ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
v tomto čtvrtém vydání Zpravodaje
začnu svůj příspěvek zprávami ze zasedání Zastupitelstva města (ZM), které se konalo 16. dubna. ZM mimo jiné
schválilo, aby žadatelem o finanční příspěvek na výměnu nevyhovujícího povrchu na víceúčelovém hřišti v areálu
Masarykovy školy bylo Sdružení rodičů, přátel a dětí školy. Město Nechanice
v případě úspěšné žádosti předfinancuje tento projekt a uhradí zbývající spoluúčast. Výše dotace by měla činit 80%.
Projekt se žádostí se bude podávat do
výzvy vypsané MAS Hradecký venkov.
Případná realizace by byla provedena
pravděpodobně v letošním roce. Zastupitelé schválili konečnou verzi připravovaného projektu rekonstrukce budovy
zdravotního střediska. Součástí projektové dokumentace bude snížení energetické náročnosti budovy (zateplení, nové
topení,…), oprava střechy včetně výměny střešní krytiny, rekonstrukce sociálních zařízení, modernizace čekáren
a ordinací, nové instalace (odpady, voda, elektro) a v neposlední řadě přístavba výtahu včetně bezbariérového
řešení stavby. Nově by měla být provedena nástavba na stávající kotelnu.
Vyhotovení projektu a následné stavební povolení je nezbytné k podání žádosti o dotaci. Věřím, že koncem letošního
nebo začátkem příštího roku budou vypsány výzvy, do kterých budeme moci
podat žádosti o finanční prostředky na
celkovou nebo alespoň postupnou částečnou obnovu budovy. Výsledkem by
měla být nejen nově zrekonstruovaná
budova, ale i zvýšení počtu ordinací.
Je samozřejmé, že případná oprava
zdravotního střediska vyvolá potřebu

zajištění náhradních prostor pro stávající lékaře. V současné době tedy probíhá etapa vytipování vhodných prostor,
které by po dobu rekonstrukce splnily
předepsané požadavky a zároveň výrazně neztížily život pacientům z Nechanic i okolí.
ZM dále schválilo provést výměnu
nevyhovující krytiny na části střechy
budovy Masarykovy školy. Rekonstruována bude střecha nad druhým nadzemním podlažím. Akce bude provedena v součinnosti s výstavbou nových
učeben v těchto půdních prostorách.
Termín dokončení je plánován na léto letošního roku.
Milí spoluobčané, dne 10. května se
bude v místním kulturním domě konat
od 19 hodin koncert k uctění památky dvoustého výročí úmrtí významného nechanického rodáka a hudebního
skladatele Jana Křtitele Vaňhala. Na
koncertě vystoupí velmi nadějný mladý hudebník Matyáš Novák z Hradce
Králové. V průběhu klavírního koncertu zazní skladby nejen J . K. Vaňhala,
ale i dalších významných skladatelů.
V druhé části koncertu zahraje Matyáš
improvizace na téma vybrané z námě-

tů návštěvníků koncertu. Vystoupení
s tímto mladým interpretem, který mimo jiné koncertuje úspěšně po celé
Evropě již od svého útlého mládí, bylo
vybráno z toho důvodu, že by mohlo
přilákat i hodně mladé návštěvníky a to
nejen z Nechanic.
Vážení občané, v minulém vydání
Zpravodaje jsem začínal příspěvkem
o začátku prací na kostele Nejsvětější
Trojice v Suché. Výsledkem bude instalace expozice zvonů z Muzea východních Čech, která bude slavnostně otevřena dne 24. května — viz samostatná
pozvánka v tomto Zpravodaji. Zvu Vás
na kulturní program, který mimo jiné
bude obsahovat vystoupení harfenistky
paní Jitky Vodrážkové, koncert flétnového souboru Berušky. Samozřejmostí
je zajištění občerstvení, prodej regionálních potravinářských produktů a řemeslných výrobků, které bude probíhat na nádvoří pod kostelem. Celý tento
program ke znovuotevření kostela Nejsvětější Trojice v Suché je součástí celostátní Noci kostelů. Věřím, že návštěvníků bude hodně a budeme odcházet
spokojeni.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně zdraví a pohody v jarních slunečních
dnech.
Jiří Pechar, starosta města

Řidičské průkazy
Některé řidičské průkazy je třeba do konce roku vyměnit
Držitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004
si je musejí do konce letošního roku vyměnit. Po uplynutí tohoto termínu pozbývají platnosti. Odbor dopravy magistrátu doporučuje výměnu neodkládat
a provést ji v dostatečném předstihu. Ke konci roku hrozí nebezpečí dlouhých
čekacích lhůt jak na podání žádosti, tak i na vydání řidičského průkazu.
Další podrobné informace najdete i na stránkách www.vymentesiridicak.cz.
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CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Zprávy ze školní družiny
„Smr%áka nesem
s velikým nosem,
do vody ho dáme,
nad ním zazpíváme.“

voláme. Zaseli jsme si semena květin,
kedlubnů, dýní a bylinek. Až trochu po-

„Byla zima mezi náma
a včil už je za horama,
hu, hu, hu,
jaro už je tu!“
Tyto říkanky a ještě několik dalších
recitujeme před každými Velikonocemi, když „vynášíme Morenu“ — nebo
chcete-li „paní Zimu“. Letos to bylo
přesně první jarní den 20. března, ale
bohužel paní Zima se své vlády nechtěla vzdát a ještě první dubnový týden
nám ukázala svoji sílu. Tak jsme se ve
družině pilně pustili do tvoření a různými technikami malovali jarní květiny,
rozkvetlé louky s motýly a broučky. Zdobíme si klubovny sluníčky a dalšími výkresy — snad tím to Jaro konečně při-

vyrostou a bude tepleji, zasázíme je na
naši školní zahrádku a něco z přebytků
si děti samozřejmě odnesou domů.
Počátkem dubna jsme zorganizovali
volbu „Miss panenka ZŠ a MŠ Nechanice“. Konala se ve čtvrtek 4. dubna
v zasedací místnosti Městského úřadu.
Chtěli jsme totiž přilákat co nejvíce veřejnosti z Nechanic a okolí. Volby se
zúčastnilo včetně dětí ze školy 365 hlasujících. Vítězná panenka „ZORO“ autora Petra Vobořila nasbírala 86 hlasů.
Podrobné výsledky a fotografie jsou vystavené na tabuli před Městským úřadem a na nástěnce u šaten v budově
I. stupně ZŠ. „ZORO“ bude za naši školu soutěžit ještě koncem května ve finále v hradeckém Aldisu a na internetu od
konce dubna. Budeme rádi, když mu také pošlete hlas! Děkujeme. www.misspanenka.cz (projekt Českého rozhlasu
Hradec Králové a organizace UNICEF)
Eva Havranová
vychovatelka školní družiny
ZŠ a MŠ Nechanice

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

V rámci projektu Technický labyrint se v tomto školním
roce žáci naší Základní školy a praktické školy zúčastnili
již několika exkurzí. Začátkem října žáci 2. A a I. speciální
třídy navštívili Brusírnu skleněných perel a kozí farmu v Pěnčíně. Zde si prohlédli celou výrobnu a v praktické dílně vyrobili ozdobný šperk.
V prosinci se žáci 7. A, 7. B a 8. A zúčastnili exkurze do
IQ parku v Liberci. Byly pro ně připraveny programy Pohyb
a síla, Zelená energie a Science show, která byla zpestřením
a hodně se líbila. Při ní byly prováděny elektrostatické pokusy s Van de Graaffovým generátorem, chemické a fyzikální

pokusy s tekutým dusíkem. V rámci programu Zelená energie, žáci získávali informace o elektrické energii, vodivosti materiálů, či zapojování jednoduchých obvodů. Nejzajímavější
částí workshopu byly hrátky s elektrostatikou a magnetismem.
V lednu se žáci 9. A, 9. B a II. S třídy zúčastnili exkurze
do Automobilového muzea v Mladé Boleslavi. Žáci si pro-
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hlédli nejenom exponáty automobilů a vyslechli historii jejich
výroby, ale měli možnost seznámit se s výrobou převodovky
a prohlédnout si halu plechárny.
Koncem března třídy 1. A a 1. B navštívily českou svíčkárnu Rodas a mini farmu v Šestajovicích u Prahy. Po příjezdu do svíčkárny se děti nejprve dozvěděly, jak se svíčky
vyrábí a pak si samy vyzkoušely svíčku vyrobit. Namáčely

mesel v Letohradě, 8. A čeká přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, 9. A a 9. B druhá exkurze do IQ parku v Liberci.
Všechny exkurze a praktické dílny jsou velkým přínosem
pro naše žáky, dozví se nové informace a sami si vše vyzkouší.
Mgr. Jana Jedličková

Prodám dveře vchodové
plastové bílé a zlatý dub.
Dále plechové dveře
do stávající zárubně
a kompletní oplocení —
bránu, branku a pletivo.
je do rychleschnoucí barevné politury, zdobily Starwaxem
a dozdobovaly barevnou politurou. Také si nabraly do sáčků koupelovou sůl. Poté všichni prošli provozem a viděli
celkovou výrobu.
V polovině dubna se třídy 8. A a II. speciální třída zúčastnily exkurze na letišti Václava Havla v Praze, 4. A a 4. B
navštívili doly v Kutné Hoře a páté ročníky IQ park v Liberci. Exkurze budou pokračovat v měsíci květnu. Začátkem měsíce 3. A, 3. B a I. speciální třída pojede do Muzea ře-
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Nové z neuskutečněné stavby.
Dopravu zajistím.

Tel.: 777 106 709

STŘÍPKY Z NECHANIC
Nechaničtí ochotníci v Sadské
Dne 3. 3. 2013 se reprízy vystoupení „Uděláte mně to
znova?“ v podání NOS — Nechanického ochotnického spolku
účastnili porotci ze Střediska amatérské kultury — Impuls
(Hradec Králové). Na základě jejich doporučení byl náš spolek nominován na účast na oblastní soutěžní přehlídce amatérských divadelních souborů Klicperovy divadelní hry 2013
v Sadské. Přehlídka je postupovým předkolem pro krajskou
soutěžní přehlídku Krakonošův podzim, z níž lze získat doporučení na účast na nesoutěžní národní přehlídce Jiráskův Hronov.
Díky této nominaci jsme se v sobotu 13. 4. hned ráno vydali na cestu do Sadské, kde nás čekal malý maraton. Po
příjezdu jsme stavěli scénu, chystali rekvizity a líčili se, poté

Kostel v Suché
V souvislosti se záměrem znovuotevření kostela Nejsvětější Trojice v Suché bylo dne 4. 4. 2013 v bývalé škole
v Suché uskutečněno jednání za účasti zainteresovaných složek s cílem řešit závěrečné přípravy.
Pokud jde o kostel, byl vystavěn ve
středu obce Suché v letech 1885 — 1887
a funkční byl až do 90. let minulého
století. V poslední době hodně chátral
a pro jeho obnovení bylo zapotřebí docílit u budovy kostela schválení jako církevní, kulturní a historické památky.
Tím by byla podpořena realizace i funkční zabezpečení. Rozhodující v tomto
směru byla schůze občanů 10. 5. 2006
a zástupců z Hradce Králové. Od té doby
nastala další jednání až ke schvalovacímu záměru kostel obnovit. S realizací se
začala v r. 2008, kdy se přednostně postupně opravovala střešní krytina, provedly se klempířské práce a další úpravy. Byly to první opravy oken, úprava
schodiště, základní vnitřní úklid a podobně, jež trvaly do dnešních dnů.
Na základě provedeného výběrového
řízení provádí nyní práce na kostele firma HEST, s.r.o.
Jelikož kostel, jakožto dominanta
obce Suchá, bude mít nyní novou funkci po otevření, a to jako muzeum zvonů,

nás uvítalo vedení města. Po rychlém obědě následovaly poslední přípravy a samotné vystoupení. Po vystoupení jsme
celou scénu museli zase zbourat a naložit a přesunout se na
rozbor k odborné komisi.
V neděli odpoledne se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a vyhlášení nominací na Krakonošův podzim.
Členka našeho spolku Daniela Nováková si odnesla čestné
uznání za herecký výkon. Jako soubor jsme získali neopakovatelnou zkušenost. Uvidíme, jak se nám bude dařit příště.
Zuzana Kramářová

již od konce měsíce května 2013, bylo
pro urychlení příprav na tuto akci svoláno výše uvedené jednání. Účastnili se
mimo jiné: zástupce farnosti Nechanic,

zástupce realizační firmy HEST,s.r.o,
KMŘ místní části Suchá (zast. p. Svatopluk Pokorný, pí. Renata Dvořáková,
p. Tomáš Vojtěch) a další.
Program jednání přednesla pí. Jana
Pečenková. Znovuotevření kostela bylo
stanoveno na „Noc kostelů“ dne 24. 5.
2013 a program konkrétně bude pro veřejnost uveden samostatně na pozvánkách a v tisku. Dále se jednalo o provedení úprav na venkovním prostranství,
t.j. vykopání zbylých kořenů starých keřů, úpravě terénu, očištění cihel pro obnovení plošných sloupků a podobně.
Po projednání všech akcí bylo jednání
ukončeno prohlídkou kostela.
Můžeme se těšit na poslední květnovou dekádu, že se opět zpřístupní
kostel v Suché, a to za zvuku fanfár pozounistek a za hlasu zvonu. Otevřením
kostela se obohatí turisticky cyklistická
stezka č. 4286 procházející obcí.
Josef Carda

Oblastní charita Hradec Králové
vyhlašuje

3. rocník
Výtvarné souteže
téma „Ženy v našich srdcích“
více informací najdete na:

www.charitahk.cz
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Slavnost seslání Ducha Svatého
V nedávné době jsme prožili Velikonoce, které ač to dnes již tak neprožíváme, jsou největším svátkem křes}anství,
nebo} si při nich připomínáme naplnění slov starozákonních proroků v Ježíši Kristu a Jeho vítězství, nad smrtí,
hříchem, které Bůh potvrdil Ježíšovým
vzkříšením.
Druhým největším svátkem dle tradice pak nejsou Vánoce, ale Slavnost
sv. Ducha, kterou budeme tento rok
slavit 19. května, při které si křes}anská církev připomíná svůj vznik před
2000 lety a to tím, že hrstka bázlivých
učedníků, kteří se modlili v zavřené
místnosti, byla naplněna Duchem Svatým, tedy Boží silou a mocí. Oni pak
z té zavřené místnosti vyšli a kázali nejprve v Jeruzalémě a pak šli dál a dál
až na konec tehdy známého světa. Ježíš
svým učedníkům zaslíbil, že až odejde,
nenechá je osiřelé, ale pošle jim právě
Ducha Svatého, o tom se píše v Evangeliích. Ježíš tedy svůj slib splnil a to, co

se dělo pak popisuje biblická kniha
Skutky apoštolské, která je vlastně prvním záznamem vzniku a života církve.
Tato kniha tedy vlastně nikdy nekončí,
protože tak jak církev žije v tomto světě, pomyslně připisuje další a další kapitoly. Ale bez Ducha Svatého by byla
naprosto ztracena, nebo} pokud by církev nebyla prodchnuta Boží silou, byla
by to jen nějaká instituce, takové občanské sdružení, které se setkává a občas
udělá nějakou charitu. To co je právě
na církvi podstatné a výjimečné je právě Boží přítomnost skrze Ducha Svatého a stálé spojení s Ježíšem Kristem,
který je „hlavou“, tedy nejvyšší autoritou křes}anské církve.
Pro někoho jsou tyto věci jakýmsi
nepochopitelným a skrytým tajemstvím,
které však dokážeme uchopit a pochopit vírou i za pomoci Ducha Svatého.
Proto si dovolím toto krátké zamyšlení
zakončit slovy právě ze Skutků apoštolských z 2. kapitoly, které jsou vlastně

shrnutím celého křes}anství a vyjádřením jeho podstaty.
„Obra}te se a každý z vás a} přijme
křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Nebo} to zaslíbení platí
vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“
Rostislav Kotrč

Zpívavé noviny
KONCERT
Fotografií chceme připomenout provedení sklady J. K. Vaňhala - Stabat Mater v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nechanicích. Koncert byl první ze čtyř připravovaných koncertů k připomenutí 200. výročí úmrtí tohoto významného
nechanického rodáka.
Účinkovali: ženský komorní sbor CANTUS FEMINAE Nechanice, Miluše Obešlová (soprán), Markéta Štefániková (alt),
Hořický komorní orchestr, Jaroslav Hartl (varhany), dirigent Petr Semerák.

Nechanice Vaňhalovi
Knihy a internet informují o muži, který je nám vzdálený
dvě stě let. Skrývá se za oponou dvou věků. Nacházím letopočty a místa: Nechanice, Hněvčeves, Vídeň, Benátky, Neapol,
Varaždín. Skladby. — A kde je Jan?
Tak jdu městem a hledám Tě, chlapce, který si někde tady hrál. Pamětní desku, dům, kde jsi bydlel. Hledám Tě v uli-

Poděkování sponzorům koncertu:
Works L&W group s.r.o. Hradec Králové, Ferinox s.r.o. Černožice, B.E.T. s.r.o. Nechanice, Niva s.r.o. Dolní Přím

cích, v kostele. Zavřu oči a snažím se zahlédnout Tě s violoncellem. Wolfgang Amadeus udá tón, na okamžik vše ztichne,
pak kývne na vás, ostatní, a smyčce se rozletí…
Snažím se, ale unikáš mi. Nejblíže cítím Tě ve Tvých tónech. Rozlétnou se, pak zadumají. Nelžou. Stabat Mater dolorosa. Matka pod křížem. Božská ve své lidskosti. Dovolí
nám přiblížit se ke své bolesti. Paradisi gloria. Po pláči ozvou
se jiskřivé tóny naděje.
Tóny, které nás volaly z teplých příbytků každý páteční
večer. Melodie, jež nás provázely při opravování písemek,
vyplňování faktur či při žehlení. V klasicismu slyšíme baroko i tóny Orientu — snad ozvěny z Benátek či z Uher? I tam
slýchali Tě.
Přísně ses soudil. Vždy} kolik jmen sneslo by srovnání
s Mozartovým? Netuším, jak jsi vzpomínal na „své Nechanice“. Ale to, že jsme dnes tady, znamená, že Nechanice vzpomínají na Tebe.
Stabat Mater není zrovna malým hudebním soustem.
A my — až na výjimky — nejsme profesionálové.
Ale vynasnažíme se. My všichni se vynasnažíme, Mistře!
Mgr. Eva Černošová
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MATEŘSKÉ CENTRUM
Vážení čtenáři,
ve středu dne 17. 4. se v mateřském
centru konala beseda pro maminky na
mateřské dovolené. Přednáška byla zaměřená na seznámení s projektem EU
a připravilo ji pro nás Centrum pro rodinu Hradec Králové.
Na další připravovanou přednášku
bychom rádi pozvali ženy všech věkových kategorií do herny mateřského
centra dne 13. 5. 2013 od 18.00. V ten-

to den u nás totiž přivítáme zástupkyně Sdružení pacientek s nádorovým
onemocněním prsu. V Hradci Králové
sídlí jedno z mnoha poradenských center pro ženy. V hodinové přednášce nazvané „Využijte práva na preventivní
prohlídky“ získáme více informací o nárocích a možnostech na prevenci. Na
fantomovém modelu se účastnice mohou naučit samovyšetřování. Přítomné
obdrží informační brožurky a letáky.

Vstup je ZDARMA, jste srdečně zvány.
Dne 15. 5. 2013 na Mezinárodní den
rodiny připravujeme Den otevřených
dveří. Můžete si přijít prohlédnout prostory mateřského centra, pohrát si s dětmi a zjistit informace o chodu MC.
Děkujeme všem návštěvníkům Velikonoční výstavy za krásné a milé ohlasy, které nás velmi potěšily a připojujeme pár fotografií z této výstavy.
Hana Jarošová

PŘIŠLI JSTE K NÁM
Návštěva z Polska
V rámci projektu Poznejme se navzájem, který má za cíl
kulturně vzdělávací setkávání Čechů a Poláků, proběhlo
další setkání před Velikonocemi v Nechanicích. Na programu bylo shlédnutí velikonoční výstavy, kde byly prezentovány české a polské velikonoční tradice.
Delegace polských dětí byla pozvána na velikonoční
dílny pořádané místní školou v kulturním domě, dále by-

la pozvána na prohlídku základní školy a na prohlídku velikonočně vyzdobeného Státního zámku Hrádek u Nechanic. Tato setkávání se uskutečnují díky podpoře Evropské
unie prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Videozáznam
z této návštěvy můžete shlédnout na stránkách města Nechanic.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na přípravě této
akce podílely.
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Kateřina Nováková, Kulturní dům

ZVEME VÁS K NÁM
INFORMACE PRO PŘEDPLATITELE
V sobotu 11. května 2013
odjíždíme z náměstí v 16.45 hodin na další představení
do Vč. divadla v Pardubicích

T. Firth / Holky z kalendáře
Laskavá i dojemná komedie vycházející ze skutečné události, která pojednává o obyčejných ženách, z nichž se na čas
staly celebrity — navíc překonaly smrt, nevěru, získaly zpátky důstojnost, radost ze života a utužily přátelství! Hrají
J. Janoušková, J. Paulová j. h., D. Novotná, L. Mecerodová,
R. Chvalová, H. Malehová j. h. a další. Režie P. Novotný.
FILHARMONIE HK
Pátek 24. května 2013, 19.00 hodin
Betty Comden — Adolph Green — Nacio Herb Brown —
Arthur Freed

ZPÍVÁNÍ V DEŠTI — muzikál
Východočeské divadlo Pardubice
Petr Novotný režie,
Radek Škeřík j.h. hudební nastudování

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

DESKOVÉ HRY.
Ve čtvrtek 2. 5. 2013 od 16.00 hodin
si můžete zahrát mnoho těchto her,
které pro vás připravil oddíl Nechanická trojka.
Ve čtvrtek 23. května 2013

Závěrečný koncert
ZUŠ Melodie Hořice
začátek 17.30 hodin

Festiválek 2013
25. 5. 2013 od 15.00 hodin — odpolední koncert v kostele
25. 5. 2013 od 19.00 hodin — koncert v kulturním domě
26. 5. 2013 od 10.00 hodin — SBOROVÉ ZÁMECKÉ MATINÉ — na zámku Hrádek u Nechanic

V úterý 28. května 2013
V úterý 21. května 2013

taneční kroužek ZUŠ Melodie Hořice

vystoupení divadelního kroužku KLOBOUK
začátek v 17.00 hodin

představení HRAČKY
začátek 17.30 hodin
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