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Zpravodaj
3 Kè

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

TIP NA VÝLET

Nechanice a okolí mùete vidìt jako na dlani z nové vyhlídky na Jehlickém kopci.
Na místì, kde stávala turistická chata tuto vyhlídku s altánem vybudovali nechaniètí nadenci.

Reprofoto pùvodní chaty

Pozná nìkdo osoby na fotce?
Za kadou zprávu dìkujeme.

Redakèní rada Zpravodaje pøeje vem ètenáøùm sluníèkové prázdniny
plné krásných záitkù a výletù, vdy se astným návratem domù.

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané,
blíží se letní prázdniny a já mám
tu čest Vás seznámit s nejdůležitějšími událostmi ze života města Nechanice, z jednání rady města a zastupitelstva města za měsíc červen. Měsíc,
který přinesl mnohá závažná rozhodnutí v orgánech města i krásné, někdy
již opravdu letní počasí.
Zastupitelstvo města (dále jen ZM)
na svých zasedáních v měsíci dubnu
a květnu rozhodlo o vypsání výběrové soutěže na poskytovatele dvou úvěrů na dvě investiční akce. Jednalo se
konkrétně o rekonstrukci budovy ZŠ
a výstavbu infrastruktury ve Starých
Nechanicích.
Úvěr na rekonstrukci ZŠ byl při
projednávání záměru původně schválen do maximální výše 6 mil. Kč, skutečně schválený úvěr činí 3,3 mil. Kč.
K tomuto rozhodnutí ZM přispělo výrazné snížení ceny díla při výběrovém
řízení a předpokládaná výše dotace,
která činí více jak 10 mil. Kč. Úvěr
bude splácen po dobu šesti let. Vlastní práce na zvelebování budovy tzv.
Masarykovy školy začnou v měsíci červenci letošního roku a termín dokon-

čení je plánován nejpozději o letních
prázdninách roku příštího.
ZM dále schválilo krátkodobý úvěr
na předfinancování výstavby infrastruktury ve Starých Nechanicích.
Tento úvěr byl při projednávání záměru původně schválen do max. výše
5 mil. Kč. Skutečný úvěr byl schválen
ve výši 3,5 mil. Kč. Úvěr bude splacen nejpozději do dvou let od data
čerpání. Většina prací v této lokalitě
je již hotova, z nedokončených prací
zůstává realizace veřejného osvětlení,
přeložka rozvodů elektrické energie,
přeložka rozvodů telefonu a vlastní realizace přípojek el. energie. Po realizaci těchto prací bude dokončena výsadba zeleně včetně závěrečných zemních prací.
Členové rady města i zastupitelstva
města na svých posledních zasedáních
rovněž řešili možnost refinancování stávajících dvou úvěrů. Na svém posledním zasedání konaném dne 21. června
schválilo ZM refinancování dvou úvěrů, a to úvěru na výstavbu kanalizace ve Starých Nechanicích a úvěru na
výstavbu cyklostezky a opravu ulice Palackého. Pro informaci uvádím, že dí-

Výživové poradenství
pro dospělé i děti

ky refinancování těchto úvěrů po dobu zbývajících šesti let splácení ušetří
město více jak jeden milion korun.
Vážení čtenáři, po přečtení těchto
řádků si jistě i Vy uvědomujete, že většinu významných investičních akcí město může realizovat pouze v případě
zajištění dotací. I přesto, že většina dotací činila více jak dvě třetiny nákladů,
je na spolufinancování ve výši přibližně 20 — 30 % nákladů nutné uzavírat
nové úvěry. Jak jsem již psal v minulosti, v loňském roce došlo ke splacení nejstaršího úvěru z roku 2002, v letošním roce bude doplacen další úvěr.
Pro informaci pouze uvádím, že
bez poskytnutí úvěru byla v roce 2010
zrealizována oprava budovy kulturního domu a rekonstrukce chodníků na
Husově náměstí a v ulicích Pražská,
Novopackého a Školská. V roce 2011
byla opravena budova mateřské školky a provedena rekonstrukce chodníků ve Starých Nechanicích. Asi nemusím připomínat, že většina financí na
tyto akce byla poskytnuta z dotačních
titulů, a to Státního fondu životního
prostřední a Státního fondu dopravní infrastruktury.
A proč to zmiňuji? Protože neustále slyšíme, jak všichni (alespoň většina politiků, různé svazy zastřešující

Restaurace U Ságnerù

zaměřené na individuální práci s klientem

vás zve ji poètvrté na

PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝŽIVY JE VHODNÉ,
POKUD:

prázdninová páteèní posezení
na letní zahrádce u grilu.

! 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
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

Zahajujeme v rytmu country
v pátek 6. 7. 2012 od 19.00 hodin.
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obce a města atd.) bojují za změny
v RUD (zákon o rozpočtovém určení
daní) ve prospěch obcí a menších měst
o počtu obyvatel od 2 tisíc do 5 (případně 10) tisíc. Po několikáté již variantě by případná novela zákona o změně RUD přinesla do pokladny města
peníze ve výši 5 — 6 mil. Kč ročně.
Psal jsem o této problematice již několikrát, a tak pouze zmíním, že doufám
a věřím…
Vážení čtenáři, v měsíci červnu proběhlo další (odložené) jednání u Okresního soudu v HK ohledně nedokončené výstavby hotelu na pozemcích na
Husově náměstí. Právní zástupce pana Jiřího Čáslavského opětovně vznesl
námitku na podjatost paní soudkyně
v projednávaném sporu. Na základě

této námitky muselo být jednání ukončeno a budeme čekat na verdikt nadřízeného (krajského) soudu. V praxi to
znamená, že opětovně dochází k průtahům v řízení a konečný verdikt se
tímto opět oddaluje.
Vážení čtenáři, v minulém vydání
Zpravodaje jsem Vás seznámil s výsledky konkurzu na místo ředitele či
ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Nechanice. Informace o vítězce
konkurzu paní Mgr. Haně Špatenkové,
kterou následně RM jmenovala novou
ředitelkou s účinností od 1. 8. 2012,
budou určitě uvedeny v nejbližších vydáních Zpravodaje. Jistě nejen rodiče
dětí z naší školy či školky budou zajímat názory nové paní ředitelky, její
plány se školou atd.

U příležitosti ukončení funkce stávající paní ředitelky Mgr. Jaroslavy Pavlů využívám této možnosti a děkuji jí
za vše slušné a dobré, co vykonala ve
prospěch žáků a naší školy za dobu
svého působení ve funkci. Přeji jí z celého srdce hodně zdraví, štěstí a úspěchů v dalším osobním i profesním životě.
Vážení čtenáři, před nastávajícími letními měsíci přeji Vám všem mnoho krásných zážitků z dovolených, ai
již zahraničních nebo tuzemských.
Přeji Vám dostatek času na fyzický
i duševní odpočinek a zejména dětem
pohodové prázdniny bez jakýchkoliv
karambolů a úrazů.
Jiří Pechar
starosta

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Finále Miss panenka
Hradec Králové 1. 6. 2012
Žáci naší školy se již tradičně zúčastnili charitativní akce Českého rozhlasu Hradec Králové a organizace UNICEF
„Miss panenka.“ Letošní 7. ročník provázelo motto: „Kdo
zachránil život, zachránil svět.“ Za našI školu ve finále
soutěžila „Fiona“ Elišky Sirotkové. Do Kongresového centra Aldis letos přijelo přes tisíc žáků z 50 škol Královéhradeckého kraje. Celý program moderoval Mirek Vaňura
a Jana Házová. V porotě zasedli např.: zástupce Českého
výboru UNICEF Lana Dukic, vyslanec dobré vůle spisovatel Michal Viewegh, farář Zbigniew Czendlik, ředitel Českého rozhlasu Jiří Kánský, zpěvačka Madalena Joao a další hosté.
Během dvou hodin na podiu zpívali písničky z muzikálu Děti ráje Míša Nosková, Petr Poláček, Tomáš Lébl, dále
Jan Bendig, Madalena Joao a zatančila skupina T-Bass.

Atmosféra na galapředstavení byla úžasná. Děti tleskaly
a tančily nejen v hledišti, ale i na podiu. A i když naše Fiona nezískala hlavní cenu, v internetovém hlasování obsadila krásné 9. místo.
Mgr. Jana Jedličková, Eva Havranová

Loučení se slabikářem

„Tak už umíme všechna písmenka, ale jak to oslavit? Musíme se s tím
přeci pochlubit!“ Naši prvňáčci ze třídy 1.A se rozhodli, že se rozloučí se
slabikářem a s první třídou tradičním způsobem.
Na středu 30. 5. připravili pro své
rodiče vystoupení plné básniček a písniček, zahráli pohádku, zatancovali jeden klasický a přidali i moderní tanec.
„Vše jsme opravdu poctivě nacvičovali a výsledek byl perfektní. Moc se
nám to povedlo! Číst, psát i počítat tedy již skoro umíme, ještě něco maličko docvičíme a potom — hurá na prázdniny! Není to bezva?“
R. Mihulová a třída 1.A
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Jarní zprávy z MŠ
Jaro je v plném proudu a dokonce se nám letos ukázalo i z té lepší stránky.
V dubnu se na školní zahradu slétly čarodějnice všech
kategorií a užívaly si den plný sluníčka, her a legrace.

V květnu tradičně děti pozvaly své maminky na besídku ke Dni matek, předvedly jim krátký program, který si pro
ně nacvičily a předaly jim vlastnoručně vytvořené dárečky.
Také proběhl zápis do MŠ, při němž se zapsalo celkem 40 malých školáčků.

Neobvyklý den
děti prožily díky
panu Čáslavskému, který je pozval spolu s maskotem klokanem
Ríšou na skákací
hrad, kde se dostatečně vyřádily.
Jako každoročně
ke konci května
proběhla v MŠ
olympiáda a ti nejlepší sportovci se pak zúčastnili olympiády mikroregionu.
Z nejstarších školáčků získal František Kaplan druhé místo a Kryštof Jaroš čtvrté. Z mladších pak Bára Soukalová
vybojovala první místo a Anička Pražáková čtvrté.
Na Den dětí jsme do MŠ pozvali policii a hasiče a celý
den se nesl v duchu ,,bezpečí“. Tentokrát nás zradilo počasí, ale i tak jsme si poradili a užili si zajímavé dopoledne. Do konce školního roku nám zbývá ještě pár týdnů,
ale i na ty se děti mohou těšit. Čeká je totiž ještě několik
akcí a my doufáme, že i ty budou úspěšné.
Helena Jarešová

BĚH NADĚJE 2012
Běh naděje je dobrovolná humanitární akce spojená s veřejnou sbírkou, pořádaná na podporu výzkumu rakoviny.
Běh naděje lze charakterizovat jako součást moderního
stylu spojeného s aktivním pohybem.

Dne 2. 6. 2012 proběhl 5. ročník Běhu naděje v Nechanicích. Výbornou organizaci dobrovolně zajistili pedagogové
naší základní školy: Mgr. Mihulová, Mgr. Martinec, Mgr. Lu-

PROJEKT ZLATÁ PĚTKA
A DEVĚT
… to jsou dva školní projekty, které umožňují žákům
realizovat se v oblasti, která je jim blízká.
Zlatá pětka je určená žákům pátého ročníku. Řešiteli
projektu s názvem DEVĚT jsou ti nejstarší a nejzkušenější, deváiáci. Obě akce probíhaly téměř souběžně, vrcholem celého klání bylo slavnostní představení prací obou
projektů, které se konalo v úterý 12. června 2012. A co se
dělo za zavřenými dveřmi? Jak nelehké to měly poroty?
Byly práce žáků nápadité? Co vše bylo ve hře každého projektu? O tom se dozvíte v jednotlivých příspěvcích, které byly připraveny přímo v zákulisí obou projektů.
PŘEDSTAVENÍ PRACÍ PROJEKTU „ZLATÁ PĚTKA“
V úterý 12. června představili páiáci své práce, které zpracovávali v rámci projektu Zlatá pětka. Mluvit před desetičlennou komisí, třiceti spolužáky a jejich rodiči pro ně sice
bylo hodně náročné, ale všichni to zvládli výborně a předvedli svá díla, která byla na vysoké úrovni. A co vše žáci vytvářeli? K vidění byla například prezentace o historii své
obce, o historii sboru dobrovolných hasičů, vlastní kuchařka nebo modely polní nemocnice, králičího kotce, fotbalového hřiště či plstěná žirafa. Každý zpracoval oblast, která
mu je blízká, a mnozí přišli s modelem, který doplnili vytištěnou prací, a navíc zhotovili prezentaci v PowerPointu.

káš, vedoucí MŠ p.u. Šulcová a p.u. Pošíková. Celkově se aktivně zapojilo 84 účastníků na tratích 1km a 5 km. SRPDŠ
při ZŠ Nechanice přispělo finanční částkou, která umožnila nákup upomínkových předmětů společnosti Levity, a.s.,
hlavního organizátora veřejné sbírky v rámci Běhu naděje. Na konto byla zaslána částka 2.076,- Kč. Výtěžek sbírky bude jako každým rokem rozdělen na základě odborné grantové komise.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří svou přítomností podpořili tuto humanitární akci.
Irena Nováčková, zástupce ředitelky školy
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Vzhledem k různorodosti by se těžko určovalo pořadí,
ale komise vybrala 15 prací, které zaujaly rozsahem, odborností, kvalitou zpracování nebo originalitou.
Druhý den dostal každý triko s logem Zlaté pětky a autoři nejlepších prací jeli v pátek, společně s úspěšnými deváiáky obdobného projektu Devět, za odměnu na výlet do
lanového parku v Hradci Králové a na koupaliště Flošna.

Závěrečná vystoupení
Před koncem školního roku druháci a třeiáci nacvičili pro své rodiče i další diváky závěrečná vystoupení. Děti
z 2.A předvedly pásmo básniček a písniček s názvem Rok
a zahrály pohádku „O zatoulaném koiátku“. Třída 2.B zazpívala, zapískala na flétničky a nacvičila divadelní představení „Sedm jednou ranou“. Třeiáci si nejprve připravili ukázku toho, co se naučili v angličtině. Po zajímavém

Projekt Zlatá pětka, který je součástí velkého grantu
Technický labyrint a z jehož peněz byl také financován,
pomohl žákům rozvíjet jejich komunikační dovednosti,
umožnil jim zpracovávat práci v oblasti, kterou si sami
zvolili a která je jim blízká, a naučil je dovednosti, které se
jim budou hodit nejen na druhém stupni.
„Největší naději na úspěch má to, co děláme s chutí“
aneb jak to bylo s projektem DEVĚT
Projekt DEVĚT (Dovednost + Efektivita + VĚdění + Tvořivost) je I. ročník školního projektu, který je určený žákům
9. ročníku základní školy na závěr jejich povinné školní docházky. Úzce navazuje na projekt z posledního ročníku
I. stupně s názvem Zlatá pětka. Oba projekty jsou, jak již
bylo řečeno, součástí grantu s názvem Technický labyrint.
Pravidla pro vypracování projektu DEVĚT byla totožná se zadáním pro projekt Zlatá pětka. Žáci rovněž mohli
zúročit svoje dovednosti, zkušenosti, nápady, znalosti atd.
Zároveň jim toto zadání nabízelo prostor pro nácvik dalších a nových dovedností, které využijí nejen při přípravě
na budoucí povolání, ale i v praktickém životě (soustavná
a vytrvalá práce na určeném úkolu, rozvoj komunikačních
dovedností, sebehodnocení, samostatné jednání, práce s technikou, další využitelnost jejich práce).

A jak se s tím ti nejstarší poprali? Někteří svůj úkol
zvládli s přehledem a obdivem. Dne 12. 6. 2012 vyslechla
pětičlenná porota poutavé prezentace na nejrůznější témata, v českém, ale i anglickém jazyce. Dále zhlédla modely
hmatatelné povahy — zmenšeninu Eiffelovy věže či hudební nástroj ze dřeva.
A co bylo odměnou? Každý z řešitelů obdržel tričko
s logem projektu DEVĚT a osm žáků se zúčastnilo výletu do lanového parku a na koupaliště v Hradci Králové,
taktéž jako nejúspěšnější mladší kolegové.
Radek Martinec, Lenka Vrzáňová

začátku 3.A zahrála „Malý muzikál o Ferdovi Mravencovi“,
který byl plný písniček a tanečků. Ve 3.B se zase diváci
spolu s dětmi přenesli na tropické ostrovy a dozvěděli se,
co se stalo, když se ocitl „Cestovatel Vašek mezi lidojedy“.
Všichni malí herci se opravdu snažili, a proto byli odměněni zaslouženým potleskem.
H. Bergerová, J. Vodrážková,
P. Petrová, J. Holečková

Vážení rodiče a přátelé školy,
ráda bych se touto cestou rozloučila s Vámi i všemi slušnými lidmi, které jsem během svého působení v nechanické škole poznala a měla možnost s nimi spolupracovat.
Během této doby se změnilo mnoho uvnitř i vně školy. Mimo jiné jsme společně s kolegy dokázali od roku 2005 do
roku 2011 získat celkem 678 000,- Kč z různých dotačních
titulů na podporu aktivit žáků, preventivních programů,
vzdělávání učitelů i realizaci úprav v okolí školních budov.
Zároveň jsme v roce 2011 zahájili projekt EU peníze školám a od letošního školního roku měli možnost žáci pracovat v nově vybavených učebnách PC. Výuka je doplňována
využíváním interaktivních tabulí i metod aktivního učení.
V roce 2012 jsme zahájili také tříletý projekt Technický
labyrint, v jehož rámci se žáci 8. ročníků zúčastnili exkurzí, proběhly školní projekty Zlatá pětka a DEVĚT. V současné době realizujeme stavební úpravy školní dílny, která
bude nově vybavena. Dále budou během prázdnin dokončeny nákupy konstruktivních stavebnic a pomůcek, jsou
naplánovány tematické exkurze pro žáky všech ročníků od
školního roku 2012/2013.
Děkuji všem pracovníkům školy za spolupráci i podporu a dětem přeji krásné, hodně dlouhé letní prázdniny, dospělým příjemnou, ničím nerušenou dovolenou.
Mgr. Jaroslava Pavlů
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Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři,
úspěšně jsme zakončili všechny letošní kroužky pro děti. Umíme první anglická slůvka i věty. Hrajeme krásně na
flétnu, poznáme noty, malujeme, kreslíme, umíme mnoho
dětských říkadel a tanečků, dokonce jsme si i pěkně zacvičili. Všechny naše dovednosti jsme zúročili na Včelařském
dni. Děti předvedly, co všechno se za necelý rok naučily.
Malíři z výtvarného kroužku s chutí vytvořili z papírových
sáčků roztomilé včeličky, které prostory bažantnice patřičně rozzářily. Slyšeli jsme zapískat na flétnu Píseň včelích
medvídků, včeličkové mažoretky uvedly děti s maminkami, zatančily tanečky s deštníky i se stuhami. Úplně nako-

nec z úlu vyletěly maminky s nejmenšími včelkami. Pokud
by se vám také líbilo trávit s námi společný čas, sledujte internetové stránky mateřského centra, protože od září opět
bude probíhat zápis do kroužků. Uvítáme i maminky na
mateřské dovolené, které by pomohly s otvíráním volné
herny nebo které by měly zájem vést nějaký kroužek pro
děti či kurzy pro dospělé.
Ráda bych na závěr poděkovala panu Zajfrtovi za vytvoření DVD ze Včelařského dne a firmě Excel FOTO za sponzorskou výrobu fotografií do kroniky mateřského centra.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se v centru
zase na podzim.
Hana Jarošová

Z NAŠÍ HISTORIE
Nechanická výročí
Letos uplyne 145 let od data, kdy
byly Nechanice povýšeny na město.
V tutéž dobu byla založena tělovýchovná jednota Sokol. Obě události úzce
souvisejí s bitvou 3. července 1866,
která v osudný den začala na jednom
ze tří míst několik kilometrů dlouhé
frontové linie útokem pruské Labské
armády na saský sbor, který měl obsazeny Nechanice. Z hlediska historického vývoje však je třeba vrátit se o dva
roky zpět. Když v roce 1864 bylo rozhodnuto zřídit okresní samosprávné
jednotky, byl ustaven též okres nechanický a jeho sídlem se stal městys Nechanice. Bitva 3. července, která se přes
obec přehnala a skončila porážkou na
Chlumu, poznamenala svými důsledky celé Nechanicko. Bojující vojska poplenila nesklizenou úrodu, vítězící pruská armáda rekvírovala zásoby potravin
a hovězí dobytek, zabírala koně na přípřež, leckde i rabovala a příliš se nestarala o zraněné rakouské vojáky. Ti
umírali v několika zdejších lazaretech
a za frontou se šířila epidemie cholery.
Na podzim zavítal na bojiště císař
František Josef I., aby si osobně pro-

hlédl stopy válečného tažení. První
příležitost setkání s mocnářem 3. listopadu v Josefově využil nechanický
starosta Antonín Čerych a směle jej požádal o povýšení Nechanic na město.
To proto, aby vzhledem ke škodám
způsobeným válečným tažením došlo
k jejich snadnějšímu a rychlejšímu odstranění. Císařpán žádost neodmítl
a na svůj slib nezapomněl. V příštím
roce, jen tři dny po výročí osudné bitvy, došel z dvorské kanceláře ve Vídni
dekret, ve kterém stálo, že od 3. července 1867 jsou Nechanice městem.
Statut si udržely do roku 1949, kdy jim
byl odebrán, v návaznosti na vykonstruovanou aféru Selské jízdy z roku
1947. K navrácení statutu města došlo rozhodnutím předsednictva ČNR
ze dne 20. března 1992.
Ne tak slavnostní, ale neméně zajímavé je výročí založení tělovýchovné jednoty Sokol. Kutnohorský občan
MUDr. Jan Štros byl dnem 1. května
1867 potvrzen do funkce okresního
lékaře v Nechanicích. Z jeho podnětu
uspořádala sokolská jednota v Kutné
Hoře, kde byl dosud ve funkci staros-
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ty, při příležitosti výročí bitvy výlet na
královéhradecké bojiště. Na zpáteční
cestě se skupina cvičenců zastavila
v Nechanicích u dr. Štrose a uspořádala veřejné cvičení v ohradě u statku
Stýskal. Jejich vystoupení vzbudilo tak
velký zájem u veřejnosti a nadchlo nechanické mladé muže natolik, že se rozhodli založit vlastní sokolský spolek.
Již 18. září 1867 se konala ustavující schůze, na které byly odsouhlaseny
jeho stanovy. Přesto pro odpor úřadů
trvalo několik měsíců, než na začátku
příštího roku byly stanovy schváleny.
Starostou Sokola nemohl být zvolen
nikdo jiný než dr. Štros. Přes občasné
výkyvy v činnosti sílily v tělovýchovné
jednotě Sokol Nechanice vlastenecké
ideje.
Z jejího podnětu byl vybudován památník Jana Žižky z Trocnova u Rosnic na historickém Žižkově stole, prosazen návrh na zřízení pomníku Mistra
Jana Husa na náměstí, později po něm
pojmenovaném a též osazení pomníku
bratru zakladateli Janu Štrosovi v parku, který jako předseda Okrašlovacího spolku inicioval a posléze realizoval.
Rozvoj Nechanic byl až do rozpuštění Sokola na začátku nacistické okupace těsně spjat s činností sokolské

jednoty. Její členové působili v čelných
funkcích městské správy a v dalších
organizacích a městských orgánech.
Vyvrcholením sokolských aktivit bylo
vybudování sokolovny v letech 1937—
1939, i když slavnostní otevření se
odehrálo až v létě 1939 za okupace
v Protektorátu Čechy a Morava. Svou
existenci uhájila jednota i po druhé světové válce nebývalým rozmachem, který však po sjednocení tělovýchovy a za-

řazení Sokola do Československého
svazu tělesné výchovy a odchodu generace předválečných funkcionářů postupně ochaboval.
Dnes je situace opět politicky příznivá a sokolská jednota je aktivní.
Ovšem po majetkoprávní stránce přetrvávají značné nejasnosti. Sokolovna
se stala majetkem České obce sokolské, zatímco nechanická jednota je
součástí ČSTV a budova jí nepatří.

Zhodnotit výsledky dosavadní činnosti dosažené v tomto století se nabízí
při příležitosti 145. výročí. Je to výzva
pro současné funkcionáře, kteří ji jistě nepromarní.
Václav Pražák
P. S. Podrobnosti o obou událostech
najdou čtenáři v knize autora článku
„Nechanice — obrázky z historie a života města“, která je ve fondu Štolbovy
knihovny.
Redakce

Říkají nám Volyňáci, jsme ale Češi od Černobylu
(dokončení v příštím čísle)

Historie nás učí, nechme se poučit!
5. červenec, připomínka velkomoravských misionářů Cyrila a Metoděje a 6. červenec, výročí upálení Mistra
Jana Husa, jsou dny, které jsou v české společnosti velice oblíbeny. Ani ne
proto, že jsou to pro českou historii
památné dny, ale protože ve dnech státního svátku nemusíme do zaměstnání. Většinou zapomínáme na podstatu
těchto významných dní a užíváme si
příjemného volna.
Památné dny a státní svátky mají
však pro společnost a stát svůj smysl,
proto jsou uznány i jako státní svátky. Tyto dny mají svůj význam v připomínání historie národa. Historie pak
není jen množinou nějakých letopočtů, kdy se co stalo, jak bohužel známe
mnozí z dějepisu. Historie ukazuje dny,
na které můžeme být právem hrdi. Dny,
kdy český, moravský i slezský národ
stál pevně a důstojně na výsluní dějin,
a tak posiluje naše národní uvědomění a hrdost, tolik potřebnou v dnešní
vzájemně se prolínajícím, ovlivňujícím
multikulturním světě. Zároveň nám také připomíná dny smutné a teskné,
kdy jsme byli jako národ zrazováni,
utlačováni a haněni. A zvláště z těchto špatných dní bychom si měli vzít
ponaučení a získat tak určitou ostražitost. Jak se píše v biblické knize Starého zákona, Kazatel, 1. kapitola: „Co
bylo dříve, to zas bude, co se dělo, se
bude dít. Není nic nového pod sluncem.“ Tedy již před mnoha stovkami
let moudrý biblický pisatel přišel na
to, že dějiny se stále opakují. A kdo zná
trochu historii, jen tento dávný výrok
potvrdí.
Vždyi jen když se zamyslíme nad
těmi výše uvedenými svátky 5. července a 6. července. Sv. Cyril a sv. Metoděj
přišli na žádost knížete, sv. Rostislava, do našich končin, aby přinesli křesianství Slovanům v národním jazyce,
vzdělanost a pozdvihli tak celý národ.

A nakonec se museli podvolit a putovat
do Říma, kde obhajovali svou činnost.
Tato misie, kterou si připomínáme do
dnešní doby a která pozdvihla náš národ, nakonec skončila vyhnáním následovníků těchto misionářů, neboi zde
měl Řím a Francká říše své politické
zájmy. Takže křesianství a vzdělanost
slovanského národa bylo devalvováno
mocenskými zájmy a politikou. Stejně
tak v době Mistra Jana Husa, kdy Čes-

ká zem byla relativně svébytná a soběstačná, přichází do Prahy z Německa
i Říma prodejci odpustků, kteří jakýmkoliv způsobem nestydatě shánějí peníze na stavby monumentálních chrámů a papežské války, kdy se neostýchali papežové, jako náměstci Krista,
válčit mezi sebou. A když se proti tomu Mistr Jan a další kazatelé postavili, dopadlo to obdobně jako s cyrilometodějskou misí, musel se podrobit,
jít do Kostnice a byl umlčen tentokráte nikoliv vyhnáním, ale smrtí na hranici. Za rok pak byl na tomtéž místě
ohněm umlčen i Jeroným Pražský, který se Mistra Jana zastal a zároveň se
snažil přiblížit Čechům východní křesianství tak, jak jej zvěstovali sv. Cyril
a Metoděj. Mohl bych ve výčtu jednotlivých historických událostí pokračovat. Vždyi vzpomeňme na Jednotu bratrskou a exulanty, kdy z českých zemí
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odchází lidé vzdělaní a morálně pevní, vzpomeňme na poněmčování, na
politické útlaky a zrady, na rok 1938.
Když historii velice zjednoduším, ze
západu, tedy z Francie, Německa i Říma, cítíme celá staletí mocenské snahy
a útlak. A nyní jsme v Evropské unii,
avšak ještě dříve, než se tak stalo, bylo
naše hospodářství decimováno a oslabováno tak, že jsme se stali závislými,
a v plném důsledku se propadáme stále hlouběji do ekonomických, ale hlavně společenských a morálních krizí.
A církev, která ve středověku prodávala odpustky, místo toho, aby se snažila o pozdvihnutí národa z morální
i duchovní letargie a konala tak své základní poslání, hovoří opět převážně
o znovunabytí majetku. Jako bychom
se v našich dějinách stále točili v kruhu. Od našich předků však máme jednu velikou výhodu. Můžeme se podívat
do historie zpět a předpokládat, jak
to opět může dopadnout. Můžeme se
z historie poučit. Jen tak nebudou oběti těch, kteří tu byli před námi, ai těch
známých nebo těch tisíců bezejmenných lidí, marné. Neboi oni tím, co prožili, co vše na ně dolehlo, ukazují, jak
se máme rozhodnout a kterým směrem máme jít. Neočekávejme pomoc
z vnějšku, zvláště ne ze strany západní,
odtud přicházela v dějinách většinou
poroba a devalvace. Uvědomme si sílu
národa českého, moravského i slezského, začněme sami pracovat, začněme
pracovat na své národní hrdosti a nezávislosti, neboi jen usilovnou pílí se
může náš národ pozdvihnout z krizí,
které prožíváme, z krize morální, společenské, duchovní i hmotné. Poučme
se z historie a nesme odkaz předků,
nesme pevně a hrdě odkaz této země,
abychom ji jednou mohli nezbídačenou
a nerozvrácenou předat svým dětem.
Rostislav Kotrč
farář CČSH

VÝROČÍ 100 LET OD NAROZENÍ
ZAHRÁDKÁŘE PANA CHMELÍČKA
(1912-1988)
Zajímal se o květiny. Uměl je pěstovat. Dokázal je také i malovat. Takový
byl František Chmelíček, člen ZO zahrádkářů v Suché. Byl zakládajícím
členem, členem výboru, kde vedl kulturní komisi.
Narodil se 14. 6. 1912 v jižních
Čechách a zprvu žil u rodičů v Klatovech, kde měli cukrárnu. V době výstav karafiátů se k Chmelíčkům chodilo na kávu a zákusek. Obchůdek se
rozrůstal a získával na tradici. Mladého Františka však lákala více zahrádka a rostlinky. Vždy o prázdninách
pomáhal sklízet jahody, doma měl zájem o květiny. Rád vše zachycoval malbou. Jeho ilustrace květů a plodů byly zdařilé.

Když se pan Chmelíček oženil s paní Bohdaneckou ze vsi Hrádek, usídlil
se v domku na rozhraní Popovic a Sobětuše. I tam, na původní Petráčkově
louce, sledoval polní květiny a byliny,
jež mu byly předlohou pro jeho mnohé kresby.
Také o historii pěstování karafiátů
v Čechách od roku 1813 věděl mnoho.
O jejich třídění uměl zajímavě vyprávět. Jak se třídí podle systematického
tvaru kreseb korunních lístků a barev
na jednobarevné a čárkované pikoty či
o dalších členěních.
Pro zahrádkáře v Suché udělal několik významných věcí. Předně uskutečnil informativní přednášky o karafiátech. Dále provedl některé náčrty

rostlin tak, jak jsme je poznali na zájezdech. Později, kolem roku 1982 až
1984, vytvořil různé plakáty pro zahrádkářské instruktáže, pro některé
spolky zhotovil dekoraci pro konání
plesů. Jeho hlavním dílem bylo vytvoření věrných kopií obrázků podle předlohy secesního malíře Alfonse Muchy
z cyklu Čtvero ročních období.
V obci také prováděl různé příležitostné malby, například při vítání občánků, včetně grafické úpravy písma.
Tím vším přispěl ke kulturnímu dění
v obci.
Pan Chmelíček byl také člověkem
se smyslem pro zodpovědnost. Přislíbené akce plnil vždy v termínech a zodpovědně. Na schůze zahrádkářů dojížděl do Suché na kole společně s panem
Zvoníčkem a panem Huškem, a to za
každého počasí.
Za jeho aktivitu mu děkujeme a rádi proto vzpomínáme jeho 100. jubilea
narození.
Josef Carda

STŘÍPKY Z NECHANIC
Děvčata vybojovala absolutní vítězství !!!
V roce 2011/2012 se žákyně volejbalového oddílu TJ Sokol Nechanice zúčastnily Okresního přeboru v minivolejbalu. Za oddíl žákyň hrály: Věra Pluhařová, Marie Pluhařová, Růžena Pluhařová, Veronika Šijanová, Zuzana Válková, Alice Borčická a Andrea Novotná.
Přihlásilo se 16 družstev, proto byla soutěž rozdělena do dvou skupin. Každé družstvo odehrálo v podzimní
i zimní části 42 zápasů. Po velice náročném hracím období a do
poslední chvíle nejasného výsledku se děvčata v základní skupině
umístila na druhém místě.Tím se mohla zúčastnit finálového turnaje, který se odehrál dne 1.6.2012 ve sportovní hale na Slávii v Hradci Králové.
Ve finálové skupině děvčata porazila družstva: Plotiště A - 2:0,
Třebechovice A - 2:0, Stěžery A - 2:0, Stěžery B - 2:0, Slávii A - 1:1
(na body zvítězila), Pouchov A - 1:1 (na body zvítězila), Pouchov B - 1:1.
Po neuvěřitelném boji vyhrála finálovou skupinu a umístila se na
1. místě v Okresním přeboru minivolejbalu 2011/2012.
B L A H O P Ř E J E M E!!!
Trenéři: Martina Kubrtová, Václav Zámečník.
K přání se připojuje i redakční rada Zpravodaje.
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Den s koňmi v Tůni
Stalo se již pěknou tradicí, že na začátku měsíce června
pořádá jezdecký klub v Tůni ve spolupráci s obcí Tůně
Den s koňmi, akci pro veřejnost.

níky zájezdu“ dobře postaráno, stejně jako v cílovém kempu pod hradem Pecka. Počasí bylo objednáno, a tudíž začalo pršet až po nedělním návratu do domovské hospůdky.
Klára Pařízková

Letos 2. června otevřel oddíl své prostory a přivítal téměř 200 návštěvníků.Ti si mohli prohlédnout jezdecký areál
a chované koně, seznámit se se členy oddílu, občerstvit se
pod letním stanem nebo se účastnit programu.
Pro děti byly připraveny soutěže ve skákání přes překážky, chůzi na chůdách, prolézání, kreslení, poznávání jezdecké výstroje nebo skákání na trampolíně.Nejoblíbenější
soutěží se v posledních letech stalo pojídání obřích kynutých koláčů se zapečenými mincemi.
Za asistence pana starosty M. Procházky a vedoucího
oddílu pana V. Fofa se děti prokousávaly k deseti- dvacetii padesátikorunám. Nejúspěšněji se prokousávali Evička
Tomášková ze Starého Bydžova a Honzík Procházka
z Tůně.
Poté předvedli nejmladší jezdci z domácího oddílu své
umění v jízdě zručnosti a miniparkuru, přičemž jim diváci nadšeně fandili.Na závěr dostali zaslouženou odměnu.
Soutěž ve zručnosti vyhrála Karolína Rybářová a soutěž v miniparkuru Jitka Půšová.
Pak už přišlo na řadu očekávané svezení všech přítomných dětí na koni, a to tak dlouho, dokud děti jezdit chtěly.
Protože nám počasí přálo, mohli jsme v Tůni ukončit
tento den příjemným posezením v letním stanu.
Děkujeme tímto všem, kteří nám pomáhali s přípravami, a těšíme se na všechny zase příští rok.
Zita Borovcová

Tůně na kolech
O druhém červnovém víkendu se uskutečnila akce „Tůně na kolech“. Ze startovacího stanoviště, hospůdky Pod
lipami v Tůni, vyrazilo v sobotu asi 40 cyklistů, přičemž
nejstaršímu účastníkovi bylo 67 let a nejmladšímu necelé
dva. Cílem našich „sportovců“ byla 36 km vzdálená Pecka, kam se podařilo, díky pěti občerstvovacím zastávkám,
dorazit po sedmi a půl hodinách od startu. Cestou došlo
k pár defektům na kolech, avšak k žádným ztrátám na životech. Nejoblíbenější zastávkou (cestou tam i zpět) se stala
hospůdka na koupališti v Třebnouševsi, kde bylo o „účast-

Pasování malých čtenářů

Tato již tradiční akce se letos uskutečnila v prostorách
Štolbovy městské knihovny. Ve
čtvrtek 4. června do knihovny dorazili prvňáčci základní
a praktické školy v Nechanicích, aby si převzali svoje první čtenářské průkazy.
Po přivítání jsme si nejprve povídali, proč do knihovny
přišli a co to znamená, že se stali malými čtenáři - do knihovny budou už chodit sami a na knížky musí být opatrní.
Pak přišlo na řadu překvapení. Medaile „Malý čtenář“
přišel dětem předat „hasič Tom“.
Nejprve si s dětmi popovídal, co hasiči dělají. Potom si
děti mohly doslova osahat některé pomůcky, které hasiči
používají, a vyzkoušet si hasičskou helmu.
Nakonec jsme s hasičem Tomem dětem předali medaili a průkaz malého čtenáře a ty si pak mohly půjčit svoji
první knížku v knihovně.
Doufám, že novým čtenářům nadšení z této návštěvy
knihovny vydrží a budou si chodit půjčovat další a další
knížky.
Hana Kramářová, knihovnice
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PŘIŠLI JSTE K NÁM
Na sedmnáctém setkání pěveckých sborů Festiválek
2012 se v Nechanicích sešla téměř dvoustovka zpěváků.

Slunečný den a paní místostarostka Hana Jarošová přivítaly účastníky ve Štrosových sadech. Sbory odpoledne
koncertovaly na mnoha místech regionu, aby se večer představily na galakoncertě v Kulturním domě v Nechanicích.
Nedělní zámecké sborové matiné bylo příjemným ukončením setkání.
V malém sálku kulturního domu se od 17. do 20. června zastavil čas. Pan Karel Roll uskutečnil již svoji druhou
výstavu „Rádio a já“ v Nechanicích. Svoji sbírku rozšířil

o další exponáty, z nich většina je nejen zrestaurovaná na
pohled, ale je i funkční. Zkrátka není to koníček, ale pořádný valach, který je náročný jak na prostor, tak na péči,
které se mu dostává od pana Rolla vrchovatě. Obdivovatelé přijížděli z různých koutů republiky. Jak se výstava povedla, o tom svědčí množství pochvalných zápisů v naší
kronice.
V neděli 20. května se uskutečnil již 31. ročník tradiční Šlápoty. Letošní téma bylo: „Za pohádkami Jana Drdy“.

Nechanická Trojka, družina ZŠ, SDH a Fit club Nechanice,
ale přidal se ještě Klub důchodců, MS Lověna a nabídli se
včelaři. Počasí nám opravdu přálo. Účast byla ještě vyšší
než v roce loňském. Trasu absolvovalo 210 lidí, z toho
104 dětí, na které v cíli čekal pohádkový diplom a něco sladkého na zub.
První červnová neděle patřila dětem. U kulturního domu
vyrostl nafukovací skákací hrad, devět stanoviši s úkoly
a bitevní pole pro rytíře z rodu Tesáků. Konal se dětský den
s názvem Dále, od hradu dále. A mohl by se pyšnit mottem:

„Děti dětem“, protože 6 z 9 stanoviši připravily a zrealizovaly děti z oddílu Nechanická Trojka. Počasí nás trošku
zlobilo, ale bojovnost dobyvatelů úkolů ho zastrašila a déši
svůj úmysl zahnat nás domů vzdal. Oddíl dětského historického šermu Tesák předvedl své dobývání hradu a ohlušující střelba tomu dodala patřičný důraz. Po tomto vystoupení si děti za splněné úkoly mohly vybrat malou odměnu.
Skákací hrad byl stále v provozu. Akci ozvučil pan Karel
Roll. Pro nás, pořadatele, byla největší odměnou velká účast
a doufáme, že i spokojenost dětí a rodičů.
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří mi na těchto
dvou akcích pomáhali jak s přípravou, tak i fyzickou přítomností na akcích a v neposlední řadě zajištěním odměn. Mimo výše jmenované moc děkuji i Doutnajícím pařezům Staré Nechanice za pomoc v nouzi, bez které by dětský den měl
nenaplněný název.
Ilona Matoušková

FILHARMONIE 2012/2013
Upozorňujeme přihlášené účastníky, že předplatné včetně autobusové dopravy z Nechanic - cena 1000,- Kč, se již
vybírá v kulturním domě.
Tel. 495 441 120 a 495 441 966.

Po trase jsme mohli najít třeba Zapomenutého čerta, princeznu Rozmarýnku a pasáčka Ondru, vodníka Mátala nebo princeznu Dišperandu a dalších 9 pohádkových stanoviši. Bylo nám ctí, být první akcí na nové vyhlídce na
Jehlickém kopci. V letošním roce jsme šlápotu připravovali nejen za pomoci stálých organizátorů, kterými jsou oddíl

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY 2012
Do tanečního kurzu pro začátečníky přijímáme jen taneční páry a chlapce.
Přihlásit se můžete osobně v KD Nechanice, na emailové adrese kdnechanice@seznam.cz, telefonicky na číslech
495 441 120 a 495 441 966.
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