Ohlédnutí za nevšední akcí „Noc kostelů“
V pátek 27. května 2011 se prvním rokem konala v Nechanicích celorepubliková „Noc
kostelů“. Akci organizovala obecně prospěšná společnost Hradecký venkov, spolu s
Římskokatolickou církví Nechanice a městem Nechanice.
V rámci programu byla zpřístupněna věž, včetně historických hodin a zvonice. V lodi kostela
byla instalována výstava fotografií na téma „Jak šel čas“ a dále výstava Muzea východních
Čech „Křtiny“. Součástí expozice byla i výstava řemeslných výrobků z kurzů, které pořádala
naše společnost v regionu. Ovšem asi největšímu zájmu se těšila výstava prostřených tabulí –
svatební, hudební a stolování našich babiček.

K dispozici byla ochutnávka mešního vína, grilované dobroty a výborný gulášek z
potravinářské školy ze Smiřic. K poslechu hráli žáci ZUŠ Melodie z Hořic, jenž má svou
pobočku i v Nechanicích.

Hlavní večerní program začal vystoupením děčínského instrumentálně-vokálního souboru
Solideo. Vystoupení se setkalo s velkým ohlasem díky netradičním hudebním nástrojům, ale
i pro zajímavé a vtipné představení těchto nástrojů. K vidění byla například vzdušnicová
šalmaj, lidové flétny, gemshorny, bicí nástroje, nástroje ze zvířecích rohů, aj.

Děkujeme všem návštěvníkům, kterým není lhostejný osud nechanických varhan a zakoupili
si vstupenku nebo přispěli dobrovolným vstupným. I přes nepřízeň počasí je výtěžek z akce
neuvěřitelných 13 101,-Kč.

Teď se jistě ptáte a co dál? Za tuto částku bychom toho opravdu moc neopravili. Naším cílem
je společně dát dohromady 30% nákladů na opravu varhan a v závěru roku si může
Římskokatolická farnost Nechanice požádat o dotaci Královéhradecký kraj, kde můžeme
získat potřebných 70%. Oprava varhan je v současné době odhadnuta na 350 000Kč.
Proto si Vás již dnes dovolujeme pozvat na pátek 25. listopadu 2011 na adventní sbírku
„Tichá noc“ do kostela v Nechanicích. Návštěvníky opět čeká koncert a bohatý program
s prohlídkou věže, ukázkami natahování hodin a výkladem.
Závěrem děkuji všem, kteří přispěli k báječné atmosféře a pomohli celou „Noc kostelů“
organizačně zajistit.
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