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Zpravodaj
3 Kč

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

ARS VIVA, občanské sdružení a město Nechanice
Vás zvou na tradiční

Svatocecilský
koncert

MĚSTO NECHANICE PRO VÁS

ROZSVÍTÍ
VÁNOČNÍ STROM
na Husově náměstí v Nechanicích
první adventní neděli

k oslavě patronky všech muzikantů Sv. Cecílie,
ve kterém účinkují

27. listopadu 2011

CANTUS FEMINAE,
ženský komorní sbor Nechanice
Klarinetový kvartet ZUŠ Jilemnice
Saxofonový kvartet ZUŠ Jilemnice
Dechové trio ZUŠ Jilemnice
BERUŠKY, flétnový soubor ZŠ Libčany
a

v vánoční trhy od 13.30 hodin
•zboží různého druhu
•zabijačkové občerstvení
•teplá medovina pro zahřátí
v slavnostní úvodní slovo
(hodinu zahájení programu
upřesníme na plakátech)
v andělská pošta
v malý kulturní program
v strom se rozsvítí v 16.30 hodin

KANTOŘI Nový Bydžov

sobota 19. listopadu 2011
začátek v 19.00 hodin

Kulturní dům Nechanice – velký sál

Přijďte společně zahájit advent.
Všichni jste srdečně zváni.

Město Nechanice pro Vás připravilo představení divadelní hry

Charleyova teta
v nastudování DS Klicpera z Chlumce nad Cidlinou

6. listopadu 2011 od 17.30 hodin • Vstupné 70,- Kč
Předprodej osobně v KD Nechanice nebo na tel. 495 441 120, 495 441 966 od pondělí 24. 10. 2011

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání Zpravodaje nebudu uvádět žádné
zprávy z činnosti rady města či zastupitelstva města, a to
z toho důvodu, že od zářijového čísla Zpravodaje byly řešeny většinou samé administrativní (srozumitelnější slovo je asi „byrokratické“) záležitosti. Bohužel i to je odraz
dnešního života na začátku dvacátého prvního století. Dovolím si uvést ve zkratce několik mých názorů na říjnové
události v životě nejen našeho města.
Asi nejdůležitějším termínem pro většinu obyvatel bylo 16. října, kdy došlo skutečně ke znovuotevření mostu
přes řeku Bystřici a tím i k průjezdnosti mezi Nechanicemi a Starými Nechanicemi. Děkuji občanům, a to nejen
z Nechanic, za zájem o tuto akci, ale musím opakovaně
napsat, že investorem nebylo Město Nechanice, ale Královéhradecký kraj jako vlastník a SUS a.s. jako správce
komunikace. Jako občan Nechanic doufám, že zbývající
dva mosty na tomto úseku jsou v dobrém technickém
stavu a nebudou tudíž celkově rekonstruovány v nejbližších letech. Ostatně dle slov z nejvyšších míst nebude
v okolí Nechanic stavební ruch na komunikacích tak cca
dvacet let. A to zejména díky rekonstrukci silnice II./324
v úseku Lubno – Nechanice.

Právě probíhají práce na rekonstrukci chodníků ve
Starých Nechanicích. Dnes (20.10.), kdy píšu tento článek, je zřejmé, že termín (31.10.) na dokončení opravy
chodníků podél komunikace II./324 nebude dodržen. Vina však není jen na straně zhotovitele, ale i na straně
Města Nechanice. Dle smlouvy o dílo byl termín zahájení
prací stanoven na 1. 8. 2011, ale skutečně započaly prá-

ce s více jak čtyřtýdenním zpožděním. Toto zpoždění bylo způsobeno průtahy ohledně podpisu smlouvy se správcem komunikace II./324 a bez tohoto a dalších podkladů
nebylo možné vydat rozhodnutí o dopravně inženýrských
opatřeních ze strany odboru dopravy. Do vydání rozhodnutí nebylo možné zahájit práce podél frekventované silnice. Věřím, že v prvním týdnu měsíce listopadu budou
práce dokončeny a započnou práce i na opravě chodníku
k areálu ZD. Navíc, oproti smlouvě o dílo, budou opraveny mostky, zábradlí, provedeno odvodnění silnice atd.
V současné době RM zajišťuje poskytovatele zimní
údržby. Jedná se o zajištění odklízení sněhu, posypu atd.
na komunikacích (silnicích) ve vlastnictví města v Nechanicích a zejména v místních částech. Je možné, že poskytovatelů těchto služeb může být i více. Důvodem pro
změnu poskytovatele zimní údržby po mnoha a mnoha
letech je nevyhovující stav odklízecí a posypové techniky
dosavadního partnera, kterým bylo Zemědělské družstvo Nechanice. Děkuji tímto za Město Nechanice, a věřím,
že i za většinu obyvatel, za služby ZD Nechanice v uplynulých letech.
Vážení občané, zejména Vy, kteří pravidelně navštěvujete hřbitov v Nechanicích, jste si jistě všimli, že při likvidaci středové zdi v měsíci srpnu došlo i k demontáži pomníku padlých sovětských vojáků z druhé světové války.
V současné době probíhá oprava celého hrobu, která bude dokončena do konce měsíce října. Vyslechl jsem několik dobrých rad, abychom celý hrob zlikvidovali. Důvodem patrně byl původ těchto padlých vojáků. Myslím
si, že tito padlí nemohou za pozdější rozhodnutí vrcholných světových politiků o poválečném uspořádání Evropy, které bohužel trvalo téměř celou druhou polovinu
dvacátého století. Po dlouhá a dlouhá staletí byli padlí ve
všech válkách pouze obětí boje o moc vždy několika vyvolených a v posledních sta letech obětí vlivného zbrojařského průmyslu. Snad se Vám bude hřbitov po letních
úpravách (vybourání polorozpadlé středové zdi, vykácení
přerostlých dřevin na hrobech či v jejich bezprostřední
blízkosti) o trošku více líbit a bude důstojným místem,
jaké si naši předci jistě zaslouží.
Abych zakončil svůj příspěvek pozitivně, děkuji všem
občanům, kteří přispěli na akci pořádanou Dětským domovem. Věřím, že při další této akci bude sál zaplněn jako při městském plese a výtěžek pomůže pracovníkům
DD zajistit bezproblémově letní pobyty dětí.
S přáním všeho dobrého v nastávajícím tmavém podzimu
Jiří Pechar, starosta města.

VÝSTAVA BETLÉMŮ
Odbor kultury MěÚ Nechanice připravuje v kulturním domě od 1. 12. 2011
VÝSTAVU BETLÉMŮ. Dovolujeme si
požádat občany, kteří mají doma nějaký BETLÉM, zda by byli tak laskaví a zapůjčili nám ho na výše uvedenou výstavu cca na týden od 28. 11.
do 5. 12. 2011. Betlém může být z jakéhokoliv materiálu i velikosti. Za kaž-

dý exponát budeme rádi. Kontaktujte
nás v kulturním domě nebo na tel.
číslech 495 441 120, 495 441 966
a 607 556 621 a jistě se domluvíme.
Předem všem děkujeme a věříme, že
se nám společnými silami podaří
realizace vánoční výstavy, která se
bude trochu lišit od těch minulých.
Ilona Matoušková

--

PUTOVÁNÍ HRADECKEM
Naše město se stalo partnerem projektu Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, s.r.o., který je realizován
pod názvem Hradecko – efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu a je podporován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Cílem
projektu je vybudování efektivního systému propagace
turisticky významného území Hradecko prostřednictvím
nás, jednotlivých partnerů. Do projektu jsou zapojeny
např. tyto turistické atraktivity: Hradec Králové, spolu s námi zámek Hrádek, Chlumec n. C., Smiřice, Třebechovice
p. O., Chlum, Krňovice, Všestary, Piletice, mikroregion Nechanicko a přibývají další.
Společně jsme vytvářeli propagační brožury pro každou atraktivitu. Vy si je můžete všechny prohlédnout v kulturním domě a ty, co se vám budou líbit, si odnést domů.
Dalším propagačním produktem je pak image brožura
s akcemi, které jsou pro danou atraktivitu typické a která se v současné době dotváří do konečné podoby. Ve stádiu dokončování jsou webové stránky, kde budete moci
najít nejaktuálnější informace.
První společnou akcí bylo Putování Hradeckem v okolí skanzenu v Krňovicích. Za reprezentaci a propagaci Ne-

chanic a zámku Hrádku bych chtěla moc poděkovat vedoucímu oddílu Nechanická trojka, panu I. Rybaříkovi, a jeho
skautíkům.
Druhou akcí, na kterou vás srdečně zveme, bude Příjezd Martina na bílém koni, a to na zámku v Chlumci
nad Cidlinou 13. 11. 2011 odpoledne.
Ilona Matoušková

SKANZEN KRŇOVICE

V sobotu 15. října 2011 proběhl turistický pochod
malebnou krajinou kolem podorlického skanzenu v Krňovicích. Tato akce byla uspořádána v rámci projektu „Hradecko“, do kterého je zapojeno i naše městečko.
Účastníci pochodu se na trase mohli seznámit s nejvýznamnějšími turistickými zajímavostmi z hradeckého
okolí (Nechanice, Smiřice, Třebechovice p. O. apod.).
Na každém stanovišti museli plnit nějaký úkol a zodpovědět otázku, která měla přímou souvislost s místem
propagovaným na příslušném stánku. Zúčastnění měli
příležitost si prověřit a případně oživit své znalosti o hradeckém okolí a jeho historii. Pokud úkol splnili, obdrželi razítko. V cíli potom proběhlo slosování o zajímavé ceny a účastníci si mohli posedět při opékání buřtů. Dále
si všichni měli příležitost projít celý skanzen, využít projížďky na voze taženém koněm, ochutnat výtečný domácí
chléb, pečený klasickým způsobem. Za Nechanice se tohoto putování aktivně zúčastnili skauti a skautky místního oddílu „Nechanická trojka“. Děti si celou akci náramně užily a získaly řadu věcných cen. Můžeme tedy klidně
prohlásit, že reprezentovaly naše město úspěšně a se ctí.
(Kiﬁ)

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bychom chtěli poděkovat
starostovi města Nechanice
panu J. Pecharovi
a tajemníkovi MěÚ Nechanice
JUDr. Vladimíru Studenému
za osobní blahopřání k 85. narozeninám
naší drahé maminky paní V. Zářecké.
Dále bychom chtěli poděkovat rovněž
zaměstnancům MěÚ Nechanice
za vstřícné jednání při zařizování
osobních záležitostí.
rodina Pirklova
Suchá čp. 43

--

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Začátek školního roku
v mateřské škole

Stejně jako velkým kamarádům ve škole, tak i dětem
z naší mateřské školy začal nový školní rok. Naše školka
nás přivítala barevnou fasádou, novými okny a změnilo
se i topení v celé budově.
Do mateřské školy bylo přijato 81 dětí z Nechanic,
Starých Nechanic, Lubna, Tůně, Kunčic, Suché a Lodína.
Čeká nás celý rok v duchu výchovného programu „Barevné korálky“, doplněného divadelními představeními,
výlety, karnevalem, projektovými dny. A protože jsme si
řekli, že pohybu není nikdy dost, zapojili jsme se do celoročního sportovního projektu „Sportujeme s Pastelkou“. Pro předškoláky je ještě připraven kroužek keramiky, anglického jazyka, hry na ﬂétnu a plavání.
Během září se děti seznamovaly s novými kamarády,
s prostředím mateřské školy a předškoláci se svojí „čtyřlístkovou“ třídou v základní škole. Krásného podzimní-

Přírodovědná
soutěž

Ve čtvrtek 13. října jsme „odstartovali“ celoroční přírodovědnou soutěž s názvem Zvířata kolem nás, která
je určena žákům 2. – 5. tříd. Každých 14 dní se na nástěnce v přízemí
naší školy objeví šest obrázků živočichů, které mají děti poznat a správně pojmenovat. Od druhého kola bude
možné si fotograﬁe, případně kresby
zvířat prohlédnout také na webových
stránkách školy - www.zsnechanice.cz.
Účast v soutěži je dobrovolná, přesto se hned po zahájení našla spousta malých přírodovědců, kteří se do
naší akce zapojili. Velice nás to těší
a doufáme, že jejich zájem vydrží celý školní rok.
Hana Bergerová
Radek Martinec

ho počasí si děti užívaly na školní zahradě, navštívili nás
Mokrošovi se svými divadelními pohádkami.
V říjnu nás čeká Týden skřítků Podzimníčků, fotografování a plno dalších aktivit.
Jana Pultarová

Poděkování žákům a rodičům

Přesto, že od června 2010 udělali většinu prací žáci 4. – 7. ročníků společně s učiteli, zapojili se do realizace projektu také ochotní rodiče našich
školáků. Rád bych touto cestou poděkoval p. Divišovi, Fundovi, Jirkovi, Kubíkovi, Tobiškovi a Truchlikovi, kteří nám pomohli s vykopáním základů,
zabetonováním podkladu pro nádrž na dešťovou vodu a nosných proﬁlů
kompostu. Práce probíhala během pátečního odpoledne, zvládli jsme vše potřebné a ještě jsme si společně příjemně poseděli u ohýnku a opékání klobás. Poděkování patří samozřejmě i kolegyním a kolegům ze školy - E. Havranové, J. Jedličkové, J. Vodrážkové, H. Bergerové, J. Hutlovi a J. Lukášovi,
kteří byli posilou pracovního týmu.
Projekt bude ukončen v listopadu 2011, ale rozvoj přírodní učebny nikoliv. V dalším období budeme v této činnosti pokračovat a uvítáme nejen radu, ale i pomoc při dalších úpravách nebo při zalévání rostlin o prázdninách, případně další rostliny do skalky či babiččiny zahrádky.
Radek Martinec

TANEČNÍ OBOR
poslední volná místa pro děti

Z mateřských škol a 1. třídy ZŠ (věk 5-6 let)
Výuka probíhá jednou týdně 2 vyučovací hodiny
v úterý od 15.00 do 16.30 hodin.
V tomto vyučování děti získají základní dovednosti
v koordinaci pohybu, ve vnímání hudby
a v pohybovém vyjadřování.

- ze 4. – 5. třídy ZŠ (věk 9-11 let)
- z 6. – 8. třídy ZŠ (věk 11 – 14 let)

Ó, podzim, to je krása,
Anička zase jásá.
Zpívá a tancuje,
do večera se raduje.
Kubík Klečal, 2.A
ZŠ Nechanice

--

Oddělení z 2. – 3. třídy ZŠ (věk 7-9 let)
je plně obsazené.
Výuka probíhá v tělocvičně Základní školy
v Nechanicích – budova 2. stupně, ul. Pražská.
Komenského 338,
Hořice
Tel. 733 269 814
www.zusmelodie.cz

PŘÍRODNÍ UČEBNA u ZŠ a MŠ Nechanice
hrádka, traviny, trvalkový solitér (skalka), bylinkový „list“
a květnatá louka. Nezapomněli jsme ani na drobné živočichy, kterým jsme vytvořili zimoviště.
Vysázeli jsme chybějící keře, ve kterých ptáci naleznou potravu i útočiště. U stromů a keřů budou doplněny popisky s jejich názvy.
V dílnách žáci ještě vyrábí nízký plůtek kolem květin
a směrový ukazatel pro okolní obce, kde kromě směru
bude uvedena i jejich vzdálenost od školy.

Výkopy, hromady hlíny, zoraná část trávníku a děti
s učiteli v činnosti. Takto v posledním roce vypadal prostor zahrady mezi MŠ a budovou prvního stupně ZŠ.
Již v roce 2005 získala škola podporu svého projektu
v rámci programu Škola pro udržitelný život. Původní
školní zahrada se začala měnit, prostor byl „otevřen“ veřejnosti. Ve spolupráci s Městem Nechanice byly instalovány herní prvky a lavičky. Vysadily se první stromy, keře a byliny. Zahrada začala dobře sloužit jako relaxační
zóna pro veřejnost, školáky, školní družinu, ale pro podporu výuky žáků to bylo stále málo. Naším záměrem bylo vytvořit PŘÍRODNÍ UČEBNU, kterou budou žáci využívat nejen při výuce prvouky a přírodovědy.
V roce 2010 jsme na projekt vytvoření přírodní učebny získali ﬁnanční podporu od Královéhradeckého kraje
a mohli jsme začít.
Zprovoznili jsme dosud nevyužívanou studnu a po zahradě rozvedli závlahu tak, abychom nemuseli zalévat
rostliny městskou vodou. Zároveň zde byla nainstalována i nádrž na dešťovou vodu. Kompost a záhony jsme vyrobili z recyklovaného plastu, který má oproti dřevu vyšší životnost a dětem můžeme ukázat praktické využití
recyklovaného plastového odpadu.
Vzhledem k tomu, že chceme mít zahradu druhově rozmanitou, vzniklo postupně několik záhonů: babiččina za-

Vítání občánků v Humburkách
Dne 4. 6. 2011 proběhlo v Humburkách vítání občánků, na kterém recitovaly a zpívaly děti z MŠ Nechanice.
Pod vedením paní učitelky Marcely
Pošíkové nacvičili Anička, Danielka,
Fanda, Lukášek, Románek a Soﬁnka
program, který měl veliký úspěch. Jejich vystoupení se líbilo tak, že paní
učitelka s dětmi byla požádána panem starostou Peškem, aby své vystoupení zopakovali na dalším vítání
občánků 22. 10. 2011. Byla to krásná a pohodová akce, kterou jsme si
užili i my rodiče a která také nemalou měrou přispěla k šíření dobrého
jména Mateřské školy Nechanice.
Richard Ornst

--

INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA

V současné době máme v našem zařízení 42 dětí, nejmladší holčičce je teprve dva a půl roku a nejstaršímu
chlapci dvacet let (ten je v našem zařízení na dohodu).
Pomalu se chystáme na Vánoce, zajišťujeme dárky
a vše potřebné, vždyť dárky pro 42 dětí není maličkost.
Dne 8. 10. 2011 pořádal dětský domov společně s MAS
Hradecký venkov v Kulturním domě v Nechanicích předposvícenskou zábavu. Tímto děkuji městu Nechanice za
bezplatné propůjčení sálu, kapele Svižná těla za zdarma
odehranou zábavu a všem, kteří na zábavu přišli, a myslím si, že nelitovali. Zábava se vydařila, vždyť také hudba

– Svižná těla – byla nejlepší. Tombola byla bohatá, a tak
jsme si to užili. Mrzí mě, že tak málo lidí z Nechanic
podpořilo naše děti, vždyť to byla charitativní akce. Výtěžek z této zábavy uhradí čtrnáctidenní pobyt pro čtyři děti v době letních prázdnin v roce 2012.
Dne 22. 10. 2012 pořádal Dětský domov Nechanice
den otevřených dveří. Cílem bylo ukázat všem, kdo mají
zájem, jak žijí děti v dětském domově. Zájemci měli možnost si prohlédnout budovu, jednotlivé byty, zahradu a pohovořit i s našimi dětmi.
Mgr. Luboš Holeček

Z MATEŘSKÉHO CENTRA

V říjnu jsme zahájili pravidelný provoz v herně mateřského centra v Kulturním domě v Nechanicích. Každé pondělí je od 9 –12 hodin otevřena volná herna. Otvírání zajišťuje vždy jedna z 5 maminek, které mají službu. Za
členskou rodinu zaplatíte 20 Kč, nečlenské rodiny 40 Kč
za návštěvu. Děti mají pitný režim v herně zdarma. Dospělí platí za čaj a kávu 5 Kč.
U služebních maminek můžete zaplatit členské příspěvky za rodinu, které na rok činí 200 Kč. Zároveň jim
vyplníte přihlášku s kontakty a my vás pak budeme pravidelně informovat o veškerých nabízených aktivitách.
V úterý se v herně MC setkávají děti s paní Evou Podrazilovou, která vede od 15.00 – 16.00 pokračovací kurz angličtiny pro děti. Kroužek hudební a rytmické výchovy,
který vede paní Hanka Kafková, byl pro velký zájem rozdělen do dvou dní. Děti se scházejí ve středu od 8.309.30 a ve čtvrtek od 10 – 11 hodin.
Každou středu od 16.00 – 17.00 můžete navštívit kroužek cvičení maminek s dětmi, ten vede paní Markéta Vachková.
Výtvarný kroužek se koná vždy 1x za 14 dní pod vedením paní Hany Jarošové. V nabídce našeho MC je i kurz
sebeobrany pro děti, ten je také 1x za 14 dní ve čtvrtek,
ale probíhá v tělocvičně ve Lhotě pod Libčany. Při našem
MC celoročně probíhají i kurzy pro těhotné, ty vede paní
Petra Kratochvílová – porodní asistentka. V říjnu se rodiče s dětmi vypravili do Roudnice, kde byl pro ně připraven kurz keramiky. Ovšem největší událostí tohoto měsíce byla oslava pátých narozenin našeho MC. Protože už
počasí ohlásilo sychravý podzim, oslava proběhla většinou v kulturním domě. Pro děti byla sestavena trampolí-

na a skákací hrad. Menším udělala velkou radost návštěva pohádkové Šmoulinky, která rozdávala malým skřítkům
opravdová šmoulí lízátka. Starší děti ocenily program
v parku. Musely co nejrychleji najít deset obrázků a nadiktovat je svým rodičům – zapisovatelům. Získané obrázky se zároveň staly nápovědou, všechny děti z daných
slov uhodly slovo podzim, které měly zjistit. Po této hře
všem přišel k chuti opečený buřtík nebo buchty napečené maminkami. Nejmenší gratulanti oslavovali v herně
mateřského centra a hojně využívali terapeutický bazének s kuličkami. Prožili jsme tak příjemné odpoledne
s milými lidmi. Pro veřejnost připravujeme akci, kterou
organizujeme již pošesté. V úterý 1. 11. 2011 si projdeme
opět Nechanice s lampiónky a světýlky. Sejdeme se jako
vždy na náměstí v 17.00, uvítáme strašidelné převleky
dětí i dospělých. Nechme se překvapit, kam nás zavede
letošní Cesta se světýlky.
Rádi mezi námi přivítáme další nové členy, pokud máte o naši činnost zájem, sledujte naše internetové stránky:
http://www.nechanicemc.estranky.cz.
Hana Jarošová

--

SOKOL Nechanice
SLETOVÁ ŠTAFETA 2011

Příští rok oslaví SOKOL 150. výročí od svého založení.
Při této příležitosti se bude konat v Praze Všesokolský
slet. S těmito blížícími se oslavami proběhla velká celorepubliková štafeta. Má dát na vědomost všem, že už za
rok bude Všesokolský slet, že se zahajuje příprava a nácvik na tato vystoupení a že sokolové jsou zde a v činnosti.
První štafety z jednotlivých tělocvičných jednot proběhly
v několika úsecích. TJ Sokol Nechanice byl zařazen do
úseku Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov – Nechanice
– Probluz – Těchlovice a do sídla Župy orlické v Hradci

Králové. Tato část štafety se konala dne 22. 9. 2011. Naše TJ tedy zajišťovala průběh z Nechanic na Probluz.
Jednotlivé TJ připevnily na štafetový kolík stuhu s názvem jednoty. Donesené stuhy z našich TJ byly potom
dne 24. 9. 2011 z dílčích štafetových kolíků sejmuty a zavěšeny na župní štafetový kolík, který byl donesen do
Prahy a v době od 25. 9. 2011 až do konce sletu 2012 vystaven v Tyršově domě v Praze. Každý tam může tento
vzkaz ze své TJ najít.
Děkuji tímto členům TJ, kteří se na přípravě a průběhu štafety podíleli, a panu Zajfrtovi za provedenou fotodokumentaci této akce.
Miloslav Jenčík

TURISTICKÝ ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘŮ
V rámci zájmové činnosti zahrádkářů v Suché se mimo jiné zaměřujeme na pěstování jiřinek. Po výsadbě
pomponek v minulém roce jsme letos věnovali pozornost odrůdám semikaktusovitým s různě rozvinutými
petály o různé barevnosti. Tyto nám
letos na zahrádkách vydržely od začátku května do poloviny října, a to
vlivem slunečného počasí a ustálených teplot.
V tomto směru chceme pokračovat
i příští rok, neboť pestrobarevnost
květů nám v obci obohatí prostředí
předzahrádek členů naší organizace.
Vysázíme i nově získané odrůdy, např. Mas Ansi, Cecilku, Danu Medřickou, Alausiu Confiseseur a další.
Za účelem zvýšení odbornosti
jsme v srpnu navštívili pěstitele v Kr-

konoších a na výstavě květin v Trutnově jsme zhlédli další sortiment
„dahlia“, který je opravdu veliký. Výstavy se účastnili také pěstitelé z okolí (Slovače, Praskačky, Račic nad Trotinou), kteří hodnotili kladně naši
celoplošnou výsadbu jiřinek a podpořili nás v další práci.
Tématického zájezdu se zúčastnili zahrádkářky a zahrádkáři z Tůně
a Suché a všichni získané poznatky
hodnotili kladně. Jako doplňující program jsme viděli i odrůdy měsíčků,
ozdravných rostlin z Roztoků – Kruh
a seminář o bylinkách s přednáškou
pana Váni o léčitelství. Některé rostliny jsme zakoupili k výsadbě.
Věříme, že i v příštím roce, kdy
Svaz zahrádkářů oslaví 55. výročí činnosti v ČR, bude hodnocení našich
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členů v pěstování jiřinek kladné a že
naše úsilí o bohatost a barevnost květů se vyplní.
J. Carda
Naše společnost Vám nabízí

RD v Lubně
u Nechanic
o obytné ploše 224 m2.
Možnost rozdělit dům
na 2 samostatné bytové jednotky.
K RD není pozemek.
Cena 1.300.000 Kč.
Tel.: 7 799 8
nebo e-mail: z.faifr@seznam.cz

Z NAŠÍ HISTORIE
Josef Knaifl – advokát chudých
2. část

Po válce se vrátili
do vyhladovělé Vídně.
Knaiﬂ jako činný člen
spolku Komenský uvítal vyhlášení Československé republiky. Po výzvě z Prahy krajanům
v cizině, rozhodl se i on,
po dvaceti letech pobytu, pro návrat do vlasti.
Za pomoci Československého národního výboru došlo po roce 1920
k hromadnému stěhování vídeňských Čechů
na státní útraty do vlasti. Knaiﬂovi měli výběr,
kam se uchýlit, velice
zjednodušený, zamířili
do Nechanic. Obtíže s ubytováním vyřešili tak, že se nastěhovali k manželčiným rodičům do školnického bytu.
Prvotní vlna nadšení v rodině navrátilců začala brzy opadat. Zpočátku se živitel rodiny spoléhal na svou řemeslnou zručnost a spolu se svým starším bratrem Václavem
a Josefem Noskem, rovněž zámečníky, se spojili a založili
ﬁrmu strojního a stavebního zámečnictví, pro kterou Nosek poskytl provozní prostory. Zárukou úspěšného podnikání měly být dva Knaiﬂovy vynálezy – okrajovač chrástu
řepy a rotační lis na výrobu šišek ke krmení hus, případně jiných těstovinových výrobků. Oba strojky přihlásila
ﬁrma k patentování, bohužel bez kladného výsledku. Nepomohla ani na tehdejší dobu nebývalá reklamní kampaň.
Pro každý strojek bylo vytištěno pět tisíc kusů letáčků
a čtrnáct set dalších v německé mutaci, kromě toho rozmnožená dobrozdání hospodářů z okolí Nechanic a samotné předvádění prototypů na výstavách a veletrhu.
Strojky vyráběné dílensky byly příliš drahé, lis na šišky stál v tehdejších cenových relacích 450,- Kč. Levnou tovární výrobu se nepodařilo zorganizovat. Strojky na šišky
kupovali hlavně pekaři, okrajovače chrástu pouze velkostatkáři. Ani další veřejné zakázky se nehrnuly vzhledem
ke Knaiﬂově politické činnosti. Stal se totiž jedním ze tří
zakladatelů Komunistické strany Československa v Nechanicích. Firma v polovině dvacátých let přestala existovat.
V té době, konkrétně v dubnu 1925, rozhodla místní školní rada dát do výslužby ovdovělou školnici Novopackou.
Knaiﬂ využil vypsaného konkursu a podal žádost o přijetí
za školníka. Žádost řádně zdůvodnil podrobným vylíčením vypomáhání rodině školníka již za války a zejména
po smrti tchána Novopackého, celkem sedm roků. Ani závěrečný argument a prosba, aby tímto způsobem bylo paní Novopacké umožněno dožít v dosavadním bytě, představitele místní školní rady nepřesvědčily. Svou roli sehrála
opět politická angažovanost J. Knaiﬂa a také nedůvěra
k přistěhovalému Vídeňákovi, přestože obdržel pochvalné
uznání za vlasteneckou činnost od tamního Československého národního výboru. Proto se také začal zajímat o politické dění již krátce po přistěhování do městečka. Po kritickém vystoupení na jedné schůzi nechanické sociální
demokracie si jej všiml funkcionář této strany Rudolf Dänemark. Slovo dalo slovo a posléze ještě s navrátivším se
harfeníkem z Ruska, Václavem Elsnerem, se tito tři stali
zakladateli KSČ v Nechanicích.
Když Knaiﬂ nebyl přijat jako školník, byl dokonce
v průběhu předvolebního boje v listopadu uvedeného roku, za mrazu a plískanice, úředně z bytu vystěhován povozem taženým párem volů na náměstí k soše sv. Anny.

Polepil navzdory nábytek předvolebními plakáty KSČ, dětí
se ujala soucitná sousedka a bytový problém byl nakonec
vyřešen tak, že mu z nejhoršího pomohl předseda místní
KSČ R. Dänemark. Ubytoval rodinu provizorně v prostorách
svého hostince „U města Moskvy“ ve dvou nádvorních suterénních komůrkách, kde rodina bydlela několik roků.
Nezbývalo, než hledat další způsob obživy rodiny. Schylovalo se k hospodářské krizi, a tak Josef Knaiﬂ, vzhledem ke své politické příslušnosti, hledal zaměstnání v dělnických konsumech. Začal pracovat v nechanické prodejně,
tehdy nazývané rozdělovna. Toto místo získal kuriózním
způsobem. Dělnický konsumní spolek v Novém Bydžově
přijal pro tuto prodejnu jako skladníka, což byl dle dnešní terminologie vedoucí, hostinského Rudolfa Dänemarka,
který byl schopen zaplatit peněžitou kauci. Ve smlouvě byla v § 21 zvláštní klausule týkající se Knaiﬂa v tomto znění: „Skladník R. Dänemark, nemůže-li sám po stránce obchodní činnost svou vykonávati, ustanoví si zástupce, který
podléhá jemu, a skladník nese plnou tíhu své zodpovědnosti, všechny závazky smlouvou touto stanovené, naproti
družstvo tomuto zástupci bude vypláceti dále služné a přídavky smlouvou touto stanovené a bude za něho platiti
jak nemocenské pojištění, tak i zákonitou částku pojištění
penzijního. Představenstvo družstva má plné právo trpěti
zástupce skladníka, pokud jeho činnost bude v souladu
s ustanovením této smlouvy. Když by se Dänemark zdráhal dát zástupce pryč a vykonávat svou činnost sám, může být ihned propuštěn.“ Měsíční služné bylo stanoveno na
600 Kč a za přesčasy 100 Kč. Kauce skladníka byla tehdy
smluvně požadována jako pojistka a záruka za způsobené
manko a ztráty v tržbách v případě „dávání na dluh“ zákazníkům, přestože tento způsob prodeje byl vedením družstva zakázán. Pokud k prodeji na dluh došlo, činil tak
skladník na vlastní riziko. Na všechno se však vždy najde
způsob, jak zákaz obejít. V prodejně se to řešilo tím, že členové odebírali zboží tak zvaně na knížku. Byl to sešitek,
kterých se dochovalo celkem osmadvacet a je to zajímavý
dokument nejen o cenových relacích, ale i o množství zboží a sortimentu, který členové družstva tímto způsobem
odebírali. Platili obvykle jednou za měsíc při výplatě nebo
příležitostně, když měli peníze.
Knaiﬂ se Dänemarkovi za tuto pomoc odvděčil tím, že
na sebe vzal veškerou tíhu organizační stranické práce, jako jednatel, svolavatel schůzí oběžníkem, zapisovatel, dopisovatel a kolportér stranického tisku Pochodeň. Jako
agitátor objížděl vždy před volbami na kole sousední vesnice a přesvědčoval voliče, aby odevzdali kandidátku se správným číslem, jež bylo přiděleno KSČ. Jeho přímá a kritická povaha mu nedovolovala přehlížet různé nešvary a ve
třicátých letech mu hrozilo vyloučení ze strany, přestože
využíval svých právnických znalostí a obhajoval členy i orgány KSČ v řadě soudních pří. Již tehdy se postavil do čela nechanických nezaměstnaných a sepisoval jim žádosti
o podporu. Bohužel veškeré doklady o této činnosti jeho
manželka na začátku okupace, když byl internován, spálila.
Po neshodách v nechanické rozdělovně novobydžovského konsumu, dostal nabídku do funkce skladníka družstva Budoucnost v Hořicích v Podkrkonoší v prodejně Na
špici. (Všeobecné konsumní, výrobní, úsporné a stavební
družstvo Budoucnost, zapsané společenstvo s ručením
obmezeným.) Zde pracoval tři roky a ani zde se nevyvaroval, aby při své ﬁlantropické povaze nedával zboží na
dluh. Po vyrovnání pohledávek dlužnými zákazníky byl propuštěn, načež se dohodl se svým synovcem, také Josefem
Knaiﬂem, že mu povede prodejnu se smíšeným zbožím
v Prasku, zatímco tento příbuzný si ponechal sousední šrotovnu obilí. Naposledy založil s Rudolfem Dänemarkem
v Nechanicích ﬁliální prodejnu pražského družstva Včela
a působil v ní několik roků jako obchodvedoucí.
(pokračování příště)
Václav Pražák, prom. hist.
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Léčba potíží
s pohybovým ústrojím
Dornova metoda je terapie vhodná k odstranění potíží
spojených s pohybovým aparátem. Dochází při ní k uvolnění
blokád a bolestí v partiích okolo páteře, kyčelních kloubů,
kolen, kotníků a ramen.
Odstraňuje problémy se skoliózou, vyrovnává rozdílnou délku
dolních končetin a tím napravuje celkovou statiku těla.
Navrací klouby a obratle do původní, správné polohy.
Právě skolióza a tělesná nerovnováha jsou hlavními příčinami
bolestí zad. Terapii je možné s velmi dobrými výsledky
aplikovat i dětem.

Zdeněk Drobný
Mobil: +420 774 708 189

E-mail: info@masazedrobny.cz

Indikace

Provozovna: budova Obecního úřadu
ve Skřivanech u Nového Bydžova

• bolesti zad, kyčlí, kolen, ramen, loktů, zápěstí
• skolióza
• bolesti hlavy, migrény
• mravenčení a porucha citlivosti rukou, nohou
• rozdílná délka končetin (funkčně kratší noha)
• vysoký krevní tlak

Klasická masáž
Havajská masáž Lomi Lomi
Indická antistresová masáž hlavy Champi
Masáž lávovými kameny Magic Hot Stones
Medová masáž a Čokoládová masáž
Masáž proti celulitidě a pro formování postavy
Prodej přírodní kosmetiky

Bližší informace
na www.masazedrobny.cz
nebo kontakt Zdeněk Drobný 774 708 189

www.masazedrobny.cz

FILHARMONIE

Paní Šulcová oznamuje, že

Upozorňujeme přihlášené občany, že odjezd autobusu
do Filharmonie Hradec Králové na závěrečný koncert
Hudebního fóra,
který odehraje Filharmonie Hradec Králové,
Hudba Hradní stráže a Policie ČR,
je v pátek dne 11. 11. 011 v 19.00 hodin
z Husova náměstí v Nechanicích.
•
Další zájezd je na muzikálovou komedii SUGAR
(Někdo to rád horké),
kterou bude hrát Městské divadlo Brno.
Odjezd autobusu z náměstí
. 11. 011 v 18.00 hodin.

Prodává
dušičkové věnce

ZVEME VÁS K NÁM

v Nechanicích na náměstí
v prodejně zeleniny
a o víkendech i doma.

do Kulturního domu Nechanice
TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
má svoji druhou prodlouženou
28. 10. 2011 od 18.00 hodin • vstupné 50,- Kč
•
Přijďte si zatančit do KD Nechanice
na ČESKOSLOVENSKÉ HITY
+ vystoupení rockové skupiny PENTAVER
29. 10. 2011 od 20.00 hodin
•
Srdečně zveme do malého sálu KD Nechanice
na přednášku LÉKÁRNA V PŘÍRODĚ
10. 11. 2011 od 17.00 hodin,
kterou pro vás připravila Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
vstupné 30,- Kč

Objednávat můžete v zelenině
nebo na tel. čísle 495 441 137.
Ceny stejné jako v loňském roce.
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Restaurace „U Ságnerů“
pořádá ve spolupráci s řeznictvím SAMO HS tradiční

STAROČESKOU ZABIJAČKU

v pátek 28. 10. 2011 od 11.00 hodin.
Zabijačkové speciality i možnost nákupu domů a jako překvapení grilovaná ovečka.

Na svatého Martina
kouřívá se z komína...
Stejně tak jako v loňském roce
Vás i letos zveme na Svatomartinské vínečko
a pečenou husičku
v pátek 11. 11. 2011 od 11.00 hodin.
Po loňské zkušenosti doporučujeme
rezervovat si potřebný počet míst.
Akce platí od 11. do 13. listopadu 2011
nebo do vyprodání zásob.

Silvestr

2011

A je to opět tady! Poslední den v roce jste srdečně zváni k silvestrovskému posezení.
Počet míst je však omezen, proto neváhejte a rezervujte si místa včas!!!
Veškeré informace Vám rádi poskytneme v naší restauraci nebo na telefonu 777 643 039.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv restaurace „U Ságnerů“
Nechanický zpravodaj vydává redakční rada města Nechanice, nákladem 500 ks, cena výtisku 3,- Kč.
Uzávěrka č. 11/2011 do 14. 11. 2011. Příspěvky zasílejte na adresu Kulturního domu v Nechanicích pí Matouškové,
e-mail kultura@nechanice.cz a kdnechanice@seznam.cz. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady.

