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Zpravodaj
Časopis pro občany Nechanic, Starých Nechanic, Komárova, Lubna, Nerošova, Sobětuše, Suché a Tůně
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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři,
v prvním vydání Zpravodaje v roce
2020 Vám již tradičně děkuji za spolupráci v uplynulém roce. Velké poděkování
patří Vám, organizátorům akcí kulturních, sportovních a společenských
pořádaných pro nás občany města.
Děkuji všem, kteří přispěli k rozvoji
našeho města a místních částí a doufám,
že jim elán a nálada vydrží i do dalších let
a nenechají se odradit kritikou či poznámkami od spoluobčanů. Jak to tak
v životě bývá, největšími kritiky jsou lidé
méně pracovití, méně úspěšní, ale o to
více přísnější k činnosti a práci jiných…
Jak říká jeden můj kolega starosta:
„Zorganizuj jakoukoliv akci, a pak teprve
uvidíš, co vše to obnáší, co vše je potřeba
zajistit před akcí, v průběhu a po konci
akce, kolik lidí potřebuješ...“ Takže velké DÍKY a poklona všem aktivním lidem
a spolkům.
Vážení občané, rozpočet města
Nechanice na rok 2020 byl schválen
na zasedání zastupitelstva města dne
10. 12. 2019. Rozpočet byl schválen
jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí
71.519.582,64 Kč. Výše rozpočtu je
výrazně ovlivněna neprofinancovanou
dotací na modernizaci školy ve výši více
jak 20 milionů Kč. Zároveň však není
v rozpočtu dotace ve výši 17 milionů Kč
na přístavbu mateřské školky (bude
schvalováno v rámci rozpočtových
změn), kterou bychom měli obdržet
částečně v roce letošním a v roce 2021.
Skutečný rozpočet je tedy cca 51 milionů
Kč na straně příjmové i výdajové. Součástí výdajové stránky jsou i splátky
úvěrů ve výši 4.942,500,- Kč.
Zmíním veškeré investice, které nás
čekají v letošním roce:
pokračující regenerace zeleně v Nechanicích a ve Starých Nechanicích,
odbahnění a opravy hrází rybníků ve
Starých Nechanicích (čekáme na rozhodnutí o dotaci z ministerstva zemědělství),
výstavba dvou stanovišť podzemních
kontejnerů v Nechanicích (Husovo
náměstí a Školská ulice), přístavba
budovy mateřské školky s parkovištěm,
zahájení rekonstrukce budovy zdravotního střediska.
Na přístavbu MŠ jsme po velkém úsilí
na konci roku obdrželi dotaci ve výši
17.027.245,26 Kč od Ministerstva pro
místní rozvoj. Podmiňující investicí
je výstavba nových parkovacích ploch
u nové budovy a podél budovy základní školy, nová komunikace a rovněž
výrazná rekonstrukce stávající příjezdové silnice a chodníku. Předpokládané
náklady na tuto investici včetně spoluúčasti jsou rozpočtovány na přibližně
8 milionů Kč. Uvědomuji si, že jsem

v minulosti psal o tom, že město financuje pravidelně významné investice do
budov základní školy a že v dalších letech
se více bude investovat do dalších budov,
chodníků a silnic. Přesto vše pravděpodobně zastupitelstvo na svém lednovém
zasedání rozhodne o zahájení této
investice a dojde tak k navýšení kapacity
mateřské školky o dalších 25 dětí.
Rekonstrukce zdravotního střediska
je připravována v etapách. V letošním
roce by mělo dojít k výstavbě výtahu
a rekonstrukce všech vnitřních sítí
a instalací (kanalizace, voda, topení,
elektro, izolace, podlahy, schodiště atd.).
V další etapě bude provedeno zateplení
pláště budovy, výměna střešní krytiny,
průjezd včetně vrat a v poslední etapě
bude vydlážděn dvorní prostor, kde by
měla vzniknout nová parkovací místa.
Jak jsem již psal v minulosti je velkým
problémem vyřešení náhradních prostor
pro stávající lékaře, zejména pro zubní
ordinaci. V současné době se řeší možnost, zda v průběhu stavby bude možné
provoz zubní ordinace zachovat při
určitých omezeních, nebo bude nutné
stěhování i s ohledem na zajištění
bezpečnosti na staveništi pro personál
i návštěvníky – pacienty.
V době, kdy píšu tyto řádky byla
odeslána žádost o dotaci na Královéhradecký kraj o finanční příspěvek na
pořízení sochy prvního prezidenta
T. G. Masaryka před budovu základní
školy. Podobně jako byla opakovaně
bouřlivá diskuse v zastupitelstvu při
projednávání této investice, budete mít
i Vy, čtenáři, na tuto otázku mnoho
názorů a odpovědí. Od kladných pro
okamžité pořízení sochy (proč to trvalo
tak dlouho), až po negativní (vyhozené
peníze, které potřebujeme pro důležitější
akce). Ale na druhou stranu je to demokracie v praxi. Zvolení zastupitelé musí
nějak rozhodnout. Je velmi jednoduché
hlasovat proti návrhům, nebo se zdržovat
hlasování. Ať již důvodem je politické
soupeření, vyhýbání se odpovědnosti,
osobní averze, priorita pro jiné věci atd.
Při této příležitosti si vnitřně uvědomuji,
že kdyby při každém důležitém hlasování
většina zastupitelů (v Nechanicích je to
osm z patnácti) hlasovala proti, tak se
neprojedná a neschválí nic. Nic bychom
nevybudovali, neopravili, ale také nic
nepokazili.
Vážení čtenáři, zmíním ještě jednu
pozitivní zprávu z mého pohledu. Probíhají práce na projektové dokumentaci na
výstavbu infrastruktury a komunikací
v lokalitě ve Starých Nechanicích. Jak
jsem již psal, budou zde nabízeny pozemky se 32 řadovými bungalovy a dalšími 30 samostatnými domy. Věřím, že
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koncem jara či začátkem léta začnou
vlastní stavební práce a v příštím roce již
i výstavba domů. Město Nechanice
bohužel nemá ve vlastnictví jiné vhodné
pozemky určené pro výstavbu. V územním plánu máme extrémně velké plochy
určené pro výstavbu, ale vlastníci až na
ojedinělé případy tuto možnost nevyužili. Některé pozemky jsou stanovené pro
výstavbu již téměř třicet let a letos to již
je deset let také od schválení nového
územního plánu Nechanic. Vzhledem
k ochraně zemědělského půdního fondu
a nečinnosti vlastníků budou při každé
projednávané změně územního plánu
snižovány plochy pro výstavbu. Takže
jestli mají vlastníci pozemků určených
pro výstavbu v plánu vybudovat infrastrukturu a realizovat výstavbu, mají
z mého pohledu nejvyšší čas.
Vážení spoluobčané, první den letošního roku jsme se již tradičně sešli při
ohňostroji na Husově náměstí. V médiích a na sociálních sítích se vedou velké
diskuse o škodlivosti na životní prostředí,
pro zvířata atd. Můj osobní názor je, že
těch cca deset minut je pro zvířata určitě
snesitelnějšími, než odpalování individuálních ohňostrojů a petard po dobu
několika hodin, a to nejen na Silvestra.
Rovněž tak i peníze by se samozřejmě
daly využít lépe a efektivněji pro město
a jeho občany. Ale takto lze diskutovat
téměř u každého výdaje města. Vždy se
najdou argumenty pro i proti. Já jen
připomenu, proč jsme se v minulosti
rozhodli k pořádání této akce. Důvodem
je udělat radost dětem a těm, kteří nevydrží do půlnoci předchází den. Myslím,
že vzhledem k účasti, není většina z nás
občanů Nechanic proti. A jako bonus jsou
tu děti a dospělí z okolních obcí. Myslím,
že my, jako ta „vesnička středisková“ si
to můžeme dovolit. Na jednu stranu
bychom chtěli, aby k nám z okolních obcí
rodiče dávali všechny své děti do školy,
tak na straně druhé je také musíme k nám
pozvat i na jiná setkání a ohňostroj to
splňuje naprosto ideálně.
Vážení spoluobčané, čtenáři, zvu Vás
i na další společenské a kulturní akce
plánované v měsíci únoru. V pátek 7. 2.
2020 se koná 29. Městský ples. Poděkování dopředu patří všem, kteří přispějete
do tomboly i těm, kteří přijdete tančit
a bavit se v dobré atmosféře.
V sobotu 22. 2. 2020 pořádáme již
popáté Masopustní průvod. Sraz všech
rozličných masek i civilistů je tradičně
u kulturního domu. Zde také průvod
skončí a bude navazovat masopustní
zábava a tanec v prostorách kulturního
domu i před ním. Těšíme se na Vás.
Jiří Pechar,
starosta

PODÌKOVÁNÍ
Děkujeme Jednotce SDH Nechanice, zejména jejich veliteli panu Janu Galáskovi, za okamžitou pomoc při zástavě srdce našeho
otce pana Vojtěcha Jaroše, který zkolaboval na náměstí v Nechanicích. Též děkujeme panu Jakubovi Součkovi za rychlý příjezd
s hasičským vozem s adekvátním přístrojovým vybavením, díky kterému mu byla poskytnuta další pomoc až do příletu vrtulníku
z Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Ještě jednou velký dík všem, kteří se na záchraně otce podíleli.
Dcery s rodinami

VÝZVA
ZŠ a MŠ Nechanice pořádá
ve dnech 8. – 9. 5. 2020 výstavu k 75. výročí ukončení 2. světové války.
Prosíme občany, kteří vlastní předměty a dokumenty z tohoto období a chtěli by se podílet na této akci, o jejich zapůjčení.
Předem děkujeme. Kontakt: Mgr. Jedličková J., jedlickova@zsnechanice.cz

POZVÁNKA
DO ŠTOLBOVY MÌSTSKÉ KNIHOVNY NECHANICE
Opět tu máme se zimní čas. A co by to bylo za zimní večery
bez šálku něčeho dobrého a zajímavé knihy. A tak bych vás ráda
pozvala do naší knihovny, kde jsem pro vás připravila mnoho
nových knížek.
V detektivním žánru můžete vybírat z autorů jako R. Bryndza, M. Klevisová, J. Grisham,
J. Patterson nebo K. Cubeca.
Na ty, kteří mají raději romány společenské či ze současnosti,
jsou tu knihy od autorek
T. Keleové-Vasilkové, V. Řeháčkové, A. Jakoubkové nebo
ságy od D. Douglase „Sestřičky“, W. Grahama „Poldark“ nebo
A. Jacobse „Venkovské sídlo“.

I čtenáři historických knih si přijdou na své, například od
autorky knih „Porodní bába“ S. Ebert. Její nová řada se jmenuje
„Meč a Koruna“.
A nesmíme zapomenout na naše dětské čtenáře. I pro ně je
v knihovně hodně nových knih, jak pro začínající čtenáře – od
Prvního čtení či Malovaného čtení, až po knihy pohádkové či
příběhy o zvířátkách. Pro kluky detektivní příběhy a nechybí
ani čtení pro dívky nebo naučné encyklopedie
Těším se na vás v naší knihovně u krásných knih.
Hana Kramářová, knihovnice

VZKAZ Z KLUBU SENIORÙ
Milí Nechaničáci,
Vánoce máme za sebou. I my, senioři, jsme se snažili přispět k pohodovému prožití svátků. Vytvořili jsme betlém, který měl
potěšit naše spoluobčany. Obzvlášť velbloud nám dal pořádně zabrat a stál spoustu úsilí a času. O to víc nás mrzí, že se chudák
nedožil ve zdraví ani dne, kdy se za hojné účasti malých i velkých rozsvěcel vánoční strom. Několik mladých lidí se postaralo o to,
aby se z velblouda stal invalida. Ve svém projevu se o této nepříjemnosti zmínil i pan starosta a seniorům za výrobu betlému poděkoval. Lidé, kteří dokáží ničit práci ostatních, si nemohou vážit ani sami sebe. Nebudeme zde nikoho jmenovat, jistě se poznají
sami. Nebojte se, my senioři jsme nezahořkli a budeme i nadále vymýšlet pro Nechanice prospěšné akce.
Krásný rok 2020 přejí členové Klubu seniorů Nechanicka.

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE

Realizováno za finanční podpory
Královéhradeckého kraje

ZŠ a MŠ Nechanice v rámci dotačních programů
vypsaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
pro rok 2019 byla úspěšná v získání finančních prostředků ve třech oblastech. V oblasti Vzdělávání to byl grant
Podpora digitalizace ve vzdělávání, v oblasti Prevence
rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže
grant Škola – ostrov bezpečí a zdravého životního stylu,
a v oblasti Sport a tělovýchova grant Radost z pohybu.
• Radost z pohybu je projekt zaměřený na podporu
pohybové gramotnosti dětí a žáků naší školy, na pořádání tradičních sportovních zájmových kroužků, sportovPokračování na straně 5
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ních akcí i pro děti a žáky mikroregionu, na turnaje, bruslení a na nákup nového sportovního vybavení.
• Škola – ostrov bezpečí a zdravého životního stylu tento projekt je zaměřen především na žáky 4. až 9.
ročníku, na zmapování vztahů v třídních kolektivech a následnou práci s třídami, u kterých jsou zjištěny "nezdravé"
vztahy mezi spolužáky. Také jsou realizovány tematické
bloky primární prevence a dopravní výchova. Dalším
a neméně důležitým cílem je zvýšení povědomí žáků

o nebezpečí a důsledcích rizikového chování ve škole
i mimo ní. Žáci si zkouší celou řadu modelových situací,
při kterých se učí správnému řešení (na koho se obrátit,
komu se svěřit,....).
• Podpora digitalizace ve vzdělání – tento projekt je
zaměřen na rozvoj digitálních technologií ve výuce
našich žáků. Díku tomuto projektu mohla být další třída
na I. stupni vybavena novou interaktivní tabulí s dataprojektorem.
Mgr. Jana Jedličková, ZŠ a MŠ Nechanice

„Dobøí andìlé, Nechaniètí laskavci
a Jeíškova vnouèata“– to jsou kluci a holky
ze 4.A ZŠ a MŠ Nechanice
„Kdo nedìlá nic pro druhé, nedìlá nic pro sebe.“ J. W. von Goethe

Otevřenost, respekt k ostatním, vzájemná tolerance
a úcta, pomoc druhému, pokora a zdravé sebevědomí
jsou základní životní hodnoty, kterým se děti učí již odmalička ve svých rodinách. Ve stejném duchu se snažíme
tyto hodnoty vštěpovat i žákům naší školy. Učíme je
využívat empatii, vnímat radost jiných lidí, sdílet pozitivní
zážitky, těšit se z úspěchu druhého, podpořit člena týmu
nebo rodiny. Je důležité, aby pochopili, že každý má
jedinečný příběh a že sebemenší maličkost může tomu
druhému udělat nesmírnou radost.
O tom všem mohou vyprávět kluci a holky ze 4. A. Po
Svatomartinských trzích se rozhodli, že část svého
výdělku darují nadaci „Dobrý anděl“ a odsouhlasili si
částku 2.000,- Kč. Druhý prosincový den již netrpělivě
očekávali zprávu, komu jejich finanční dar pomohl.
Nadace vybrala dvě rodiny. V té první maminka dvou
synů od roku 2014 bojuje s karcinomem prsu, léčba je
velice náročná a rodina finanční příspěvky využívá na
stravu a cesty do nemocnice. V druhé rodině je vážně
nemocná 9letá Naděnka, která trpí nevyléčitelnou metabolickou poruchou, která holčičce způsobuje stále hlubší
mentální postižení, téměř už nemluví ani neslyší a vyžaduje péči po celých 24 hodin. Příběhy obou rodin děti

zasáhly a měly spoustu otázek, na
které jsem se snažila odpovídat,
abych uspokojila jejich zvídavost.
„Nechaničtí laskavci“. Dne 13.
listopadu jsme se zapojili do oslav
Světového dne laskavosti. Nadace
Karla Janečka letos pořádala 3.
ročník #jsemlaskavec, jehož cílem je
udělat radost někomu druhému. My
jsme se rozhodli, že uděláme radost
babičkám a dědům v Senior centru
v Nechanicích. V hodině pracovních
činností jsme ze samotvrdnoucí
hmoty vykrájeli vánoční ozdoby a
nechali je uschnout. Babičkám jsme
pomáhali ozdoby vymalovat, povídali jsme si s nimi, a když jsme
odcházeli, tak nám poděkovaly
potleskem. Byl to pro nás úžasný
zážitek a dobrý pocit. Aby to nebyla
jen jednorázová akce, rozhodli jsme
se navázat se Senior centrem bližší
spolupráci. Jak je to jen možné,
chodíme ve dvojicích s paní asistentkou pedagoga
babičkám číst nebo si jen povídat. Týden před Štědrým
dnem jsme společně lepili papírové vánoční řetězy,
kterými si ozdobili stromeček ve vstupní hale a v prvním
patře. Na rozloučenou jsme zarecitovali básničku Vločka
a zazpívali písničku Kapr.
V úterý 3. prosince jsme při pracovních činnostech
napekli perníčky a společně s rodiči udělali předvánoční
besídku, při které jsme perníčky zdobili cukrovou polevou
a vyráběli dekorace ze šišek. Toto společné setkání mělo
své kouzlo. Maminky, tatínkové, babičky i naši sourozenci – všichni se zapojili a zdobili a zdobili. Druhý den jsme
perníčky zabalili do celofánových sáčků, vyrobili přáníčka
a odvezli je do Fakultní nemocnice v Hradci Králové na
dětské oddělení, kde je Mikuláš s čertem a andělem
rozdával nemocným dětským pacientům. Věříme, že
dětem chutnaly a alespoň touto cestou jsme je potěšili.
Z řad rodičů také vzešel nápad zapojit se do projektu
Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“ a splnit vánoční přání babičkám a dědečkům v domovech pro seniory
a dalších podobných zařízeních. Zjistili jsme si informace
a vybrali jsme 2 babičky a 2 dědečky. Společně jsme
Pokračování na straně 6
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splnili jejich přání. A jaká to byla? Paní Vlasta si přála
velkou osušku, aby se po vykoupání mohla do ní celá
zabalit. Paní Marie si přála sladkosti (perníčky, čokolády,
sušenky), protože strašně ráda mlsá. Pan Jaroslav si
přál kuličkový a tuhý antiperspirant, aby voněl sestřičkám
a pan Milan cukroví. Do balíčků jsme kromě vysněných
dárků přidali čaje, sprchové gely, svíčky, přáníčka, obrázky od dětí a dopis. Vše jsme odvezli do redakce Českého
rozhlasu v Hradci Králové, která se postarala o doručení.
A tady jsou reakce …
„Dobrý den paní učitelko,
dnes 18. 12. 2019 jsme předaly
paní Vlastě dárek od Vás. Moc ji
potěšil, i nádherná přáníčka od dětí.
Dobrůtky ji velice mile překvapily.
Ukápla i slzička dojetí. Moc Vám
děkujeme, těší nás, že Vaším prostřednictvím děláme klientům radost, to je ten největší dárek pro nás.
Domov pro seniory Severní Terasa,
Ústí nad Labem“.
„Dobrý den paní učitelko,
v příloze zasílám foto pana Jaroslava s Vaším dárkem. Za dárek moc
děkuje, udělal mu velkou radost! Byl
také moc rád za sladkosti, které jste
mu poslali.Přejeme Vám krásné a
pohodové Vánoce. Domov Naděje
Vysoké Mýto“.
Pan Jaroslav mi i telefonoval a
dojetím v telefonu plakal. Stále
opakoval, jak je vděčný za dárek
a obrázky od dětí. Bylo to neskuteč-

ně dojemné a slovy se nedá popsat ten pocit, který jsem
zažívala při jeho telefonátu.
Dobrý den paní učitelko,
Před chvílí přišel dárek pro paní Marii. Ještě jednou
Vám i všem dětem velmi děkujeme. Dárek paní Marii
dáme pod stromeček a já Vám potom napíši, co říkala
a jakou měla radost. Přejeme Vám krásné prožití vánoc,
hodné děti a hodně štěstí a zdraví v roce 2020. Gerontocentrum ČČK Český Těšín.
Mgr. Jana Jedličková

Jak to bylo pøed 30. lety
a co tomu pøedcházelo?
- oèima ákù 4. a 5. tøíd ZŠ a MŠ Nechanice

„Sametovou revoluci“ a s ní spojené události si v listopadu 2019 připomněli učitelé se svými žáky 4. a 5. ročníků. Na dané téma jsme si s dětmi hodně povídali, pouštěli jim různé autentické dokumenty, zapůjčili časopisy
a noviny z listopadu 1989. Také jsme si vyzkoušeli výuku
s rukama za zády, o velké přestávce korzování po chodbě

a nechybělo ani dobové oblečení. Po
vzájemné dohodě vyučujících bylo
zvoleno 15 témat: Václav Havel,
Události 17. listopadu 1989, Muži
17. listopadu 1989, Jan Palach,
Móda 80. let, Hudba 80. let, KSČ &
OF, Umělci, Hesla sametové revoluce, Předměty denní potřeby v době
totality, Cestování a volný čas v době
totality, Tiskoviny a cenzura, Charta
77, Studentské organizace, Političtí
vězni.
Napříč ročníky byly vytvořeny smíšené skupiny a každá si vybrala
téma. Po dobu 14 dnů všichni ve
skupině vzájemně spolupracovali
a připravovali se na projektový den,
během kterého vznikly výukové plakáty. Výsledky své práce každá skupina prezentovala
před ostatními spolužáky. Informace jsme doplňovali
vlastními vzpomínkami na události před 30. lety, vysvětlovali pojmy, kterým žáci nerozuměli, a odpovídali na jejich
otázky. Téma projektu bylo pro samotné žáky dosti těžké,
Pokračování na straně 7
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Pokračování ze strany 6
ale zhostili se úkolu na výbornou.
Kladli nám různé otázky a hledali
odpovědi i u svých rodičů a prarodičů, za což jsem ráda, neboť soudobé
dějiny jsou důležité a je zapotřebí
o nich mluvit a připomínat si je.
Na závěr chci poděkovat paní Jitce
Škvrnové, Haně Kramářové a Lence
Dvořákové, že nám umožnily výstupy z projektu vystavit v prostorách Kulturnímu domu v Nechanicích a výstavu nainstalovaly.
Mgr. Jana Jedličková

ZVEME VÁS K NÁM
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7. 2. 2020 od 20:00

Městský ples
q
13. 2. 2020 od 19:00

Artistická skupina Mistral –
Cirkus Hrůzy – Horror show
(vstupné 200,- Kč)
16. 2. 2020 od 17:00 – Přehlídka divadelních spolků
Divadelní spolek Obědovice:

Ve víně je pravda
(vstupné 80,- Kč)
22. 2. 2020 od 14:00

MASOPUST
masopustní průvod bude vyrážet ve 14:30 od kulturního domu.
Těšit se můžete na několik zastavení cestou a spoustu zábavy. Průvod bude končit opět u KD,
kde bude připraveno posezení s hudbou a občerstvení. U KD bude připraven stánek
s nejrůznějšími masopustními a zabijačkovými specialitami. Vstup zdarma.
7. a 8. 3. 2020 od 17:00 – Přehlídka divadelních spolků
Nechanický Ochotnický spolek – NOS:

Strašidlo Cantervillské
(vstupné 80,- Kč)
18. 4. 2020 od 15:00
Pohádkové představení pro děti

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

TRÉNINK PAMĚTI
Zájemci o kurs tréninku paměti se již nyní mohou hlásit
paní Veře Rešlové (tel.: 608 229 257). Těšíme se na Vás!

TANEČNÍ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY V KD NECHANICE
Stále přijímáme přihlášky do tanečních kurzů pro začátečníky.
Více informací na tel. č.: 495 441 966
nebo ve Štolbově městské knihovně v Nechanicích.
Nechanický Zpravodaj vydává redakční rada města Nechanice, nákladem 900 ks, cena výtisku: zdarma.
Uzávěrka č. 2/2020 do 10. 3. 2020. Příspěvky zasílejte na e-mail: kdnechanice@seznam.cz .
Vytiskl K + K Humburky.

