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Zpravodaj
3 Kè

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

Srdeènì zveme do malého sálu KD Nechanice
na sbìratelskou výstavu

Všechny pøíznivce
pìší turistiky
zveme na tradièní

17. – 20. kvìtna 2012

31.
NECHANICKOU
ŠLÁPOTU

RÁDIO a JÁ II pana Karla Rolla

Èt a Pá 8.00 – 12.00
So
9.30 – 12.00
Ne

13.00 – 17.00 hodin
13.00 – 17.00 hodin
14.00 – 17.00 hodin

„Za pohádkami
Jana Drdy“
START:
pøed Kulturním domem
Nechanice
nedìle 20. kvìtna 2012
ve 14.00 hodin

Tìšíme se na Vás!

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané, vážení čtenáři,
článek do tohoto čísla našeho Zpravodaje bude věnovaný pouze dokumentu Strategický plán 2008-2013. V roce 2007 se město Nechanice rozhodlo
zpracovat strategický plán, jehož hlavním cílem bylo ujasnit si, jak se bude
město a jeho místní části nadále rozvíjet. Nejprve vznikla pracovní skupina,
později byla zapojena i široká veřejnost. Na veřejných setkáních vzešly
podněty, které zpracovali odborníci
z Centra rozvoje Česká Skalice, a následně došlo ke schválení strategických priorit Zastupitelstvem města
Nechanice.
Rádi bychom připomněli, že na prvním setkání 8. 11. 2007 se nás v kulturním domě sešlo kolem 80 občanů
a tato účast předčila naše očekávání.
Společně jsme tehdy plánovali, jak bychom si představovali Nechanice v roce 2020. Na základě souhrnu podnětů
byla společně formulována vize pod
názvem:
Nechanice 2020 - SVÉBYTNÉ MĚSTO S MOŽNOSTÍ AKTIVNÍHO ODPOČINKU, KULTURNÍHO A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ, S DOSTUPNÝMI
SLUŽBAMI, S PRACOVNÍMI PŘÍLEŽITOSTMI VE SLUŽBÁCH A KVALITNÍM ŠKOLSTVÍM.
Byl vytvořen návrh strategického
plánu pro roky 2008-2013.
STRATEGICKÉ PRIORITY BYLY
STANOVENY DO ČTYŘ NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTÍ:
I. PÉČE O VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ
II. OBNOVA A ROZVOJ
OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
A SLUŽEB
III. PODPORA ŠKOLSTVÍ
IV. ROZVOJ SLUŽEB
CESTOVNÍHO RUCHU
Rádi bychom vám připomněli nejdůležitější již zrealizované akce v souladu se strategickým plánem (členění
dle výše uvedených čtyř oblastí):
I. Péče o veřejná prostranství
V roce 2009 proběhla kompletní
rekonstrukce ulic Palackého a Na Tvrzi. Při nich byla vyměněna část kanalizace, zhotoveno nové veřejné osvětlení
včetně nasvětlení přechodů pro chodce, vysázena nová zeleň a v neposlední řadě kompletně provedena výstavba
komunikace, chodníků a parkovacích

míst. Mimo jiné byly osazeny i retardéry v ulici Školská před budovou školy.
V roce 2010 pokračovala rekonstrukce chodníků v ulicích Školská,
Novopackého, Pražská, Havlíčkova
a na Husově náměstí. Bylo zhotoveno
několik nových přechodů pro chodce,
v části ulic vystavěna nová dešnová kanalizace. V následujícím roce byla provedena výstavba chodníků ve Starých
Nechanicích v úseku podél silnice na
Nový Bydžov včetně nových přechodů.
V roce 2010 byla provedena výstavba středové cesty na hřbitově v Nechanicích společně s osvětlením a novou
výsadbou stromů a vydláždění parkoviště před hřbitovem. V minulém roce
byla odstraněna nevyhovující a v havarijním stavu se nacházející středová
zeo. V průběhu uplynulých let byl pořízen nový mobiliář — koše, lavičky, stojany na kola, a to do všech místních
částí, v loňském roce byly instalovány
informační ukazatele v Nechanicích.
Je zpracována projektová dokumentace na opravu části ulice Hrádecká od náměstí k nemocnici společně
se SÚS HK a VaK HK. V případě realizace bude provedena kompletní rekonstrukce silnice, chodníků, části kanalizace, výstavba části nového veřejného
osvětlení. Dále se projektově připravuje oprava zbývající části ulice Hrádecká směrem k výjezdu z Nechanic.
II. Obnova a rozvoj
občanské vybavenosti a služeb
V roce 2010 byla provedena rozsáhlá stavební oprava budovy kulturního
domu včetně výměny topení, příjezdové cesty, parkoviště, chodníčků atd.
Výsledkem je skutečnost, že se již nemusíme stydět za nevyhovující technický stav při příchodu k tomuto stánku
kultury.
V průběhu několika let vznikla nová dětská hřiště v Tůni, Nechanicích,
Starých Nechanicích, Suché a v Sobětuši, a to jak díky dotacím, tak i díky
šikovnosti a úsilí občanů či spolků.
Bylo navázáno partnerství s obcí
Černý Bor a následně i s okresem
Walbřich. Mimo jiné proběhl i projekt naší školy s partnerskou školou
v Polsku. Díky dotaci mohlo zdarma
mnoho dětí navštívit zajímavá místa
v Černém Boru a v blízkém okolí.
V současné době se dokončují
opravy střech na kostele v Nechanicích i v Suché, farnost Nechanice připravuje další opravy těchto dominant
našich obcí.
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Rovněž tak konečně probíhají práce na výstavbě infrastruktury v lokalitě U Bytovek ve Starých Nechanicích, kde vzniká pět nových stavebních
pozemků. V lokalitě U Hřbitova v Nechanicích v současné době probíhá
změna územního rozhodnutí, po vydání stavebních povolení na kanalizaci
a vodovod požádáme o dotaci a snad
se již konečně začne stavět infrastruktura i zde.
Právě nyní probíhají jednání ohledně zajištění dotace na výstavbu víceúčelového sportovního areálu v Nechanicích (fotbalové hřiště, víceúčelové malé hřiště, dětské hřiště, zázemí,
osvětlení, atd.). Akce je kompletně projektově připravena včetně všech povolení, předpoklad zahájení prací je
podzim letošního roku nebo jaro roku příštího.
V roce 2010 byla vybavena zasedací místnost městského úřadu novými
stoly a židlemi, instalováno promítací
zařízení. V roce následujícím pak na
budově úřadu byla vyměněna okna,
dveře a vrata.
Na budovách hasičských zbrojnic
v Lubně a ve Starých Nechanicích byla osazena nová okna, v Nechanicích
dvoje automaticky výsuvná výjezdová
vrata, která slouží k okamžitému výjezdu vozidel.
Největší investiční akcí pak byla
výstavba nové dešnové kanalizace ve
Starých Nechanicích včetně výtlakového napojení na kanalizaci v Nechanicích a následně na ČOV.
III. Podpora školství
Podařilo se navýšit kapacitu dětí
v mateřské školce, a to díky vzniku třetího oddělení. Toto oddělení funguje
již od září roku 2008. Dále byla rovněž zvýšena kapacita u dvou stávajících oddělení na 28 dětí v každém
oddělení.
V letech 2008 a 2009 byla provedena významná oprava budovy ZŠ v ulici
Pražská, při níž byla vyměněna okna
a dveře, zateplení s novou fasádou,
zhotovena nová střecha a provedeny
instalace teplé vody na sociálních zařízeních.
V minulém roce se nám podařilo
zrekonstruovat budovu mateřské školky (rovněž výměna oken a dveří, zateplení pláště budovy a střechy, nové vytápění a nemůžeme zapomenout na
krásnou barevnou fasádu této budovy).
V průběhu let se rovněž zlepšilo vybavení školy pro výuku žáků (interaktivní tabule, počítačové učebny, atd.).
V této chvíli probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací na

budově ZŠ v ulici Školská. Práce budou probíhat pravděpodobně od měsíce června letošního roku a potrvají do
prázdnin roku 2013.
IV. Rozvoj služeb
cestovního ruchu
V rámci propagace města Nechanice a jeho místních částí byly v roce
2011 vytvořeny nové oficiální stránky
města www.nechanice.cz. Další nová
propagace města je na www.hradecko.eu, k dostání na úřadě, v kulturním

domě, restauracích i v cukrárně jsou
taktéž nově zpracované materiály (letáčky a brožurky Hradecko).
Ve spolupráci s mikroregionem Nechanicko byly vytvořeny nové cyklotrasy nejen na území mikroregionu, ale
i v okolních obcích sousedních mikroregionů. V rámci těchto cyklotras byly vyhotoveny skládací mapy cykloturistických tras. Na území Nechanic
a jeho místních částí vede i naučná
stezka „Bitva u Hradce Králové 3. 7.
1866 — jižní křídlo“.

Pozorní čtenáři si jistě všimli, že se
blíží rok 2013, což bude pátý rok, kdy
se strategickým plánem pracujeme.
Jsme rádi, že se nám mnohé představy
podařilo přeměnit ve skutečnost, a doufáme, že se nám povede zrealizovat
i další návrhy. Děkujeme všem občanům, kterým nebyla budoucnost Nechanic lhostejná a na vytvoření tohoto
důležitého dokumentu se spolupodíleli.
Mgr. Hana Jarošová
místostarostka

Jiří Pechar
starosta

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Jarní měsíce
v mateřské škole
V březnu jsme si připomněli měsíc knihy. V mateřské
škole si děti uspořádaly výstavku knih, ze kterých si četly,

prohlížely ilustrace,vymalovávaly pohádkové omalovánky, vyráběly záložky a skládaly si a kreslily „svoje knížky“.
A samozřejmě jsme navštívili Štolbovu knihovnu, kde nám
p. Kramářová ochotně vyprávěla o knížkách, provozu a návštěvnících knihovny. Děti si knížky prohlédly a do MŠ si
některé i vypůjčily. Paní Kramářové patří náš dík.
Na začátku dubna už nás čekaly Velikonoce, na které
jsme se pilně připravovali.Učili jsme se koledy, malovali vajíčka, pracovali s proutky, chystali přáníčka a starší děti
vyráběly dárky z keramiky. Nejvíce jsme se ale těšili na hru
s úkoly „Za pokladem velikonočního zajíčka“, která proběhla ve středu před Velikonocemi. Děti plnily na několika stanovištích úkoly — pletly za pomoci učitelek pomlázku, vymalovávaly kraslice, počítaly čtyřlístky, házely míčky
do bříška papírového zajíce, skákaly v pytli, přednášely koledy a kreslily zajíčky. Za splněný úkol si na upletenou pomlázku zavěsily barevnou mašli. Na závěr na všechny děti
čekal schovaný poklad — čokoládový zajíc, ze kterého měly děti velikou radost.
Jana Pultarová

Pronajmu
nebo prodám
rodinný dùm
v Lubnì
o 2 bytových jednotkách nebo byt v pøízemí domu
formou ideální poloviny. Dùm se prodává.
Pronájem 4 000 Kè mìsíènì za byt.
Cena domu 1,8 mil. Kè,
cena bytu v pøízemí 800 000 Kè.

Tel.: 775 061 233
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLÙ
Thermona, BAXI, Buderus, Chaffoteaux

n
n
n
n

roèní servisní prohlídky
záruèní a pozáruèní opravy
výbìr, dodávka a montá regulace
výmìna plynových kotlù  dodávka
a montá nových kotlù

Jaroslav olc
mobil: 773 747 734

Nechanice - Tùnì
email: servis.solc@seznam.cz

Velikonoční dílna 2012
Ve středu 4. dubna 2012 proběhla v Kulturním domě
v Nechanicích tradiční „Velikonoční dílna“, kterou připravili žáci praktické školy se svými učiteli pro žáky z prvního stupně. Celkem bylo připraveno devět stánků s velikonočními výrobky.

Po celou dobu vládla v prostorách kulturního domu skvělá tvůrčí atmosféra a každý si odnesl domů pěkný výrobek.
Jana Jedličková

Každý žák, pod odborným dohledem a s pomocí starších žáků praktické školy, se pustil do vyrábění svých velikonočních výrobků, které si předem vybral. A jaké to byly
výrobky? Tradičně se pletly pomlázky, zdobily se kraslice a vejce voskem a batikováním. Vyráběly se zápichy do
osení ve tvaru ovečky, motýlci z pedigu, závěsné dekorační koule, velikonoční přáníčka a ptáčci ze samotvrdnoucí
hmoty.

Jak se dostat Hurvínkovi
na zoubek
V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila do preventivního programu „Veselé zoubky“.
Společně s Hurvínkem se prvňáčci ze třídy 1.A dozvěděli základní informace o svých zoubcích. Hurvínek s Máničkou nám vysvětlili, proč a hlavně jak si zoubky čistit,
proč je nutné 2x ročně navštívit zubního lékaře, co je to
mléčný chrup a jak celý zoubek vlastně vypadá.
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Všichni jsme správně vyplnili pracovní listy, dostali jsme
veliké jedničky a za odměnu ještě taštičky „Veselé zoubky“.
Našli jsme tam: zubní kartáček, zubní pastu, žvýkačky bez
cukru a ústní vodu proti zubnímu kazu. Vše jsme hned

vyzkoušeli a už se těšíme na další pokračování celého zdařilého programu. Jsme přeci „Zdravá škola“!
třída 1.A a
Romana Mihulová

Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři,
ráda bych vás opět seznámila s děním v mateřském
centru. Uplynul další měsíc, který byl ve znamení Velikonoc. V centru jsme připravili pro děti a jejich rodiče celý
velikonoční týden, který začal hned v pondělí. Pro maminky byl připravený kurz aranžování, tentokráte se vyráběla ozdobná manžeta z barevného peří, která se nasadila
na horní lem vázy, skleničky nebo květináče. Manžeta byla navíc doplněna ozdobnými korálky, takže působila vel-

ly děti šikovné, stačily ze střechy do košíčku naloupat
i perníčky a o ty se rády rozdělily i s dětmi z centra. Všem
moc chutnaly! Velký pátek ani Bílá sobota nás ale nepotěšily. Měli jsme pro děti naplánované dvě venkovní akce,
ty jsme nakonec pro nepřízeň počasí zrušili. V pátek jsme
chtěli hledat poklad, který je jistě zakopán někde v lese
u Tůně, a nakonec se děti měly za odměnu povozit na koních. Nezbývá nám než věřit, že poklad objevíme, až se počasí umoudří. Sobotní plánovaný výlet na Kočičí hrádek

mi moderně. Další tvoření na sebe nenechalo dlouho čekat,
protože hned v úterý a ve středu místo obvyklých kroužků
se daly do vyrábění velikonočních dekorací i děti, k těm
se přidali také rodiče. Světlo světa tak spatřily krásné velikonoční obrázky tvořené technikou nalepování ubrousků
na překližku, různé věnečky na dveře, květináčková zvířátka a práce šla pěkně od ruky, nakonec jsme si všichni pochutnávali na čaji a kávě s pravým domácím mazancem. Zelený čtvrtek nejmenším dětem nadělil pohádku
O perníkové chaloupce. Hlavními hrdiny byly nejen loutkové postavičky, ale i opravdová ježibaba, kterou se Jeníčkovi i Mařence podařilo šoupnout do pece. A že to by-

přesuneme také na teplejší dny. Chladné večery si dospěláci zpříjemňují na kurzech malby. Po prvních abstraktních
malbách tvořených netradičními technikami (malba válečkem a špachtlemi) jsme se posunuli k také málo obvyklé
technice - ke sprejování. Opět vznikla velmi zdařilá díla
převážně stromů a rostlin. Svoji činnost ukončil kroužek
cvičení pro děti, protože již trávíme více času venku na
hřišti. Malí sportovci měli velkou radost z medailí, které
na poslední hodině získali, a my děkujeme paní Lucii Novotné za vedení kroužku.
Přejeme všem krásné slunné dny plné pohody.
Hana Jarošová
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ZPÍVAVÉ NOVINY
Festival v Mimoni
Ženský komorní sbor CANTUS FEMINAE Nechanice byl pozván již podruhé na festival „Písničkou se jaro
otvírá“, který se uskutečnil 17. 3. 2012
v Mimoni. Jednalo se již o VII. ročník
festivalu sborů, v jehož programu se
představují v dopolední části sbory
dětské a odpolední koncertní prostor
je připraven pro sbory dospělých.

Na koncertním podiu se představily domácí hostitelky „Zpěvandule“,
dále pak naši dobří známí z Festiválku — „Myšáci“ z Prahy a řada dalších
sborů. Samozřejmě také ženy a děvčata z Cantusu feminae Nechanice.
Repertoár našeho sboru byl trochu odlišný od loňského roku. Chtěli jsme
přinést trochu radosti především z li-

KARLOVKA POŘÁDÁ
letní tábor

dových písní či jejich úprav. Z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka
„Dyby byla kosa nabróšená“ a „Prsten“,
lidové písničky v zajímavých úpravách
„Líto je mně, líto“ a „Holka modrooká“.
A také až rozvernosti v písničkách, které jsou novinkou v našem repertoáru.
Zněla finská lidová „Kun saisin mitä
scelen“, spirituál „Thelerine“, známá
píseň z westernu Butch Cassidy a Sundance Kid autora B. Bacharaha „Raindrops keep falli’n on my head“. A na
závěr divoká estonská písničku Metsa
telegram.
Atmosféra tohoto festivalu byla
skvělá a nesmírně přátelská. Máme
další kontakty a typy na nové písničky. Přejeme takovýmto setkáním i nám
na nich vše dobré.

Festiválek 2012
Setkání sborů v Nechanicích se bude konat ve dnech 26. - 27. 5. 2012.
Přihlášku zaslalo dvanáct sborů: BONA VITA Hořice, CANTUS Choceň,
PĚTIKLÍČ Praha, CANTUS FEMINAE
Nechanice, ŽPS Bělá pod Bezdězem,
MUSICA Hořice, FRANGULA CHORUS Praha, KANTILÉNA Hradec Králové, K-DUR Kuřim, MYŠÁCI Praha,
HLAHOL Nymburk, VOKÁLNÍ HARMONIE Hradec. Očekáváme možná
i příjezd hosta z Polska.
Program letošního ročníku vás
v sobotu pozve na odpolední koncerty v kostelích v okolí Nechanic a tradiční Galakoncert v Kulturním domě
Nechanice.
Neděle patří sborovému matiné
v dopoledních hodinách v prostorách
zámku Hrádek u Nechanic.
Těšíme se na vaši posluchačskou
návštěvu.
Petr Semerák

P L Á T Ì N K U,

kterou navštíví
PIRÁTI Z KARIBIKU !!!

Tábor je umístìn poblíž Malé Skály uprostøed malebných lesù Èeského ráje u øeky Jizery.
Ubytování je ve stanech s podsadou, ve kterých jsou dìti ubytovány dle svého pøání
se svými kamarády. Èeká nás spousta her, koupání, táboráky a celotáborová hra
v pirátském duchu. Na závìr velký REJ!!!

KDY?

27. 7. 2012 – 11. 8. 2012
Cena: 3 500,- Kè

Pøipravte si pirátské šátky a pojeïte s námi!!!
Podrobnìjší informace u p. Lenky Drobné v DDM. Telefon 495 493 707.
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STŘÍPKY Z NECHANIC
Je dnes potřeba „služby“ církve?
Lidský život je prodchnut okamžiky a událostmi, které jsou tzv. přechodové. Tedy jednu etapu života ukončují a další otevírají. Každá takováto
přechodová událost je spojena s určitým rituálem, abychom si ji dokázali
řádně uvědomit a změnu dali na vědomí i našemu okolí či veřejnosti. Zároveň přechodové události, tedy velké
změny v našem životě, jsou pro nás
stresory, kdy potřebujeme s tímto stresem pomoci, povzbudit či tzv. doprovodit.
Od nepaměti jsou tyto okamžiky
a události spojeny s rituály, náboženskými projevy a kněžskou službou. Již
více než 2000 let slouží takto lidem
i křesnanská církev, která ty nejdůležitější události v lidském životě, jako
je narození, dospělost, svatbu i umírání a smrt, systematizovala do 7 svátostí a dala jim určitou formu.
V současné sekularizované době se
může zdát, že se již přežila tato forma
vyrovnání se s přechodovými životními událostmi, ale z psychologického
i sociologického hlediska je opak pravdou. Tím, že se život člověka stále více
individualizuje a díky technice a virtuálním sociálním sítím se snižuje lidská blízkost a prostá komunikace, potřebujeme stále více důležité věci prožívat ve společenství lidí. Zároveň je
náš život, oproti dobám předešlým, naplněn změnami, které v nás působí
stále více stresu. S tímto stresem se
stále hůře vyrovnáváme, což dosvědčuje narůstající počet osob s duševním onemocněním. Proto potřebujeme
v těchto změnových — přechodových
událostech pomoc a určité doprovázení. Právě v těchto situacích jsou čas-

to lidé, kteří nejvíce potřebují pomoci
a zároveň nevědí, kam se pro pomoc
obrátit. Jednak jim přijde nemístné někoho obtěžovat, rodina a přátelé nejsou vždy kompetentní k doprovázení
v těchto zlomech. Pokud je navíc tato
změna pro nás spojena se stresem, nejsme ochotni vyhledat pomoc terapeuta,
nebon je to v české společnosti považováno stále za slabost, či dokonce projev nemoci. Právě zde je úloha kněžích a církve. Nebon kněží jsou ve věci
nezávislými osobami, zároveň mají kvalifikační průpravu i osobnostní zaměření lidem pomoci a doprovázet je na
jejich cestě. Zároveň i církev a společnost dává kněžím oprávnění k určitým
úkonům či rituálům, které pomáhají
lidem v životních změnách a zároveň
i demonstrují tyto změny před veřejností.
Pro plnohodnotné prožití života
a zároveň i pro jakousi psychohygienu je důležité tyto přechodové události plně prožít, nechat rozvinout a dát
jim i určitou formu, kterou si budeme moci uvědomovat v průběhu našeho celého života.
Budete-li tedy potřebovat pomoci
v určitém zlomovém okamžiku života
či přechodové etapě, můžete bez ostychu kontaktovat církev, kněze. Nemusí jít jen o narození dítěte, které je možno pokřtít, či svatbu či pohřeb svého
blízkého. Pro uvědomění si a vzetí závazku dospělosti bývá pak člověk biřmován. Stejně tak při závažné nemoci
je člověku sloužena svátost nemocných,
kdy se kněz modlí za uzdravení člověka. Pokud nás tíží něco špatného, nebo jste něco těžkého prožili, pak může člověk získat pomoc skrze pokání

a smíření. Služba církve — kněze se však
neomezuje jen na takovéto závažné životní přechody a zlomy. Je možné pomoci a doprovázet vždy tam, kde se
cítíte zatíženi starostmi, stresem nebo
osamělí. Církev československá husitská se pak v této pomoci neomezuje
jen na své členy nebo svou službu členstvím nepodmiňuje, ale je ve své službě
otevřena každému člověku, každému
potřebnému. Pokud prožíváte etapu
svého života, která je zlomová, nebo
cítíte, že potřebujete podporu a určité
doprovázení, neváhejte vyhledat službu církve a kontaktovat mne.

Informace o změnách
v Žižkově sboru
v Nechanicích
Náboženská obec Církve československé husitské se schází v Žižkově
sboru v Nechanicích, Žižkova 5, k bohoslužbám pravidelně vždy 2. a 4. neděli v měsíci od 14.00 hod., k posezením nad Biblí 1. a 3. středu v měsíci
od 18.00 hod.
Koncem roku byl do náboženské
obce uveden nový farář Mgr. Rostislav
Kotrč. Náboženská obec v Nechanicích
nyní tedy spadá pod Farní úřad CČSH,
Klicperovo náměstí 75, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel. 777 737 767,
email: chlumec@ccsh.cz. a dále v obci působí i pastorační asistentka Anna Holínská, tel. 732 759 428, email:
AnnaHolinska@seznam.cz. Další informace také naleznete na webových
stránkách www.cirkev-chlumec.cz.
Všechna setkání jsou ekumenická
a jsou tedy srdečně zváni všichni křesnané i zájemci bez rozdílu církevní
příslušnosti.
Mgr. Rostislav Kotrč
farář

ským volejbalovým svazem vyhodnocen jako nejlepší junior Královéhradeckého kraje.
Rádi píšeme o Kubovi, protože jsme ho trénovali ve všech žákovských kategoriích, kadetech
a juniorech. Je velký pohodář, pracovalo se s ním
výborně, je slušný, inteligentní, má smysl pro
partu a hru. Pracovitý je na hřišti i mimo něj.
Pomáhá svým rodičů a stará se o sourozence.
Vážíme si jeho cílevědomosti, jak na sobě dokáže pracovat, a jsme přesvědčeni, že jeho volejbalová dráha bude pokračovat. Moc mu fandíme a gratulujeme k vyhodnocení. Přejeme hodně zdraví, sportovního štěstí a pohody v dalším
životě.
Marcela a Zdeněk Rollovi
Sokol Nechanice — volejbal

GRATULUJEME
JAKUB HRONÍK
— VOLEJBALISTA SOKOLA NECHANICE
Svoji hráčskou dráhu začal v přípravce našeho oddílu. Po zvládnutí herních základů hrál
v družstvu mladších žáků, později starších žáků, kadetů a juniorů. Byl zařazen do družstva mužů Sokola Nechanice, které vyhrálo Okresní přebor a postoupilo do Krajského přeboru. Jakub
hostoval společně s Tomášem Noskem a Janem
Bártou v Rychnově nad Kněžnou, kde si zahrál
juniorskou extraligu a 1. ligu mužů. Letos byl Kraj-
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JAN
NOVÁK
je jedním z nejstarších členů SDH Nechanice. První kontakt s hasiči mu
učaroval v r. 1954,
kdy jako dvanáctiletý se stal jedním ze zakládajících
členů vznikajícího dětského kolektivu.
Za člena SDH byl přijat v roce 1957.
Postupně v SDH Nechanice vedl několik let kroužek mladých hasičů, byl řidičem požárního vozidla, strojníkem,
preventistou, členem zásahové jednotky, členem výboru a od roku 1963 působil ve funkci velitele sboru až do roku 1968, kdy byl zvolen starostou sboru. Zároveň řadu let působil ve funkci

instruktora okrsku. V letech 1972 až
1977 byl předsedou OV SPO Hradec
Králové. V roce 1976 absolvoval s vyznamenáním DŠ SPO v Bílých Poličanech. V roce 1984 ukončil s úspěchem dálkové studium dvouleté nástavby školy PO ve Frýdku-Místku. Mezi
roky 1977 až 1989 byl náčelníkem
OIPO Hradec Králové a místopředsedou OV SPO. Při obecních volbách v roce 1989 byl zvolen členem obecního
zastupitelstva a poté i starostou MěÚ
Nechanice. Uvolněným starostou byl
čtyři volební období. Podílel se na
realizaci IZS v okrese Hradec Králové
a na ustavení jednotky JPO 2 Nechanice. Mimo četná uznání své práce obdržel za celoživotní přínos na poli požární
ochrany v roce 2000 z rukou ministra vnitra medaili HZS ČR Za zásluhy
o bezpečnost, v roce 2002 Řád sv. Flo-

riána a další. Přestože mu současný
zdravotní stav nedovoluje aktivně se
podílet na veřejné činnosti, se zájmem
sleduje dění nejen na všech úsecích požární ochrany. Svoje životní zkušenosti uplatňuje v příspěvcích a diskuzích s občany na veřejných jednáních
regionu.
Protože oslaví v těchto dnech svoje
kulaté životní jubileum, chtěli bychom
mu popřát hlavně hodně zdraví a ještě
jednou zdraví, štěstí a pohodu. Gratulujeme!
Josef Válek
SDH Nechanice

K gratulacím se připojuje i redakční
rada našeho Zpravodaje a přeje oběma vše jen to nej a splnění toho, co
si oni nejvíce přejí.

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Ohlédnutí za „Březnem — měsícem knihy a čtenářů“
ve Štolbově městské knihovně v Nechanicích
V tomto měsíci proběhlo několik akcí na podporu dětského čtenářství, zaměřené především na menší děti —
žáčky 1. stupně ZŠ a nechanickou mateřinku.
V týdnu od 12. 3. do 15. 3. navštívili knihovnu žáci
1. stupně ZŠ (družina). S nimi jsem si povídala o knížkách
všeobecně, ale zaměřili jsme se i na svátky jara Velikonoce a něco málo jsme si přečetli z dětských knížek.

O týden později, 19. 3. až 22. 3., přišly do knihovny
děti zdejší mateřské školky, aby viděly, jak knihovna vypadá. Povídali jsme si o tom, jak se s knížkami, a nejen
s těmi půjčenými z knihovny, zachází. Pro děti bylo velkým
zážitkem vzít si na regále nebo v hrabadle dětskou knížku
a prohlížet si ji.
26. 3. se měla pro žáky 3. a 4. tříd uskutečnit dramatizace příběhu V. Čtvrtka o pirátu Kolískovi. Příběh si připravila paní Markéta Povižilová, pracovnice knihovny z Hradce
Králové, ale bohužel onemocněla, a tak si na představení
musíme počkat — náhradní termín se připravuje.
Celý měsíc březen byla na chodbě KD nainstalována dokumentární výstava o Afganistánu, o naší pomoci jejich
zdravotnictví.

Foto Kramář
Foto Kramářová
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Hana Kramářová, knihovnice

PŘIJELI K NÁM
Chovatelská přehlídka
a hodnocení trofejí 2011
Z pověření
státní správy
myslivosti
ORP Hradec
Králové a Nový
Bydžov — odborů životního
prostředí letos
Okresní myslivecký spolek
v Hradci Králové pořádal chovatelskou přehlídku ulovené zvěře spárkaté v roce 2011.
Ve čtvrtek 12. dubna 2012 proběhlo vlastní hodnocení trofejí. Ráno v 8 hodin se sešla hodnotitelská komise
pod vedením předsedy ing. Vladimíra Kopčila ve složení
R. Hlavatý, Z. Hruška, M. Kovář, ing. Mach, ing. Neuman,
MVDr. Novák, Z. Odl, M. Pazderka, J. Trpák a S. Žabka.

zřejmě ne všichni se podepsali, ale i pochvalné vyjádření
účastníků.
Věříme, že pokud bude stejná vstřícnost ze strany KD Nechanice, ale především pracovníků státní správy myslivosti — odborů životního prostředí, sejdeme se zde opět za
rok na chovatelské přehlídce ulovené zvěře spárkaté v roce 2012.
Vlapka Kolářová
Jednatelka OMS

Mistrovství Čech
mužů a žen v kulturistice,
bodyfitness a bikini 2012
V letošním roce již potřetí hostil náš kulturní dům Mistrovství Čech v kulturistice. Oproti letům minulým nepřijeli do Nechanic junioři, ale dostavili se soutěžící v kulturistice mužů a žen, bodyfitness a bikini. V neděli 22. dubna
ráno nebylo okolo kulturního domu místečka, kde by se
ještě dalo zaparkovat. Na své favority se přijížděli podívat
fanoušci z celé republiky. Ve vyprodaném kulturním domě se v Bodyfitness ženy absolutní vítězkou stala Milena
Koudelková - Fitnesscentrum Dobříš a absolutním vítězem
v kulturistice mužů Jan Soukup - Akademie Ronnie.cz.
Třešničkou na dortu bylo vystoupení několikanásobného
mistra světa v kulturistice Petra Vaniše. Všem vítězům gratulujeme.
Ilona Matoušková

Dančích trofejí bylo ohodnoceno 59 ks, kdy čtyři trofeje byly medailové: František Madarasz — MS Habřina
166,59 bodů CIC, Lukáš Kohout — MS Libčany 159,63 bodů CIC, Aleš Valenta — MS Mžany 166,62 bodů CIC a R. Petráček — MS Petrovice 164,05 bodů CIC.
Srnčích trofejí bylo na okrese sloveno 643 ks, z toho
22 úhynů. Medailemi byly ohodnoceny tři trofeje a to Jana
Loudy z MS Librantice 113,12 bodů CIC, Zdenka Bednáře z MS Probluz 125,62 bodů CIC a ing. Kamila Rinda
z MS Předměřice 117,25 body CIC.
Vlastní chovatelská přehlídka proběhla v krásném a důstojném prostředí Kulturního domu v Nechanicích, a to od
pátku 13. 4. do neděle 15. 4. 2012. Chovatelskou přehlídku velmi krásně doplnila výstava obrázků dětí Základní
školy Nechanice, za což jim patří velký dík.
Po celou dobu konání se o občerstvení návštěvníků úžasně staral pan Josef Sopko v restauraci v místě konání.
Velký dík vyjadřuje okresní myslivecký spolek paní Matouškové a Dvořákové, které naprosto skvěle po všechny dny vycházely vstříc všem požadavkům, a členům mysliveckého sdružení Nechanice za pořadatelskou službu.
O úspěšnosti celé akce hovoří nejen počet návštěvníků
dle návštěvní knihy, kde bylo přes 300 podpisů, a to samo-
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Mistr světa

Absolutní vítězka

Absolutní vítěz

ZVEME VÁS K NÁM

Milé dámy a pánové,

KADEØNICTVÍ

Připravte se, poletíme!!!
aneb tradiční

Rej čarodějnic

ve zdravotním støedisku
v Palackého ulici
JE OPÌT od 16. 4. 2012 V PROVOZU.

v Nechanicích
30. 4. 2012 v 17. 30 hod.
na fotbalovém hřišti v Nechanicích

Přijpte si zatančit do KD Nechanice
na ČESKOSLOVENSKÉ HITY
sobota 28. 4. 2012 od 20.00 hodin

Provozní doba:
PoPá od 7.30 do 16.00 hodin
v pozdìjích hodinách
na telef. objednání.
Do konce dubna 10% sleva
na barvení a melírování.

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.

Kontakt:

732 216 892

Tìím se na Vás!
Kadeønice Dana Palasová

LM SERVIS PC  RYCHLE A KVALITNÌ
Servis výpoèetní techniky
- Softwarové práce
- Hardwarové práce
- Návrh a realizace domácí
i firemní poèítaèové sítì
- Komplexní poradenství v IT
- Softwarové opravy mobilních telefonù
s OS Android
- Vzdálená pomoc pøes internet, opravy u Vás doma,
ve firmì
Stránka: http://www.lukasmelichar.cz/
Email: servis@lukasmelichar.cz

Mobil: +420 774 628 724

Nechanický Zpravodaj vydává redakční rada města Nechanice, nákladem 500 ks, cena výtisku 3,- Kč.
Uzávěrka č. 5/2012 do 11. 5. 2012. Příspěvky zasílejte na adresu Kulturního domu v Nechanicích pí Matouškové,
e-mail kdnechanice@seznam.cz a kultura@nechanice.cz. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady.

