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Zpravodaj
Časopis pro občany Nechanic, Starých Nechanic, Komárova, Lubna, Nerošova, Sobětuše, Suché a Tůně

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení čtenáři,
to, co nám připadalo
běžné a samozřejmé, se
v posledních dnech ukazuje jako vzácné a mimořádné. V době, ve které
žijeme, nám přijde zcela
přirozené, že se můžeme
během jednoho dne přemístit na jiný kontinent, že
si můžeme v obchodech
vybrat zboží, které se nám
líbí, že se rozhodneme,
kam a kdy se vydáme za
zábavou. Dnes si však
jistě všichni plně uvědomujeme, že nejdůležitější
je pro nás pro všechny
zdraví našich nejbližších
i naše.
Ještě před mimořádnými opatřeními jsme se
mohli společně setkat
se známými a sousedy
na několika kulturních
akcích, které pro naše
občany připravilo město
Nechanice. V únoru to byl
již 29. městský ples, na
kterém nám k tanci i poslechu zahrála kapela
Bylo nás pět. Návštěvníky
plesu zaujalo předtančení
taneční skupiny Rinas

Company, které probíhalo
v rytmu samby a zároveň
bylo plné světelných efektů. Ráda bych na tomto
místě poděkovala ještě
jednou všem sponzorům,
kteří nám přispěli svými
dary do tomboly.
Uplynulo pár dní a sešli
jsme se znovu na tradičním masopustním průvodu. Popáté masky převzaly od starosty města pana
Jiřího Pechara na jeden
den klíč od města Nechanice a vládu v něm. Ani
letos nikdo nepodcenil
řádnou přípravu, a tak
jsme mohli opět obdivovat
nápady a dokonalé masky
našich spoluobčanů. Největší pozornost na sebe
strhly postavy z animovaného seriálu Simpsonovi,
kterým konkurovali všichni ze známé ruské pohádky Mrazík. Sešlo se
nás opravdu hodně. Mezi
tradiční masopustní postavy se přimíchaly i pohádkové a novodobé
bytosti. Jistě mi dáte za
pravdu, že se bylo na co
dívat. Kdo se nemohl

zúčastnit přímo, jistě ocenil videozáznam pana
Zajfrta vložený na You
Tube.
Poslední velkou společenskou událostí, kterou
nejen Nechanice žily, bylo divadelní představení
nechanického ochotnického spolku NOS. Členové tohoto souboru nám
stihli v sobotu 7. 3. 2020
zahrát předpremiéru divadelní hry Strašidlo cantervillské. Nová hra se setkala s velkým ohlasem diváků ještě 8. 3. 2020 při premiéře. Divákům se představily staré známé tváře,
ale i nové posily souboru.
Tato duchařská komedie
završila celoroční přehlídku divadelních spolků v
kulturním domě.
Pevně věřím, že se brzy
naše životy navrátí do
normálního chodu a my
si budeme opět značit
v kalendářích dny plné
sportovních, kulturních i jiných událostí.
Hana Jarošová,
místostarostka

Truhlářství Martin Sobotka
Zakázková výroba nábytku
z lamina, dýhy i masivu.
Kuchyně od 3D návrhu po realizaci,
vestavěné skříně, ložnice, dětské pokoje.
tel. +420 778 059 755 truhlarstvi-sobotka@outlook.cz
FB: Truhlářství Sobotka

SBĚR

NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
dne 4. dubna 2020

Sbírané druhy nebezpečných odpadů
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ZVEME VÁS K NÁM
Přednášky VU3V jsou do odvolání zrušeny.
Konání veškerých kulturních a společenských akcí
bude v souladu s nařízeními Vlády ČR.
V případě trvání nouzového stavu, karantény
či jiných omezení se nadcházející kulturní akce
neuskuteční. Děkujeme za pochopení.

18. 4. 2020 od 15:00
Pohádkové představení pro děti

„O Budulínkovi“
(divadlo Kapsa Andělská Hora).
Vstupné: děti zdarma, dospělí 40,- Kč
30. 4. 2020

Pálení čarodějnic
na fotbalovém hřišti
ve Starých Nechanicích
(vstup možný od 15:00 hodin)
6. 6. 2020 od 13.30

Nechanická šlápota
Na trase bude připraveno několik stanovišť s úkoly pro malé i větší děti.
Sejdeme se v sobotu 6. 6. 2020 od 13:30 hodin, start u KD Nechanice.
6. 6. 2020 od 15:00 hod.
v kostele Nejsvětější Trojice v Suché
vystoupí

ZUŠ Melodie Hořice
v rámci akce Noc kostelů.
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