ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení čtenáři
nechanického Zpravodaje,
v tomto únorovém vydání Vás seznámím s několika důležitými informacemi z počátku roku 2013.
Dne 12. února se konalo šestnácté
zasedání zastupitelstva města (ZM), kde
byl mimo jiné schválen i řádný rozpočet
města Nechanice na rok 2013. Příjmy
jsou schváleny ve výši 31 400 000,- Kč,
výdaje ve výši 26 839 600,- Kč. Rozdíl ve výši 4 560 400,- Kč je určen na
splátky úvěrů. Rozpočet je oproti předcházejícím rokům podstatně vyšší. Je
to způsobeno hlavně očekávaným navýšením příjmů dle zákona o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD). Dle
této právní normy by v letošním roce
měl být příjem na obyvatele s trvalým pobytem v Nechanicích ve výši
9 200,- Kč. Dále je v příjmové části
rozpočtu počítáno se získáním dotace
ve výši 5 mil. Kč. Nejenom tyto dvě položky příjmové části rozpočtu jsou však
nejisté a tak očekáváme, že nejdříve
v pololetí tohoto roku budeme mít věrohodnější údaje. Rozpočet tak může
být upravován v průběhu roku jak navýšením, tak bohužel i ponížením.

v prostoru vestaveb obou tříd. Bude
provedeno zesílení stropní konstrukce
s předchozím odstraněním stávající
pochůzné vrstvy podlahy. Vlastní zesílení bude provedeno přivařením nových ocelových profilů na stávající
stropní ocelové profily. Osvětlení bude
zajištěno nově instalovanými střešními okny a umělým osvětlením. Po dokončení budou moci podkrovní učebny sloužit i jako kmenové (kapacita
28 a 30 dětí). A proč se vůbec k této
vestavbě přistupuje? V případě, kdy
všechny ročníky (od 1. do 5.) budou
mít dvě třídy (A,B), je nedostatek základních, tzv. kmenových tříd. A to
proto, že dvě z bývalých učeben již několik let využívá třetí oddělení mateřské školy.
Vážení spoluobčané, v pátek dne
8. února se konal již XXII. Městský
ples. Již řadu let je tento ples hojně
navštěvován, každým rokem se vymýšlejí prostory, kam lze ještě přidat stoly. Velmi mě tento zájem těší. A ještě
více super nálada snad téměř všech
návštěvníků a to bez ohledu na věk,

pohlaví… Parket se plnil hned od prvních tónů hudby, občerstvení fungovalo. V bohaté tombole bylo 400 cen
a další velké dárky čekaly na půlnoční
losování. Děkuji tímto všem, kteří se
na přípravě plesu i na jeho průběhu
podíleli. Opravdu hodně děkuji všem,
kteří přispěli do tomboly dárky nebo
finančními dary. Zmíním i občerstvení na tomto plese. Výběr jídel je minimálně srovnatelný či spíše lepší než
na velkých plesech konaných v nedalekém Hradci Králové. Celkově lze napsat, že celý ples včetně předtančení
a hudby se povedl, atmosféra byla vynikající, hosté se bavili a užívali si příjemné společnosti. Ještě jednou děkuji všem, kteří se o tento prima večer
a část noci zasloužili.
Vážení spoluobčané, přeji vám klidné prožití zbytku zimy, hodně nastupujícího jarního sluníčka a také mnoho
pohody. A zvu vás na další divadelní
představení nechanického souboru —
reprízu hry „Uděláte mně to znova?“,
které se bude konat v neděli dne 3. 3.
2013 od 17.00 hodin v našem kulturním domě.
Jiří Pechar
starosta města

Zastupitelé rovněž s konečnou platností schválili záměr na výstavbu dvou
nových podkrovních učeben v půdním
prostoru budovy základní školy Masarykovy. Jak jsem již psal v minulých
vydáních Zpravodaje, díky této vestavbě zůstane zachován počet dětí v naší mateřské škole i od školního roku
2014/2015. Po odsouhlasení Státním
fondem životního prostředí (poskytovatel dotace na právě probíhající rekonstrukci budovy školy) bude moci
město Nechanice přistoupit k vlastní
realizaci vestavby. Předmětem díla bude mimo jiné odstranění 5 stávajících
plných vazeb nosné konstrukce střechy, které budou v předstihu nahrazeny ocelovými nosnými rámy vestavěnými pod stávajícími středními vaznicemi. Budou vybourány stávající komíny

OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, že ve Školské ulici v Nechanicích u stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad je umístěn kontejner na textil, oděvy a tříděný odpad.
Lze do něho odkládat obnošené nepotřebné oděvy, látky, obuv
a jiný kusový nepotřebný textil.
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CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Zápis dětí do 1. třídy
V pátek 18. ledna proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Hned po příchodu děti přivítaly naše pomocnice ve veselých karnevalových kostýmech, pohostily
je voňavými perníčky a všem zpříjemňovaly dobu čekání.
Ve třídě si předškoláci s paní učitelkou povídali, zarecitovali jí básničku nebo zazpívali písničku, poznávali
barvy a ukázali, do kolika umí počítat. Protáhli se při skákání z čísla na číslo, zahráli si na obchod a někteří dokonce přečetli několik písmen. Na závěr všechny děti nakreslily
obrázek, který si pečlivě podepsaly. Za všechno, co nám ve

škole předvedly, si domů odnesly drobné upomínkové
předměty a výrobky starších spolužáků.
Děkuji všem učitelům 1. stupně a speciálních tříd, kteří se podíleli na klidném průběhu tohoto odpoledne. Velkou
pochvalu si také samozřejmě zaslouží děvčata, která nám
při zápisu pomáhala — R. Kalenská, R. Pluhařová, A. Borčická, N. Tichá, K. Čáslavská, B. Tomanová, A. Bičišqová
a N. Michálková.
Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme a doufáme, že se
jim bude ve škole líbit.
Hana Bergerová

AUTOSERVIS,
PMEUSERVIS

Základní škola Nový Bydžov, Karlova ul. 209
pořádá

letní tábor

PLÁTĚNÁ OSADA
se
TŘEMI MUŠKETÝRY

Pavel Kulhánek — Stračov 88
732 882 740
731 325 987
pavel.kulhanek@email.cz

Tábor je umístěn poblíž Malé Skály uprostřed malebných lesů Českého ráje u řeky Jizery. Ubytování je ve stanech s podsadou, ve kterých jsou děti ubytovány dle svého přání se svými kamarády.

Provádíme:
- veškeré opravy motorových vozidel
- prodej náhradních dílů
- montáž tažných zařízení
- sváření plastů
- opravy a prodej pneu

KDY?

26. 7. 2013 — 10. 8. 2013
Cena: 3 500,- Kč

Přepravte si meče a pojeJte s námi!!!
Podrobnější informace u p. Bc. Lenky Drobné
v DDM 495 493 707
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90. výročí úmrtí JUDr. Aloise Rašína
V letošním roce si připomínáme
významné výročí, a to úmrtí prvního
ministra financí Československa.
Nechanického rodáka JUDr. Aloise Rašína připomíná ve městě pamětní deska na budově základní školy, jež
byla odhalena 5. 7. 1992.
Alois Rašín vystudoval práva, činorodě se účastnil veřejného života, pracoval v tajném spolku „OMLADINA“,
za což byl odsouzen a vězněn. V roce
1917 obdržel milost a na základě

amnestie byl propuštěn na svobodu
a v září téhož roku byl jmenován čestným občanem města.
Vrátil se do politického života, stal
se členem ústavodárného Národního
shromáždění, spolupracoval s českými předáky a v první vládě Československa zastával v období 14. 11.
1918 — 8. 7. 1919 post ministra financí. Spolupracoval v té době s významnými politiky. Předsedou vlády
byl Karel Kramář, ministrem zahranič-

ních věcí Edvard Beneš a ministrem
vnitra Antonín Švehla. Dále pak ve
svém druhém období nastoupil do
funkce ministra financí 7. 10. 1922 —
1923 do vlády Antonína Švehly.
Význam Rašínovy činnosti mimo
jiné je v tom, že byl původcem odluky čsl. koruny od koruny rakousko-uherské v roce 1919.
Alois Rašín zemřel na následek
atentátu 18. 2. 1923, jehož 90. výročí
si připomínáme.
Jan Carda

JSDH Nechanice
Poděkování za likvidaci požáru
v Miletě Hořice
Dne 8. 2. 2013 proběhlo v divadelním sále radnice Městského úřadu Hořice setkání jednotek IZS a dalších subjektů, které se podílely dne 22. 12. 2012 na likvidaci rozsáhlého požáru podniku Mileta a.s. v Hořicích, na které
byli pozváni i zástupci naší jednotky.
V úvodu nás s průběhem tohoto setkání seznámil
plk. PhDr. Libor Zikeš - ředitel Územního odboru Jičín,
který zároveň celé setkání vedl. Jako první se ujal slova
starosta města Hořice Ivan Doležal. Ve svém vstupu, mimo
jiné, vzpomněl historii tkalcovství v Hořicích, větší požáry
ve městě s tím, že požár Milety, která je nejvýznamnějším
podnikem Hořic, byl největší v historii města. Po něm jsme
zhlédli prezentaci s průběhem celého zásahu od příčiny
zahoření, až po likvidaci požáru a dále video sestavené
z fotografií a krátkých video šotů. Poté vystoupil ředitel
HZS KHK plk. Ing. František Mencl, který v krátkosti zhodnotil celý zásah s tím, že díky účinnému nasazení všech
dostupných sil a prostředků se podařilo uchránit nejdůležitější část výrobní haly (tkalcovnu a sklad hotových výrobků), na které je provoz celého závodu závislý. Dále uvedl,
že zásah provedený jednotkami požární ochrany, mezi
kterými byla zastoupena i naše jednotka, byl vedením akciové společnosti a zúčastněnými funkcionáři
HZS ČR hodnocen jako vysoce profesionálně
provedený a mimořádně úspěšný a také to, že
při tak rozsáhlém a složitém zásahu nebyl nikdo zraněn. Škoda způsobená požárem činí
cca 250 000 000,- Kč a uchráněné hodnoty
cca 350 000 000,- Kč. Jako poslední si vzal
slovo generální ředitel Milety a.s. Ing. Otakar
Petráček, který vyslovil velké poděkování všem,
kteří se podíleli na likvidaci požáru, a seznámil
přítomné se záměrem, kterým se bude podnik
dále ubírat při obnově výroby a rekonstrukci
zasažené haly, která díky tomu, že se požár nedostal do prostor tkalcovny a skladu hotových
výrobků, neovlivnil razantně negativně „život“
podniku a neohrozí ani pracovní místa. Předpoklad vedení společnosti se podařilo realizovat a výrobu se podařilo obnovit po 6-ti dnech
od likvidace požáru a v současné době se již

podařilo rozjet výrobu díky subdodavatelům na 95 %
a cca v měsíci červnu tohoto roku by měla být obnovena
a zkolaudována požárem zničená část haly. V závěru oficiálního setkání obdržely všechny zúčastněné jednotky
a organizace pamětní poděkování a DVD s prezentací, videem a fotografiemi ze zásahu.
Pro úplnost a představu o velikosti a rozsahu požáru zde
uvádím počty sil a prostředků jednotek PO, které byly při
zásahu nasazeny:
Celkem se zásahu zúčastnilo 139 hasičů ze 17 jednotek
PO a jedné požární hlídky podniku.
Z toho 4 jednotky HZS KHK, 1 jednotka HZS podniku
a 12 jednotek SDH obcí. Nasazeno zde bylo 18 CAS (cisternová automobilová stříkačka), 3 automobilové plošiny
a další vozidla určená pro týlové zabezpečení. V době lokalizace (tj. doba, kdy se již požár dále nerozšiřuje) bylo
nasazeno 14 proudů „C“ a 3 proudy z automobilových
plošin o celkovém max. průtoku 6000 litrů/min a plocha
požáru cca 7 000 m2. Na likvidaci požáru bylo použito
762 300 litrů vody.
„Závěrem mi dovolte vyslovit poděkování všem členům naší jednotky, kteří se na likvidaci tohoto náročného požáru podíleli.“
Jan Galásek
velitel JSDH Nechanice
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SDH Staré Nechanice
Výroční valná hromada
SDH Staré Nechanice
Dne 18. 1. 2013 se ve Starých Nechanicích v jídelně ZD uskutečnila výroční valná hromada SDH Staré Nechanice.

Výroční valnou hromadu jsme započali přivítáním hostů, následovalo
schválení programu, poděkování našim sponzorům a uctění památky minutou ticha panu Josefu Vorlovi, který naše řady opustil v minulém roce.
Vedoucí družstev mužů, žen a dětí nás

seznámili se svými úspěchy i neúspěchy v loňském roce. Po skončení výroční valné hromady následovalo občerstvení a poté od 20:00 následovala
taneční zábava, kde k tanci a poslechu
hrál Jan Pozler.
Starosta SDH Staré Nechanice,
Flégl Pavel

Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři, rádi bychom vás opět informovali o dění v našem mateřském centru. Minulý měsíc nás čekaly
kromě pravidelných kroužků a volné herny i další aktivity. Dne 19. a 20. 1. 2013 proběhl při našem MC další
z řady kurzů pro těhotné vedený Petrou Kratochvílovou.
22. 1. 2013 jsme se v herně MC setkali s paní Janou Pečenkovou a jejími čtyřnohými kamarády - psy. Konala se
zde totiž canisterapie pro děti. Pro velký zájem jsme je
rozdělili do dvou skupin. Podívali jsme se, jak si psi hrají, vyzkoušeli jsme si různé povely i chůzi se psem na vodítku. Zejména holčičky s radostí uvítaly možnost česání
psí srsti.
Dne 11. 2. 2013 proběhla v kavárně U Harfy členská
schůze. Společně jsme naplánovali další akce pro děti
i dospělé, které proběhnou v nejbližších dnech a prohlédli jsme si i kroniky mateřského centra.
Jelikož nám ještě napadla pořádná nadílka sněhu, vypravili jsme se 12. 2. 2013 na oblíbené bobování ke kulturnímu domu.
Dlouhé zimní dny jsme si také zpestřili odpolednem
v Tongu. Využíváme možnosti hromadné slevy pro naše
členy, a tak se nás 15. 2. 2013 sešlo v Hradci Králové
přes padesát. Rodiče si s chutí popovídali a děti se zase
se svými kamarády do sytosti vydováděly na trampolínách, skákacích hradech a dalších atrakcích. Aktuality
z MC sledujte na:
http://www.nechanicemc.estranky.cz/
Hana Jarošová
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Velikonoční dopis
„Ježíš řekl: Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí!“
(Evangelium sv. Jana)

Vážení bratři a milé sestry!
Popeleční středou dne 13. února
jsme vstoupili do postního období,
které předchází největším křesqanským svátkům Velikonocům, kdy si
připomínáme skon Ježíše Krista a zároveň jeho vzkříšení z mrtvých. Postem, který by měl probíhat hlavně
v nás, v našich myslích a srdcích, nikoliv navenek, se připravujeme na tuto velkou událost potvrzení naší spásy
a záchrany. Vždyq v dějinách lidstva
vystoupilo mnoho mužů, kteří se prohlašovali za mesiáše, zachránce, kázali a dělali mocné činy, ale jen jeden
se stal obětí za hříchy celého světa
a to, že je pravý mesiáš bylo potvrzeno Jeho zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením. Tímto člověkem byl Ježíš Kristus.
Společně se tedy budeme v postní
době setkávat při pobožnostech ve středy od 18.00 hod. dle rozpisu na nástěn-

ce Husova sboru. Tzv. svatý týden před
Velikonocemi zahájíme Květnou nedělí dne 24. března od 9.00 hod. Na Velký pátek 29. března od 18.00 hod. budeme číst pašijový příběh, tedy příběh
o Ježíšově utrpení a smrti. Na Bílou sobotu dne 30. března od 17.00 obnovíme svůj křest, kterým jsme se přivtělili do rodiny Božích dětí. V neděli
31. března od 9.00 oslavíme Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Společenství církve v Husově sboru v Chlumci nad Cidlinou se pravidelně setkává k bohoslužbám každou
neděli od 9.00 hod. a k biblickým hodinám a pobožnostem ve středy od
18.00 hod. Při těchto setkáních máme možnost nalézat pokoj a sbližovat se s Bohem skrze Jeho slovo Bibli
a Večeři Páně i další svátosti. K dalším poučným i kulturním setkáním
dle rozpisu. Informace o těchto setkáních naleznete vždy na vývěsce Žižkova sboru i na webových stránkách
www.cirkev-chlumec.cz .
Jako každoročně se také setkáme
k Výročnímu shromáždění náboženské obce, při kterém se dozvíte zprávy a hodnocení minulého roku 2012
a také plány a výhledy obce v roce
2013. Toto shromáždění se bude konat 10. března 2013 od 9.00 hod.
S úctou k odkazu předků, kteří vystavěli Husův sbor v Chlumci nad Cidlinou, se snažíme také tuto stavbu,
která je dle vyjádření Památkové péče Královéhradeckého kraje významnou a unikátní stavbou funkcionalismu ve Východních Čechách, udržovat
a zvelebovat. V loňském roce proběhla
oprava varhan. V letošním roce nás
čekají nátěry střechy a okapů a také
hledáme peněžní prostředky na re-

konstrukci vitrážových oken Husova
sboru, která jsou ve velmi špatném
technickém stavu a hrozí poničení vitráží. V tomto ohledu si dovoluji se na
vás obrátit s prosbou o pomoc, protože jako následovníci těch, kteří byli
před námi a obec budovali, máme odpovědnost tento odkaz zachovat a ne
jen se spoléhat na instituce, že takovéto věci vyřeší za nás a uhradí vše potřebné. Je zajímavé číst kroniku náboženské obce, která je na faře k dispozici, jak zakladatelé tohoto sboru
po troškách a z mála mezi sebou vybírali peníze, aby tato monumentální
stavba mohla vzniknout. Pokud byste
chtěli na jejich odkaz navázat, můžete své příspěvky posílat na bankovní
účet č. 157706204/0300. Zároveň děkuji všem, kteří se v minulém roce
2012 obětavě podíleli na chodu náboženské obce a to jak finančně, tak
hlavně praktickou pomocí.
Církev není kostel, nebo pouhá instituce, je to duchovní společenství
lidí, kteří se chtějí setkat s Bohem
a dozvědět se něco o Něm,o Jeho řádu a poznávat Bibli, která je záznamem setkávání lidí a Boha i jeho působení na tomto světe. Proto bych vás
chtěl pozvat na naše setkání a zejména bohoslužby, aby i vy jste mohli toto spojení s milosrdným, milujícím
i spravedlivým Hospodinem zažívat.
Do roku 2013 vám přeji mnoho pokoje a Božího požehnání a pevně věřím,
že náš kontakt bude nejen písemný,
ale zejména osobní.
V Chlumci nad Cidlinou
dne 13. února 2013
Mgr. Rostislav Kotrč v. r.
váš farář

KNIHOVNA
Březen — měsíc čtenářů
Přij{te v měsíci březnu navštívit
a prohlédnout si Štolbovu městskou
knihovnu v Nechanicích
Březen
byl vždy velkým svátkem
knih a nyní je
i svátkem čtenářů. Vy, kteří do knihov-

ny ještě nechodíte, se můžete přidat.
Třeba právě z Vás se stanou noví a věrní čtenáři.

! Můj zážitek s knihou !
Mnozí z vás určitě někdy chodili či
chodí do knihovny a měli svou oblíbenou knihu a možná i knihovníka či knihovnici. Prosím, napište krátce o svém
zážitku s knížkou, knihovníkem nebo
knihovnou. Neváhejte a pište. Příběh
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přineste do nechanické knihovny do
konce března — ty zajímavé se stanou
součástí výstavy „KNIHOVNY VČERA
A DNES“, která je v současné době
nainstalována na chodbě KD v Nechanicích a bude
trvat do konce dubna.
Hana
Kramářová
knihovnice

Z NAŠÍ HISTORIE
Četnická stanice Nechanice 1939—1944
Zápisy v šesti staničních služebních knihách posloužily jako pramen
k zachycení historie nejen této instituce, ale též mnoha trablů obyvatel města a okolních vesnic. Byly vedeny den
po dni a podávají stručný přehled, kdo
a kdy z osazenstva stanice vykonával
službu, v kolik hodin dotyčný četník
(někdy i dvojice) vyrazil do terénu, kde
všude se pohyboval, co v průběhu pochůzky řešil a v kolik hodin skončil.
Často to bylo až kolem půlnoci.
Některé termíny úředního jazyka
v textech zápisů nelze přesně dešifrovat, jako například přestupek proti bezpečnosti života, (Ludvík Vízek
z Babic 9. 2. 39), přestupek proti bezpečnosti těla, zřejmě fyzické napadení
nebo vyvolaná rvačka, nebo přestupek proti živnostenskému řádu. Tak
byl například 5. 1. 39 Josef Vinklařík
ze Zdechovic udán Okresnímu soudu
v Nechanicích pro práci na černo. Jiné
údaje jsou dobře srozumitelné, jako
například přestupek proti bezpečnosti majetku. Ten se týkal nejen úmyslného žhářství, ale též krádeží. Proto
byl 3. 2. 39 pro krádež Antonín Kočí
zatčen a odevzdán do vazby Okresního soudu v Hradci Králové, Josef Kříž
z Kunčic pro podezření ze žhářství zatčen a odevzdán Okresnímu soudu
v Nechanicích. Pro přestupek o zvířecích nákazách byli stíháni V. Maqátko a Josef Hruška, oba z Lubna, a udáni Okresnímu úřadu v Hradci Králové.
Došlo i k porušením zákona o týrání
zvířat. Množství přestupků proti silničnímu řádu, v dnešní terminologii
dopravní přestupky, bylo řešeno na
místě blokovou pokutou z počátku 5 K,
později 10 K. Za všechny jeden, který
se udál 3. 12. 41, když se srazil koňský povoz rolníka Františka Munzara
s autobusem Autodrah Hradce Králové
na silnici směr Lubno. Kočí Jaroslav
Červinka jel po nesprávné straně, postaru vlevo. 3. 2. 39 byl Arnošt Hruška
ze Starých Nechanic pro přestupek zákona o třaskavinách udán Okresnímu
soudu v Nechanicích. Právě jednotlivé
méně závažné přestupky byly řešeny
nechanickým okresním soudem.
Vyskytovaly se vážné, ale někdy
však až úsměvné případy. 8. 2. 39 bylo vyšetřováno loupežné přepadení v lese Kučerka, avšak na místě bylo zjištěno, že o takto kvalifikovaný čin se nejednalo. Odtud odjel vyšetřující orgán
do Babic, za účelem vyšetřování zra-

nění školáka Josefa Pražáka (autorova bratrance) střelnou zbraní. Postřelil
se flobertkou (malorážkou) do břicha
„a jest v nemocničním léčení“. Oba případy byly odloženy. Antonín Antony
podezíral Marii Petrovou z krádeže
peněženky, kterou si však nedal do
kapsy a ta mu sklouzla do nohavice.
25. 5. ohlásil krádež kola Josef Vejprava z Probluze. Za dva dny stojí
v zápise, že kolo nalezl občan Skalický
z Nechanic opřené o plot a odevzdal je
na obecní úřad.
9. 5. 40 byli F. Peřina, Emílie Korelová, Václav Vilimský a F. Drahorád udáni pro neničení housenek na
ovocných stromech Okresnímu úřadu v Hradci Králové. Totéž postihlo
V. Tomáška ze Sobětuše, V. Maqátka
z Lubna, Miladu Škavovou a F. Novotného z Nechanic. Mezi nenáročné
úkoly patřily eskorty z vazby v Nechanicích do věznice krajského soudu,
nebo ozbrojený doprovod při převážení větší částky peněz z pošty do banky v Hradci Králové. Odlehčením ve
službě byl dozor při filmových představeních v sokolovně, společně s požární hlídkou člena sboru dobrovolných hasičů. Obdobně byl prováděn
dozor při hudebních produkcích (většinou končily tak, že když četník odešel, stoly byly odstraněny a začala utajená a za okupace zakázaná taneční
zábava) a též při ochotnických divadelních představeních. Mnohem složitější a neveselé bylo vyšetřování příčin
několika sebevražd. I ty jsou jmenovitě v služebních knihách podchyceny. 1. 7. 41 byla šetřena smrt kočího
V. Vondráčka z Kunčic, ke které došlo
ve Starých Nechanicích. Zjištěno, že jej
přejel vůz s nákladem dubových kmenů
pro pilu, když za jízdy spadl pod vůz.

Vyskytly se pouhé dohady, zda usnul,
nebo se neopatrně z kozlíku nahnul.
V denních záznamech se občas objevují i kuriózní případy. Tak uvězněný František Dušek z Myštěvse doznal,
že káranci Václavu Vaníčkovi dodal
paklíče k útěku z věznice u soudu, kde
byl ve vazbě, a to 22. 7. 40 spolu s 50 K
a k tomu deset vajec. Věci uložil v okně záchodku, kde si je Vaníček vyzvedl. Paklíče obdržel od matky kárance (bytem v Káranicích — sic!), aby prý
tak pomohla synovi na svobodu.
6. 8. 40 byla hlášena krádež šatstva
na Hrádku u domkářky Anny Hloupé.
Pachatel odcizil šatstvo a prádlo v ceně asi 2 050 K. Podezřelý z krádeže
byl zjištěn zločinec z povolání Karel Novák z Německé Výskytné, který večer
před krádeží byl v Hrádku a s dcerou
poškozené měl milostný poměr. Pátrání po něm bylo bez výsledku. Smutné
jsou záznamy o dvou potratech. 26. 5.
41 oznámila nemocnice úmrtí manželky rolníka Boženy Chládkové z Kosiček
na otravu krve. Příčinou bylo „vyhnání
cizího plodu“. Pachatelka, porodní bába Josefa Janouchová, byla zatčena
a dána do vazby u soudu v Nechanicích. Krátce nato, 19. 9. bylo hlášeno
těžké onemocnění Otýlie Frymlové
z Hradce Králové, „která si dala plod
ze života vyhnati porodní bábou Annou
Šimáčkovou z Nechanic, což zprostředkoval František Návesník“. Porodní
bába byla zatčena a dodána do vazby
Okresnímu soudu Nechanice, na Návesníka a Frymlovou bylo podáno udání tamtéž.
S přibývajícími válečnými léty, jak
se pro německou Říši stávala vojenská
i hospodářská situace stále svízelnější,
přituhoval i okupační režim v Protektorátě. Toto lze dohledat i ve služebních
knihách četnické stanice, zejména od
roku 1942, kdy došlo k atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.
O tom ale v příští, závěrečné kapitole.
Václav Pražák

Řez okrasných dřevin
a ovocných stromků
Kontakt – Pavel Tichý
telefon 721 558 968

PŘIŠLI JSTE K NÁM
Jak děti řádily na nechanickém dětském karnevalu „ POD PIRÁTSKOU VLAJKOU“.
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ZVEME VÁS K NÁM
Okresní myslivecký spolek Hradec Králové
pořádá z pověření Magistrátu města Hradec Králové
a Městského úřadu Nový Bydžov odboru životního prostředí
Chovatelskou přehlídku trofejí
zvěře spárkaté
ulovené na okrese Hradec Králové v roce 2012
Místo konání: KD Nechanice
Datum: pátek 12. 4. 2013 od 9.00 do 17.00 hodin
sobota 13. 4. 2013 od 9.00 do 17.00 hodin
neděle 14. 4. 2013 od 9.00 do 13.00 hodin

FILHARMONIE HK
Čtvrtek 4. 4. 2013, 19.00 hodin
PERLIVÝ SVĚT OPERETY
Franz Lehár Země úsměvů, Veselá vdova,
Emerich Kálmán Čardášová princezna,
Hraběnka Marica, Carl Millöcker Hraběnka Dubarry,
Leroy Anderson Sleigh Ride, Fiddle-Faddle,
Astor Piazzolla Milonga del Angel, Ferde Grofé Mississippi
Filharmonie Hradec Králové, István Dénes dirigent

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 2013
Pokračuje zápis do tanečního kurzu pro začátečníky.
Přihlásit se můžete osobně v KD Nechanice,
na emailové adrese kdnechanice@seznam.cz,
telefonicky na číslech 495 441 120 a 495 441 966.
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