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

Město Nechanice a Mikroregion Nechanicko pořádá v Kulturním domě Nechanice

SETKÁNÍ S LEGENDAMI
Saskia Burešová
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4. 12. 2011 od 17 hodin • vstupné 70 Kč

Vstupenky v předprodeji na podatelně MěÚ Nechanice od 21. 11. 2011

Město Nechanice vás srdečně zve do kulturního domu na

VÝSTAVU
BETLÉMŮ,
doplněnou prodejní výstavou

vánočních aranží a šperků

1. 12. 2011 - 4. 12. 2011
čt a pá 8.00 – 17.00 hodin • sobota 10.00 – 17.00 hodin • neděle 10.00 – 17.00 hodin

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
v předposledním vydání Zpravodaje v roce 2011 Vás
seznámím s několika projednávanými tématy v Radě měs
ta (dále jen RM) a v Zastupitelstvu města Nechanice (ZM).
ZM na svém veřejném zasedání dne 8. listopadu pro
jednávalo rekonstrukci chodníků ve Starých Nechanicích
a po diskusi rozhodlo o realizaci prací nad rámec smlou
vy o dílo ve výši cca 425 tis. Kč bez DPH. Jedná se zejmé
na o liniové odvodnění před některými domy, liniové od
vodnění komunikací a parkoviště, opravy mostků, výroba
a montáž nového zábradlí, opravy kanalizačních šachet,
nové chodníkové vpusti atd. Zároveň ZM rozhodlo nerea
lizovat plánovanou rekonstrukci chodníku v ulici k země
dělskému družstvu. Důvodem pro tato rozhodnutí byla
především snaha maximálně zpříjemnit chůzi občanů
na chodníku podél komunikace II./324, který je využíván
většinou obyvatel Starých Nechanic.
ZM dále projednávalo trojsměnu pozemků mezi Měs
tem Nechanice, manželi Fofovými a panem Pařízkem v ka
tastrálním území Tůně u Nechanic. Záměr na vyhlášení
směny pozemků byl schválen na předcházejícím zasedání
ZM. Po vyhlášení záměru podalo Zemědělské družstvo
Nechanice žádost o odkoupení části pozemků z majetku
města, které byly připraveny pro trojsměnu. Po projed
nání a diskusi i zúčastněných účastníků směny pozemků
ZM schválilo trojsměnu pozemků tak, jak byl vyhlášen
záměr. Součástí smlouvy o převodu pozemků bude i zří
zení věcného břemena pro umožnění příjezdu a vstupu
na některé pozemky v této lokalitě. Pro informaci uvá
dím, že se jedná o pozemky v okrajové části Tůně, kde se
v současné době nachází zázemí Jezdeckého klubu Tůně
a areál pana Pařízka. Účelem této směny bylo dořešit ma
jetkové vztahy tak, aby zejména vlastníci budov a staveb
měli ve svém vlastnictví i pozemky, na kterých se budovy
nacházejí. Věřím, že tímto rozhodnutím zastupitelé po

Městský úřad Nechanice
oznamuje občanům,
že v rámci rozšíření možností ode
vzdání tříděného odpadu lze ukládat
prázdné TETRAPAKY, tzn. obaly od
mléka, džusů aj., do stávajících žlu
tých kontejnerů na plastový odpad.
Od roku 2012 budou postupně žluté
kontejnery označeny příslušnou ná
lepkou.
Beerová K.
odbor výstavby
a životního prostředí
MěÚ Nechanice

OZNÁMENÍ
Město Nechanice nabízí k prodeji
domek č. p. 15
v místní části Nerošov
stojící na st.p.č. 90
v k.ú. Nerošov.
Cena dohodou.

mohli nejen Jezdeckému klubu, ale všem zúčastněným
stranám v této lokalitě.
Vážení občané, mnozí z Vás zaznamenali článek v tis
ku o čerpání náhrad zastupitelů v některých obcích, ze
jména pak v jedné městské části Prahy. Jen pro informaci
uvádím, že za více jak pět let, co jsem ve funkci starosty,
nebylo čerpání náhrad zastupitelů uplatněno. V ojedině
lých případech město refunduje plat členů výjezdové jed
not
ky JPO II. SDH, a to zejména v případech školení
a odborného vzdělávání hasičů. Většinou si však členové
JPO II. berou dovolenou nebo volno v zaměstnání na za
jištění účasti.
V minulém vydání Zpravodaje jsem Vás informoval
o ukončení spolupráce se Zemědělským družstvem Ne
chanice při zajišťování zimní údržby na komunikacích
v majetku města. Vzhledem k častým dotazům Vás obča
nů si dovoluji doplnit informace o skutečnost, že zimní
údržba byla v minulosti vykonávána na základě uzavřené
smlouvy, a to za úplatu. ZD Nechanice fakturovalo všech
ny výjezdy. Nejednalo se tedy o dobročinnou pomoc, jak
si mnozí z Vás mysleli. V nadcházejícím zimním období
bude tato činnost vykonávána Zkušební stanicí Nechani
ce s.r.o. a v případě kalamitních situací bude využíváno
služeb dalších subjektů z Nechanic. Obdobně byla řešena
situace i v uplynulých letech.
Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat na předvánoč
ní kulturní či společenské akce. První se koná v neděli
27. listopadu na Husově náměstí pod názvem „Rozsvě
cení vánočního stromu“. Součástí je kulturní vystoupení
dětí, adventní trhy a bohaté občerstvení pro děti i dospě
lé. Doufejme, že počasí bude příznivé a budeme tak moci
v příjemné atmosféře zahájit advent roku 2011. Milí spo
luobčané, přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a zejména
dostatek pohody a klidu v celém období adventu
Jiří Pechar, starosta

Pronajmeme
byt 4 +1 I. kategorie

v Nechanicích na Husově náměstí.

CHCETE SI ZAJISTIT
PŘÍJEMNÉ STÁŘÍ?

UZAVŘETE SI
penzijní připojištění
s Penzijním fondem
Komerční banky

PŘIJEDU * PORADÍM
ZAJISTÍM * ODMĚNÍM
MGR. VÁCLAV LUKÁŠ
Hrádecká 448, 503 15 Nechanice
tel.: 728 266 122, e-mail: lukas.pf@seznam.cz
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Informace
na telefonním čísle

722 691 081
Pronajmu
nebo prodám
rodinný dům v Lubně
o 2 bytových jednotkách
nebo byt v přízemí domu
formou ideální poloviny.
Dům stojí na cizím pozemku.
Pronájem 5000 Kč měsíčně
za byt.
Cena domu 1,3 mil. Kč,
cena bytu v přízemí
650.000 Kč.

Tel.: 775 061 233

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
A čteme si pohádky...
V pátek 21. října na naší škole nešel proud. „Co bu
deme dělat?“ „Půjdeme na návštěvu!“ Ráno jsme počkali
ve třídě, až se všude zhasne, „trošku“ jsme si pokřiče
li, oblékli jsme se, obuli a vyrazili jsme s paní učitelkou
na starou školu. Tam už prvňáčky očekávala třída 7.A.
Starší kamarádi nás pěkně přivítali, každý měl v ruce ně
jakou pohádkovou knížku. Rozdělili jsme se do dvojic, je

den byl čtenář (sedmák), druhý posluchač (prvňák), a už
jsme si četli.
Ve třídě to bzučelo jako v úle, ale bylo to fajn. Všichni
jsme se snažili, i když někteří prvňáčci se trošku styděli.
Na závěr jsme si o knížce popovídali a společně jsme ještě
nakreslili ke každé pohádce obrázek. Sedmáci byli moc
hodní a každému nám poslali ještě diplom za vzorného
posluchače. Jsou to bezva kamarádi!
Třída 1.A
ZŠ Nechanice

Školní družina při ZŠ a MŠ Nechanice a město Nechanice
a skautský oddíl „Nechanická trojka“ si vás dovolují pozvat na

„TRADIČNÍ HLEDÁNÍ JEŽÍŠKA“
Srdečně Vás zveme na zimní procházku k živému Betlému ve čtvrtek

22. 12. 2011 v 17.00 hodin.
Sraz před Kulturním domem v Nechanicích, kde budeme očekávat příjezd Anděla.
Vezměte s sebou lucerničky a lampiónky, které zapálíte plamínkem „Betlémského světla“.
Společně se pak vydáme hledat Ježíška, zazpíváme mu koledy a všechny děti na oplátku
dostanou malou odměnu. I pro dospělé bude opět nachystáno „něco na zahřátí“.

Betlémské světlo

Jako každý rok přivezou skauti i letos do České republiky vánoční plamínek
Betlémského světla. Od soboty 18. 12. 2011 ho budou rozvážet do všech koutů
naší republiky. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru, přátelství a klidu
a jsme moc rádi, že právě tento symbol mohou skauti o Vánocích přinášet
lidem do jejich domovů.
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Měsíc říjen v mateřské škole

Hlavní událostí měsíce října byla akce pod názvem
„Týden skřítků Podzimníčků“. Děti měly za úkol doma
se svými rodiči vyrobit skřítka Podzimníčka. Proč prá
vě Podzimníček? Protože podmínkou pro zhotovení byl

materiál, který nadělil právě podzim. Díky bohaté sklizni
dýní se na výstavách ve všech odděleních MŠ sešlo mno
ho postaviček právě z nich. Fantazie však neznala mezí.
Měli jsme tu skřítky ze slámy, listí, kůry, šišek, kukuřice,
žaludů, kaštanů a spousty dalších věcí. Výstava zdobila
školku asi 14 dní, bohužel přírodní materiál podlehl zká
ze. Na připomínku snahy dětí nám zůstaly jen ty nejodol
nější. Všechny zúčastněné děti dostaly sladkou odměnu.
Ranní cestu do školky dětem ukazovala velká dýně, kte
rou si samy s pomocí svých učitelek vydlabaly a ozdobily.
Další říjnovou akcí bylo velké „vánoční“ fotografování.
Jako každý rok za dětmi přijel pan fotograf, aby jim zho
tovil sérii fotografií jako vánoční dárek pro své blízké.
Dokonce k nám přijelo i divadélko s pohádkou Kocou
rek Modroočko. Přestože děti tuto pohádku dobře znají
z knížky, představení se jim líbilo a aktivně se do pohád
ky zapojily, ať už zpěvem nebo potleskem.
Říjen je za námi a listopad nás určitě něčím novým
zase překvapí.
Helena Jarešová

Vítání miminek
v Humburkách
Jak už jsme vás informovali v minu
lém Zpravodaji, reprezentují naše děti z ma
teřské školy město Nechanice na vítání
občánků v Humburkách.

Základní škola a Mateřská škola Nechanice
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
PRO RODIČE
8. prosince 2011 od 17:00
v Kulturním domě v Nechanicích
Vystoupí děti z MŠ a žáci z 1.stupně

Dovolujeme si Vás pozvat na adventní koncert
Dne 22. 10. 2011 přivítali Terezka,
Anička, Vašík a Kája pod vedením paní
učitelky Marcely Pošíkové do života sedm
miminek. Program složený z tancování,
zpívání a přednesu básniček měl velký
úspěch. Děti byly za svůj výkon odměněny
drobnými dárky od obce a paní učitelky.
Za jejich červnové a říjnové vystoupení
v tomto roce odměnil Obecní úřad Hum
burky mateřskou školku finančním da
rem, který přivezl místostarosta pan Vác
lav Starý.
Děkuji za rodiče účinkujících dětí paní
učitelce, která dokázala všechny přítom
né pobavit a zpestřit nejen nám sobotní
den příjemným a zábavným vystoupením.
Hana Pražáková

Jiří Pavlica

(vánoční mše)

Missa brevis
účinkují spojené sbory

CANTUS FEMINAE Nechanice, BONA VITA Hořice
SVATOVAVŘINECKÝ SBOR Nový Bydžov a přátelé
Radka Hudečková (mezzosoprán) • Milan Motl (tenor)
Hořický komorní orchestr a přátelé • Jaroslav Hartl (varhany)
dirigent Petr Semerák

18. prosince 2011 od 17 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Nechanice
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Soukromá ZUŠ MELODIE Hořice získala titul
„výjimečný růst firmy“
Zakladatelské společnosti Mazars a Agentura Helas
počtvrté udělily ceny vítězkám soutěže OCENĚNÍ ČES
KÝCH PODNIKATELEK pořádané pro majitelky společ
ností. Podnikatelky byly hodnoceny v kategoriích „Čes
ká zakladatelka, která podnik vlastní a řídí“, „Cena GE
Money Bank - Výjimečná podnikatelka“ a „Výjimečný růst
firmy“ pod patronací MasterCard. Účastníkem soutěže
může být pouze žena, která je stoprocentní majitelkou
společnosti a jejíž společnost byla založena nejpozději
k 1. lednu 2007. Do soutěže byly podnikatelky nominová
ny na základě finanční analýzy zpracované odborným ga
rantem, specialistou na rating a scoring firem, CCB-Czech
Credit Bureau, a. s. Analýza vychází z veřejně dostupných
údajů všech společností v České republice (s počtem za
městnanců více než 10 osob). V letošním roce odpovídalo
kritériím soutěže 9894 potenciálních kandidátek. Z nich
bylo vybráno 196 semifinalistek, z nich vzešlo postupně
34 finalistek.

Hodnocení registrovaných finalistek probíhalo ve dvou
rovinách. První bylo s vahou 70 procent ekonomické a vy
cházelo z finančních ukazatelů společnosti CCB - Czech
Credit Bureau a jejich porovnání s průměrem v daném
oboru. Druhou rovinou s 30procentní vahou bylo hodno
cení společenského přínosu od poroty.
Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem je pod
pora českých žen, podnikatelek. Umožňuje ocenit ženy
jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo
inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich
vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si
zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen dosažené
v podnikání při respektování nepsaných mravních norem
vzájemného obchodu.
V rámci soutěže byly uděleny ceny v těchto kategoriích:
1) Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí - Udě
lují se ceny za první až třetí místo. Soutěžící kategorie
jsou následující tři: Malé společnosti (10 - 24 zaměst
nanců); Střední společnosti (25 - 99 zaměstnanců); Velké
společnosti (100 a více zaměstnanců). 2) Cena GE Money
Bank - výjimečná podnikatelka - Zde se hodnotí výji
mečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců,
její vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění
sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jed
na cena. 3) Výjimečný růst firmy - Zde se hodnotí řízený
výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované

roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází.
Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je hlavní part
ner, společnost MasterCard.
V kategorii Výjimečný růst firmy pod patronací Mas
terCard zvítězila Základní umělecká škola Melodie, s.r.o.,
Hořice, jejíž zřizovatelkou, jednatelkou a ředitelkou je
paní Vlasta Jahelková. Tisková konference a slavnostní
předávání cen proběhlo 1. listopadu 2011 v Kongresovém
paláci v Praze. Večerem provázel pan Tomáš Hanák.
Základní umělecká škola Melodie, s. r. o. byla založena
v roce 1995 a má sídlo v Hořicích v Podkrkonoší, v Ko
menského ulici a postupně se rozrostla do dalších obcí:
Miletína, Lázní Bělohrad, Pecky a Nechanic. Škola je od
svého vzniku zařazena MŠMT ČR do sítě škol. V součas
né době ve škole pracuje 18 zaměstnanců, z toho 16 pe
dagogických pracovníků, kteří učí necelých 400 žáků ve
4 uměleckých oborech: hudebním, tanečním, výtvarném
a literárně-dramatickém. Za dobu svého trvání získali
žáci školy řadu předních umístění v okresních i krajských
kolech v různých soutěžích. Velice úspěšné bylo např.
v loňském školním roce taneční představení s názvem
„Cesta kolem světa“, které zhlédlo v šesti představeních
cca 800 diváků. Žáci i učitelé vystupují na koncertech,
přehlídkách, pořádají vystoupení např. v Ústavu sociál
ní péče pro tělesně postižené, při rozsvícení vánočních
stromů na náměstích, adventních jarmarcích, výstavách
atd. Za školní rok je uspořádáno cca 40 větších či men
ších akcí. Žáci mají stoprocentní úspěšnost při přijímání
na střední a vysoké školy s uměleckým nebo pedagogic
kým zaměřením.
Velice si cením práce všech zaměstnanců školy, bez
kterých by škola tak významné ocenění nikdy nezískala.
Děkuji všem rodičům za důvěru, se kterou svěřují
své děti do rukou našich pedagogů.
Vlasta Jahelková,
ředitelka školy
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ZUŠ Melodie Hořice a město Nechanice

Vánoční
koncert

vás srdečně zvou na

20. 12. 2011 v 18 hodin
do Kulturního domu Nechanice

Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři nechanického Zpravodaje, rádi bychom
vás informovali, co se u nás v mateřském centru opět děje.
Měsíc listopad jsme přivítali přípravami na Dušičky. V cen
tru jsme pod vedením floristky Kateřiny Novákové vytvo
řili dušičkové aranžmá a pro děti jsme připravovali již
po šesté akci nazvanou Cesta se světýlky za ohnivým mu
žíčkem. Co příprava takové akce znamená? Jelikož vždy

zapalujeme dýně, je zapotřebí je nejprve zajistit. Vychá
zíme z vlastních zdrojů, některé maminky jsou úspěšné
pěstitelky, ale vždy je potřeba většího množství, letos nám
dýně pro naši akci věnovala i ZAHRADA NECHANICE,
za což velmi děkujeme. V neděli ve večerních hodinách
se sešly maminky dlabačky, které vymýšlí zajímavé moti
vy a ty hned do dýní vyřežou. Letos vydlabaly i obří dýni
„rekordmanku“ s motivem ohnivého mužíčka, který byl
stěžejní postavou naší cesty. Tato obří dýně byla umís
těna před hlavní vchod kulturního domu. Dále jsme při
pravili lístky pro majitele domů, kolem kterých průvod
procházel, zda by mohli přispět s výzdobou svých domů
k neopakovatelné světýlkové atmosféře. I vám moc děku
jeme za spolupráci. Děti i dospělí jistě ocenili, když na ně
cestou zamrkal veliký duch očima, nebo když z okna po
letoval duch dýňový. Hlavu měl vyřezanou z dýně, tělo
z prostěradla a v ruce držel zapálenou lucernu. Ale i další
zapálené dýně u vašich domů a svíčky v oknech nám byly
ukazatelem, že jdeme správným směrem. Na začátku ces
ty děti slyšely pohádku o ohnivém mužíčkovi, který ztratil
jiskru, a slíbily, že mu ji pomůžou najít. Tuto jiskřičku
našly v cíli naší cesty. Byla to zapálená prskavka a předá

val jim ji ohnivý mužíček. To nejlepší bylo k vidění nako
nec. Ohnivý muž nám všem ukázal, jak dovede plivat oheň
z úst, to vše pod dohledem hasiče - pana Galáska, kterému
za spolupráci také děkujeme stejně tak jako panu Zajfrtovi
za videozáznam z akce. Jediné, co nás po takových velkých
přípravách vždy zamrzí, je chování lidí, kteří se na pří
pravách nepodílejí, a přesto nenechají dýně svítit dětem
pro radost více dní. Vždycky se totiž najde někdo, kdo je
z vlastní hlouposti rozkope a rozšlape. Jde o neúctu k ně
kolikahodinové práci jiných lidí, která je ve chvíli zničena.
Děti se setkávají v herně MC i na kroužcích, které obo
hatil další nově otevřený kroužek cvičení ve školní tělocvič
ně s Luckou Novotnou. Čas je neúprosný, a tak se připra
vujeme na příchod svátků vánočních a společně s Katkou
jsme si 14. 11. vyrobili vánoční dekoraci – stromeček.
I nadále spolupracujeme se Sítí mateřských center,
která sdružuje členská mateřská centra, těch je v sou
časné době přes 350. Nabízí jim možnost spolupracovat
na různých kampaních, poskytuje jim metodické vedení

atd. Naše mateřské centrum bylo osloveno společně s tře
bechovickým mateřským centrem a vznikl rozhovor mezi
Rut Kolínskou, zakladatelkou MC v ČR a námi, otištěný
v říjnovém čísle časopisu Máma a já. Naše centrum osla
vilo letos páté narozeniny od založení, o čemž jsme vás
informovali minule. První MC v ČR bylo však založeno již
před 20 lety. Pokud máte zájem zjistit o mateřských cent
rech více, podívejte se na http://www.materska-centra.cz/
Hana Jarošová

Z MÍSTNÍ ČÁSTI SUCHÁ
Kostel v Suché u Nechanic
Již z roku 1350 je doložená zmínka o gotickém koste
lu, který stál na místě nynějšího. Je zasvěcen Nejsvětější
Trojici. Začal se stavět v roce 1885 a stavba byla dokon
čena roku 1887. Stavěl se podle plánu V. Šmída v pseudo
gotickém stylu a stavitelem byl J. Pošeplý z Jilemnice. Je
to jednolodní stavba obdélníkového tvaru s polygonálním
uzavřeným presbytářem a hranolovitou věží v západním
průčelí. Náklady na jeho stavbu činily 66.486 zlatých.
Dne 10. října 1887 byl posvěcený hořickým vikářem Bohu

milem Haklem za asistence dalších třinácti kněží. Kostel
se dlouho těšil oblibě a návštěvnosti.
Po změně politických poměrů v Československu v roce
1945 se situace věřících a tím i kostela začala postupně
zhoršovat. Od osmdesátých let dvacátého století je kos
tel kvůli zlému technickému stavu uzavřen a nepoužíván.
Po listopadu 1989 se s kostelem nic nekonalo a ten stále
víc chátral. Od roku 1996 do roku 2002 sice byla alespoň
administrativní snaha kostel opravit, ale protože nebyl ve
den jako kulturní památka, bylo velmi těžké získat peníze
na jeho opravu. Kostel byl naštěstí v roce 2007 dne 19. 2.
prohlášen za kulturní památku a v roce 2008 se začalo
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s jeho opravou. V první fázi se zača
lo s opravou střechy kostela, aby se
zabránilo jeho dalšímu poškozování
vlhkostí. V letošním roce by měla být
střecha dokončena. Opravena je již
věž a zasklená loď kostela, takže tam
již nelítají holubi. Z prostor kostela
byly vyvezeny dva valníky holubího
trusu, ale k úplnému vyčištění bude
potřeba ještě nějaká brigáda. Celko
vá oprava bude ještě nějaký čas trvat.
Věřím, že kostel Nejsvětější Troji
ce v Suché bude opět sloužit svému
účelu a stane se krásnou dominantou
obce. Na závěr chci poděkovat obča
nům Suché za opravu schodů před
kostelem.
Mgr. Marián Benko,
farář

Oprava schodiště
u kostela v Suché

„Špagetyjáda
a Rakvičková párty“

V sobotu 12. listopadu a v neděli 13. listopadu pro
běhla v Suché oprava schodiště u kostela. Občané se tak
připojili k začínajícím úpravám a opravám, které již na
místním kostele probíhají. Protože schody byly již v ha
varijním stavu, bylo zapotřebí je celé rozebrat a znovu
sestavit. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří oběto
vali svůj čas a především za jejich vynaloženou dřinu při
opravě schodů.

Nejen prací a brigádou žijí občané Suché. Dokážeme
se sejít v místním klubu a zažít spoustu legrace, jako
v sobotu 12. listopadu odpoledne od 14 hod. byla sou
těž pro děti v pojídání špaget na čas a drobné soutěže.
Od 17 hod. soutěžili dospělí, ti měli úkol složitější - sníst
porci špaget bez pomoci příboru. Každý zvolil jinou tak
tiku, ale vítěz byl jen jeden. Nejrychlejší byl pan Miroslav
Oláh, kterému ještě jednou gratulujeme. Ostatní soutěžící
musím pochválit, protože všichni ukončili soutěž dle pra
videl a porci všichni snědli. Večer byla „Rakvičková párty“
– což byl večer plný strašidelných masek a tance.
Další akce, na kterou všechny srdečně zveme, je „Roz
svícení vánočního stromu a Mikulášská besídka“. Sejdeme
se 3. 12. před 16.30 pod stromem u pomníku a na besíd
ku v 17.30 v místním klubu. Místní děti dostanou balí
ček zdarma, přespolní si prosím přineste balíček vlastní
(případně po domluvě na tel. 732 568 695). Těšíme se na
vaši účast a všechny srdečně zveme.
Za KMŘ Suchá
Renáta Dvořáková

Z NAŠÍ HISTORIE
Josef Knaifl – advokát chudých
3. část
Na začátku okupace, hned druhý den, byla trojice za
kladatelů KSČ – Dänemark, Elsner, Knaifl, a to na popud
nechanických představitelů prostřednictvím Oberlandra
tu v Hradci Králové zatčena a internována ve věznici míst
ního soudu. Pobyli zde tři měsíce a jen díky Knaiflově
znalosti němčiny byli propuštěni a dáni pod policejní do
zor. Knaifl jednou vzpomínal, jak na dvorku slavili 1. máj
pochodem společně se zavřenými cikány. Během okupace
byl Knaifl zapojen do odbojové činnosti jako distributor
ilegálních tiskovin (Rudé právo, Zpravodaj KSČ, V boj,
Čin a příležitostné letáky) prostřednictvím kuklenského
obchodníka Josefa Bořila, se kterým se znal z dob svého
působení v konsumu. Bořilovi napsal také po válce klad

ný posudek, když byl vyšetřován pro údajnou spoluprá
ci s gestapem. Případ Bořil byl jedním z nejsložitějších,
neboť leccos nasvědčovalo tomu, že za okupace pracoval
pro obě strany – odboj i gestapo.
Začátkem okupace byl Knaiflovi přiznán invalidní dů
chod. On využil svých perfektních znalostí němčiny a psal
různé žádosti týkající se zatčených a vězněných spoluob
čanů. Například žádost manželů Zámečníkových o pře
řazení dcery Věry z totálního nasazení u firmy AEG Fab
rik v Bodenbachu Sudetengau blíže k místu bydliště,
aby mohla pomáhat přestárlým rodičům, nebo rolníku
Vrbatovi ze Starých Nechanic, který byl pro hospodářské
prohřešky vězněn v Rakousku (Strafanstalt Marburg an
der Drau), a především obsáhlý rozklad na hradecké po
licejní vězení (Verwaltungsdirektion des deutschen Poli
zeigefängnises in Königgrätz), kam byli převezeni zatčení
nechaničtí odbojáři Bohumil Brož a starosta František
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Vaněk. Pokoušel se v něm bagatelizovat jejich provinění,
argumentoval zdravotními potížemi a jménem manželek
prosil o mírné zacházení. Bohužel, oba zatčení skončili
po vyšetřování v koncentračním táboře Terezín, odkud se
B. Brož nevrátil.
Po osvobození v roce 1945 obnovila zmíněná trojice,
spolu s ostatními předválečnými komunisty, místní or
ganizaci KSČ. Dänemark se stal předsedou revolučního
národního výboru, Knaifl a Elsner jeho členy. Posledně
jmenovaný byl pro svou znalost ruštiny styčným orgánem
RNV u Gatčinské motomechanizované divize Rudé armá
dy, která měla v Nechanicích své velitelství a štáb. Bylo
to silné politické postavení celé trojice a Knaifl, ač v té
době již invalidní důchodce, (důchod ve výši 417,- K mu
byl přisouzen již v roce 1941 od 1. května) se s velkým
elánem zapojil do veřejné činnosti. Brzy však byl kriti
zován politickými odpůrci a osobními nepřáteli obviněn
z kolaborace s Němci. V Nechanicích bylo známo, že psal
dopisy okupačním orgánům, aniž však byl na veřejnosti
znám obsah těchto podání. Udal jej Josef Jaroš, truh
lář. Záležitost se řešila 12. XI. 1945 na základě Knaiflovy
žaloby u okresního soudu v Nechanicích. Výsledek byl
takový, že Jaroš v lednu následujícího roku odvolal své
obvinění a písemně stvrdil svůj omyl. Po novém udání
z kolaborace byl postaven před trestní komisi v Hradci
Králové. Po objasnění a předložení důkazů obhajoby za
volal JUDr. Navara, který vedl řízení, udavače ke kon
frontaci. Ta pro něj skončila tak, že vyfasoval šest měsíců
a 20.000 Kč pokuty, ale byl pardonován pro záslužnou
činnost v květnové revoluci. Horší bylo další Knaiflovo ob
vinění jako pomahače kolaborantovi. Došlo k tomu tak,
že jeho zeť, manžel dcery Anny, středoškolský profesor
Jiří Jenšovský byl za války pověřen funkcí správce gym
názia v Chrudimi. Počínal si v této funkci nepříliš rozváž
ně, dbal důsledně na plnění všech protektorátních naří
zení a předpisů. Jako vyučující matematiky a přírodních
věd byl na své žáky přísný, nebral si při jejich hodnocení
servítky. Kolegyni, která v hodině tělocviku četla noviny
a jednomu z žáků se stal úraz, dal důtku. Když při další
hospitaci četla noviny opět, neváhal zařídit její přelože
ní. Stal se tudíž velmi neoblíbeným pedagogem. Rodiče
studenta, který byl přistižen při krádeži pomůcek v tech
nickém kabinetě, donutil, aby jej dali studovat do jiného
ústavu. V Praze, kam přešel, zahynul nešťastnou náhodou
koncem války při bombardování. To vše se Jenšovskému
v květnu 1945 vrátilo a způsobilo, že byl revolučními or

gány v Chrudimi zatčen, jeho byt vyrabován, manželka
stěží unikla znásilnění a po nervovém zhroucení skončila
na delší dobu v Bohnicích.
Knaifl byl bytostně přesvědčen o nevině svého zetě,
ačkoli některé důkazy hovořily jasně v neprospěch Jen
šovského. Knaifl věřil, že šlo o vyřizování účtů a zahájil
rozsáhlou kampaň za jeho propuštění a očištění. Napsal
množství odvolání na všechny možné státní a stranické
orgány, včetně osobních dopisů J. Teslovi, R. Slánskému
a K. Gottwaldovi, se kterými se osobně znal z doby prv
ní republiky, ale jeho snaha nebyla nic platná. Od svých
přátel – soudruhů dostával vyhýbavé nebo žádné odpově
di. Toto úsilí o očistu a propuštění Jenšovského proniklo
i do Nechanic. Bylo mu vyšším stranickým orgánem do
poručeno, aby do řádných voleb do místního národního
výboru již nekandidoval. To sice respektoval, ale zároveň
nesl velmi těžce jako křivdu.
(Pokračování příště)
Václav Pražák,
prom. hist.

PODĚKOVÁNÍ
Na důchod jsem se přistěhovala do svého rodiště,
do Nechanic. Tady jsem objevila možnost jezdit s klu
bem důchodců po vlastech českých. Byla jsem zatím
párkrát, ale moc mne to obohatilo. Nikdy jsem nemě
la možnost poznávat různé krásné kouty Čech. Až le
tos jsem si užila několik pěkných a poučných výletů.
A to díky panu Lukášovi, který každou trasu perfekt
ně připravil a skloubil. Také za laskavého přispění
pana Pražáka, který ví všechno dopodrobna o každé
památce a zajímavosti a dovede o ní poutavě vyprávět.
Vím, že je to nevděčná práce, moc dobře si pa
matuji, když zájezdy zařizoval můj strýc pan Oldřich
Šnytr, jak se zlobil, že není možné se všem zavděčit,
že se pravidelně našli „remcalové“, kteří měli ke vše
mu výhrady. To už je lidská povaha, každý spokojený
být nemůže. Je jasné, že něco tak ového zařizovat je
namáhavé a náročné, ale velice záslužné. Že je někdo,
kdo nelituje času a snaží se vymyslet pro své vrstev
níky zábavu, poučení a rozptýlení, je paráda. Myslím,
že mluvím za většinu účastníků zájezdů.
Děkujeme pane Lukáši a pane Pražáku.
Věra Šimáková, Nechanice

ZVEME VÁS K NÁM
Srdečně zveme děti i dospěláky do KD Nechanice

na vánoční pohádku

PUTOVÁNÍ
ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
v neděli 11. 12. 2011 od 15.00 hodin
Hraje divadlo Kapsa Andělská Hora • Vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 40,- Kč
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Studio Vitality pro vás připravilo
v malém sále KD Nechanice
přednášku

KOMPLEXNÍ
ANALÝZA TĚLA,
a to ve středu 7. 12. 2011
od 18.00 hodin.
Pomocí tělesného analyzéru
vám individuálně a ZDARMA změří
tělesný tuk, viscerální tuk, mineralizaci kostí,
metabolický věk a stáří orgánů,
proměří břišní dutinu a celkový tělesný stav.

Chcete na místo placení nájemného
investovat peníze do vlastního bydlení?
Nedosáhnete na hypotéku?
Společně najdeme banku, která vyhoví
Vašim finančním možnostem!
Kontaktujte nás!
kristina.doubravova@fincentrum.cz • +420 775 648 666

Firma Valmont HK, s.r.o.Nechanice
zahájila prodej vánočních světelných řetězů, světýlek, ozdob
v různém provedení a z různých materiálů.

Dále si dovolujeme
pozvat všechny do nově
zrekonstruovaných
prostorů,
kde nabízíme dárky,
dekorace,
vánoční anglické čaje
a jiné.

Přijďte se potěšit
a rozzářit
oči svoje i dětí.
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Město Nechanice, spolu s dalšími organizacemi, pro vás připravilo

VÁNOCE V NECHANICÍCH
Na úspěšnou Noc kostelů navazuje
v pátek 25. 11. 2011 od 15.00 hodin
TICHÁ NOC ADVENTNÍ,
která se koná v kostele Nanebevzetí
Panny Marie

Mikroregion Nechanice a město Nechanice
pro vás připraví vánoční dárek, a to
SETKÁNÍ S LEGENDAMI
aneb Saskia Burešová uvádí své hosty
Naďu Urbánkovou a Josefa Laufra
4.12.2011 od 17.00 hodin

První neděli adventní tradičně
na Husově náměstí
ROZSVÍTÍME VÁNOČNÍ STROM
27. 11. 2011
s vánočními trhy od 13.30 hodin
a vystoupením našich dětí ve 14 hodin
strom se rozsvítí v 16.30 hodin

Základní škola Nechanice předvede svůj
VÁNOČNÍ KONCERT
ve čtvrtek 8. 12. 2011 od 17.00 hodin

S vaší pomocí připravíme
VÝSTAVU BETLÉMŮ
doplněnou prodejní výstavou
vánočních aranží a šperků
od 1. 12. 2011 do 4. 12. 2011
čt a pá 8.00 – 17.00 hodin
so
9.00 – 17.00 hodin
ne
10.00 – 17.00 hodin

Pro děti odehraje DS Kapsa pohádku
PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
v neděli 11. 12. 2011 od 15.00 hodin
Společně s družinou ZŠ Nechanice
a floristkou paní Katkou Novákovou
vám pomůžeme s vánoční výzdobou na
VÁNOČNÍ DÍLNĚ
v pondělí 12. 12. 2011 od 18.00 hodin
DS Klobouk pro vás nastudovalo představení
VÁNOČNÍ OPONA S KLOBOUKEM
14. 12. 2011 od 17.30 hodin

Náš pěvecký sbor Cantus feminae
vás vánočně naladí
ADVENTNÍM KONCERTEM
v neděli 18. 12. 2011 v 17.00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Žáci ZUŠ Melodie, s.r.o. se představí na
VÁNOČNÍM KONCERTĚ
v úterý 20. 12. 2011 od 18.00 hodin
Každým rokem se děti vydají
HLEDAT JEŽÍŠKA,
letos nově s Betlémským světlem
ve čtvrtek 22. 12. 2011 od 17.00 hodin
Jste srdečně zváni na
VÁNOČNÍ ČESKOSLOVENSKÉ HITY
25. 12. 2011 od 20 hodin
Přijďte se společně s klubem důchodců
rozloučit se starým rokem na
PŘEDSILVESTROVSKÉ POSEZENÍ
s hudbou a něčím dobrým do bříška
ve středu 28. 12. 2011 od 16.00 hodin

Akce, kde není uvedeno jinak, se konají v KD Nechanice.
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Josefově • Správa státního zámku Hrádek u Nechanic
Vás zve na

VÁNOCE NA ZÁMKU

Při prohlídce vánočně upravených zámeckých interiérů se seznámíte s vánočními zvyky, tradicemi a s historickou vánoční výzdobou.

„Kuchařky vaří vánoční punč“
Opět bude pro veřejnost zpřístupněna zámecká kuchyně, kde si můžete již navodit vánoční náladu při popíjení
pravého zámeckého anglického punče, anglického čaje, nebo dobré kávy a ochutnat vánoční cukroví.
Prodej suvenýrů, drobných vánočních dárků, perníčků, adventních věnců, svícnů a dalších vánočních radostí.
Zámek bude otevřen o sobotách a nedělích 26. 11. až 11. 12. 2011 od 9.00 do 16.00 hodin.
V ostatní dny pouze pro předem ohlášené skupiny.

AGENTURA ŠLÉGL HRADEC KRÁLOVÉ UVÁDÍ: ZÁMECKÉ ADVENTNÍ KONCERTY
26. 11. 2011, sobota, v 18.30 a ve 20.00 hodin
CANTUS FEMINAE
Komorní ženský sbor z Nechanic a jeho hosté
3. 12. 2011, sobota, v 18.30 a ve 20.00 hodin
CIMBÁLOVÁ MUZIKA JIŘÍHO NECHANICKÉHO
Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM
Vánoční písně z Moravy, Podkrkonoší a Slovenska

10. 12. 2011, sobota, v 18.30 a ve 20.00 hodin
JAROSLAV PLESL
Člen Dejvického divadla v Praze a královéhradecký rodák,
dlouholetý průvodce na zdejším zámku
Recitace
KLASICKÉ DECHOVÉ TRIO
Jiří Šlégl – klarinet, Bohumír Šlégl – klarinet,
Jan Valter – fagot

Prodej vstupenek na koncerty v pokladně zámku Hrádek u Nechanic o sobotách a nedělích 26. 11. až 10.12. 2011 od 9.00 do 16.00 hod.,
nebo 1/2 hodiny před začátkem koncertů. Rezervace vstupenek – telefon: 495 441 244, e-mail: zamek.hradek@josefov.npu.cz.
Rezervované vstupenky na koncerty je nutné vyzvednout min. 1/4 hodiny před začátkem • www.hradekunechanic.cz
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