ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
píšeme tento příspěvek v období blížících se letních a tropického počasí,
které vyzývá k návštěvě rybníků a koupališC. Přesto Vás seznámíme s několika důležitými informacemi z předchozího období.
Město Nechanice uzavřelo dohodu
s Úřadem práce v Hradci Králové o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací. Díky této
dohodě vznikla dvě pracovní místa pro
nezaměstnané obyvatele našeho města, konkrétně z Tůně a Lubna. Tito
pracovníci zejména udržují veřejná
prostranství v Nechanicích a místních
částech.
Zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání mimo jiné schválilo poskytnout finanční pomoc postiženým obcím v Královéhradeckém
kraji. Na číslo speciálního konta
107-5068790267/0100 Město Nechanice posílá částku ve výši 25.000,- Kč
a zároveň ve stejné výši podpoří i postiženou obecSvobodu nad Úpou.
Svou solidaritu s postiženými obce-

mi především v Podkrkonoší a na Novobydžovsku můžete vyjádřit i Vy prostřednictvím finančního příspěvku na
výše uvedeném kontu. Pro informaci
uvádíme, že v Královéhradeckém kraji zasáhla 73 měst a obcí a způsobila
podle předběžného odhadu škody až
za miliardu korun. Vážení spoluobčané, děkujeme Vám jménem všech postižených obcí a jednotlivých rodin za
Vaši solidaritu a pomoc. Právě v podobných chvílích, jako je tato, se ukazuje, jak lidé dokážou být ve vypjatých situacích obětaví a nezištní.
Zastupitelé dále schválili spolufinancování první etapy výstavby víceúčelového sportovního areálu - vybudování šaten a souvisejících přípojek,
kanalizace, chodníků atd. Výše poskytnuté dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy by měla činit
minimálně 70 %, spoluúčast na zajištění výstavby tedy činí maximálně 30 %.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace by mělo být známo do konce tohoto měsíce,
tj. do 30. 6. 2013. V kladném případě
budou zahájeny stavební práce pravdě-

podobně v měsici srpnu, dokončení je
plánováno na prosinec letošního roku.
Dále bylo schváleno na Zastupitelstvu města použití finančních prostředků z Rezervního fondu a Fondu
reprodukce majetku (investiční fond)
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nechanice. Tyto prostředky budou použity na rekonstrukci sociálních zařízení v budově mateřské školky a dále
na pořízení vybavení do dvou nově
vznikajících učeben na půdě budovy
ZŠ (první stupeň).
Novému vedení školy, paní ředitelce Haně Špatenkové a zástupcům paní Janě Doubkové a panu Pavlu Černému bychom rádi poděkovali za první
rok jejich působení na naší škole. Zároveň děkujeme i všem pedagogům,
kteří působí na naše děti již od mateřské školy a spolupodílí se na jejich
vzdělávání a výchově.
Vážení spoluobčané, závěrem našeho příspěvku přejeme všem příjemné
prožití letních prázdnin a dovolených.
Dětem prázdniny plné úžasných zážitků a zasloužený odpočinek po náročném školním vzdělávání.
Hana Jarošová
Jiří Pechar
místostarostka
starosta

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Konec školního roku se blíží i nám v mateřská škole
V sobotu 18. 5. 2013 proběhl v naší MŠ zápis nových
dětí. Děti si mohly, spolu se svými rodiči, prohlédnout
naši školku, pohrát si s hračkami a seznámit se s prostředím, kam budou brzo chodit. V tento den bylo celkem
zapsáno 44 dětí.
V měsíci květnu proběhly v MŠ besídky pro maminky.
Všechny děti se na tento den velmi těšily. Spolu se svými
p. učitelkami připravily pásmo plné písniček, básniček,
pohádek, tanečků,... Nakonec předaly děti svým maminkám dárečky a přáníčka, které samy vyrobily. Krásnou
tečkou za tímto dnem byl potlesk a úsměv všech přítomných.
Ve čtvrtek 23. 5. 2013 jsme byli na školním výletě.
Tentokrát jsme zavítali do ZOO Dvůr Králové nad La-

bem. Ráno jsme vyjížděli a počasí se na nás mračilo, ale
během dne se nám vyjasnilo, dokonce vykouklo i sluníčko.
Dne 6. 6. 2013 jsme se zúčastnili „Olympiády mateřských škol“, která se konala opět v Nechanicích na hřišti.
Naši MŠ reprezentovaly tyto děti:
Madlenka Vyčítalová
Anička Fabiánová
Domča Cejp
(1. místo v kategorii mladší chlapci)
Tomáš Merta
Barunka Soukalová (1. místo v kategorii starší dívky)
Šárka Šandová
Tomáš Zimmermann (3. místo starší chlapci)
Roman Ferenc
(2. místo starší chlapci)
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci naší MŠ.
Co nás ještě čeká? Plánujeme „dětský den“ u nás na
zahradě MŠ plný soutěží, her, atd. Přijede k nám divadélko

pí Lhotákové s kašpárkem. Rozloučíme se s našimi předškoláky a popřejeme jim hodně úspěchů v ZŠ. A o tom všem,
zase příště.
Marcela Pošíková, učitelka MŠ

Poděkování pro MŠ Nechanice
oddělení Sluníčko
Touto cestou bychom chtěli strašně moc poděkovat pí učitelkám z MŠ: M. Pošíkové a H. Jarešové za krásnou pohádkovou besídku pro maminky. My, jako rodiče jsme strávili krásné odpoledne plné pohádek, večerníčků, písniček,...
Děkujeme, bylo to úžasné!
rodiče dětí ze Sluníčka

Štolbova městská knihovna Nechanice
Pasování malých čtenářů
Ve Štolbově městské knihovně v Nechanicích proběhlo
již tradiční „Pasování malých čtenářů“. Průkazy čtenářů do
konce kalendářního roku zadarmo dostávají prvňáčci ke
svátku „Dne dětí“. Letos bylo prvňáčků hodně (45), a tak
se vlastní pasování muselo odehrát v malém sále KD. Tam
jim pan hrabě Harrach z blízkého zámku Hrádek u Nechanic, který děti osobně navštívil, pověděl, jaké byly knihy
dříve, popřál dětem krásné zážitky nad knihami a předal
jim medaili malého čtenáře. Paní knihovnice už měla pro
děti připraveny čtenářské průkazy a od paní místostarostky, která se také pasování zúčastnila, dostal každý malý

dáreček. Potom se děti musely rozdělit a jedna třída navštívila prostory knihovny, kde si pasovaní čtenáři mohli vypůjčit svoji první knížku z knihovny. Druhá třída zůstala
na malém sále, kde pro ně byly připraveny omalovánky se
zvířátky. Po té se třídy vystřídaly. Myslím, že pro děti to
byl velký zážitek a do dnešního dne již knihovnu mnoho
malých čtenářů i s rodiči knihovnu navštívilo. Doufám, že
elán k objevování nových knih a jejich čtení jim vydrží i do
budoucna.
V pátek 31. května se knihovnice zúčastnila celostátní akce 3. týden čtení, kterou pořádalo MC Nechanice.
Více se dočtete v článku MC.
Hana Kramářová,
knihovnice
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Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři, seznamte se s děním v našem mateřském centru.
Ve dnech 24. 5. - 26. 5. 2013 jsme naplánovali víkendový pobyt pro rodiny ve Špindlerově Mlýně. Ubytováni jsme
byli v hotelu Výsluní, kde se o nás báječně starali. Protože
se umoudřilo i počasí, podnikli jsme výlety do okolí. Někdo vyjel lanovkou na Medvědín a někdo se vydal do Benecka, ostatní si prohlédli zámek ve Vrchlabí. Po výletech
jsme pro děti za odměnu připravili šmoulí odpoledne pl-

né her završené společným grilováním. Báječnou tečku za
společným pobytem udělala návštěva aquaparku, kde se
vyřádili malí i velcí.
31. 5. se starší děti vypravily do mateřského centra se
spacákem a baterkou. Společně jsme navštívili knihovnu,
kde nás přivítala paní knihovnice netradičně ve večerních
hodinách. Přečetla nám úvodní kapitoly z detektivní knihy
pro děti a vysvětlila nám, jak rozluštit kód 4+. V zašifrované zprávě jsme museli označit každé čtvrté slovo, abychom přečetli vzkaz. Objevili jsme truhlu plnou dětských
knížek a velkou radost nám udělal i poklad - čokoládové
penízky. Přesunuli jsme se opět do herny, kde jsme si čekání na tmu zkrátili detektivními hrami. Napsali jsme vzkaz
octem a zjistili, že ho přečteme po vyžehlení žehličkou,
pořídili jsme otisky našich prstů a zahráli si hru na detektivy. Vyzbrojeni baterkami jsme se vypravili na dobrodružnou procházku po Nechanicích. Celá tato akce byla uspořádána v rámci projektu Celé Česko čte dětem.
Dne 9. 6. naši nejmenší se svými maminkami opět vystoupili na Včelařském dni. Roztomilé včeličky udělaly jistě všem velkou radost.
V herně MC proběhly ještě dva kurzy pro těhotné, kroužky byly pro letošní školní rok ukončeny a my se budeme
těšit na další shledání s Vámi po prázdninách. Přejeme
všem hodně sluníčka!
Za MC Iva Horníková, Hanka Kafková a
Hanka Jarošová

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU
NECHANICE

Nabízíme k prodeji dvě lukrativní stavební parcely umístěné na
jižním okraji obce Nechanice okr. Hradec Králové. Parcely (každá po cca 1.500 m2) jsou sousedící, tudíž možno koupit jako
celek s další možností rozšíření o zahradu. Příjezd po obecní
asfaltové komunikaci, veškěré IS u hranice pozemku (plyn,
obecní voda, obecní kanalizace, elektřina). Pozemek určený
k okamžitému využití pro stavební účely. Nádherné místo na
dohled od obory patřící ke státnímu zámku Hrádek u Nechanic.

Cena 990,- Kč/m2, další informace na tel.: 777 713 321
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ZPÍVAVÉ NOVINY
! Ženský komorní sbor CANTUS FEMINAE natáčel první červnový týden své profilové CD v prostorách kostela v Libčanech.
! Osmnácté setkání komorních pěveckých sborů FESTIVÁLEK 2013 bylo opět plné nezaměnitelné pohody a radosti z muziky a muzikantského setkání. Letošního ročníku se zúčastnilo 6 sborů.

Třešničkou na festiválkovém dortu je vždy nedělní zámecké sborové matiné v prostorách blízkého zámku Hrádek
u Nechanic. Zima a déšC zpěváky neodradily a i závěrečná
fotografie na zámeckých schodech zámku se podařila. Poslední společnou písní byl jubilejní ročník Festiválku uzavřen. A přímo v zámecké zahradě byl vydáván tradiční „guláš
cantare“. A ještě bychom rádi poděkovali všem sponzorům:
AGROM Třebnouševes, AUTO Nechanice,
B.E.T. s.r.o. Nechanice, EXCONSTEEL Praha,
MARIUS PEDERSEN a.s. Hradec Králové,
MATEX HK s.r.o. Hradec Králové, MĚSTO Nechanice,
NIVA s.r.o. Dolní Přím, NOVOSTAV s.r.o. Hradec Králové,
STATEK Dlouhé Dvory,
WORKS L&W group Hradec Králové

CANTILO Jevíčko, CANTUS FEMINAE Nechanice,
MYŠÁCI Praha, KANTILÉNA Hradec Králové,
Pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové Kuřim,
Ženský pěvecký sbor Bělá pod Pradědem
Sobotní počasí nám tentokrát příliš nepřálo. Ale slavnostní zahájení setkání sborů ve Štrosových sadech v Nechanicích proběhlo bez deště. Všechny účastníky přivítala
za město Nechanice zastupitelka paní Věra Rešlová. Přítomné sbory se představily písničkou. Společné provedení
Händlovi skladby Canticorum iubilo jsme tentokrát přesunuli před pamětní desku našeho rodáka J.K.Vaňhala a tak
jsme si společně připomněli 200 let od jeho úmrtí.
V odpoledních hodinách sbory koncertovaly na několika místech blízkého okolí. Koncertu v kostele Čsl. církve
husitské v Novém Bydžově se organizačně ujal Klub Emy
Destinové a jako vždy zde vytvořil příjemné a srdečné prostředí. Druhý koncert se uskutečnil v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Nechanicích. Třetí pak v kostele Svatého Jiří na Loučné Hoře.
Večerní galakoncert byl pak skutečným vyvrcholením setkání sborů, které v uvolněné atmosféře předvedly to nejlepší ze svého repertoáru. Společné provedení závěrečné
„hymny“ Festiválku s názvem „Musica“ bylo úžasnou tečkou za koncertem, ale také pozváním na následující rok.

A také chceme poděkovat restauraci „OÁZA“ (Ságnerovi) za skvělý oběd a servis a panu Josefu Sopkovi a je
spolupracovníkům za denní péči, přípravu rautu a jako
vždy skvělý guláš „cantare“ na úplný závěr setkání. Děkujeme i panu Zdeňku Zajfrtovi za zdokumentování celého
setkání.
Miriam Bendová a Petr Semerák

Vzpomenete si?
Se zpíváním to také tak trochu souvisí. Před 20 lety
v červnu měl premiéru dětský muzikál „Jedničky má papoušek“. Napsal jej Miloš Macourek, hudbu zkomponoval
Petr Semerák. V muzikálu účinkovala třicítka dětí základní školy v Nechanicích. Bylo to báječné a tvořivé. Mimo představení v Nechanicích jsme vystupovali v Hradci Králové,
Novém Bydžově a Varnsdorfu. Zbylo pár fotografií, videozáznam a hlavně skvělé vzpomínky. Má-li někdo z aktérů nebo diváků nějakou fotografii či jinou „relikvii“, dejte vědět.
Petr Semerák

Nechaničtí skauti pomáhali po povodních
Rádi bychom poděkovali lidu Nechanickému, který nebyl lhostejný a ve velké míře se zúčastnil sbírky Nechanických skautů na pomoc lidem postiženým povodní. Díky vám
se povedlo vybrat 38 ks jaru, 113 ks hadrů, 65 ks desinfekčních prostředků, 100 párů rukavic, 36 houbiček, 1 košCátko s lopatkou, 35 kýblů, 2 kartáče, 14 košCat, 14 lopat,
2 kolečka, 2 prací prášky, vapku, hadici a 600,- Kč. Po spojení s balíkem věcí vybraných v obci Stěžery, jsme ve čtvrtek odvezli plné osobní auto s přívěsem do obce Křinec na

Nymbursku. Ano, tato obec byla nově vybrána místo avizované obce Rudník, která díky mediální kampani dostala
prostředků více, než Rudničtí čekali. Hmotné pomoci v obci Křinec, kde lidé právě ve čtvrtek začali odklízet následky opadnutí velké vody, si místní opravdu vážili, protože, jak
jsme mohli sami shlédnout, prostředků na úklid se zde
opravdu nedostávalo. Vzhledem k tomu, že aktuálně v Křinci řeší jiné problémy, předávám tímto způsobem několikeré ústní poděkování Křineckých občanů vám všem, kteří
jste neváhali obětovat prostředky na pomoc.
Skauti z Nechanic se však pustili i do pomoci vlastními silami a ve čtvrtek večer vyrazili přespat do klubovny
v Hostinném a hned druhý den ráno vyrazili pomáhat do
povodní postiženého Rudníku. Situace v Rudníku v pátek (tedy po necelém týdnu uklízení společně s několika
SDH, HZS a tucty dalších dobrovolníků) nebyla ani zdaleka taková, jak by se mohlo očekávat, většina lidí sice už
stihla vyklidit bahno ze svých obývacích pokojů či koupelen, rozklížený nábytek a zbytky automobilů čekaly podél vymletých silnic na odvoz se všemi dalšími, bahnem obalenými předměty, ale nic to nezměnilo na situaci, že voda
zasáhla přes polovinu obce, která se z této, podle pamětníků nejničivější povodně, bude vzpamatovávat jistě ješ-
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tě několik let. A tak na práci dobrovolníka není snad ani
nejtěžší fyzická práce samotná, ale psychická podpora
místních, kdy téměř každý z nich má ten svůj — smutný —
příběh. A tak se starý pán rozpovídal, kterak je ve tři hodiny ráno probudil štěkot psa, kterého uklidnili, protože
mimo deště, který však trval už dva dny, se přece nic nedělo a již o hodinu později je budili hasiči. Z cestičky mezi barákem a garáží se mezitím stal 2 metry široký dravý
vodní příkop, do kterého už nešly ani otevřít dveře od domu. A tak nezbylo nešCasné rodině nic jiného, než přes tento „příkop“ z okna sledovat jak se jejich malý pejsek v kleci u garáže nejprve ukryl před povodní na střechu boudy,
která však nevydržela nápor vody a o hodinu později se
převrátila. Těmto lidem už snad ani nevadilo, že po 4 hodinách, kdy voda konečně trochu opadla, zůstala vedle domu 3 metry hluboká jáma, protože ta pomyslná „jáma“
v duši měla mnohem ničivější dopad než povodeň samotná. Druhé štěně stojící celou tu dobu na zadních ve vedlejší kleci se však povedlo zachránit a tak se kolem nás,
během našeho povídaní, nadšeně ochomítalo. A tak jak

říkají místní — nelze myslet na to, co sami ztratili, zbývá
jen jít a dát vše postupně zase dohromady. A právě proto bychom chtěli ještě jednou poděkovat, že lidé nejsou
lhostejní, chtějí pomáhat a opravdu pomáhají...
nechaničtí skauti

STŘÍPKY Z NECHANIC
Jak to bylo před šedesáti lety
Pravidelní čtenáři Nechanického
zpravodaje mě občas oslovují a sdělují své názory na publikované články o historii Nechanic. Tento se také
dotkne jedné minulé události, ale bude to vzpomínka na osobní zážitky
z poloviny minulého století.
Před několika týdny se začaly ve
sdělovacích prostředcích šířit zprávy,
jak severní Korea — Korejská lidově
demokratická republika — začíná ohrožovat mírovou stabilitu regionu, a to
zkouškami balistických raket, výhružkami o napadení sousední Korejské republiky a nakonec vypovězením dohody o příměří, která byla uzavřena před
šedesáti lety 27. 7. 1953. Nikdy po ní
nenásledovala mírová smlouva.
Jako příslušník čs. armády v základní službě, jsem byl povolán do skupiny, která měla tvořit součást Dozorčí komise neutrálních států pro
kontrolu příměří v Koreji. Další členové této komise byli Poláci, Švédové
a Švýcaři, rovněž vojáci. Po náročné
přípravě jsme celá čs. skupina ve třech
vlakových transportech (jeden z nich
byl nákladní a vezl terénní auta Tatra
T137 a trofejní džípy po armádě USA)
odjeli z Prahy směrem na Dálný Východ. To se ještě v Koreji válčilo. Projížděli jsme Kyjevem, když nás šestý
den cesty zastihla ve vlaku zpráva, že
dohoda o příměří byla podepsána.
Po přejezdu Sibiře a severovýchodní Číny jsme po třech týdnech pobytu

ve vlaku zastavili v Kesongu. Odtud to
byl již jen kousek auty do Panmunjomu (čti Panmundžomu), kde jsme založili vojenský tábor. Panmunjom se
nachází na 38. rovnoběžce, která stále tvoří demarkační čáru mezi oběma
znepřátelenými částmi korejského poloostrova. Zde působily hlavní vojenské
orgány dozírající, jak je příměří dodržováno. K tomu měly k dispozici 10 inspekčních skupin, působících v pěti lokalitách na severu a dalších pěti na
jihu. Tudy směla pouze probíhat výměna vojenského personálu a zbraní.
Stal jsem se jako tlumočník (jednací jazyk byla angličtina, ale v KLDR
se mi hodila i ruština) členem jednoho inspekčního týmu. Mým prvním působištěm byl severokorejský přístav
Hungnam. Dorazili jsme tam 3. září
jako poslední, Poláci, Švédové i Švýcaři již byli na místě. Ubytovali nás
v domku tovární kolonie, v těsné blízkosti obrovského chemického závodu,
dokonale vybombardovaného. V přístavu se toho mnoho nedělo a tak za
největší zážitek považuji příhodu jedné naší T137. Vezla z pláže písek na
opravu chodníku u našeho domku,
když najela zadním kolem na protitankovou minu. Výbuch roztrhal pneumatiku, poškodil disk, který řidič na
místě kladivem opravil, pak nasadil rezervu a písek dovezl. Událost vzbudila rozruch a na pláž se již nikdo koupat nechodil.
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Po dvou měsících jsem byl převelen
do jižní Koreje, do velkoměsta Tegu.
Zde jsme měli pod kontrolou největší
letiště americké armády K 2. Oproti
Hungnamu byly kontroly denně od rána do večera, veškerý letecký provoz
a pohyb osob a materiálu se zaznamenával a předával telegraficky do štábu
v Panmunjomu. Byli jsme proto rozděleni na podskupiny vždy po jednom
zástupci z každé armády, abychom obsáhli veškeré dění na letišti. Ubytováni jsme byli v kasárnách 8. americké
armády. Museli jsme se naučit rozpoznávat všechny typy amerických vojenských letadel od dopravních C47
Dakota až po nejmodernější stíhačky
F86 Sabre. A právě jednu z nich, když
jsem měl na letišti službu, jsem viděl
přistávat jen na dvou kolech, když přední zůstalo zablokované. Pilot s velkými
potížemi přistávací manévr sice zvládl,
ale předek trupu pěkně prodřel.
Koncem ledna 1954 jsem byl odvelen do Pusanu, největšího přístavu na
samém jihu poloostrova. Zde Američané, ale i vojáci ostatních armád, které pod hlavičkou vojsk Spojených národů v Koreji bojovaly, prováděli většinu výměny vojenského personálu. Pro
příklad, na zámořském parníku připlulo na 5 000 nových amerických vojáků a přibližně stejný počet válečných
veteránů se vracel do USA. To vše jsme
museli spočítat a hlásit do štábu. Zažil
jsem zde jedno velké překvapení, když
nás při první cestě do přístavu oslovil
vojenský policista — MP z naší ochranky
česky. Všude, kde jsme se pohybovali,

jsme měli eskortu povinnou. Onen „empír“, jak jsme jim říkali, se jmenoval
Lester Pokorney a pocházel z české rodiny dávných přistěhovalců do Texasu.
V Pusanu jsem byl nejdéle, čtyři měsíce. Pak už mě čekal poslední vstupní
přístav Sinüdžu, na čínsko korejských
hranicích, kudy jsme tehdy v noci do
Koreje přijížděli. Zde jsem zaškoloval
nováčka, který přibyl se skupinou, jež
nás měla vystřídat, neboC se blížil kýžený odjezd domů. Ze Sinüdžu, to bylo

1. července, a po zastávkách v Panmunjomu, Pekinu, Moskvě a střešovické vojenské nemocnici, kde nám vyháněli z těla parazity, jsem se 2. srpna
ocitl v Nechanicích.
V červenci tomu bude rovných šedesát let, co jsme vyjeli do země zubožené tříletou válkou. Zážitků po roce pobytu v cizině by bylo na několik
stran. Vedl jsem si deník, ve kterém
jsou všechny pečlivě zaznamenány,
včetně všech úkonů, jež se týkaly na-

Historie harfenictví
K historii Nechanic patří harfenictví. Bída a hlad vyhnaly muzikanty z Ne-

chanic a blízkého okolí v letech 1850-1930 za výdělkem na Balkán, do Rus-

ší kontrolní činnosti. Nyní již jen sleduji informace, které k nám o Koreji
čas od času docházejí. Většinou je mi
z nich smutno, když si uvědomím, jak
Korea byla na konci druhé světové války územně doslova rozpůlena. Poté,
díky politické rivalitě světových mocností, byl tento národ uvržen do bratrovražedné války a rozdělen na dvě
dosud nesmiřitelné části i se svým po
tisíciletí obývaným územím.
Václav Pražák
ka, Číny, v Asii se objevili až ve Vladivostoku. Tyto dosud nezveřejněné fotografie vypovídají i o jejich cestě do
Ameriky lodí firmy F. Messler Bremen.
Zájemci o tuto problematiku se mohou více dozvědět v knize pana Kleňhy Harfenictví v Čechách v místní knihovně.
Zdeněk Zajfrt

Znovu zpřístupnění farního kostela
Nejsvětější Trojice v Suché
Když pohlédneme do historie, dozvíme se, že byl budován v letech 1885—1887 v pseudogotickém slohu ve středu obce Suchá na místě, kde stával kostel starý.
V té době žilo v obci kolem 400 obyvatel v 63 domech.
Starostou obce byl v letech 1878—1897 pan Josef Čížek z domku čp. 12. Ředitelem školy čp. 46 byl v letech 1884—1907
pan Antonín Cita. Kostel byl posvěcen vikářem Bohumilem Haklem. Patronem díla byl hrabě Jan Harrach. Erby
tohoto rodu (3 pštrosí pera vycházející ze zlaté polokoule)
můžeme spatřit na několika místech budovy kostela.
Kostel je dominantou obce a sloužil k církevním účelům
asi sto let. Kolem roku 1990 byl uzavřen proto, že v poslední době chátral.
Po mnohých opravách se v pátek 24. 5. 2013 podařilo
interiér kostela Nejsvětější trojice v Suché zpřístupnit ve-

řejnosti. Je třeba velice poděkovat panu faráři Marianu Benkovi a všem, kdo se o to přičinili.
Součástí kostela se stala také kampanologická muzejní sbírka, která občanům, místním i turistům, umožní při
návštěvě kostela uvědomit si význam českého zvonařství
na královehradecku. Např. jaké bylo dílo zvonaře Mikuláše Prigneyla a dalších.
Program dne na zpřístupnění kostela byl pestrý a zajímavě sestaven.
Od 14 hodin byla zahájena prohlídka interiéru kostela
a expozice zvonů, možnost návštěvy vyhlídkové věže a zahájení prodeje ve stáncích na návsi. Slavnostní den uvedly
fanfáry osmi pozounistů na kostelních schodech, zvonění
kostelním zvonem a slavnostní uvítací proslovy, které přednesli pan starosta Jiří Pechar a pan farář Marian Benko
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z nechanické farnosti. Dále následovaly kulturní vystoupení, a to hra na harfu a zpěv, hudební vystoupení dětí ZUŠ
Melodie Nechanice a souboru zobcových fléten „Berušky“
z Libčan. Koncerty uzavřelo vystoupení v 18.00 hodin, kdy
zahrálo 8 trombonistů. Všichna vystoupení byla velice úspěšná. V 19.00 hodin jsme vyslechli v kostele „duchovní slovo“

přednesené panem farářem Marianem Benkem, jež přidal překrásně zazpívané dvě církevní skladby, zhodnotil
význam tohoto dne a všem poděkoval za hojnou účast.
Je velice dobře, že dominanta obce Suchá opět ožila
a je třeba si jen přát, aby se nejen o letošních prázdninách
dočkala velké návštěvnosti.
Josef Carda

Z dřívějšího šlechtění květin
Mnohé zahrádkářské organizace budou letos a příští rok
vzpomínat na své založení před 50ti i více lety. Z květin na
svých předzahrádkách vždy pěstovali růže, jiřinky, pivoňky, karafiáty a další.
Letos si připomeneme šlechtění karafiátů, které začalo
v ČR v roce 1813 přivezením odrůd z Francie. Ty poslední
vyšlechtěné klatovské karafiáty jsou Český klenot — slámově žlutý s karmínovým probarvením, Perla Klatov — bílý
s červeným lemem a Milenium — červený s bílými průsvity.
O karafiáty se v organizaci zahrádkářů zajímal také, jak
jsme již psali, pan František Chudíček.
Do Nechanic se karafiáty a jiné květiny získávaly i z blízkého okolí, ze Suché, z Lázní Bělohrad, ze Světí u Všestar

a podobně. Kolem let 1958-60 obstaral např. p. Šafka ze
Světí též gladioly, hlavně druh Rosa wan Lime — růžový.
Tím jsme chtěli pamětníkům na Nechanicku připomenout zájem o květiny v nedávné historické době.
Josef Carda
A pro osvěžení ještě zveřejňuji nechanický inzerát
z novin před půl stoletím:
„Anna Antonyová, zahrádkářství — Nechanice, zanechává chabaut karafiáty, semení, ručně čištěné, 8,- Kč/bal.
Pro velký zájem ihned vyřizuje proti dobírce všechny objednávky.“

SDH STARÉ NECHANICE
OSLAVILI 120 LET OD ZALOŽENÍ
Ke konci roku 1893 se občané poradili, jak se vypořádat s rostoucím počtem požárů v obci a okolí. Byl ustaven
sedmičlenný sbor a přihlásilo se dalších 27 občanů za členy. Dne 13. 2. 1884 byl zvolen velitelem F. Šaroun, podvelitelem F. Hons, jednatelem F. Klíma, pokladníkem J. Šaroun, četaři V. Gall a Jan Šaroun.
Na počátku činnosti sboru činil příspěvek 10 Krejcarů
pro činného člena. Za války byla činnost sboru pozastavena a po převratu byla opět obnovena. Do sboru se také přijímaly ženy. Roku 1922 měl sbor 72 členů s toho 19 žen.

Sbor se pilně zúčastňoval hasičských soutěží. Cvičilo se za
stodolami pana Merkla.
V současnosti má hasičský sbor 55 členů, z toho 31 mužů, 13 žen a 9 dětí. Zúčastňuje se mnoha soutěží a zároveň
pořádá různé akce např. Dětský den, Rozloučení s prázdninami a Mikulášská zábava.
Starostou hasičů je Pavel Flégl, velitelem Miloš Flégl, vedoucím mužů Tomáš Halíř, vedoucím žen Jana Fléglová
a vedoucím dětí Bc. Petr Flégl ml.
Jana Fléglová, kronikářka
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