Zpravodaj
1/12
3 Kč

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

Vážení občané,
MĚSTO NECHANICE
si Vás dovoluje pozvat na

21. MĚSTSKÝ PLES
v pátek 10. února 2012 od 20.00 hodin
do Kulturního domu v Nechanicích

Hraje taneční orchestr LYRA CLUB Jaroslava Perného.

Předtančení, tombola • Ples je nekuřácký
Předprodej vstupenek s rezervací místa od 30. ledna 2012
na podatelně MěÚ Nechanice.

Cena vstupenky s místenkou:
v předprodeji 130 Kč, v den konánív KD 150 Kč.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
v prvním vydání Zpravodaje v letoš
ním roce Vám všem děkuji za spolu
práci v uplynulém roce 2011 při
spravování a rozvoji našeho města.
Děkuji zejména těm, kteří se podílejí
na zkrášlování města včetně místních
částí, a věřím, že budou i nadále po
kračovat s velkým elánem. A to nejen
v oblasti stavebně technické, ale i v ob
lastech nadstavby života, jako jsou
společenské akce, sportovní a kultur
ní vyžití, akce pro lidi bez rozdílu
věku, zájmů či pohlaví.
Vzhledem k tomu, že rozpočet na
rok 2012 bude schvalován v zastu
pitelstvu na začátku měsíce února,
nechci zde zatím uvádět podrobnosti
k možným investičním akcím, které
by se mohly v letošním roce realizo
vat. Bližší informace uvedu v někte
rých příštích vydáních Zpravodaje,
a to zejména po získání informací
o obdržení či neobdržení financí z jed
notlivých dotačních titulů.
Uvedu však několik zajímavých
údajů o tvorbě rozpočtu města
na letošní rok. Oproti roku minulé
mu, tj. 2011, jsou odhadované daňo
vé příjmy poníženy o 5 – 10%. Největší ponížení daní je očekávané
u DPH (daň z přidané hodnoty), a to
zejména s ohledem na změnu způso
bu výpočtu odvodu obcím. Selsky se
dá říct, že stát si nechá větší část
z DPH pro sebe a obcím a městům dá
od letošního roku méně. A to výrazně
méně, protože paradoxně došlo od 1. led
na letošního roku ke zvýšení snížené
sazby DPH z 10 na 14%. A v budouc
nosti ne tak daleké se musíme obávat
jednotné sazby DPH ve výši kolem
20%. Z tohoto budoucího navýšení
opět pravděpodobně obce a města
neuvidí ani korunu, i když politici
dnes slibují něco jiného. Skoro se
nebojím napsat, že slibují cokoliv

a komukoliv. Holt se blíží volby do
zastupitelstev krajů a velké politické
strany tyto volby berou velice prestižně.
Ostatní daňové příjmy jsou pro
letošní rok očekávány o cca 5% men
ší. Pro informaci uvádím, že se jedná
o část odvodů z daní z příjmu fyzic
kých i právnických osob. Očekávané
snížení daňových příjmů přeposíla
ných městu Nechanice od státu (Fi
nanční úřad HK) činí v letošním roce
přibližně 1,5 milionů Kč. Znamená
to, že rovněž tak výdaje města budou
o tuto částku nižší.

Možná si mnozí z Vás v souvislos
ti se zvyšováním daně z přidané hod
noty (DPH) a spotřební daně (jedná
se zejména o spotřební daň u pohon
ných hmot, alkoholu a cigaret) kla
dou otázku, proč jsou neustále navy
šovány. Jedním z hlavních důvodů
bylo a stále částečně je neumění (či
neochota?) vybírat daně z příjmů
od podnikatelských subjektů. Česká
republika patřila mezi ty země v Ev
ropě, kde poměr mezi vybranými da
němi z příjmů zaměstnanců oproti
vybraným daním z příjmů podnika
telů (a to od drobných živnostníků až
po velké firmy) byl nejvyšší. Je pak
samozřejmostí, že za více jak dvacet
let musí tyto nevybrané daně (finan
ce) ve státním rozpočtu chybět. Jistě
mnozí mohou namítnout, že chybí
finance z malé i velké privatizace, rov
něž tak, že chybí více jak bilion ko
run na sanaci bank při jejich odstát
nění atd.
Podstatné je, že letošní rok neče
ká státní rozpočet, a tudíž ani obecní
a v neposlední řadě i rozpočty jednot
livých rodin a občanů, zrovna nějaké
vyskakování. Nezbývá nám nic jiného,
než věřit schopnostem našich osví
cených politiků a odborníků. Snad
již ten příští rok bude o mnoho ra
dostnější.
Mnohá města a obce řeší svou
finanční situaci zvyšováním daně
z nemovitostí. Zejména v posledních
letech zastupitelstva obcí a měst zvy
šují jednotlivé sazby a koeficienty
u daně z nemovitostí a navyšují si tak
příjmy do svých rozpočtů. Pro infor
maci uvádím, že vybrané peníze z da
ně z nemovitostí jsou stoprocentně
odváděny jednotlivým obcím. Zname
ná to, že všechny platby za nemovi
tosti (pozemky, stavby) ve všech katas
trálních územích Nechanic a dalších
šesti místních částí odvádí stát (FÚ
HK) na účet našeho města. Zastupi
telstvo Nechanic zatím ani jednou ne
přistoupilo k navýšení této daně. Ta
to daň se totiž dotkne všech vlastníků
domů či pozemků v Nechanicích
a tím pádem zejména občanů Necha
nic. Zatím převládá názor, že nedo
statek příjmů by měl být nahrazen
získanými financemi z mimorozpoč
tových zdrojů (dotace). Je však otáz
kou, jak dlouho bude tento stav trvat.
Vzhledem k výše uvedenému je
každému z nás jasné, že v letošním
roce město Nechanice bude v převáž
né míře realizovat větší stavební akce

pouze za předpokladu obdržení fi
nancí z mimorozpočtových zdrojů (je
vcelku jedno jestli z peněz evrop
ských, ministerských či krajských).
Vážení spoluobčané,
nový rok jsme letos již tradičně (po
třetí) přivítali v podvečer 1. ledna
slavnostně ohňostrojem na Husově
náměstí. Podobně jako loni se jedna
lo o drobný ohňostroj. Psal jsem již
před dvěma lety, proč se zastupitel
stvo města rozhodlo tento ohňostroj
pořádat a zejména zaplatit. Letos to
pouze připomínám. Důvodem je udě
lat trošku radosti i našim nejmen
ším, kteří nevydrží do silvestrovské
půlnoci, a nevidí tak velké množství
individuálních ohňostrojů.
Vážení občané,
je mi velkou ctí pozvat Vás na již 21.
Městský ples, který se koná v pátek
dne 10.2.2012 v Kulturním domě
v Nechanicích od 20.00 hodin. Těší
me se na Vás a věříme, že si tento ve
čer všichni společně krásně užijeme.
Připravujeme několik překvapení,
která jistě přispějí k dobré náladě
návštěvníků a celkové vynikající at
mosféře slavnostního plesu. Děkuji
předem všem dárcům, kteří dobrovol
ně přispějí do tomboly a tím i ke zvý
šení úrovně našeho plesu.
Vážení a milí spoluobčané,
do roku 2012 přeji za Město Nechanice Vám všem mnoho zdraví, hodně
úspěchů v osobním i profesním živo
tě, trošku tolik potřebného štěstí
a také pevné nervy v mimořádných
situacích.
Jiří Pechar
starosta města
Na základě citace § 39 odst. 1)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů zveřejňuji záměr města
Nechanice, a to:
PRONÁJEM „½ nebytového pros
toru – v objektu budovy čp. 60, Palackého ulice v Nechanicích (sídlo
Zdravotního střediska Nechanice –
bývalý objekt pečovatelské služby)“.
Pronájem nebytového prostoru
možný od 1. 2. 2012.
Informace ohledně výše uvedené
ho pronájmu podá Ing. A. Benešová,
tel.: 498 773 822.
Jiří Pechar
starosta města
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OZNÁMENÍ

Pronajmu
nebo prodám

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 Města
Nechanice o místním poplatku ze psů upozorňujeme občany, že se vybírají místní poplatky pro rok 2012 ve výši:
jeden pes			
druhý a každý další pes

150,- Kč / rok
250,- Kč / rok

prodám rodinný dům v Lubně
o 2 bytových jednotkách
nebo byt v přízemí domu
formou ideální poloviny. Dům se prodává.
Pronájem 4000 Kč měsíčně za byt.
Cena domu 1,8 mil. Kč,
cena bytu v přízemí 800.000 Kč.

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 Města
Nechanice o místním poplatku za provoz systému shro
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra
ňování komunálních odpadů upozorňujeme občany, že
se vybírají místní poplatky pro rok 2012 ve výši:
fyzická osoba		
500,- Kč / rok
děti do 10 let		
400,- Kč / rok
Splatnost místního poplatku do 29. února 2012.

Tel.: 775 061 233

Ing. Andrea Benešová

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
Od Vánoc až do Tří králů…

Prosinec – měsíc nákupů, pečení a příprav na nejkrás
nější svátky roku. V té době prožívaly děti v naší školce
spoustu krásných chvil: mezi návštěvou a nadílkou Miku
láše a jeho pomocníků, ,,čertím dnem“, vyráběním dáreč
ků pro rodiče a nadělováním pod stromečkem, či tradič
ním výletem předškoláků na vánočně vyzdobený zámek
Hrádek pilně nacvičovaly tanečky, písničky a básničky…
A to vše proto, aby mohly potěšit svým vystoupením sou
rozence, rodiče i prarodiče, které jsme v předvánočním
čase pozvali na společné setkání u stromečku všech tří
oddělení do tělocvičny ZŠ. Na závěr vydařeného odpole
dne jsme si společně s diváky zazpívali několik známých
koled.

Předškoláky pak čeká v lednu zahájení Plavecké školy,
letos poprvé v Hořicích, návštěva 1. třídy ZŠ Nechanice
a v neposlední řadě zápis do prvních tříd ZŠ!

K příjemné vánoční atmosféře v naši MŠ přispěla svým
vystoupením i zpěvačka L. Helligerová s programem, na
zvaným ,,Půjdem spolu do Betléma“, do kterého se děti
aktivně zapojily zpěvem známých koled a hrou na nejrůz
nější hudební nástroje.
6. 1. 2012 k nám zavítali Tři králové, kteří přišli nejen
na koledu, ale také popřát hodně štěstí do nového roku.
Děti ze ,,Čtyřlístku“ se jim pochlubily, jaké Tři krále si
vyrobily ony samy.

Všechny děti pak určitě budou vymýšlet masky na kar
neval, ale o tom, jak se jim to povedlo, vás budeme infor
movat zase příště…
B. Lehká
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HLEDÁNÍ JEŽÍŠKA 22. 12. 2011
Již po osmé jsme se těsně před vánočními svátky vy
dali za pomoci Anděla na bílém koni „Hledat Ježíška“. Se
šli jsme se u Kulturního domu v Nechanicích a na uvíta
nou nám zahráli trubači, které každoročně zve paní Ilona
Matoušková, vedoucí Odboru kultury Městského úřadu
Nechanice. Letos si mohli všichni účastníci zapálit svou
svíčku v lucerničce „Betlémským světlem“, které přivezli
skauti. Anděl vedl pastýře do „neznáma“. Po chvíli začaly
cestu osvětlovat svíce a na konci stál lucerničkami ozáře
ný stromek. Pod ním v jesličkách na seně ležel malý Ježí
šek. Kolem dokola hořely velké louče z dřevěných špalků.
Všechny pastýře pozdravil Josef s Marií. Místo darů jsme
Ježíškovi zazpívali několik známých koled za doprovodu
paní Marty Korbelové (příčná flétna) a pana Petra Souka
la (kytara). Děti pak dostaly malé překvapení. Pro zahřá
tí byly připraveny teplé nápoje a něco malého sladkého
k zakousnutí.
Doufáme, že jsme zpříjemnili dětem i dospělým jed
no předvánoční odpoledne a navodili alespoň trochu té
vánoční nálady, kterou nám počasí odepřelo. Děkujeme
všem našim sponzorům (SRPDŠ, Jiřímu Čáslavskému,
Pavlu Pokornému a Janu Studenému) i všem, kteří pomá
hali při přípravě a zdárném průběhu akce panu Peško
vi za louče, Lucii Tomáškové, Radkovi Martincovi, Haně
Bergerové ml., Haně Bergerové st., Evě Lukášové, Jitce
Vodrážkové, Romanu Kmentovi, Robinu Havranovi, Editě
Pokorné a děvčatům z 5.A Sabině Matouškové, Kristýně
Bednářové, Anetě Truhlikové a Veronice Šijanové.
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE!
Eva Havranová

Projekt Technický labyrint v ZŠ a MŠ Nechanice
V roce 2011 naše škola uspěla v dotačním řízení a zís
kala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost v celkové výši 4 370 000,- Kč.
Projekt, který bude zahájen v březnu 2012 a potrvá
do 30. 11. 2014, je určen všem žákům základní školy
včetně speciálních tříd. Jeho cílem je prostřednictvím čin
nostních aktivit motivovat žáky ke vzdělávání v přírodo
vědných a technických oborech, zlepšit podmínky a mož
nosti pro rozvíjení manuální zručnosti žáků a propojit
teoretické poznatky s činnostmi typu „udělej si sám“.
Vytvořením metodických listů a pracovních postupů pro
laboratorní cvičení a práci se stavebnicemi i dalšími po
můckami chceme podpořit efektivitu a kontinuitu práce
v uvedených oblastech po celou dobu školní docházky.
Při práci s materiály se snažíme rozvíjet technické my
šlení a tvořivost. Ke zvýšení zájmu o povolání technic
kého směru, praktické poznávání oborů lidské činnosti
i pracovního prostředí jsou zařazeny exkurze a programy
v různých řemeslných dílnách.
Obsahem projektu jsou aktivity:
1. Technický labyrint
2. Inovace výuky předmětu práce s technickým materiálem
3. Exkurze a programy pro žáky
4. Výstupní školní projekty pro žáky 5. a 9. ročníků
Z projektu budou pořízeny demonstrační pomůcky,
ale také konstrukční, optické a elektro stavebnice. Dojde
k modernizaci vybavení školní dílny, účasti žáků všech roč
níků na exkurzích nebo programech v řemeslných dílnách.

Získané finanční prostředky na tento projekt jsou ne
investičního charakteru a finance na přebudování nevy
hovujícího prostoru současné školní dílny musí zajistit
škola ve spolupráci se zřizovatelem. V návaznosti na sní
žený rozpočet Města Nechanice a prostředky investované
do rekonstrukce školní budovy a budovy MŠ byl v roce
2010 a 2011 ponížen rozpočet školy oproti roku 2009
o 600 000,- Kč . V roce 2011 jen úhrada plynu, el. ener
gie, srážkové vody, vodného a stočného činila cca 76%
provozní dotace.
I přes tyto skutečnosti věřím, že se nám projekt po
daří úspěšně zrealizovat a přispěje k motivaci žáků pro
získávání poznatků a dovedností v přírodovědných před
mětech, rozvoji manuální zručnosti, pečlivosti, trpělivos
ti, představivosti, estetického cítění a logického myšlení.
Zároveň získají dovednosti v oblasti práce s technickými
materiály, stavebnicemi, pomůckami, přístroji a audiovi
zuální technikou, které budou užitečným vkladem do je
jich dalšího života.
Škola uspěla v období od roku 2005 již v mnoha gran
tových titulech, ale tento je objemem získaných finanč
ních prostředků i náročností nejvyšší. Pro srovnání – roz
počet školy na provoz v roce 2011 činil 2 700 000,- Kč
a 70 000,- Kč nám zřizovatel poskytl na spolufinancování
realizovaných grantů.
Mgr. Jaroslava Pavlů
ředitelka školy

-4-

Nechanice 12.indd 4

24.1.2012 12:28:46

ADOPCE AFRIKA
Vážení přátelé,
již od prosince roku 2005 žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ
Nechanice podporují formou adopce na dálku pod zášti
tou humanistického hnutí Centrum narovinu v projektu
„Adopce afrických dětí“, chlapce Willise Ochieng Odundo
z Kisumu, Rusing Island, Keňa.
Adoptovaný chlapec plní 11. rokem školní docházku
– základní a střední školu. V roce 2012 bude končit stu
dium závěrečnou zkouškou. Poté může ještě 2 roky stu
dovat nástavbu.

Možnost chodit pravidelně do školy má díky školné
mu, které pravidelně zasíláme na konto KB Praha. Tuto
částku jsme v počátcích hradili z dobrovolného vstupné
ho získaného na akcích školy. V současné době ji získává
me hlavně sběrem starého papíru.
Všem, kteří přispěli, děkujeme.
Přejeme Ti, Willisi, mnoho zdaru a úspěchů v tvém ži
votě i ve škole!
Irena Nováčková
zástupce ředitele školy

Filipíny a naše škola!!
Ptáte se zajisté, co máme my, ZŠ Nechanice, a Filipíny
společného? ...překvapivá odpověď zní „mnoho“. Téměř
každý den v týdnu jsme v kontaktu s jazykovými lektory
na Filipínách. Letos se poprvé účastníme zcela nového
projektu zaměřeného na zlepšení komunikace žáků v an
glickém jazyce. Pomocí čtyř nových notebooků získaných
z grantu a programu SKYPE mohou naše děti komuniko
vat s druhou stranou jen za pomoci webkamery a mikro
fonu. Jsou rozděleny do čtyř stanovišť a každá skupina
má přiděleného svého vlastního lektora, se kterým si 45
minut povídá na dané téma. Projekt se rozběhl začátkem
prosince a účastní se ho děti od 5. – 9. třídy. Pár dní tr
valo sladění některých detailů, ale to se týká každé nově
zaváděné věci, takže nyní můžeme spokojeně konstato
vat, že projekt běží tak, jak by měl. Vzhledem k tomu, že
zajistit na výuku rodilého mluvčího je v současné době
velmi obtížné, komunikace přes internet je dalším stupín
kem, jak přinést živou angličtinu do tříd.
První krůčky byly velmi obtížné, děti se navzájem
s lektory představovaly a cvičily spellování, válčily s po
rozuměním a mluvením. Nyní, kdy opadla první ostýcha
vost a strach z neznáma, se pokouší aktivně spolupraco
vat s lektory.

O svém životě, studiích, přáních nás pravidelně infor
muje ve svých dopisech, vždy dostáváme i školní zprávu
a vysvědčení.

Necháme na žácích, aby připojili pár postřehů a komentářů:
-	Péťa: „…dozvíme se něco víc o jejich zvycích, zlepšujeme
si vztahy mezi sebou, protože si radíme a pomáháme!“
-	Áďa: „Je to dobré procvičení angličtiny a výslovnosti,
tady nemám na výběr a nutí mne to odpovídat!“
-	Míša: „Dozvídáme se aktuální věci, kolik tam právě mají
hodin, co dělají… říkají nám i věci z osobního života,
jaké je počasí, co dávají u nich v televizi, a tak… Jen nás
mrzí občasné ztráty spojení i to, že mají jiný přízvuk!“
Mgr. Jarmila Čechová
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Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři,
nový rok 2012 je rokem pro mateřská centra velmi důle
žitým. První MC u nás totiž spatřilo světlo světa právě
před dvaceti lety a Síť MC, která dnes sdružuje kolem 330
mateřských center, působí již deset let.
My v Nechanicích jsme v loňském roce oslavili páté
narozeniny a jsme velice rádi za přízeň, kterou nám po
celou dobu od našeho vzniku projevujete. V průběhu
od vzniku MC dosud jsme zaregistrovali jako členy MC
95 rodin se 162 dětmi z Nechanic a místních částí
a z okolních vesnic (Lodín, Kobylice, Kunčice...). Zorgani
zovali jsme 27 veřej
ných akcí – například
Drakiády, Cesty se svě
týlky, Dětské dny a kar
nevaly. 30 akcí bylo
určených pouze členům
MC, jednalo se o růz
ná setkání v herně MC,
Silvestrovský rej, kam
paň Táta dneska frčí,
oslavy narozenin MC
a další.
Pro dospělé jsme
uspořádali 30 kurzů
a přednášek – předpo
rodní kurzy, kurzy flo
ristiky, přednášku o aro
materapii, atd. Pro

děti bylo v průběhu let
otevřeno 13 kroužků
– například výtvarný
kroužek, cvičení, angličtina, hudební kroužek, přírodo
vědný, ale i divadelní kroužek. Během pěti let se vybudo
valo zázemí mateřského centra v kulturním domě, dětské
hřiště, dále se získaly finanční prostředky pro pořádání
ekologických programů. MC se prezentovalo v nechanic
kém Zpravodaji, ve Zpravodaji Mikroregionu Nechanic
ko, Hradeckém deníku, Bulletinu Sítě MC v ČR, časopise
Máma a já, vystoupili jsme 2x v Českém rozhlase.
To vše by ale nešlo bez obrovského nasazení všech
lidí, kteří se o chod mateřského centra starají, ale ani bez

lidí, kteří mateřské centrum sponzorují. Těm všem bych
velice ráda za MC poděkovala. Zmínila jsem některé
kroužky, které tu jsou pro naše děti. Mezi velmi oblíbené
kroužky patří ten, který již několik let s menšími přestáv
kami vede Hanka Kafková, a o něm vám dnes trošku více
napíšeme. Kroužek „Zpíváme a tancujeme s Ájou“ je ur
čen pro děti od 12 měsíců do tří let. Jeho obsahem jsou
pohybová říkadla, jednoduché lidové písně, rytmizace ří
kadel, poslech hudby, hra na Orffovy nástroje, jednodu
ché tanečky, … dalším cílem je vypěstování pohybového
cítění, koordinace pohybů, vnímání hudby. Nejoblíbeněj
ším říkadlem je Loď
ka nebo Brambora.
A taneček? Jednoznač
ně Brum, brum, med
vědi. Jelikož jsou děti
velké šikulky, vše před
vedly tatínkům, babič
kám a dědečkům na
vánoční besídce. Tu
trochu trémy všichni
přehlédli a užili si spo
lu s dětmi krásné od
poledne. Po besídce už
zůstaly maminky v cent
ru samy a pustily se
do výroby látkových
ozdob na vánoční stro
meček. Největší odmě
na na děti čekala pár
dní před Vánocemi
v solné jeskyni Arnika,
kde je obří solné pískoviště se spoustou hraček a sklu
zavkou. Novinkou pro všechny byla „Solná mlha“.
Děti si zde krásně hrály a maminky mohly alespoň
chvíli v předvánočním shonu relaxovat v pohodlných
křeslech. Rádi mezi sebou přivítáme nové kamarády,
scházíme se každou středu a čtvrtek v herně MC, ale přijít
se můžete podívat i do herny každé pondělí dopoledne
od 9.00–12.00.
Hana Kafková a Hana Jarošová

ZPÍVAVÉ
NOVINY
Ženský komorní sbor Can
tus feminae připravil adventní
koncert pro klientky, zaměst
nance a přátele Domova soci
álních služeb ve Skřivanech.
Společně se sborem vystoupil
také flétnový soubor Berušky
ZŠ Libčany. Příjemnou atmo
sféru koncertu završilo společ
né zpívání známých českých
koled.
Petr Semerák
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Z NAŠÍ HISTORIE
Josef Knaifl – advokát chudých

5. část
Také Místní národní výbor v Nechanicích měl vůči
Knaiflovi nemálo výhrad, a proto se mu snažil život všeli
jak znepříjemňovat. Tak například vzhledem k tomu, že
měl pronajatý kus louky, mu byla v roce 1953 předepsána
dodávka 100 kusů vajec a 20 kg masa. Při tom choval pár
slepic na dvorečku a králíky v králíkárně, kozy již ne. Po
chopitelně, že se odvolal. Velkoryse s dodávkou vajec sou
hlasil, maso odmítl splnit. Při projednávání jiné stížnosti
na MNV 7. dubna 1954 byl za přítomnosti pracovníka mi
nisterstva zemědělství přinucen podepsat prohlášení, že
je nepřípustné, aby dosavadním způsobem psal svá podá
ní a intervence státním orgánům. Toto nedodržel, říci si
nedal, což mu bylo později orgány ONV a KNV vytýkáno.
Nebyly to ovšem první napomenutí a tresty.
Již 24. února 1949 byl zatčen a tři týdny držen
ve vazbě. Dne 16. března je datována jeho stížnost mini
stru spravedlnosti Čepičkovi, že nebyl dosud vyslechnut.
Příčinou jeho uvěznění bylo to, že neoprávněně použil
petičního práva a zorganizoval petici, pod kterou sbíral
podpisy spoluobčanů za zachování soukromé ordinace
a praxe primářovi nemocnice MUDr. Karlu Řezáčovi, jež
byla z příkazu ONV zapečetěna, a požadoval, aby tento
lékař nemusel opustit Nechanice.
Orgány státní moci nadále hledaly příležitost, jak za
mezit činnosti advokáta chudých, jak se Josefu Knaiflovi
začalo přezdívat. Příležitost se naskytla v podání, které
vypracoval Františku Novotnému, dělníku Pozemních sta
veb, národní podnik, z Lodína. Ten se zastal svého svobod
ného, nemocného bratra Jaroslava, který jako soukromě
hospodařící zemědělec na výměře 4,93 ha dostal v nuce
ném pachtu přiděleno dalších 6 ha nekvalitní zemědělské
půdy. Při tom J. Novotný plnil za pomoci bratrovy rodiny
stoprocentně dodávky, pouze odmítal vstoupit do JZD.
Došlo k tomu, že JZD v době léčení J. Novotného neopráv
něně sklidilo jeho louku, svedlo dobytek do společného
ustájení a zabralo hospodářský prostor v jeho usedlos
ti, kde měl bratr František uskladněn stavební materiál.
Ve stížnosti na MNV a JZD v Lodíně, kterou Knaifl F. No
votnému vypracoval, byly použity v afektu výrazy, jež byly
kvalifikovány jako urážka veřejného činitele. V soudním
řízení vedeném soudcem B. Potůčkem byl F. Novotný od
souzen na čtyři měsíce s podmínkou na dva roky, Knaifl

za trestný čin nápomoci k trestnému činu na tři měsíce
podmíněně na tři roky. Rozsudek končí poučením soudu,
aby obžalovaný příště každého, kdo za ním přijde o radu
a pomoc, vyhodil. Jako vedlejší trest propadl ve pro
spěch státu psací stroj, na kterém byla stížnost napsána.
21. září 1959 se ke Knaiflovům dostavil tajemník MNV
Čeněk Neuman a člen rady MNV Antonín Horáček a z pří
kazu finančního odboru ONV stroj odnesli. Přestože byli
oba odsouzení později amnestováni, na zabavený psací
stroj se amnestie nevztahovala, ačkoli Knaifl ve vylučova
cí žalobě dokazoval, že se jedná o cizí majetek, konkrétně
jeho vnučky, zděděný po zemřelé matce. Psací stroj mu
vrácen nebyl.
Poslední zaznamenání hodný pokus likvidovat advo
káta chudých se udál velice rafinovaným způsobem. Při
vyřizování spisové agendy jezdil Knaifl za žadateli po ves
nicích na motorovém kole zn. Sachs. To proto, aby tito,
často velmi staří lidé, nemuseli cestovat do Nechanic.
V červenci 1953 mu byl zadržen řidičský průkaz vydaný
v roce 1950 a byl dopravním inspektorátem VB v Hradci
Králové vyzván k přezkoušení z nových dopravních před
pisů. Celá akce byla zinscenována a je nabíledni, že ři
dič při testech ze složitých městských křižovatek nemohl
s úspěchem projít. Třikrát byl přezkušován, psal proseb
né dopisy orgánům bezpečnosti, ve kterých se odvolával
na svou revoluční minulost, ale nic nepomáhalo. Pak mu
zbylo již jen kolo.
V písemnostech po Josefu Knaiflovi lze najít i něko
lik kuriózních záležitostí. Například žádost B. Kvačko
vé o přiznání otcovství vůči J. Vilímskému, spor Zuzany
Doležalové s jejím bývalým zaměstnavatelem – rolníkem
v Sobětuši, ke kterému nastoupila do práce pod slibem
manželství, stížnost Jana Dostála ze Starých Nechanic
o náhradu za škody způsobené Rudou armádou, spor
Jaroslava Dundy z Kunčic o exekučně zabavenou krávu
v době nepřítomnosti, kterou koupil u paní Košťálové
ve Zvíkově, ovšem bez právoplatného pasportu zhotove
ného manželkou starosty, žádost manželky R. L. o pro
minutí zbytku trestu manželovi za znásilnění patnáctileté
nevlastní dcery, či odpor skupiny rolníků a jejich manže
lek proti rozorání mezí a násilnému tlaku ke vstoupení
do JZD v Suché, nazývané vzbouřením na vsi.
(Pokračování příště)
Václav Pražák,
prom. hist.

STŘÍPKY Z NECHANIC

Činnost občanského sdružení Spolku přátel Nechanicka
Spolek přátel Nechanicka je občanským sdružením,
které zahájilo svou činnost začátkem loňského roku.
Mezi své cíle si stanovilo ochranu a zachování kulturních,
přírodních a historických hodnot na území Nechanicka
včetně její trvalé rehabilitace pro zachování dalším gene
racím. Hlavním nosným úkolem, který si spolek vytkl,
je obnovení pomníku T. G. Masaryka, který stával před
budovou Základní školy v Nechanicích. Na začátek je to
úkol nesnadný, vyžadující značné úsilí a časovou nároč
nost, ale domníváme se, že ne nerealizovatelný. Dále chce
me podporovat či iniciovat další činnosti, které povedou

k záchraně kulturního dědictví v rámci Nechanicka. Další
informace o sdružení včetně stanov najdete na www.nechanice.cz/spolky-a-sdruzeni.
Historie pomníku T. G. Masaryka se začíná psát již
od 20. let 20. století, kdy byl zřízen komitét pro postave
ní Masarykova sirotčince a na jeho postavení probíhala
veřejná sbírka. O několik let později byl z ekonomických
důvodů tento záměr zrušen a část vybraných finančních
prostředků byla převedena na komitét pro postavení po
mníku T. G. Masaryka. Toto sdružení zvolilo lokalitu před
nově postavenou budovou Masarykovy obecné školy, jejíž
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slavnostní otevření se uskutečnilo 18. září 1932 a nesla
jméno prvního československého prezidenta, podobně
jako většina škol postavených ve 20. a 30. letech 20. sto
letí. Záhy byl komitétem přijat návrh arch. Viléma Kvas
ničky z Prahy a sochaře Josefa Bílka z Hořic a začalo se
se stavbou. Pomník byl postaven 29. července a 4. srpna
1935 byl slavnostně odhalen k 85. narozeninám T. G. Ma
saryka. Jednalo se o figurální pískovcový pomník v nad
životní velikosti a na vysokém soklu. Pomník svou kom
pozicí a proporcemi navazoval na objekt školy. Přesné
rozměry se bohužel nedochovaly, pouze dobové fotografie
a pohlednice.
Socha na tomto místě dlouho nezůstala. Před blížící
se německou okupací byla ukryta a zazděna v suterénu
školy. Po skončení války byla socha vrácena zpět na své

místo a již 28. října 1945 byly k pomníku kladeny květiny
a věnce. Další osud pomníku je smutný a sporný. Z ar
chivních zdrojů se dozvídáme, že dne 28. 11. 1959 byl
pomník ze svého podstavce „odborně“ sejmut pracovní
ky kamenické školy v Hořicích. V následujících letech byl
odstraněn i jeho sokl. Pravdou je, že pomník v depozitáři
hořické kamenické školy není a zmizel neznámo kam.
Naší snahou je obnovit pomník včetně soklu, proto
pokud byste někdo měl další informace ohledně vzhledu
a historie pomníku (fotografie či ústní informace), prosím
sdělte nám je.
Kontaktní email: pomnikTGMnechanice@email.cz

Dárek Štolbově knihovně

z oborů, které přednášel na Univerzitě Karlově. K tomu
patří beletristicky zpracované vzpomínky na kamaráda
z koncentračního tábora Terezín a jeho otce, ruského za
jatce za první světové války. Spisek je nazván prostě jmé
nem tohoto přítele – Oto Ginz.
Ve sborníku věnovaném knihovně najde čtenář práce,
jež nestihl, nebo z politických důvodů v době normaliza
ce, nemohl publikovat. Pracoval v té době jako signalista
a hradlař na dráze. Jednotlivé statě se týkají klasické rus
ké literatury – Gogola, Šolochova, Solženicyna, ale také je
zde studie „T. G. Masaryk a předválečné Rusko“, či rozbor
díla literárního vědce a překladatele Bohumila Mathesia
a závěrem nejzávažnější příspěvek „Asimilace – Židé v no
vodobých dějinách“.
Přestože se jedná o odbornou publikaci, jistě najde
i své čtenáře, ty, kteří mají blízko k problematice literární
tvorby a výkladu židovské otázky. Kniha je poctou literární
mu vědci, jehož potkaly nelehké životní peripetie, ale který
společně se svou ženou se vždy rád vracel do Nechanic.
V. Pražák

Mnozí nechaničtí rodáci, které životní osudy zanesly
jinam, se stále živě zajímají o současné dění ve městě.
Mezi ně patří i Mgr. Zdeňka Fraňková-Kolářská, dcera bý
valého ředitele měšťanské školy a dlouholetého veřejného
činitele.
V minulém roce se paní Fraňková věnovala zpracování
dosud neuveřejněné písemné pozůstalosti svého manžela
a jednotlivé studie vydala knižně pod titulem „Slavistické
reminiscence – výbor z textů Jiřího Fraňka“. V prosinci
tuto knihu věnovala Štolbově knihovně.
Jedná se o doplněk rozsáhlého díla vysokoškolské
ho profesora, jež čítá více než pět set publikovaných pří
spěvků za jeho života, jak v různých odborných časopi
sech, sbornících, tak v doslovech a překladech v řadě
knih. Z tohoto počtu je sto vědeckých a odborných prací

Za Spolek přátel Nechanicka
Radek Mejstřík

Uplynulý rok
ve Štolbově městské knihovně
v Nechanicích
Opět je tu nový rok a s ním malá statistika o činnosti
nechanické knihovny v roce 2011.
Knihovna hospodaří s 13645 svazky knih vlastního fon
du, 4685 svazky knih výměnného fondu (to je fond knih,
které nechanická knihovna dodává neprofesionálním
knihovnám v rámci své regionální činnosti) a odebírá 23
titulů různých časopisů (dětských, zábavných i naučných).
Knihovnu a její pobočky v Suché a Tůni v minulém
roce navštívilo 3495 čtenářů, kteří si vypůjčili 9176
knih pro dospělé, 1925 knih pro děti a 4789 časopisů.
Mírně se zvýšila návštěvnost webových stránek knihov
ny (670 vstupů) i internetu z PC v prostorách knihovny
(554 uživatelů).
A co dělala knihovna pro své návštěvníky?
Uspořádala opět několik akcí jak kulturních, tak i na
učných, např.:
• Výstava postaviček z knih V. Čtvrtka – na ní se velkou
mírou podílely děti z družiny při místní ZŠ.
• Tradiční „Pasování prvňáčků na čtenáře“ – tentokrát
se po prohlídce knihovny uskutečnilo ve velkém sále
kulturního domu, kde knihovna sídlí, divadelní před
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stavení. Pasovaným prvňáčkům zahráli starší kamará
di divadlo o strašidlech.
• „Týden knihoven“ – Pro nemoc knihovnice byl odložen
a proběhl v menším měřítku pro menší skupiny dětí v poz
dějším termínu. I přes to děti přinesly namalované obráz
ky, zjišťovaly, co všechno v knihovně najdou, a knihovna
získala 15 nových dětských i dospělých čtenářů.
• „Cesta knihy ke čtenáři“ – vyprávění o tom, jak se kni
ha dostane z knihkupectví na regál do knihovny, kde
si ji může čtenář vypůjčit.
• „Březen, měsíc knihy“ – Co je knihovna – první návště
va knihovny malými předškoláčky.

Během roku bylo knihovnou uspořádáno na chodbě
kulturního domu dalších 7 výstav převážně z prací dětí
zdejší ZŠ, ale i ze zdrojů zapůjčených z Knihovny města
Hradce Králové.
Štolbova městská knihovna se i v novém roce 2012
těší na své stávající čtenáře, ale i na ty nové, kteří třeba
navštíví některou akci a ta je do knihovny přiláká i jako
čtenáře.
Na závěr bych ráda poděkovala za naši knihovnu
i za čtenáře paní Mgr. Zdeňce Fraňkové-Kolářské za kni
hu, jejímž autorem je její manžel.
Hana Kramářová, knihovnice

PŘIŠLI JSTE K NÁM
Saskií Burešovou a panem Josefem Laufrem podvečer
plný příjemného povídání.
Vytvářeli jsme také dekorace na „Vánoční dílně“ za lek
torské pomoci pí Havranové, Jedličkové a Novákové.
Vánoční koncerty probíhaly jak v kulturním domě, tak
i v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Pěvecký sbor Can
tus feminae nastudoval se svými přáteli Pavlicovu vánoční
mši. Kostel byl opět plný posluchačů, kteří si odnášeli
krásný hudební zážitek.
Pro mladé pan Vlačiha zorganizoval Vánoční českoslo
venské hity.

Poslední dva měsíce roku 2011 byly pořádány akce
s vánoční tématikou. Mohli jsme navštívit Tichou noc
v nechanickém kostele a vstupným přispět na opravu
varhan. Rozsvěceli jsme vánoční strom na náměstí, kde
účinkovali hlavně naši nejmenší. Putovali jsme s dětmi
pohádkou za Vánoční hvězdou.
První víkend v prosinci jsme připravili výstavu bet
lémů. Byla doplněná prodejní vánoční vazbou a šperky
z dílny děvčat Líbalových, které velmi pomohly i s insta
lací celé výstavy. Myslím, že se tato výstava podle ohlasů
návštěvníků podařila. Betlémů jsme měli zapůjčeno přes
padesát. Na příští rok máme přislíbenou repliku Tře
bechovického betlému. Tak se můžete těšit. Všem, kte
ří nám betlémy zapůjčili či na výstavě aktivně pomáhali,
moc děkujeme.
Ve spolupráci s Mikroregionem Nechanicko jsme se
„Setkali s legendami“ a prožili s paní Naďou Urbánkovou,

S rokem 2011 jsme se rozloučili „Posezením s Klu
bem důchodců“.
Doufáme, že si každý našel v programové nabídce to,
co ho potěšilo.
Ilona Matoušková
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Předsilvestrovské
posezení
Již několikrát vyjádřili na různých akcích občané
Sobětuše zájem o častější sousedská setkávání. V pátek
30. prosince, předposlední den v roce 2011, tak uspořá
dali Sobětušští „Předsilvestrovské posezení“. Organizová
ní celé akce se ujala KMŘ spolu s SDH Sobětuš. Občer
stvení opět dodaly místní babičky a maminky. A stoly se
prohýbaly pod množstvím různých dobrot. Ať už chlebíč
ků, jednohubek či sladkostí.
Jak je již v Sobětuši při podobných setkáních zvykem,
patřilo odpoledne dětem. Soutěžilo se o ceny, k dispozici
bylo malování křídami, dětská diskotéka a další zábavné
hry. Pro děti vše vyvrcholilo v 18 hodin ohňostrojem. Pro
dospělé to však byl začátek příjemného večera. Ohňostroj
ošéfovali někteří tatínkové. A nutno podotknout, že vý
hradně z vlastních zdrojů.
Večer pak pokračoval družnými diskusemi spoluobča
nů, kteří se dnes už potkávají jen velmi zřídka. Důkazem
toho je účast nejstaršího občana Sobětuše, pana Oldřicha

Huška s manželkou Marií nebo manželů Šolcových. Té
měř všichni statečně vydrželi do půlnoci.
Celá akce měla veliký ohlas mezi sousedy. Sejdeme se
opět na Pohádkovém karnevale v sobětušské škole.
Petr Čukat
Martina Vobořilová DiS.

ZVEME VÁS K NÁM
Srdečně zveme děti i dospělé na

Všechny tancechtivé zájemce
opět zveme do KD Nechanice na

v sobotu 28. ledna 2012 v 15 hodin

K tanci Vás vyzveme
reprodukovanou hudbou
v sobotu 28. ledna 2012

Malované
písničky
hraje: Divadlo ANFAS Praha

Vstupné: děti 30,- Kč a dospělí 40,- Kč

TANEČNÍ
VEČERY

Upozorňujeme přihlášené občany,
že odjezd autobusu
do Filharmonie Hradec Králové
na operetu Ples v opeře,
který odehraje Moravské divadlo Olomouc,
je v pátek, dne 10. února 2012 v 18.00 hodin
z Husova náměstí v Nechanicích.

od 19 hod.

Vstup pouze ve společenském oblečení.

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 2012
Pokračuje zápis do tanečního kurzu pro začátečníky.
Přihlásit se můžete osobně v KD Nechanice, na emailové adrese kdnechanice@seznam.cz
a telefonicky na číslech 495 441 120 a 495 441 966.

Skupina HANKY PANKY
srdečně zve na pořad

FILHARMONIE HK

Pronajmeme byt
4 +1 I. kategorie
v Nechanicích na Husově náměstí.
Informace na telefonním čísle

722 691 081

TECHTLE MECHTLE !

Zbrusu nový zábavný pořad známé travesti skupiny HANKY PANKY z Prahy, která pro velký úspěch již poněkolikáté
do našeho města přiváží svou novou show, která se těší stále větší oblibě. Na jevišti slečny Stefany, Dolores,
Sofia a Alex, v civilním životě Martin, Lukáš, Libor a Aleš, uvedou zcela nový pořad, plný známých hudebních melodií,
vtipů, nadsázky a komických scének, při kterém se pobaví všechny věkové generace, od nejmladších až po ty nejstarší.
Nebude chybět řada nestárnoucích zpěvaček a zpěváků jako jsou Petra Janů, Hanka Zagorová společně s Drupim,
Lucie Bílá, Těžkej Pokondr, ale i Chris Norman, rocková babička Tina Turner, Annie Lenox společně s Arretou Franklin,
George Michael a řada dalších. Nenechte si ujít pořad, který slaví úspěch v řadě vyprodaných kulturních domů
v Čechách i na Slovensku.

KDY: 19. 2. 2012 od 16:00 hodin • KDE: KD Nechanice • VSTUPNÉ : 230 Kč, 250 Kč na místě
Nechanický zpravodaj vydává redakční rada města Nechanice, nákladem 500 ks, cena výtisku 3,- Kč.
Uzávěrka č. 2/2012 do 10. 2. 2012. 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.
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