00 hodin

PERLIVÝ SVĚT OPERETY
Franz Lehár Země úsměvů, Veselá vdova, Emerich Kálmán
Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Carl Millöcker
Hraběnka Dubarry, Leroy Anderson Sleigh Ride, Fiddle-Faddle, Astor Piazzolla Milonga del Angel, Ferde Grofé
Mississippi
Filharmonie Hradec Králové, István Dénes dirigent

Informace pro předplatitele
do Vč. divadla Pardubice
Třetím představením předplatného na letošní rok bude

DON JUAN (Moliére).
V hlavních rolích L. Špiner a P. Borovec.
Odjezd bude jako vždy z náměstí,
a to v sobotu 20. dubna 2013 v 16.45 hodin.
TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY 2013
Pokračuje zápis do tanečního kurzu pro začátečníky.
Přihlásit se můžete osobně v KD Nechanice,
na emailové adrese kdnechanice@seznam.cz,
telefonicky na číslech 495 441 120 a 495 441 966.
Každý 1. čtvrtek v měsíci srdečně zveme děti i dospělé
do malého sálu KD Nechanice na DESKOVÉ HRY.
Ve čtvrtek 4. 4. 2013 od 16.00 hodin
si můžete zahrát mnoho těchto her,
které pro vás připravil oddíl Nechanická trojka.

AUTOSERVIS,
PMEUSERVIS
Pavel Kulhánek — Stračov 88
732 882 740
731 325 987
pavel.kulhanek@email.cz

Provádíme:
- veškeré opravy motorových vozidel
- prodej náhradních dílů
- montáž tažných zařízení
- sváření plastů
- opravy a prodej pneu
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