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Beránek Náchod, a. s.

uvádí v dubnu
Úterý
1. 4. 2008
V 19.00 hodin

Bylinkáø Pavel Váòa
Pøednákový sál
mìstského divadla
Vstupné: 50 Kè
Pøedprodej od 17. 3. 2008

Ètvrtek
3. 4. 2008
V 19.00 hodin
SLEVA

Swing sextet a hosté
Gábina Koèí  zpìv,
Milan Kauba  jazzová kytara
Vstupné: 130 Kè
Pøedprodej od 17. 3. 2008

Nedìle
13. 4. 2008
V 15.00 hodin

R. Snítil: O Dobru a Zlu
Divadelní spoleènost
Julie Juritové
Vstupné: 60, 50, 40, 30 Kè
Pøedprodej od 18. 3. 2008

Úterý
15. 4. 2008
V 19.00 hodin

Krytof Akustik Best of Tour II.
Vstupné: 350, 330, 310 Kè
Pøedprodej od 18. 3. 2008

Støeda
16. 4. 2008
V 19.00 hodin
SLEVA

Irvin Veny (klarinet),
Ivo Kahánek (klavír)
Koncert ab. cyklu
 skupina K
Vstupné: 130, 110, 90, 70 Kè
Pøedprodej od 26. 3. 2008

Ètvrtek
17. 4. 2008
19.00 hodin

Stoletý Egon Hostovský
Literárnì hudební veèer s Olgou
Castiellovou  Hostovskou
Malý sál mìstského divadla
Vstupné: 40 Kè
Pøedprodej od 27. 3. 2008

Úterý
22. 4. 2008
19.00 hodin

Vietnam 2007
Dia show
MUDr. Ladislava Holuba
Pøednákový sál mìstského
divadla
Vstupné: 50 Kè
Pøedprodej od 4. 4. 2008

Úterý
29. 4. 2008
19.00 hodin

Gwalarn
Bretoòské a keltské písnì
Vstupné: 100 Kè
Pøedprodej od 10. 4. 2008

Støeda
30. 4. 2008
19.00 hodin

E. Rostand: Cyrano z Bergeracu
Divadlo F. X. aldy Liberec
Pøedstavení ab. cyklu
 skupina A
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kè
Pøedprodej od 10. 4. 2008

Literárnì hudební veèer  Stoletý Egon Hostovský
Egon Hostovský, který by se 23. února letoního roku doil 100 let, patøí k pøedním èeským prozaikùm 20. století, i kdy
vìtinu ivota proil v nedobrovolné emigraci a vìtina jeho knih vyla poprvé v zahranièí. Narodil se v rodinì majitele
nevelké textilní továrny v Hronovì, studoval na náchodském gymnáziu a ji jako støedokolský student vydal první
povídky. Tato etapa jeho ivota se odrazila i v jeho pozdìjí literární tvorbì. Pozvání na veèer pøijala dcera Egona
Hostovského paní doktorka Olga Castiellová, rozená Hostovská, která ije v Praze. S milým a vzácným hostem si pøiblííme
ivotní osudy naeho významného rodáka a v ukázkách i reflexi náchodského regionu v jeho díle. Veèer pøipravila Lydia
Batecká ve spolupráci s Aleem Fettersem.
PØEDPRODEJ VSTUPENEK v Informaèním a cestovním centru na Kamenici v Náchodì.
Otevírací doba: pondìlípátek 8.0017.30 hodin, sobota 8.3011.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na oznaèené programy pro dritele prùkazù MìÚ v Náchodì, ZTP a ZTP/P. Prùkazy na vyzvání pøedlote
pøi kontrole vstupenek. Vozíèkáøi mají po telefonickém nahláení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.
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Mìsíc
ochrany
ivotního prostøedí
Duben bývá v posledních letech sdìlovacími prostøedky vyhlaován mìsícem
ochrany ivotního prostøedí. Jaro ji zpravidla bývá v plném proudu, nový ivot se
v èistých svìích barvách zaèíná klubat
na svìt. Na zimu chceme rychle zapomenout. Pøesto se nám neustále vrací pinavou edí, zahnívajícím neshrabaným listím posetým svìtlými plastovými a papírovými symboly naí doby. Povalující se
odpadky veho druhu nás provázejí cestou do zamìstnání, na sídlitích kolem
domù, v rekreaèních lesích, podél cest,
v pøíkopech u silnic a chodníkù. Zvlátì
hojným semenitìm obalù veho druhu
jsou okolí parkovi v obchodních centrech,
kde vìtina z nás tráví v posledních letech stále více èasu. Je tomu skuteènì
tak? Vidíme to tak vichni?
Tuím, e se leckterý ètenáø zeptá, zda
je vùbec nutné se tím zabývat, tøeba vìtinu z nás zanechává nepoøádek v poklidu
a jen meninì vadí! Ta a se postará
a nejlépe za své, kdy to neschopní majitelé nebo správci pozemkù nezvládají nebo
zvládat ani nechtìjí... Je to otázka, na
kterou není tøeba dle mého názoru odpovídat, protoe v dnení rychlé, bezohledné, vlastní JÁ preferující a navíc kastovnictvím prorùstající spoleènosti máme èas

jen pro sebe a své èi úzce skupinové zájmy. V místech, kde trávíme vìtinu svého ivota, pøestáváme pínu a nepoøádek
vidìt. Okolí vnímáme jen tak napùl, ve
se nám zaèíná jevit v samozøejmých, nemìnných stereotypních a pro ná ivot
v nedùleitých liniích. Pokud se nám daøí,
je nám ve ostatní lhostejné. Svou osobní potøebu potìit se také nìèím jiným
ne úspìchem v zamìstnání, napø. krásou, umìním, sportem, kulturou èi pøírodou uspokojíme jinde  zpravidla o dovolené, nìkdy o víkendu a jen dál od domova, nejlépe za hranicemi a tomu podøizujeme vechno.
Spojit dnes dohromady ochotné ruce,
které se nestydí a najdou si èas pomoci,
uklidit, zamést spoleèný dvùr èi vyhrabat
a vyèistit zaneøádìné plochy kolem paneláku na sídlitích se nedostává, a nejen
k tomuto
Chci se mýlit a vìøit v èlovìka, jen si
aktivní ochranu pøírody nedává do souvislostí jen jednou do roka se Dnem Zemì
22. dubna. V èlovìka myslícího více na
druhé ne na sebe, kterému není lhostejné místo, v nìm tráví vìtinu svého ivota a svým ivotním stylem chce spoluvytváøet pøíjemné prostøedí kolem sebe.
Ing. Jaroslav Rohulán, místostarosta
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Zprávy

z radnice
Èíselný popis u kadé
zprávy pøedstavuje pomìr
hlasù pøi hlasování
PRO-PROTI-ZDREL SE.

Zastupitelstvo mìsta 25. 2. 2008

Jednání zastupitelstva mìsta se zúèastnilo 24 zastupitelù.
Rozpoèet mìsta Náchoda
na rok 2008
24-0-0
l ZM schválilo rozpoèet mìsta Náchoda
na rok 2008 èlenìný dle paragrafù vèetnì pøíloh a souhlasilo s tím, e rozpoètová opatøení na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úøadu (v plné výi)
se stávají souèástí rozpoètu mìsta na bìný rozpoètový rok po písemném doruèení, pokud rada mìsta nerozhodne jinak.
Na nejbliím jednání zastupitelstva mìsta budou vdy dána zastupitelùm na vìdomí.
l ZM povìøilo radu mìsta dle zákona
o obcích provádìt rozpoètová opatøení do
výe 300 tis. Kè.
Rozpoèet na rok 2008 je sestaven jako
vyrovnaný a poèítá s pøíjmy a výdaji ve
výi 310 262 000 Kè.
V prùbìhu jednání byla navýena pøíjmová èást rozpoètu o 2 100 000 Kè a tato
èástka bude urèena na rozdìlení v rámci
rezervy na sport.
14-0-9
Majetkoprávní úkony obce
lZM schválilo nabytí pozemku è. 1122/7
o výmìøe 127 m 2, který tvoøí souèást
Denisova nábøeí. Pozemek bude do vlastnictví mìsta Náchoda pøeveden formou
bezúplatného pøevodu od ÈR  Úøadu pro
zastupování státu ve vìcech majetkových.
Jedná se o pozemek, který byl veden ve
zjednoduené evidenci a po digitalizaci byl
pøeèíslován.
23-0-0
l ZM schválilo prodej èp. 19 Vápenka, se
stav. parcelou è. 207 a pozemkovou parcelou è. 1393 ve v k. ú. Stárkov. Zároveò zastupitelé schválili vyjmutí tohoto
objektu ze soupisu prodejù dle Zásad prodeje domù, aby nemovitost mohla být
nabízena k prodeji tøetím osobám prostøednictvím realitní kanceláøe s celostátní pùsobností.
23-0-0
l ZM schválilo zámìr spoleèného prodeje stavební parcely è. 118 a pozemkové
parcely è. 2068 v Náchodì s tím, e spoluvlastník seene kupce za uvedenou cenu
4000 Kè/m 2, který pøedloí zámìr na
vyuití tohoto pozemku. Jedná se o pozemky v prostoru vedle radnice v ulici
Krámská, na kterých je v souèasné dobì
umístìno provizorní tìrkové parkovitì
a kontejner na papírový odpad. 23-0-1
l ZM zamítlo prodej pozemkù è. 511
a è. 513/1 k. ú. Staré Mìsto nad Metují.

Jedná se o pozemky v Náchodì-Starém
Mìstì nad Metují na konci ulice Pod Lipím na svahu za adatelovým domem èp.
272. Odbor ivotního prostøedí navrhl pozemky ponechat ve stávajícím stavu, zahrnout do mimolesní zelenì a tím zachovat jejich ekologicko-stabilizaèní funkci
v krajinì a mìstském prostøedí. Odbor
výstavby nedoporuèil prodej tohoto pozemku z dùvodu problematického pøístupu na
sousední pozemek.
22-0-2
l ZM souhlasilo s provedením výkupu nemovitostí od ÈEZ Správa majetku, s. r. o.,
Dìèín dle návrhu za cenu do 999 500 Kè.
Jedná se o pozemky potøebné k realizaci
pøeloky silnice II/303 na Hronov.
24-0-0
l ZM schválilo nabytí èásti pozemku
è. 113/12 v Jizbici u Náchoda za cenu
50 Kè/m2. Dojde tak k majetkovému narovnání s majiteli pøilehlého domu èp. 66.
24-0-0
l ZM schválilo nabytí èásti stavební parcely è. 2943 v ulici Raisovì darovací smlouvou od Královéhradeckého kraje. Dojde
tak k pøevodu 1 m2 pozemku pod objektem èp. 18161817 (døíve sídlo Èeské
pojiovny). Pøi geometrickém zamìøení
byl zjitìn pøesah chodníku.
24-0-0
l ZM schválilo nabytí èásti pozemku
è. 1961/3 v trase pøipravované cyklostezky a chodníku NáchodDolní Radechová za cenu dle znaleckého posudku. Pozemek je nyní ve vlastnictví ÈR  Øeditelsví silnic a dálnic a je souèástí silnice
I/14.
23-1-0
l ZM schválilo nabytí èásti pozemku
è. 23/1 v ulici Za Vodou za cenu 100
Kè/m2 vèetnì úhrady nákladù souvisejících s prodejem. Pøi zamìøení oprav komunikace Broumovská bylo zjitìno, e
napojení místní komunikace ulice Za Vodou je z èásti na tomto pozemku, který
je v soukromém vlastnictví.
24-0-0
l ZM schválilo prodej èásti pozemku p. è.
786/42 v Bìlovsi firmì Chovservis, a. s.,
za cenu 600 Kè/m2. Firma chce svùj pøilehlý objekt èp. 522 rekonstruovat a zajistit pøístup do areálu budovy ze strany
Mánesova nábøeí.
16-2-6
l ZM schválilo vyøazení terénního automobilu zn. NIVA z majetku mìsta vèetnì
jeho prodeje Lesùm mìsta Náchoda, spol.
s r.o., za cenu 10 000 Kè.
23-0-1
l ZM schválilo prodej volných bytových
jednotek Praská 683/8 a 783/10 dle
výsledku výbìrového øízení a prodej bytové jednotky Praská 1525/5 dle zásad
prodeje bytù stávajícím nájemníkùm, kteøí
nyní projevil i zájem.
24-0-0
l ZM schválilo výkup parcely è. 2046/
21 v ulici U Cihelny za cenu 150 Kè/m2
vèetnì úhrady nákladù spojených s prodejem stranou kupující. Dojde tak k majetkovému narovnání pozemkù pod místní
komunikací.
24-0-0

l ZM schválilo výkup parcely è. 1434/8
o výmìøe 127 m2, která je dotèena místní komunikací Nový Svìt za cenu 19 800
Kè vèetnì úhrady nákladù souvisejících
s prodejem. Jedná se rovnì o majetkové
narovnání pozemkù zabraných místní
komunikací.
24-0-0
Pojmenování mostù a lávek
24-0-0
l ZM rozhodlo podle zákona o obcích
o nových názvech náchodských mostù
a lávek.
Mosty:
most v Braci  Braecký
most na Drtinovo námìstí
 Staromìstský
most v Myslbekovì ulici  Na Skalce
most v ul. Nìmcové  Pod Nemocnicí
most u Husova námìstí  Pivovarský
most v Lázeòské ulici  Lázeòský
most v ulici U Zbrojnice  Bìloveský
most u celnice  Slánský
most pøes Støelu  Nad Støelou
most v Malém Poøíèí  Poøíèský
Lávky:
lávka v Braci za Bartoòovou tkalcovnou
 Za Tkalcovnou
lávka v ulici Bratøí Èapkù  U Zimního
Stadionu
lávka na Hamrech  Pod Strí
lávka u benzinové pumpy (Benzina)
 Nad Splavem
lávka do lesa Montace  Do Montace
(pùvodní návrh Pod Montací neproel,
název Do Montace byl schválen pomìrem
hlasù 14-2-8)
lávka u staré stáèírny  Promenádní
lávka v Malém Poøíèí  Na Lukách
lávka v Pekle za Ostrovy
 Na Ostrovech
lávka v Pekle  Pekelská
Územní plán  èásteèná úhrada
nákladù na poøízení zmìn
24-0-0
l ZM schválilo zpoplatnìní ádostí podaných na zmìnu Územního plánu sídelního útvaru Náchod dle stavebního zákona
takto:
1. ádost o zmìnu v rozsahu jeden rodinný dùm, jedna rekreaèní chata, zahrada
 1000 Kè
2. ostatní ádosti (vìtí rozsah)  3000 Kè
3. ádosti, které bude adatel poadovat
projednat individuálnì, budou hrazeny dle
skuteèných nákladù.
Regenerace panelového sídlitì Plhov
v Náchodì  5. etapa
23-0-1
l ZM schválilo projekt Regenerace panelového sídlitì Plhov v Náchodì  5. etapa.
lZM schválilo pøedloení projektu do Programu podpory bydlení pro rok 2008
 Podpora regenerace panelových sídli
pro rok 2008 a schválilo spolufinancování projektu ve výi min. 30 % rozpoètovaných nákladù projektu.
V roce 2008 se bude pokraèovat v opravì místních komunikací a chodníkù ulice
Pøíkopy a ulice Kostelecká vèetnì øeení
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køiovatek. V rámci 5. etapy se plánují
úpravy intuitivnì vytvoøených cest ulice
Kostelecká, Havlíèkova, Pøíkopy  u cukrárny. Pøedmìtem ádosti je také úprava zelených ploch v centrální èásti sídlitì. Mezi ulicemi Pøíkopy a Kostelecká je
nevyhovující asfaltový povrch, který døíve slouil pro sportovní aktivity dìtí. Výstavbou nových a moderních høi je tento asfaltový povrch nevyuitý. Obyvatelé
sídlitì Plhov navrhli upravit lokalitu
a vybudovat odpoèinkové místo  park
s mobiliáøem. Sídlitì bude dále doplnìno chybìjící zelení a mobiliáøem  lavièky, odpadkové koe a stojany na kola.
ZU Náchod  stavební úpravy a pøístavba èp. 247 v Tyrovì ulici 24-0-0
l ZM prohlásilo, e Mìsto Náchod má zajitìny finanèní prostøedky na plynulé financování realizace tohoto projektu.
V návrhu rozpoètu roku 2008 jsou v investièních výdajích zajitìny potøebné finanèní prostøedky mìsta Náchoda  4,5
mil. Kè (podíl mìsta ve výi 7,5 % oèekávaných nákladù 60 mil. Kè).
Uvedené prohláení o zajitìní finanèních
prostøedkù na plynulé financování realizace projektu je pøílohou k ádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operaèního programu NUTS II Severovýchod.
Pøeloka silnice II/303
Náchod-Hronov
24-0-0
l ZM schválilo pøíkazní smlouvu o zajitìní pomoci pøi výkupu pozemkù v trase
budoucí pøeloky komunikace II/303.
Úèelem této smlouvy je specifikace pravidel a zmocnìní starosty mìsta Náchoda
k podpisu smluv o smlouvách budoucích
kupních jménem Královéhradeckého kraje. Pro výkup potøebných pozemkù bude
uvolnìno Královéhradeckým krajem od
bøezna 2008 10 mil. Kè pro výkupy
v roce 2008 a dalí èástka bude uvolnìna v roce 2009. Uzavøením této smlouvy
bude urychlen postup pøípravných prací
na této pøeloce.
Zpráva kontrolního výboru
21-0-3
l ZM vzalo na vìdomí pøedloenou zprávu o ukonèení kontroly v Mìstském støedisku sociálních slueb v Náchodì.
l ZM doporuèilo radì mìsta vypsat výbìrové øízení na správu a provozování
plakátovacích ploch na území mìsta Náchoda.
Cyklostezky v Kladském pomezí 22-0-0
l Mìsto Náchod s partnery Mìsto Hronov, Kudowa Zdrój a Vysoká Srbská pøipravuje projekt do Operaèního programu
pøeshranièní spolupráce Èeská republika
 Polská republika 20072013.
Mìsto Náchod bude pøedkládat do ádosti úsek cyklostezky v ulici Na Stri. Ulice
Na Stri je ve zklidnìné èásti mìsta
a patøí k základní komunikaèní síti mìsta, která je pøevánì vyuívána cyklisty
a chodci. K opravì v rámci projektu cyklostezek je urèen úsek od zúení u po-

zemku Autoklubu ATAS k Myslbekovu
mostu. Projekt øeí rekonstrukci stávající
komunikace, délka cyklostezky je 263 m.
l ZM schválilo Dohodu o spolupráci na
projektu, dále povìøilo radu mìsta projednáním a schválením drobných zmìn
této dohody pøed podáním ádosti do Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika  Polská republika
20072013 a souhlasilo se spolufinancováním ve výi min. 10 %.
Èesko-polské komunikace
v Kladském pozemí
22-0-0
Mìsto Náchod s partnery Nové Mìsto nad
Metují a Kudowa Zdrój pøipravuje projekt
do Operaèního programu pøeshranièní
spolupráce Èeská republika  Polská republika 20072013.
Mìsto Náchod bude pøedkládat do ádosti dva úseky Stavební úpravy místní komunikace  Na Stri v Náchodì a Silnice III/01420 BraecStaré Mìsto.
Ulice Na Stri je souèasnì oznaèena jako
cyklotrasa è. 22, která prochází Náchodem podél øeky Metuje. K rekonstrukci
je urèen celý úsek od mostu v ul. Nìmcové a k pozemku Autoklubu ATAS. Délka komunikace je cca 624 m.
Silnice III/01420 je souèástí znaèených
cyklotras regionálního a nadregionálního
významu è. 22, 4034 a 4020, které propojují èeské a polské pøíhranièí v turistickém regionu Kladské pomezí. Komunikace III/01420 tvoøí spojnici mezi silnicemi I/14 a I/33. V rámci projektu bude
obnoven ivièný kryt komunikace III. tøídy vèetnì rekonstrukce odvodnìní. Zaèátek úseku je pøed ostrou levotoèivou zatáèkou u nového mostního objektu poblí
areálu ÈOV. Konec úseku je za køiovatkou s místní komunikací vedoucí pøes
most na Drtinovo námìstí. Délka upravovaného úseku je 1130 km. Správcem
komunikace je SÚS Královéhradeckého
kraje.
l ZM schválilo Dohodu o spolupráci na
projektu, dále povìøilo radu mìsta projednáním a schválením drobných zmìn
této dohody pøed podáním ádosti a rovnì souhlasilo se spolufinancováním ve
výi min. 10 %.

TELEGRAFICKY:

l ZM vzalo na vìdomí zprávu o privatizaci mìstských bytù. V souèasné dobì je
zprivatizováno pøiblinì 75 % bytového
fondu.
24-0-0
l ZM schválilo poskytnutí pùjèky spoleènosti Lesy mìsta Náchoda, spol. s r. o., ve
výi 3 585 960 Kè v roce 2008 na rekonstrukci lesní cesty k Maliòáku.
24-0-0

Rada mìsta 4. 3. 2008

Jednání rady mìsta se zúèastnilo pìt radních, pozdìji est.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy

o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene se spoleèností KA Contracting ÈR,
s. r. o., na pozemku p. è. 1197/1 v k. ú.
Náchod. Vìcné bøemeno bude zøízeno za
úplatu a KA Contracting ÈR, s. r. o., uhradí vekeré náklady související se zøízením a zápisem bøemene do katastru nemovitostí. Bøemeno spoèívá v uloení teplovodního potrubí pod povrchem uvedené
pozemkové parcely mezi stávající výmìníkovou stanicí èp. 236 do budovy èp. 874
v ulici Na Hamrech.
5-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy se
spoluvlastníky domu èp. 555 v ulici afránice. Smlouva se týká zruení vìcného
bøemene  udrování silnièního pøíkopu,
který v této ulici ji delí dobu není. Vekeré náklady související se zruením vìcného bøemene uhradí spoluvlastníci domu.
5-0-0
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem èásti pozemku p. è.
2177 ve dvoøe mezi domy v ulici Praská, Palachova a Nìmcové pro stavbu montované garáe. Smlouva bude uzavøena
na dobu urèitou s platností od 1. 1. 2008
do 28. 2. 2016. Jedná se o novou smlouvu, pùvodní zanikla z dùvodu úmrtí pøedchozího adatele.
6-0-0
l RM souhlasila s tím, aby firma ISRAMCO dále pokraèovala s výstavbou bytových
jednotek na èásti pozemku è. 110/65
v k. ú. Staré Mìsto n. M. (sídlitì u nemocnice). Bude se jednat o výstavbì dalích dvou bytových jednotek v prostoru
pod silnicí.
6-0-0
Zvýení záloh
za nebytové prostory
6-0-0
Vzhledem k trvalému rùstu energií a dlouhodobému neupravování výe záloh za
sluby u nebytových prostor mìsta Náchoda, které jsou pronajímány, je tøeba
navýit objem finanèních prostøedkù na
úhradu plateb dodavatelùm.
l RM schválila zvýení záloh na sluby
u nebytových prostor v majetku mìsta Náchoda od 1. 4. 2008.
Stavební úpravy sociálního zaøízení,
nový plot a dìtské høitì na Jiráskovì
koupaliti
6-0-0
l RM souhlasila s výbìrem zhotovitele
a uzavøením smluv o dílo:
 na opravu èásti oplocení areálu a stavební úpravy sociálního zaøízení na Jiráskovì koupaliti v Náchodì se spoleèností
Prùmstav Náchod, s. r. o.
 na dodávku dìtského høitì na Jiráskovo koupalitì se spoleèností Tomovy parky, s. r. o., Karlovice-Radvánovice, Turnov.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila rozíøení sociální komise
a jmenovala paní Jiøinu Zítkovou, pracovnici MìSSS Marie Náchod, novou èlenkou
od 1. 3. 2008.
5-0-0
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Kronika
V únoru 2008 se narodili:
Tomá Vyky
Michael Vale
Barbora Hanzlová
Luká Hejèl
Sonja Kostyynová
Elika Nedìlková
Tomá Kuru
Jakub Tuèek
Lucie Thérová
Kristýna Beranová
Amanta Gyurácsová
Tomá Kolesár
Daniel Souèek

Lucie Rùèková
Anna Rùèková
Anna Èejpová
Rosalie Oïanová
Sára Langrová
Valerie Rigová
Jolana Radoòová
Kristýna Hejzlarová

V únoru 2008
uzavøeli manelství:

1. 2.
Jan Segeè, Smiøice
Romana plíchalová, Náchod
29. 2.
Pavel Kanìra, Náchod
Marcela bánková, Náchod

Oblastní spolek ÈÈK v Náchodì
poøádá ve dnech 8.13. èervna 2008
Oblastní studijní støedisko na Pavlátovì louce
v Novém Mìstì nad Metují

Výuka první pomoci dìtí a mládee je
jednou z nejdùleitìjích aktivit Èeského èerveného køíe. Oblastní spolek ÈÈK
v Náchodì poøádá kadoroènì Oblastní
studijní støedisko pro dìti ve vìku 10
15 let. Urèeno je pøedevím pro dìti,
které mají zájem se první pomoci nauèit
nejen teoreticky, ale pøedevím prakticky. Bìhem estidenního pobytu je zajitìna odborná výuka, besedy se èleny IZS
(hasièi, policií, záchranáøi), ale i soutìe
o ceny, sport, hry, táborák, karneval èi

diskotéka. O záitcích úèastníkù vypráví
kronika, ve které ji po mnoho let pøibývají dalí a dalí stránky. A dodatkem ke
kronice je sám ivot, ve kterém dìti dokáí vyuít získané znalosti, poradit si ve
sloitých situacích, kdy dochází k ohroení zdraví nebo ivota.
Pøihláky si mùete vyzvednout na OS
ÈÈK v Náchodì, Praská 1759 (u parkovitì na Hamrech).
Blií informace: L. Zelená
 tel. è. 491 423 200, 606 576 058.

Èeský èervený køí upozoròuje obèany
V loòském roce zahájila v ÈR  konkrétnì ve
mìstech Brno, Zlín a Ostrava, nyní i Olomouc
a Pardubice, èinnost spoleènost Sanaplasma  farmaceutická spoleènost s ústøedím ve výcarsku. V uvedených mìstech zøizuje centra odebírající
krevní plazmu, která je jako farmaceutická surovina zpracovávaná ve výcarsku na léèiva.
Odbìry krevní plazmy jsou výhradnì
placené, za získání nových klientù je nabízena finanèní odmìna. Èeský èervený
køí v této souvislosti prohlauje, e placené odbìry krevních sloek jsou v rozporu s tendencí prosazovanou dlouhodobì v EU i ve svìtì, dle ní získávání
krve a krevních sloek má být zaloeno
na dárcovství bezplatném. Dùvodem pro
bezplatné dárcovství je pøedevím bezpeènost pøíjemce transfúzních pøípravkù
 vyvolání poptávky po placených odbìrech zákonitì otevírá prostor k tomu, aby

se dárci krve staly osoby nevhodné, které jsou i pro nevelkou finanèní odmìnu
motivovány k tomu, e nesdìlí úplné informace o svém zdravotním stavu a svém
chování, co mùe výraznì ohrozit právì bezpeènost transfúzních pøípravkù.
Dle názorù odborníkù rovnì mùe dojít
nárùstem klientely plazmaferetických
center k poklesu dárcù plné krve a tím
eventuálnì i nedostatku plné krve, resp.
erytrocytù (zejména ve vyjmenovaných
lokalitách).
Z tìchto dùvodù Èeský èervený køí,
který stál u zrodu bezplatného dárcovství krve, stávajícím ani potenciálním dárcùm krve èi jejích sloek nemùe doporuèit, aby se stali placenými klienty
poskytujícími krevní plazmu spoleènosti
Sanaplasma, a doporuèuje, aby pøedevím
v zájmu bezpeènosti pøíjemcù transfúzních pøípravkù darovali bezplatnì svou
krev.
L. Zelená,
øeditelka OS ÈÈK v Náchodì

Sluníèkový den
pro oputìné dìti 2008
Nadaèní fond Rozum a Cit poøádá
17. dubna ji tradiènì svoji celorepublikovou sbírku na podporu oputìných dìtí
a pìstounských rodin. Do projektu Sluníèkový den se v letoním roce zapojí na
1400 studentù støedních kol ze 70 mìst
Èeské republiky a pøes 60 mateøských
a základních kol. V ulicích se budete moci
setkat s kovovými plackami nebo magnetkami nesoucími symbol naí sbírky  sluníèko. Cena pøedmìtu je 30 Kè. Výtìek
sbírky bude pouit na nákup zdravotnických, rehabilitaèních a výukových pomùcek pro dìti vyrùstající v pìstounských
rodinách. Nadaèní fond dále pravidelnì
podporuje sluby odborné pomoci pøi výchovì dìtí v pìstounské péèi a aktivity
slouící k rozvoji náhradní rodinné péèe.
Více informací o nadaèním fondu a náhradní rodinné péèi naleznete
na www.rozumacit.cz pøípadnì
na www.pestounskapece.cz. Èinnost fondu mùete podpoøit i zasláním dárcovské
SMS ve tvaru: DMS ROZUMACIT na
èíslo 8777. Prosím, pomozte nám pomáhat i Vy!

Zápis

dìtí do náchodských mateøských kol
pro kolní rok 2008/09
se uskuteèní ve dnech
5. a 16. kvìtna 2008
v dobì od 12.00 do 13.00 hod.
V této dobì musí rodièe podat závaznou pøihláku, kterou obdrí v konkrétní M.
Pøednostnì budou pøijímány dìti v posledním roce pøed zahájením povinné
kolní docházky.
Eva Foøtová, vedoucí odboru kolství,
kultury, sportu a cestovního ruchu,
Mìstský úøad Náchod

Èarodìjnice na Dobroovì
30. 4. 2008 se u po tøetí spoleènì sejdeme na Dobroovì na Èarodìjnickém veselí. V pøípadì pøíznivého poèasí vás èeká pohádkový les,
dobré jídlo a pití, trocha hudby a veliká hranice, na ní spoleènì spálíme
zimu v podobì èarodìjnice. Dozvíte
se podrobnosti o festivalu Náchodská
Prima sezóna, o tom, co by vám bìhem festivalového týdne rozhodnì nemìlo uniknout a vstoupíme spoleènì
do prvního kvìtnového dne. Tìí se
na vás poøadatelé O. s. Náchodská
Prima sezóna, KÈT Náchod a mìsto
Náchod.

duben 2008
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Základní umìlecká kola
J. Falty v Náchodì

poøádá cyklus koncertù pro dìti a rodièe
Seznámíme Vás s irokou kálou hudebních nástrojù, které se na kole vyuèují, a pøedvedeme ukázky klasického
a moderního tance.
22. dubna 2008
16.00 hodin
6. kvìtna 2008
15.00 hodin
6. kvìtna 2008
16.30 hodin
Koncertní sál ZU.

Spoleènì za úsmìv 2008
Obchodní drustvo KONZUM vypsalo
grantový projekt pro neziskové organizace z oblasti sociáních slueb. Na 15
vybraných projektù bude rozdìleno 300
tis. Kè.
Termín uzávìrky: 30. 6. 2008
Blií informace získáte v centrále spoleènosti KONZUM, obchodní drustvo
v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 553 332, 465 553 341
nebo na www.konzumuo.cz

Ji druhým rokem cvièíme s vámi
V loòském roce zahájila základní kynologická organizace v Náchodì sérii kurzù.
Jejich úèelem bylo a je nabídnout pomocnou ruku pøi uèení pejskù umìní souití
s èlovìkem, ale také být ku pomoci v momentech, kdy nastanou problémy.
Kadý, komu se splnilo pøání mít svého
ètyønohého pøítele, se døíve nebo pozdìji
ocitl tváøí v tváø øeení mnoha rùzných
otázek. Jsou to otázky týkající se krmení,
oèkování, výchovy.
Mnohdy nás trápí pøivolání, které nepochybnì potøebujeme pøi souití s naím
psím pøítelem den co den, jindy nás ná
miláèek tahá kam chce on a ne my. Moná jenom potøebujete seznámit svého pejska s jinými svého druhu a nauèit ho správnì se mezi nimi chovat.
A právì pro Vás, kteøí hledáte spoleènou
øeè se svým ètyønohým kamarádem, je tu
tým zkuených instruktorù pøipraven pomoci vám nejen s nácvikem prvkù poslunosti, které se vám mohou hodit, ale zodpoví i otázky, s nimi se na nì obrátíte.

Zveme na Den otevøených dveøí
ve studijních tøídách v Z T. G. Masaryka
V posledních letech dochází k velkým
zmìnám ve kolství zejména v pøístupech,
formách a metodách uèení. Zvyuje se
zájem o specifické potøeby dìtí. Dosud se
ve zvýené míøe vìnovala pozornost dìtem s problémy v uèení nebo chování.
Ovìøili jsme si, e nejménì stejnou mìrou je tøeba se vìnovat dìtem, které byly
obdaøeny schopnostmi a snahou rozvíjet
své vìdomosti a dovednosti a samy mají
o uèení zájem.
I v letoním roce pøipravujeme pøijímací øízení do speciální tøídy pro áky se zájmem o studium.
Tato tøída by mìla být alternativou proti primì na gymnáziu. Naím cílem není
vychovat z dìtí malé vìdátory, ale umonit jim získat zejména vestranné studijní
dovednosti, aby se jim co nejvíce zvìtila
ance na úspìné studium na støedních
kolách. Vechny zájemce zveme, aby se
ve støedu 23. 4. mezi nás pøili podívat.
Od 8.30 do 15 hodin se budete moci
podívat na prostøedí, v jakém se nai áci
vzdìlávají, prohlédnout si kolu, odborné
uèebny a úèastnit se vyuèování (do 11.35
hodin) ve studijních tøídách. Pøímo od dìtí
mùete získat informace, zeptat se jich
na vlastní zkuenosti a udìlat si tak pøedstavu, jak taková tøída umí pracovat a zda
se jim samotným vyuèování líbilo. Pokud
se vám nehodí uvedený termín, lze domlu-

vit i návtìvu v jinou dobu. Vechny zájemce o ivot v naí kole uvítáme a provedeme kolou.
Co nabízíme:
 úroveò výuky srovnatelnou
s víceletým gymnáziem
 podle zájmu ákù rozíøenou výuku
jazykù nebo pøírodovìdných pøedmìtù
 ve fyzice a chemii více laboratorních
prací
 nìmecký jazyk jako druhý cizí jazyk
 vyuèující podporující vlastní tvoøivou
práci ákù
 úèast v soutìích a olympiádách
 práce v pìknì vybavených odborných
uèebnách fyziky, chemie, zemìpisu, inf.
centra
 poèítaèové uèebny s poèítaèi pøipojenými k internetové síti
 velmi dobrá pøipravenost ákù
k pøijímacím zkoukám i ke studiu na
støedních kolách
V této tøídì jsou pozmìnìny uèební plány tak, aby co nejvíce vyhovovaly této skupinì dìtí.
V esté tøídì je navíc hodina matematiky v dìlené tøídì, kde se zamìøujeme zejména na zlepení logického mylení. Od
sedmé tøídy se dìti specializují. Vybírají si
buï zamìøení na jazyky (dalí cizí jazyk),

Øada letoních kurzù zaèíná ji 16. 4.
na cvièiti ZKO Náchod za rybníkem Pilný v Náchodì (smìr Dolní Radechová,
vlevo), kde se dozvíte podrobnìjí informace, nebo volejte p. Borkovcová mob.
723 221 872.
www.sweb.cz/zkonachod
Èeský kynologický svaz, Základní kynologická organizace è. 245, Náchod

nebo na pøírodovìdné pøedmìty  matematiku, fyziku, pøírodopis a chemii.
V kadém roèníku bude zajitìna prostupnost mezi standardními tøídami a tøídou specializovanou. V pøípadì potøeby
nebo zájmu mohou tedy dìti pøestoupit ze
specializované tøídy do tøídy standardní,
a pokud se uvolní místo, i naopak.
Podmínky pøijetí:
Pøijímací zkouky (14. 5. od 8 hod.
 pøihláku doruèit do 12. 5.)
 vìdomostní test z matematiky, èeského
jazyka a veobecného pøehledu
 pøijati budou áci na základì poøadí,
které vzejde z výsledkù tìchto testù
a prospìchu ve kole
 nebo úspìnì sloené zkouky do primy gymnázia (ák nepøijatý pro velký
poèet uchazeèù), pøijetí bez pøijímacích
testù, pouze na základì pohovoru a pøedloení rozhodnutí z gymnázia.
Vekeré blií informace a pøihláku lze
získat na webových stránkách koly
(www.zstgmnachod.cz) nebo pøímo
v základní kole T. G. Masaryka,
Náchod, popø. na telefonních èíslech
491 428 345, 491 428 609
a na e-mailových adresách.
Pøihláky lze zaslat na uvedené adresy,
Roman.Odvarka@zstgmnachod.cz
Marie.Dlohoskova@zstgmnachod.cz
nebo pøímo na adresu koly: Základní
kola T. G. Masaryka, Bartoòova 1005,
547 01 Náchod
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Jazz na Prima sezónì
Náchodská Prima sezóna se kadý rok
snaí vytvoøit v Náchodì atmosféru evokující pøíbìhy z knih Josefa kvoreckého. K tomu patøí neodmyslitelnì i jazzová hudba. I letos se budeme snait potìit vechny milovníky tohoto hudebního
ánru, a proto jsme opìt pøipravili tradièní jazzový veèer v Beránku. Pozvání pøijali muzikanti zvuèných jmen. Mùete se
tedy tìit na koncert vestranné umìlkynì Jany Koubkové a jejího kvartetu a také
na èeskoslovenský Rado Tarika kvintet
se skvìlým basistou Tomáe Baroem,
kterého Náchodtí znají i z loòského pùsobení v unikátním projektu Danny Smiøický and Náchodská Prima sezóna jazz
band, dále zahrají Ondøej Ètveráèek na

tenor saxofon, Rado Tarika na altsaxofon, Ondrej Krajòák na klavír a Majo
evèík na bicí. 4. kvìtna se mohou návtìvníci koncertu v náchodském Beránku tìit i na náchodský big band ZU
F. A. Band a také na následnou jamm
session v kavárnì hotelu Beránek. Jazzová hudba ale nebude znít jen v Beránku
a jen v tento jediný den. Pøipravujeme
i koncerty v sále restaurace Vatikán, kde
by jazz mìl zaznít také. V neposlední øadì
jsou pøipraveny i jazzové dílny pod vedením èlenù Rado Tarika kvintetu a dalích skvìlých mladých jazzmenù. Urèitì
sledujte tisk, plakáty a vysílání TéVé Náchod, kde se postupnì budete dozvídat
dalí podrobnosti.

Egon Hostovský

23. 4. 1908 Hronov  7. 5. 1973 Montclair, New Jersey (USA)

výstava k 100. výroèí narození
Ve výstavní síni Jiráskova divadla
v Hronovì bude 16. dubna 2008 otevøena výstava vìnovaná stému výroèí narození slavného hronovského rodáka, spisovatele Egona Hostovského. Výstava je
poøádána Regionálním muzeem v Náchodì
ve spolupráci s Kulturním a informaèním
støediskem (KIS) Hronov a potrvá do 17.
kvìtna 2008; pøesná otevírací doba bude
uvedena pozdìji.
Egon Hostovský se narodil pøed 100
lety v Hronovì. Celý ivot na rodné mìsto vzpomínal a Hronovsku také vìnoval
nìkterá svá díla. Studoval na gymnáziu
v Náchodì, praské filozofické fakultì,
pozdìji na univerzitì ve Vídni, ale vysokokolská studia nedokonèil. Poté byl zamìstnán v rùzných redakcích a na ministerstvu zahranièních vìcí. Dvakrát
odeel do emigrace: nejprve pøed nacismem a podruhé pøed komunismem.
Jeho díla byla pøeloena do 15 jazykù
vèetnì japontiny, nìkterá zfilmována

u nás i v zahranièí (ve Francii Pùlnoèní
pacient). Egon Hostovský se znal s naimi
pøedními i zahranièními spisovateli (napø.
Ivan Olbracht, Jan Èep, Josef kvorecký,
Antonín J. Liehm, Arnot Lustig, Thomas
Mann, Graham Green, William Faulkner
èi Stefan Zweig). Poslednì jmenovaný byl
dokonce Hostovského pøíbuzným. To ve
bude prezentováno na výstavì vìnované
tomuto spisovateli. Budou zde vystaveny
i trojrozmìrné exponáty jako Hostovského knihy, rodinná alba èi vìci osobní potøeby.
17. dubna 2008 bude v Náchodì Egonu Hostovskému vìnován literární veèer;
Hostovský zde toti nejen studoval, ale
jeho neznámìjí dílo Veobecné spiknutí
(vydané nejdøíve v angliètinì v USA) se
zèásti odehrává právì v Náchodì. Pøi vernisái a literárním veèeru v Hronovì i na
literárním veèeru v Náchodì bude pøítomna spisovatelova dcera Olga Castiellová
-Hostovská.

Akce Pamì mìsta Náchoda pokraèuje
V listopadovém èísle Náchodského zpravodaje byla zveøejnìna informace o akci
Pamì mìsta Náchoda. Chtìli bychom
doplnit stávající soupisy památek a pamìtihodností o popis dalích cenných i obyèejných staveb, èástí mìsta, povìstí, osudù i historických událostí.
Nae výzva se setkala se sympatickou
odezvou. Mnozí souèasní i bývalí obèané
Náchoda vyslovili podporu tomuto projektu a upozornili na mnohé zajímavosti naeho mìsta. Pøipomínáme, e zpracování
podkladù potrvá delí dobu, a proto je stále

prostor pro zasílání nových informací.
Zasílejte je s oznaèením Pamì mìsta
Náchoda na adresu: MVDr. Josef Bìlobrádek, Vodárenská 1808, 547 01 Náchod
nebo na email:
josef.belobradek@centrum.cz, pøípadnì zanechte v podatelnì MìÚ v Náchodì na
Masarykovì námìstí. Prosíme o uvedení
kontaktu na vás (telefon, email), abychom
vás mohli oslovit a popø. od vás získat
upøesnìní, detaily a dalí potøebné informace.
MVDr. Josef Bìlobrádek

Dubnová výroèí

Právì pøed sto lety 23. dubna 1908 se
narodil v Hronovì spisovatel Egon Hostovský. Studoval na zdejím gymnáziu
a v roce 1927 tu maturoval. Zemøel v emigraci ve Spojených státech 7. kvìtna
1973, tedy nedlouho po svých 65. narozeninách. Aè proil vìtí èást ivota
v emigraci, ve svém díle zùstal svému rodnému kraji vìren, o èem svìdèí nejen
prvorepublikový román háø, ale zejména v emigraci napsaný významný autobiografický román Veobecné spiknutí.
Pøed tøiceti pìti lety, 28. dubna 1973,
zemøel v Mnichovì rovnì v emigraci náchodský rodák, dramatik Vratislav Blaek. ivé zùstávají zejména filmy, natoèené podle jeho námìtù, napø. Starci na
chmelu. V roce 1990 byla urna s Blakovým popelem uloena na náchodský
høbitov. Tam u deset let odpoèívá malíø
Karel afáø. Zemøel 29. dubna 1998.
Zanechal po sobì mnoství kreseb, grafiky i obrazù, inspirovaných vìtinou Náchodskem, dílo u nás dùvìrnì známé.
Pøed pìti lety, 19. dubna 2003, zemøel
na Dobøíi spisovatel, náchodský rodák
Václav Erben, jeho urna je rovnì na
naem høbitovì.
ivotní jubileum (edesátku) oslaví 18.
dubna Vlastimil Èejp, dlouholetý sbormistr Hronu a také zakladatel pìveckého sboru studentù zdejího gymnázia. Akademik
Josef Øezníèek má 115. výroèí narození
1. dubna. Po absolvování náchodské reálky vystudoval ÈVUT, ve svém oboru (elektrotechnice) získal mezinárodní uznání.
Mùeme také pøipomenout nìkolik èapkovských jubileí. Dne 1. dubna doívá edesátky vnuèka Josefa Èapka Kateøina
Dostálová. Její maminka, dcera Josefa
Èapka Alenka, se narodila 30. dubna
1923. Pøed sto lety, 26. dubna 1908 zemøel ernovský dìdeèek Josef Èapek,
13. dubna 1968 zemøela ena Karla Èapka, hereèka a spisovatelka Olga Scheinpflugová, a o deset let pozdìji, 20. dubna
1978 v New Yorku Ferdinand Peroutka,
jejich pøítel z nejbliích, jeden z naich
nejvìtích novináøù, ale také spisovatel
a dramatik.
Mezi dubnová osmièková výroèí patøí
napø. akt zaloení Univerzity Karlovy
7. dubna 1348. Dne 13. dubna 1918 pøeèetl Alois Jirásek tzv. národní pøísahu,
která proklamovala nae právo na národní sebeurèení. Shodou okolností tý den
byl v Beránku koncert Èeské filharmonie, provedla kompletní Dvoøákovy Slovanské tance. Dne 20. dubna 1918 zorganizovaly náchodské kulturní spolky veèer Svatopluka Èecha s pøednákou univ.
prof. Arne Nováka. I tento veèer mìl protirakouský osten.
AF
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Z historie ivností a obchodù v Náchodì

4. Lékárny, holièi a lazebníci

První písemná zmínka o existenci lékárny v Náchodì je z roku
1804 a je spojena s domem v severovýchodním rohu námìstí (dnes
è. p. 18 a sídlo muzea). Postupem doby se zde vystøídali lékárníci
Vojtìch Bro, Josef Abel, Frantiek Seidl a od roku 1850 jeho syn
Vilém. Pravdìpodobnì ji v první polovinì 19. století nesla lékárna jméno U zlaté koruny. Koruna byla zobrazena jako domovní
znamení nad hlavním vchodem a ve výkladní skøíni se toèíval
umìlý had. Kromì obchodu s medikamenty zde byla v zadních
místnostech laboratoø a pøes chodbu sklad.
Roku 1902 koupil dùm známý náchodský lékárník Josef Holzbach. Historický dùm v omezeném prostoru mu vak neumoòoval potøebnou modernizaci, navíc na námìstí vznikla nevítaná konkurence v podobì druhé lékárny,
a tak si nechal Ph.Mg. Josef Holzbach postavit
krásný a prostorný secesní dùm è. p. 145 na
hlavní náchodské tøídì Kamenici a 15. ledna
1907 do nìj lékárnu U zlaté koruny pøestìhoval. Symbol lékárny byl umístìn v prùèelí na
ozdobné møíi balkonu v druhém patøe. Dùm
byl svým slohem a architektonickou výzdobou
vdy povaován za ozdobu mìsta (nápadné byly
zejména barevné mozaiky po stranách vchodu
znázoròující patrona lékaøù Aeskulapa a bohyni zdraví Hygieu) a také lékárenský provoz vyhovoval nejnovìjím zdravotním a vìdeckým
mìøítkùm. Magistr Holzbach, který zaèínal jako
provizor v Seidlovì lékárnì, zemøel roku 1927,
ale lékárna zùstala i nadále v majetku rodiny.
Uzavøena byla v roce 1951, tehdy ji jako lékárna n.p. Medika. Dùm è. p. 145 na Kamenici
dodnes stojí, ale jeho krása a výjimeènost zmizely pøi necitlivé úpravì fasády zaèátkem edesátých let 20. století. Impulsem pro zøízení druhé lékárny ve mìstì bylo doporuèení praského místodritelství z roku 1900, aby v místech
s více ne 10 000 obyvateli byly k dispozici dvì
veøejné lékárny. Lékárna, otevøená v øíjnu
1905, byla po provedení pøísluných úprav
umístìna na rohu námìstí do Praské (dnes Tyrovy) ulice,
v pøízemí nedávno postavené budovy Veobecné ivnostenské zálony. Protoe v tìchto místech stával døíve hostinec U èerného
koníèka, nechala si tradièní jméno. V roce 1915 ji koupil velmi
oblíbený lékárník, divadelní ochotník a organizátor kulturního ivota v prvorepublikovém Náchodì Rudolf Boes. Po jeho pøesídlení
do Jihlavy roku 1929 se majitelem stal RNDr. PhMr. Václav Bayerle. Protoe jeho manelka byla idovka, byla lékárna za války
zaèátkem léta1944 tzv. arizována, po válce byla majiteli vrácena.
Zruena byla tato lékárna k 1. 6. 1952, kdy byla v pùvodním ob-

* * *

chodním domì firmy tyrand v nároí ulic Tyrovy a Riegrovy otevøena národním podnikem Medika zcela nová a na urèitou dobu
jediná lékárna v Náchodì. V dobì konjunktury textilního prùmyslu ve dvacátých letech 20. století se Náchod rychle rozrùstal, pøibývalo obyvatel a dala se tedy oèekávat zvýená potøeba lékù. Potøebná koncese byla udìlena roku 1929 Josefu Bohuslavovi a tøetí
náchodská veøejná lékárna, pozdìji nazvaná Nová lékárna, byla
otevøena dne 26. kvìtna 1930 ve zcela novém domì U Havlíèkù
è. p. 114 na Kamenici.
První vyuèený holiè, josefovský rodák Josef
Otta, pøiel do Náchoda asi roku 1856 a ivnost mu prosperovala tak, e brzy po nìm si
otevøel v idovské ulici holírnu i bývalý krejèí
Josef turma. Dalím, kterého známe z této
doby jménem, byl id Filip Polak, rovnì pùvodní profesí krejèí, a od sedmdesátých let 19.
století Nìmec Johann Pohl. Konkurence mezi
nimi byla znaèná a kolují o ní èetné historky,
stejnì jako o hygienické úrovni slueb, z dneního pohledu naprosto neúnosné. Ve 20. století a pøedevím pak za I. republiky se holièská
ivnost nesmírnì pozdvihla a zdá se neskuteèné, e v Náchodì bývalo a ke tøiceti oficín.
Zásluhu na tom mìlo i odborné vzdìlávání, kdy
na náchodské ivnostenské kole bylo otevøeno samostatné oddìlení pro holièe, kadeøníky
a vlásenkáøe, a rovnì vznik odborného spoleèenstva holièù, kadeøníkù a vlásenkáøù se sídlem v Náchodì s pùsob-ností pro okresy Náchod,
Nové Mìsto nad Metují a Police nad Metují.
Spoleèenstvo vyvíjelo bohatou a uiteènou èinnost. Mimo jiné zorganizovalo v roce 1923 stavovský krajinský sjezd spojený s odbornou výstavou a akademií. Starostou spoleèenstva byl
v té dobì náchodský holiè Alexandr Otta, který zaloil roku 1922 pøi spoleèenstvu podpùrný fond. Pod názvem Ottùv podpùrný fond
fungoval pro èleny spoleèenstva a jejich rodiny
jako pojistka pro pøípad nenadálé finanèní nouze. Prvním dámským kadeøníkem v Náchodì byl Jan Valáek, který dokonce úspìnì zabodoval roku 1928 na kadeønických závodech v Praze. V rámci výstavy Náchod 38 se v Náchodì konal ve
dnech 31. 7. a 1. 8. 1938 hojnì navtívený zemský sjezd èeskoslovenských holièù, kadeøníkù a vlásenkáøù. Poøadatelský výbor tvoøili funkcionáøi spoleèenstva v èele s jeho tehdejím starostou Josefem afáøem.
A jak to bylo s lazebníky? Ti byli v Náchodì daleko døíve ne
lékárníci a holièi a v jistém smyslu pøedznamenávali jejich èinnost.
Více o nich snad nìkdy pøítì.
Mgr. Lydia Batecká
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Náchodský zpravodaj
Spoleènost Vìnceslava Metelky a GATE Náchod
za spoluúèasti Kruhu umìlcù houslaøù a Kulturní
a sportovní nadace mìsta Náchoda poøádá
pod zátitou Riccarda Minasiho (Øím)

Jiráskovo gymnázium Náchod si Vás
v rámci akce Týden pro Zemi dovoluje pozvat
na výstavy fotografií

III. Roèník mezinárodního houslaøského
festivalu Vìnceslava Metelky

ORCHIDEJE STØEDNÍ EVROPY
OHROENÁ KVÌTENA VÝCHODNÍCH ÈECH
CHRÁNÌNÁ ÚZEMÍ NÁCHODSKÉHO OKRESU

s houslaøskými soutìemi
a s øezbou hlavièky Náchod, 23.26. dubna 2008,
Mìstské divadlo Dr. J. Èíka

Výstavy mùete zhlédnout na chodbách gymnázia ve vední
dny 22.25. 4. vdy od 7.30 do 14.00 a v pondìlí 28. 4. od
7.30 do 18.00.
28. 4. probìhne v aule gymnázia pøednáka CO SE STALO
S NAÍ KRAJINOU?! na téma krajinných zmìn a mizení
naich orchidejí (nejenom).
Pøednáku a projekci fotografií Jana Jeka doprovodí hrou
na pøíènou flétnu tìpán Macura. Zaèátek v 17.00, vstupné dobrovolné.

Program pro veøejnost:
ST 23. 4. 2008
19.00 Vigilie u Metelkovy pamìtní desky na budovì KB
ÈT 24. 4. 2008
8.0023.00 øezba neku v Pøednákovém sále
19.00 Slavné èeské housle tøí staletí
Jaroslav Svìcený  housle a prùvodní slovo
Jitka Navrátilová  cembalo
Vivaldi, Händel, Svìcený, Corelli, Tartini, Leclair Benda
Houslaøi  nástroje: J. O. Eberle, J. A. Laske, J. M. Willer,
K. Strnad, E. A. Homolka, A. Sitt, F. A. Homolka, K. B.
Dvoøák, J. A. Hubièka, P. O. pidlen, V. Pilaø
Soutì v øezbì hlavièky a výstava soutìních nástrojù
o pøestávce koncertu
Vstupné: 160, 140, 120, 100 Kè
PÁ 25. 4. 2008
13.0016.00 Tónová soutì  sólová hra. Velký sál.
SO 26. 4. 2008
9.0012.00 Tónová soutì  komorní hra. Velký sál.
Petr Èuhaniè: Houslaøské obrazy  výstava. Foyer STSO.
Mezinárodní porota: Claude Lebet (I), Simeone Morassi (I),
Hieronymus Köstler (D), Tomá Pilaø (CZ), Jan pidlen (CZ),
Jaroslav Svìcený (CZ), Tadeusz S³odyczka (PL)
www.metelkacompetition.cz

Ve mìstì na kole!
V rámci Týdne pro Zemi se koná cyklojízda Za práva a bezpeènost cyklistù a bude spojena s projíïkou PO ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH PØEHMATECH
DNENÍHO NÁCHODA
Ve ètvrtek 24. 4., sraz v 16.30 pøed náchodskou radnicí na
Masarykovì námìstí. Jak asi budou vypadat plánované hypermarkety v centru Náchoda? A jak nové láznì postavené
v Bìlovsi na zelené louce?
To ve a mnoho dalího vám sdìlí MgA. Viktor Vlach a Mgr.
Jan Jeek.
Týden pro Zemi byl podpoøen grantem odboru P MìÚ
Náchod.
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Finanèní podpora z fondu EU
V loòském roce uspìlo Mìsto Náchod
ve výbìrovém øízení malých projektù
INTERREGU IIIA, s projektem Informace, turistika, ekologie. Jeho cílem je zlepení chování èlovìka k pøírodì rozíøením
povìdomí o výjimeènosti místní flóry
a fauny. Na cyklotrase è. 4095 z Náchoda do Rtynì v Podkrkonoí jsou umístìny v náchodské zámecké oboøe dva informaèní panely, na nich si mùete pøeèíst o ivotì spárkaté zvìøe v náchodských
lesích. V oboøe jsou k vidìní jeleni Sika
a daòci vyputìní do obory pøi slavnostním odhalení info panelù v rámci loòských
záøijových Náchodských kuronských slavností.
Dalí dva informaèní panely budou nainstalovány v dubnu letoního roku
v Pekelském údolí na cyklostezce vedoucí z Náchoda do Pekla. Kdo si naplánuje
výlet do této cenné pøírodní lokality,
doète se na panelech o její vzácné flóøe
a o historii Ostrovù, oblíbeném cíli místních obyvatel i návtìvníkù z polského
pøíhranièí.
Dovybavení cyklostezek informaèními panely bylo spolufinancováno ze zdrojù EU
v rámci iniciativy INTERREG IIIA prostøednictvím Euroregionu Glacensis.

Krizové øízení a ochrana obyvatelstva

Krizím se nelze vyhnout, ale lze se na jejich pøíchod dobøe pøipravit a tak v nejirí
moné míøe eliminovat jejich moný nièivý dopad. Cílem krizového øízení je pøedcházet vzniku tìchto situací a zajistit veobecnou pøípravu na zvládnutí potenciálnì moných
kritických situací. Proto je dobré vìdìt, jaké situace nás ohroují, jak se v tìchto
situacích zachovat a chránit tak svùj ivot, zdraví, majetek a pomoci druhým.
Veobecné zásady chování pøi mimoøádné situaci
l zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a neiøte neovìøené zprávy
l nepodceòujte vzniklou situaci
l uvìdomte si, e nejvìtí hodnotu má lidský ivot a zdraví, a na dalím místì je
záchrana majetku

Dùleitá telefonní èísla
Hasièský záchranný sbor 150
Záchranná sluba
155
Policie ÈR
158
Mìstská policie
156
Tísòová linka
112
Pokud jste pùvodcem nebo jste zjistil mimoøádnou událost, volejte na nìkteré
z tísòových èísel, které je mono volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatnì
(i z automatu).

Moná rizika ohroení v ORP Náchod
Místo vzniku
Místo vzniku
Místo vzniku
Krizová opatøení

SILNIÈNÍ PØEPRAVA NEBEZPEÈNÝCH LÁTEK
komunikace I. a II. tøídy
ELEZNIÈNÍ PØEPRAVA NEBEZPEÈNÝCH LÁTEK
eleznice
POVODNÌ
Okolí toku øeky Metuje a Úpy
Ohroené obce mají zpracovány povodòové plány

VÝRON NEBEZPEÈNÝCH LÁTEK
Zimní stadion Náchod, Na Stri 1795
Pivovar Náchod a. s., Dobroovská 130
Teplárna Náchod, Plhovská 544
Zemko k. s., Èeská Skalice, Zelená 226
Zimní stadion Hronov, Palackého
Krizová opatøení
l okamité vyvedení osob z prostoru
l varovat obyvatelstvo v pøilehlé bytové zástavbì
l zamezit íøení nebezpeèné látky
Více informací na www.mestonachod.cz/mu/krizove_rizeni/
Místo vzniku

Mìsto Náchod má opìt nejlepí webové stránky v kraji
V pondìlí 17. bøezna probìhlo v budovì Krajského úøadu
v Hradci Králové slavnostní vyhláení krajského kola soutìe
o nejlepí webové stránky a elektronické sluby mìst a obcí Zlatý
erb 2008. Za pøítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje ing.
Pavla Bradíka byly pøedány ceny finalistùm v kategorii nejlepí
webové stránky mìsta, nejlepí webové stránky obce, nejlepí elektronická sluba. Za mìsto Náchod pøevzal ocenìní místostarosta
ing. Jaroslav Rohulán a webmaster Jan Vinter.
Webové stránky mìsta Náchoda získaly, stejnì jako v loòském
a pøedloòském roce, první místo v kategorii mìst a postupují do
celostátního kola. Slavnostní vyhláení výsledkù probìhne v Hradci Králové v prùbìhu konference ISSS (pondìlí 7. 4. 2008).
Nejlepí webová stránka mìsta:
1. Náchod (http://www.mestonachod.cz)
2. Trutnov (http://www.trutnov.cz)
3. Jièín (http://www.mujicin.cz)
Nejlepí webová stránka obce:
1. Tøebiho (http://www.trebihost.cz)
2. Nový Hrádek (http://www.novy-hradek.cz)
3. Borovnice (http://www.borovnice.info)

Nejlepí elektronická sluba:
1. Rychnov nad Knìnou: Internetové
vysílání místní kabelové televize
2. acléø: Kabelová televize
2. Praskaèka: Online rezervace høitì
+ Online pøehled obsazenosti høitì
Cena veøejnosti:
Mokré (http://www.obecmokre.cz)
Osobní zátitu nad soutìí pøevzal námìstek ministra vnitra Mgr.
Zdenìk Zajíèek. Nad cenou o nejlepí elektronickou slubu pøevzal
osobní zátitu prezident Nejvyího kontrolního úøadu ing. Frantiek Dohnal. Krajská kola vyhlaují kraje ÈR. Soutì je poøádána
ve spolupráci se sdruením Èeský zavináè, Svazem mìst a obcí ÈR,
portálem Mìsta a obce online a konferencí ISSS. Soutì je souèástí
iniciativ v rámci kampanì Bøezen  mìsíc internetu. Cílem soutìe
je podpoøit modernizaci místní a regionální veøejné správy prostøednictvím rozvoje informaèních slueb poskytovaných obèanùm i specifickým skupinám uivatelù s vyuitím internetu a ostatních elektronických médií, a pøispìt tak k rozvoji kvality ivota ve mìstech,
obcích a krajích Èeské republiky. Zlatý erb byl ocenìn jako finalista
svìtové soutìe Stockholm Challenge Award.
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I N F O R M A C E

Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU

Zlatý pohár PIVEX  PIVO 2008

v kategorii nealkoholická piva pro Primátor Nealko
3. bøezna 2008 pøevzal v pøedveèer zahájení Mezinárodních
potravináøských veletrhù SALIMA 2008 obchodní sládek náchodského pivovaru pan Pavel Koøínek v prostorách Kongresového centra hotelu Voronì v Brnì pøi slavnostním vyhláení
v rámci Galaveèeru pivovarníkù a sladovníkù titul Zlatý pohár
PIVEX v kategorii nealkoholická piva za Primátor Nealko.
16. roèníku odborné degustaèní soutìe piv Zlatý pohár PIVEX  PIVO 2008 se úèastnilo 21 pivovarù ÈR s celkovým
poètem 51 znaèek piv. Soutì piv probíhala novì ve tøech kategoriích  svìtlé výèepní pivo (20 znaèek), svìtlé leáky (22
znaèek) a nealko piva (9 znaèek). Soutì spolupoøádají Veletrhy Brno, a. s., a SNIP & CO, reklamní spoleènost, s. r. o. Odborným garantem degustací je Výzkumný ústav pivovarský
a sladaøský, a. s. (VÚPS) v Praze. Soutì je uznávána pivovarskými odborníky za jedno z nejprestinìjích a nejvýznamnìjích degustaèních hodnocení piva v Èeské republice.
Soutì probíhá dvoukolovì. V prvním kole v listopadu 2007
a ve druhém v únoru 2008 jsou degustovány vzorky piva dodané pøihláenými pivovary (tímto dvojím hodnocením se odhalí
i vyrovnanost znaèky). Hodnocení provádìjí odborní degustátoøi ze soutìících pivovarù, dále z VÚPS Praha a jiných odborných institucí. Vekeré degustace probíhají anonymnì pod dohledem notáøe, zástupcù odborného garanta a organizátora
soutìe. Degustátoøi hodnotí pøedevím chu piva, jeho plnost,
vùni, øíz, hoøkost i dalí eventuální chuové vlastnosti èi jiné
pøíznaky (napø. v barevnosti, jasnosti apod.). V kadé èásti soutìe jsou u vech vzorkù piv provádìny také laboratorní rozbory a hodnocení VÚPS Praha. Výsledky obou kol se sèítají, pøièem se zveøejòuje poøadí piv umístìných na prvních tøech
místech v celkovém poøadí. Vítìz obdrí titul Zlatý pohár PIVEX  PIVO 2008.
Letos tedy v kategorii nealkoholických piv zvítìzilo náchodské Nealko, kdy na 2. místì se umístilo pivo LITOVEL Free
a 3. místo obsadil RADEGAST BIRREL.

Obecní úøad Zábrodí a pøátelé cestování poøádají
VII. roèník cestopisných pøednáek a setkání cestovatelù

Cestománie 08

Sobota 26. dubna 2008 od 16.00
Horní Rybníky (budova Obecního úøadu)
Program II:
16.00 Expedice Altaj  Cimrman (Rockpoint)
10 let cest do Nepálu (Petr upich)
Rumunsko neznámé (videofilm, Martin Mikyska)
17.30 Adopce na dálku (prezentace projektu, info o dìtech)
Sýrie, Saudská Arábie (diashow, Petr Ludvík)
19.30 Malajsie  z vrcholkù mrakodrapù
a po pralesy Bornea (diashow, Martin Mikyska)
Výtìek z akce bude pouit na úhradu kolného a základních
potøeb tøí indických dìtí (Elisabeth, Vincetha a Daniela) v rámci
charitního projektu Adopce na dálku Diecézní charity H. Král.
Doprovodný program  souèástí akce bude:
 èajovna Èajového klubu Èeská Skalice
 slack-line (vyzkouejte balanc nad zemí na speciální lajnì)
 dhal-bhat: ochutnávka národního nepálského jídla

Úspìch v tak známé degustaèní soutìi je potvrzením dlouholeté kvality pivní znaèky a vyvolává mezi ostatními pivovary respekt. V souèasnosti, kdy díky zvýené spotøebì nealkoholického piva (v roce 2007 jej bylo vyrobeno 497 tisíc hektolitrù, co
znamená meziroèní nárùst o 51,5 %), roste i poèet vyrábìných
znaèek (pøed deseti lety jich bylo 9, nyní ji 23), se jedná
o úspìch o to významnìjí a vytváøí pøedpoklady dalího posílení
prodeje náchodského nealkoholického piva. Nealko piva se zde
v roce 2007 prodalo 20 654 hl, co znamenalo 15,5 % z celkového
výstavu pivovaru. Pivo je dodáváno i na Slovensko.

Pivní etikety Pivovaru Náchod
vyhláeny mezi nejhezèími za rok 2007

Na zaèátku mìsíce bøezna 2008 také vyhlásila Generální
rada Sdruení klubù sbìratelù pivovarských suvenýrù a historie pivovarnictví Èeské republiky výsledky 14. roèníku celostátní soutìe O nejhezèí sérii pivních etiket roku 2007.
Nové náchodské etikety, jejich uvádìní na trh pivovar zahájil vloni na pøelomu mìsícù záøí a øíjen a které svým grafickým
zpracováním i obsahem respektují souèasné nejmodernìjí trendy
a spotøebitelské preference, se zde setkaly s uznáním, jak
u jednotlivcù, tak i v hodnocení klubù.
V hodnocení klubù získaly toti diplom za tøetí místo
a v hodnocení jednotlivcù diplom za místo druhé.

Den s Primátorem 2008

Pro pøíznivce znaèky Primátor, ale urèitì nejen pro nì, se
ji nyní v pivovaru pracuje na pøípravách tradièního Dne
s Primátorem, který letos probìhne v jeho areálu v sobotu 17.
kvìtna od 10 do 19 hodin. Úèastníci se mohou jako vdy tìit
na pestrý kulturní a doprovodný program, jeho hlavními body
budou vystoupení hudebních skupin Horkýe Slíe a Turbo.
O pøesném èasovém programu bude veøejnost informována pøedevím na plakátovacích plochách a v pøítím èísle zpravodaje.
Ji nyní Vás vak vechny srdeènì zveme.

Výstava z historie sportu v Náchodì
dlouhodobì  v prostorách Hotelu Zimní stadion

Mnoho obèanù naeho mìsta vyplòuje volný èas sportem, nìkteøí výkonnostním, nìkteøí jen tak pro zábavu. Tato výstava (od
13. 3.) je pøipomenutím sportu výkonnostního, v ojedinìlých pøípadech i vrcholového. Pøipomíná sportovní historii a je první svého druhu v Náchodì. Vìøíme, e bude i nadále doplòován archiv
fotografií, aby pøítí výstava jetì lépe prezentovala sport v naem
mìstì. Dovolujeme si Vás proto poádat o spolupráci. Pokud fotíte sportovce, svoje reprezentanty, trenéry, a to nejen kdy sportují, ale i pøi pøíleitostech slavnostních èi pøi ivotním jubileu,
oznaète fotky rokem vzniku a popisem události, vìzte e po nìkolika letech u pamì tolik neslouí. Budete-li nám fotografie,
plakáty, èi jiné záznamy sportovních úspìchù pøedávat, udríme
spoleènì sportovní pamì pro sebe i nae mladé sportovce.
Kontakty pro spolupráci:
OS ÈSTV  pøedsedkynì Hana Kopecká, tel./fax: 491 424 035,
723 336 86, e-mail: volejbal.nachod@quick.cz
Náchodský sport pro vechny  Ing. Jaroslava Justová,
tel. 491 427 740, 604 839 771, e-mail: sport.nachod@wo.cz
Státní okresní archiv  øeditelka Mgr. Lydia Batecká,
tel. 605 226 065, e-mail: lydia.bastecka@soka-na.cz

duben 2008
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EKOutek
Zatímco ve zpìtném
odbìru PET lahví patøíme v Evropì mezi pièku (vrátí se kadá druhá lahev), tøídìní
elektroodpadu Èechùm prozatím moc
nejde. K opìtovnému zpracování se vrací
jen 10 % z mnoství zakoupených elektrozaøízení, u hraèek a vybavení pro volný èas a sporty je to necelé 1 %. Moná
to bude dáno èeskou mentalitou  jsme
pøece národ kutilù
Pøitom odbornou recyklací chráníme
nejen lidské zdraví a ivotní prostøedí
(elektrozaøízení mùe obsahovat øadu
nebezpeèných látek, jako je rtu, olovo,
kadmium èi látky pokozující ozonovou
vrstvu Zemì), ale etøíme i pøírodní bohatství a finanèní náklady spojené s výrobou surovin. Kadý elektrovýrobek tvoøí
prùmìrnì 47 % recyklovatelných kovových materiálù a 22 % plastù. Na výrobu
nové elektroniky padne a 30 % roèní
tìby støíbra nebo 10 % roèní tìby zlata. Díky dnením technologiím lze recyklací získat zpìt a 95 % drahých kovù.
No posuïte sami  podle smìrnice EU
je ÈR zavázána do roku 2008 zpìtnì
odebrat 4 kg elektrozaøízení na obyvatele za rok. V souèasnosti se v celé republice prùmìrnì vybere kolem 2,5 kg vyslouilých elektrozaøízení na osobu a rok.
V Náchodì bylo v roce 2006 odebráno
celkem 1,985 kg/os./rok, v roce 2007
dokonce jen 1,628 kg/os./rok.
Kde tedy mùeme pouité elektrozaøízení odevzdat? V místech zpìtného odbìru  ve sbìrném dvoøe, v servisech
a opravnách elektrospotøebièù a také
v obchodech, kde jsou vìtinou odebírány
výmìnou za zakoupení nového výrobku.
Elektrozaøízení urèená ke zpìtnému
odbìru musí být odevzdána kompletní.
Jejich rozebíráním (rozbitím) se do ivotního prostøedí mohou uvolòovat látky,
které ho pokozují a kodí i lidskému
zdraví. Rozebrané elektrozaøízení je
odpadem, který ji do bezplatného zpìtného odbìru nespadá!
Kateøina Cejnarová, odbor P

Jednorázový svoz nebezpeèných a objemných odpadù

Jedná se o následující odpady:
a) akumulátory, nádoby od barev, zneèitìné tìtce, záøivky, výbojky, televize, elektrické spotøebièe, chladnièky a mraznièky (spotøebièe nerozebírejte a pøedávejte
kompletní), pneumatiky od osobních vozidel (bez diskù), barvy, motorové oleje
a filtry
b) nábytek, sanitární zaøízení, koberce atd.
c) vìtve, listí, tráva
Stavební odpad nebude odebírán (tento odpad je mono uloit ve sbìrném dvoøe)!
Pátek 18. dubna 2008
Klínek prodejna ................................................................. 16.3016.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu) ..................................................... 16.5517.10 hod.
Bezruèova, Vojanova (u trafa) ...................................... 17.2517.40 hod.
Smetanova, V Zátií (u høitì) ...................................... 17.4518.00 hod.
Sobota 19. dubna 2008
Dobroov  náves ................................................................... 8.008.15 hod.
Jizbice  u prodejny ............................................................... 8.208.35 hod.
Lipí  náves ............................................................................. 8.408.55 hod.
Sídlitì U nemocnice u prodejny ....................................... 9.009.15 hod.
Kladská (parkovitì u Pekáren) .................................. 9.4510.00 hod.
Pavliov u prodejny .......................................................... 10.1510.30 hod.
Horní Babí u koly ............................................................ 10.3510.50 hod.
Ryavého/Lesní ................................................................. 10.5511.10 hod.
Malé Poøíèí naproti zastávce ÈD .................................. 11.1511.30 hod.
Bìloves 1. Máje (k Brodu) .............................................. 11.4512.00 hod.
Za Kaplièkou (u rybníka) ................................................ 12.1512.30 hod.
Sídlitì Plhov (pøed prodejnou Verner) ...................... 12.3512.50 hod.
Braec (Novomìstská u rybníka) ................................. 13.0513.20 hod.
Braec (Drtinovo nám.) .................................................. 13.2513.40 hod.
Sídlitì Branka (parkovitì) .......................................... 13.5014.05 hod.
Odpad je nutno pøedávat pøímo obsluze vozidla a neponechávat ho na jednotlivých
stanovitích.

Sbor dobrovolných hasièù Náchod poøádá
SBÌR ELEZNÉHO ROTU
PÁTEK 18. 4.

16.00
17.30
SOBOTA 19. 4. 9.00
PÁTEK 25. 4. 16.00

NáchodBrankaKováøùv dùl
NáchodKlínekNový Svìt
NáchodPlhovIkárieKaparákMalé Poøíèí
NáchodTøeinkyNad Pivovarem
sídlitì SUNNa StriKrásnohorské
SOBOTA 26. 4. 9.00
NáchodBraecSkalkastøed mìstaPod Montací
V pøípadì vìtího mnoství je moné se telefonicky domluvit na tel. è. 491 405 230
nebo osobnì v hasièské zbrojnici v ulici Hurdálkova vedle kina Vesmír.

Sbor dobrovolných hasièù Jizbice poøádá
sbìr elezného rotu  12. 4. 2008 od 8.00 hodin

ádáme obèany, aby mìli elezný rot pro úèely svozu pøipravený. V pøípadì bliích
informací nás kontaktujte na tel.: 728 386 131 nebo osobnì v hasièské zbrojnici.

Dalí èást Tepny èeká demolice
za Lidlem budou jetì dva hypermarkety

pøíklad elektrozaøízení

Areál bývalé Tepny u Plhovské ulice èekají po jeho prodeji rozsáhlé zmìny. Zatímco pøední budovu nejblíe ke Kamenici a zadní trakt u Plhova chtìjí noví majitelé
z vìtí èásti zachovat a rekonstruovat, nejvìtí, prostøední èást areálu, má být zbourána. Na jeho místì jsou v sousedství Lidlu naplánovány dalí dva nìkolikanásobnì
vìtí hypermarkety  OBI a Interspar. U obou obchodù mají být vybudována rozsáhlá
parkovitì s kapacitou více ne 350 parkovacích míst. Toto Obchodní centrum Tepna,
umístìné prakticky v centru mìsta, ji úspìnì prolo procesem posuzování vlivu na
ivotní prostøedí, nyní jej èeká územní øízení. Územní plán zde umístìní tohoto komplexu umoòuje. K tomuto tématu se mùete vyjádøit v diskuzním fóru na internetových stránkách mìsta Náchoda  www.mestonachod.cz.
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SPORT s p o r t

s p o r t

Program mistrovských zápasù v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  duben
PÁ
PÁ
SO
SO
NE
SO
NE

11.
11.
12.
12.
13.
19.
20.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

17.00
19.30
11.00
15.00
10.00
14.30
10.00

Náchod C
Náchod D
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod B
Náchod B

Trutnov B
Solnice
Konstruktiva Praha
Brno-Husovice
Rosice u Brna
Blansko
Èervený Kostelec

Vè. divize
Vè. pøebor
I. liga eny
I. liga mui
I. liga dorostenky
II. liga mui
II. liga dorostenci

Ocenìní kuelkáøù SKK Primátor Náchod za pìt mistrovských titulù
Krajský fotbalový svaz na svém plese
v Hradci Králové vzal pod ochranu vyhláení nejlepích sportovcù Královéhradeckého kraje. Mezi plejádou jednotlivcù bylo
jako nejlepí kolektiv vyhláeno drustvo
muù SKK Primátor Náchod, které pìtkrát v øadì získalo mistrovský titul v kuelkáøské lize muù.

Dalí významné ocenìní pro nae drustvo bylo bøeznové pozvání od hejtmana
Královéhradeckého kraje ing. Pavla Bradíka k osobnímu setkání a podìkování za
výbornou reprezentaci kraje.
Frantiek Majer st.

Delfíni úspìní
také v nìmeckých bazénech
Plavci Delfína Náchod mají za sebou
mítinky v Berlínì a v Korbachu. V prvním
bøeznovém víkendu se nae mladé plavecké
nadìje zúèastnily spolu s plavci klubu
Karosa SK Vysoké Mýto závodù v nìmeckém Korbachu  Kiliánova poháru. Zde
jim za soupeøe asistovalo 15 nìmeckých
klubù. Celkovì startovalo 213 plavcù, mezi
nimi i ètyøi z Delfínu Náchod. Naí nejúspìnìjí plavkyní se stala v této velké
konkurenci na 25metrovém bazénu Dominika Dusíková s 12 zlatými medailemi
a pohárem za vítìzství v roèníku 1998.
Devìt medailí  z toho pìt zlatých
a ètyøi støíbrné a také pohár za vítìzství
v roèníku si pøiváí domù i o rok mladí
Lucie Kramlová. Stejnì stará Daniela Felgrová stála 6x na nejvyím stupni a jednou byla druhá. Tøi medaile za dvì druhá
a jedno tøetí místo si vybojovala i 11letá
Dominika Krùlová. Nae ètyøi dìvèata vyhrála také tafetu a tím i dalí pohár za
4x 50 m volným stylem. Blahopøejeme
a tìíme se na dalí úspìchy této tréninkové skupiny trenérky Kateøiny Kramlové.

Zleva: Daniela Felgrová,
Lucie Kramlová, Dominika Krùlová
a Dominika Dusíková

O týden pozdìji dolo k historickému
úèinkování naich plavcù na prestiním
plaveckém mítinku ISM Berlín. Této rozsahem mamutí akce se zúèastnili reprezentanti 19 zemí svìta vèetnì olympionikù Nìmecka. Celkem 139 klubù pøijelo
s cca 1300 závodníky, take závod
v Eurosportparku skuteènì v mnohém pøipomínal malou olympiádu. Od nás cestovali Josef Matyá, Dominik evcù
a Marek Rajsner. Prvnì jmenovaný si odváí skvìlé 6. místo na 200 m polohový
závod. Pøed ním skonèili pouze tøi Maïaøi, Egypan a Estonec. Dalí výborný výsledek je 7. místo na 200 m volný zpùsob mezi 24 plavci v jeho roèníku 1996.
Dále skonèil 2x 11. na 50 a 100 VZ
a 12. na 50 motýl. Dominik evcù vybojoval 11. pozici na 100 motýl. Matìj Rajsner v tìké konkurenci nechal za sebou 9 plavcù na 100 znak a skonèil 46.
Delfíny ohromilo naprosto precizní organizaèní zajitìní vlastních rozplaveb
i finálových závodù  èasový harmonogram sedìl témìø na vteøinu, take se
i pøi velkém mnoství disciplín dalo v klidu spolehnout na rozpisy bez strachu, e
jim nìkterý start uteèe. Zpoèátku byl také
problém zorientovat se v nekoneèném bluditi Eurosportparku. Celý je toti vybudován pod zemí a jsou zde dva 50m bazény, skokanský a potápìèský bazén a nespoèet rùzných relaxaèních bazénkù,
tìlocvièen a vodních atrakcí. První den
nae výprava trochu bloudila a nabìhala
stovky zbyteèných metrù po schodech,
halách a galeriích. Naim plavcùm to vak
pøineslo cenné zkuenosti a hlavnì to byla
velká odmìna za jejich celoroèní tréninkovou píli.

Házená
Rozlosování 1. liga mui  jaro 2008
SO 5. 4. 17.00 NáchodNapajedla
NE 13. 4.
PøerovNáchod
SO 19. 4. 17.00 NáchodJièín
SO 26. 4. 16.00 ProstìjovNáchod

GALA-CUP 2008

V nedìli 16. bøezna 2008 se odehrála
ve sportovní hale SK Rubeny Náchod
kvalifikaèní skupina Mistrovství ÈR veteránù na 40 let ve volejbale GALA-CUP
2008. O tøi postupová místa se utkalo
pìt drustev muù, Podkrkonoská upa,
Malovice HK, Vyprahlo Praha, Zvièina
a Praga Praha. Po celém dni tuhých bojù
postoupila tøi drustva, jako první domácí drustvo Podkrkonoská upa sloené
z hráèù SK Rubeny Náchod a Hronova,
Praga Praha a Vyprahlo Praha. Finálový
turnaj se koná spoleènì s turnajem en
18.19. 4. 2008 v Chocni. Finále se zúèastní 12 drustev postupujících ze ètyøech kvalifikaèních skupin.
Hana Kopecká

S okol

Den vítìzství

8. kvìten, Den vítìzství, oslaví tìlocvièná jednota Sokol v Náchodì úèastí na
tradièním setkání, které kadoroènì poøádá Podkrkonoská upa. Letos se uskuteèní prohlídka josefovské pevnosti. Úèastníci se potom pøesunou do blízkého Vlkova, kde na høiti u nové sokolovny probìhne sportovní odpoledne. S pøesným
programem sváteèního dne budou èlenové seznámeni ve cvièebních hodinách
a podrobnosti budou uveøejnìny také
v informaèních skøíòkách.
V. Zelená

Oslavy v Liberci

Ve dnech 20.22. èervna 2008 se
v Liberci na oslavu 90. výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky uskuteèní Slet pod
Jetìdem, na kterém vystoupí i cvièenci
z Náchoda. Pro necvièící pøipravuje upa
autobusový zájezd v nedìli 22. èervna
2008. Pøedbìné pøihláky pøijímá kanceláø v sokolovnì tel. 491 423 380 nebo
491 426 663.
V. Zelená

duben 2008
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Program

kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání PP

w Veselé pískání  1. 4., 10.3014.30
hodin, Praská 1759, lektor: V. olínová
wØízení koly s podporou programu Bakaláøi. kolní matrika  2. 4., 14.00
17.30 hodin, Z TGM Náchod, lektor:
Mgr. Jiøí Geøábek
w Letní a podzimní námìty. Kvìtinové
variace  2. 4., 1216 hodin, Praská
1759, lektorky: I. Valáková a E. Klobuníková
w Vybrané kapitoly z legislativy. Novela Zákoníku práce  4. 4., 9.3013.30
hodin, Praská 1759, lektor: JUDr. Ludmila Knotková
w Výtvarné dílny. Ozdoby z korálkù
 4. 4., 913 hodin, Praská 1759, lektor: Hana Zyklová
w Vybraná témata z psychologie a spec.
pedagogiky. Reedukace SPU II  8. 4.,
915 hodin, Jiráskovo gymnázium Náchod,
lektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
w Dítì v zátìových ivotních situacích
II  8. 4., 915 hodin, prostory PPP Ná-

chod, Smiøických 1237, lektor: MUDr. Lubomír Hada
w Podpora výuky mluvené angliètiny na
Z  9. 4., 913 hodin, Z TGM Náchod,
lektor: Ing. Arnot Skalický
wMotivace, tvoøivý pøístup a hra ve slohu
a literární výchovì  10. 4., 8.3015.30
hodin, Praská 1759, lektor: Mgr. Zdenìk Dlabola
w Národní divadlo  11. 4., 913 hodin,
Praská 1759, lektor: Mgr. R. Maruák
wTvorba jednoduché prezentace v Power
Pointu  14. a 21. 4., 15.3018.30 hodin, Z TGM Náchod, lektor: Mgr. Eduard Hlávka
wAngliètina nemusí být nuda. Výuka reálií anglicky mluvících zemí  15. 4.,
14.3016.30 hodin, Praská 1759, lektor: Mgr. Pavel Rynt
w Angliètina nemusí být nuda. Soutìe
a hry v jazykové výuce  15. 4., 11.30
14.00 hodin, Praská 1759, lektor: Mgr.
Pavel Rynt
w Výtvarné øady. Voda  16. 4., 812,
1317 hodin, Praská 1759, lektor: Mgr.
Jana Matouová
w Psychomotorické hry  17. 4., 8.30
12.30 hodin, Praská 1759, lektor: Mgr.
Dagmar Trávníková a Mgr. Viktor Pacholík
wNové pojetí výuky na 1. stupni Z. Pøí-

prava projektu a tematické vyuèování
 19. 4., 813 hodin, Praská 1759, lektor: Mgr. Z. Raková a Mgr. Z. Kreislová
w Èeský jazyk a literatura podle VP.
Burza nápadù a námìtù  22. 4., 13.30
17.30 hodin, Praská 1759, lektor:
PhDr. Vladimíra Neuilová
wUèíme podle VP  Èlovìk a jeho svìt
 22. 4., 1317 hodin, Praská 1759,
lektor: Mgr. Hana Mühlhauserová
w Nové trendy v regionální geografii
23. 4., 1215 hodin, Praská 1759, lektor: prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc.
w Na pomoc uèitelùm èeského jazyka
 23. 4., 1215 hodin, Praská 1759,
lektor: PhDr. Bohuslav Hoffmann, CSc.
wPøíprava dítìte na kolu. Prvòák  ano
èi ne?  24. 4., 913 hodin, Praská 1759,
lektor: PhDr. Kateøina Peková
w Abeceda streèinku  28. 4., 1013 hodin, Praská 1759, lektor: Eva Otavová
w Cesty minulosti. Biblí proti církvi
 30. 4., 8.3011.30 hodin, Praská
1759, lektor: Mgr. Ivan Bauer
wCesty minulosti. achovnice svìta. Pubertální Evropa  30. 4., 11.3014.00
hodin, Praská 1759, lektor: Mgr. I. Bauer
Více informací a pøihláky na: www.cvkhk.cz,
telefonicky na èíslech: 491 422 416, 722 569 515
nebo na emailové adrese: stepanova@cvkhk.cz

Pøehled kulturních akcí
v dubnu 2008 v Regionálním muzeu

Michal Moravec: Sochy
Od 5. do 24. dubna 2008 mohou návtìvníci ve výstavní
síni Reg. muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice)
zhlédnout výstavu soch Michala Moravce, pedagoga Støední
koly kamenické a sochaøské v Hoøicích. Vernisá probìhne
v pátek 4. 4. 2008 v 17 hodin. Otevøeno je dennì mimo
nedìle a pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu 812 hod.
Irena Jirková: Mé dva domovy
Ve dnech 5. a 27. 4. 2008 si mohou návtìvníci
v pøednákovém salonku a chodbì budovy stálé expozice
muzea na Masarykovì nám., èp. 18 v Náchodì prohlédnout
výstavu akvarelù, kreseb a módních doplòkù Ireny Jirkové.
Vernisá se uskuteèní v pátek 4. 4. 2008 v 16 hodin. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.
Festival Prima sezóna
Od 29. 4. do 7. 5. 2008 bude mono ve výstavní síni muzea
(roh Zámecké a Tyrovy ulice) i v budovì stálé expozice na
Masarykovì nám., èp. 18 navtívit výstavu studentských výtvarných prací, která bude probíhat v rámci festivalu Prima
sezóna. V obou výstavních prostorách bude otevøeno dennì
mimo pondìlí 912; 1317 hod.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu. Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí
912; 1317 hod., tel: 491 433 722
Pevnost Dobroov
V dubnu je otevøeno dennì mimo pondìlí 1012, 13.30
16.00 hod. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle
491 426 047, 491 423 248.
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Stomatologická pohotovost  duben

5. a 6. 4. MUDr. Jana Malíková
Náchod
12. a 13. 4. MUDr. Hana Matouová
Nové Mìsto nad Metují
19. a 20. 4. MUDr. Elika Pitorová
Nové Mìsto nad Metují
26. a 27. 4. MUDr. Svatava Olarová
Nové Mìsto nad Metují
1. 5. MUDr. Juraj Beseda
Nové Mìsto nad Metují
3. a 4. 5. MUDr. Alena Prouzová
Náchod

Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 428 885
Komenského 134
tel.: 491 470 566
Komenského 48
tel.: 491 472 923
Komenského 48
tel.: 491 472 946
Komenského 48
tel.: 491 472 924
Jugoslávská 33
tel.: 491 421 725

LAS VEGAS SHOW 2008
pøiváí První èeský Národní cirkus Jo-Joo do Náchoda,
kam se vrací po pìti letech!
Ojedinìlá cirkusová show, která vychází ze tøí tradièních cirkusových pilíøù: artistiky, drezérství a klaunerie a spojuje je s moderní technikou v podobì
laserové show, zpìtné projekce, UV efektù v jednu multimediální a multikulturní
show.
Bìhem pøedstavení se pøedstaví artisté z Ukrajiny, USA, Mongolska
a z Èech. Se svými vystoupeními procestovali celou Evropu, ale také èást Asijského kontinentu.
V této unikátní cirkusové show, jediné svého druhu na území ÈR, diváci
zhlédnou artistiku na visuté hrazdì,
pøízemní akrobacii, tématické vystoupení inspirované filmy Malá moøská víla
 (akrobacie na vzduné síti), 101 dalmatinù (výcvik dalmatinù), Piráti
z Karibiku (výcvik poníkù), Flinstoenovi (výcvik opic) a Zorro (výcvik malého

Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v nedìli a ve svátek
vdy od 8.00 do 12.00 hodin.

Lékárenská
pohotovostní sluba
v obchodním domì Kaufland
dennì 720 hod., v nedìli 820 hod.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí v sobotu 5. dubna v 15 hodin
v rámci Loutkáøského minifestivalu
poslední pohádku této divadelní sezóny

Pejsek a Koèièka

a velkého konì). Perlou celé show je
výcvik ètyø tygrù sibiøských, celý pojmutý
jako návrat Gladiátorù do arény. Unikátními vystoupeními jsou Slinky a Kostlivec  která se prezentovala v nevadském Las Vegas.

Náchod 16.20. 4. 2008
U Kauflandu
Pøedstavení ve vední dny
od 17.00 a o víkendu od 14.00
Pokladna otevøena dennì od 9.00 h.
ZOO otevøeno dennì od 10.00 h.
Vstupné od 120 do 260 Kè
Dìtské vstupné od 3 do 12 let
Dìti z dìtských domovù, stacionáøù
a handicapovaní
 vstup zdarma vèetnì doprovodu

Vem naim divákùm, malým i velkým,
dìkujeme za pøízeò a tìíme se s Vámi
na shledanou opìt na podzim.
Zmìna programu vyhrazena, sledujte webové stránky

www.detemproradost.com

PROGRAM
duben 2008

 Sobota 5. dubna  917 hodin  dílna
Déèka Náchod Výroba kovových perkù
 tradièní tvoøivá dílna kreativního klubu.
Pod vedením lektorky si vyrobíte kovové
perky zdobené smaltem. S sebou svaèinu a tvoøivou náladu. Poplatek 200 Kè.
 6. dubna  Babylon
Tradièní výlet do Babylonu v Liberci. Na
pøání dìtí opakujeme tento výlet ji po
pùl roce. Program je tradièní: lunapark
 místo plné her, motorek, stavebnic, prolézaèek, stavebnic, divokého bizona
aquapark  nejvìtí vodní zábavné místo
v republice, mnoství skluzavek, tobogánù, vodních jeskyní iQpark  (novinka)
obrovský labyrint vzdìlávacích a nauèných
her a programù, zrcadlových bludi
a technických dovedností obìd formou
védských stolù  po loòských zkuenostech jedno z nejoblíbenìjích vìcí výletu,
protoe na vás èekají masové hody, omáèky, saláty, ovoce, dorty zmrzliny, vekeré nealko nápoje
Tìí se na Vás Gerd, Jirka, Ája

duben 2008
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Senior klub

ètvrtek 3. dubna od 14.00 hod.  Posezení u videa
 Mejdan v Polynésii  støední Èína
ètvrtek 10. dubna od 14.00 hod.  U videa se Slávkem Hlaváèem  z Omie lodí kolem ostrova olta
ètvrtek 17. dubna od 14.00 hod.  Posezení u videa BOROBODUR  co vydala dungle
ètvrtek 24. dubna od 14.00 hod.  Na sv. Jiøí  vylézají tíøi.
Senioøi pøi muzice potìí se pøevelice. Posezení u vínka, s hudbou,
zpìvem a tøeba i taneèkem.
SENIOR KLUB je nyní umístìn v Harmonii 2  Rybáøská ul.

Sdruení zdravotnì postiených
Poøádá pro své èleny a pøíznivce besedu dne 23. 4. v 14.30
v ODASU na Karlovì nám. Téma: léková politika a nové informace ve farmacii. Pøednáí dr. Z. Vondráèková. Sociální poradenství  Dana Vítová, Centrum zdravotnì postiených Náchod.
Program lze doplnit dle Vaí potøeby. Úèastnický poplatek pro
èlena 30 Kè, pro ostatní 40 Kè.
Za výbor Olga Frühaufová

DUBEN 2008
v Klubu SUN Náchod

Zveme vechny bez rozdílu vìku, èleny i neèleny na nae akce:
4. 4.  stacionáø Cesta  setkání s pøáteli
10. 4.  Semináø  Orientace po internetu
14. 4.  Kurz átkování  vázání dìtí do átku
14. 4.  Malování mandal
17. 4.  Pøednáka  techniky p. Mojíové
 pøednáí p. Rydlová
21. 4.  Støíhání vláskù, Kurz pletení z pedigového proutí
 nutno pøihlásit se na tel. 603 293 670
28. 4.  Èarodìjnice na dopravním høiti

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Náboenská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì,
Raisova 806, 547 01. Faráø Zdenìk Kovalèík. Tel. 491 426 223,
mobil faráøe 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bohosluby  nedìle 9 hod. Biblické hodiny  pondìlí 16.30 hod.
Úøední hodiny: Pondìlí a støeda 912 a 1317 hod. Kolumbárium pøístupné od 817 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov v pytlích a krabicích je mono dávat do chodby z Raisovy ul. od pondìlí do soboty od 817 hod. Prosíme  v nedìli a o svátcích NE!

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod.
Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan Mariusz Nowaczyk 731 405
501, pastoraèní asistent Ing. Mgr. Vladimír Handl 728 515 557,
www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz.
Bohosluby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, èt 7.00, pá 18.00, so
18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavøince, 10.15
v kostele sv. Michaela.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00
hod. a pravidelnì v 16.30 v Evang. domovì Betanie (preòarova
1053). Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz.
Biblické hodiny kadé út. v 17 hod. Faráø M. Bárta.

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hodin. Studium Bible v pondìlí neprobíhá.

Církev bratrská

Purkyòova 584, tel./fax.: 491 427 332; kazatel Ing. R. Stanìk,
DiS., e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bohosluby
v nedìli v 9.30 hod., studium Bible ve støedu v 18.30 hod.

Køesanská spoleènost Nový ivot

v dubnu 2008 v zámecké jízdárnì výstavu:

Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 603 945 354,
http://www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.

Obrazy a kresby ze sbírky
Galerie výtvarného umìní v Náchodì,
restaurované v letech 20012007

Upozornìní!

Atraktivní výstava bude vìnována problematice restaurátorského
prùzkumu, opravì a obnovì umìleckého díla. Na pøíkladu bezmála
stovky dìl èeské, ruské, italské, nìmecké a francouzské provenience
ze 16. a 20. století se návtìvníci budou moci seznámit s hlavním
úkolem sbírkotvorné instituce  péèí o sbírkový fond.
(pøízemí a ochoz jízdárny do 6. 4.)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

David Kubina (19762007) výbìr z díla
obrazy a kresby Retrospektivní výbìr z tvorby mladého
umìlce z Hejtmánkovic u Broumova, jeho pøedèasnì
ukonèená tvorba se nemohla dostateènì rozvinout
a zavrit, pøesto je pozoruhodná
a její pøínos je nadregionální.
(pøízemí a ochoz jízdárny 19. 4.  15. 6.)
Vernisá výstavy se koná v pátek 18. dubna v 17 hodin.
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

Koncert dìtského pìveckého sboru Èervánek
a akordeonového orchestru Musica harmonica
v pátek 25. dubna v 17 hodin v zámecké jízdárnì.

Na Reprezentaèním plese Mìsta Náchoda a Pivovaru Náchod, a. s., dne 23. 2. 2008 si nevyzvedli výherci jedné z hlavních
cen (kávovar Krups) záruèní list a pøísluenství.
Vìci jsou k vyzvednutí v informaèním centru budovy MìÚ
na Masarykovì námìstí.

Náchodský zpravodaj
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  duben 2008
Oddìlení pro dìti

Pøipomínáme probíhající soutìe:
Èteme a soutìíme
výtvarná soutì Moje cesta od narození (kolá)
literární soutì: a) Moje nejkrásnìjí (nejen prázdninová) cesta
b) Jak jsem nael cestu ke kníkám
c) Jak jsem nael cestu ke svému kamarádovi
soutì pro pøedkoláky: Cesta do kolky nebo se kolkou (obrázek)
Práce odevzdejte do knihovny nejpozdìji do 4. dubna 2008.

V dobì masopustní jsme pøipravili v knihovnì literární karneval. V úterý 26. 2. tak
byl pøivítán kadý, kdo pøiel v kostýmu literární postavy. A kdo se u nás objevil? Byl
to Rumcajs s Mankou i s Cipískem, pejsek s koèièkou, rytíø na koni, vtipný kuchaø,
piráti, princezny a mnozí dalí. Atmosféru literárního karnevalu v mìstské knihovnì
pøibliujeme následujícími snímky, dalí najdete na www.mknachod.cz.

ICC informuje
Na mìsíc duben jsme pøipravili nìkolik novinek.
1. nový PRUVODCE MÌSTEM NÁCHOD  ve spolupráci s MÚ Náchod, ubytovateli,
pivovarem a nìkolika subjekty pùsobícími v cestovním ruchu vydalo Informaèní centrum nový propagaèní materiál o Náchodì. Oproti loòské verzi, je v podobì seitku,
obsahuje více informací a hlavnì byl vydán v èetinì, poltinì, nìmèinì a angliètinì.
2. ADRESÁØ INFORMAÈNÍCH CENTER v ÈR  spoleènost A.T.I.C ÈR vydala mapu
se seznamem IC (vèetnì kontaktù) po celé ÈR. Vhodné pro ty, kdo chtìjí trávit svoji
dovolenou v ÈR a shánìjí info o daném regionu.
3. NOVÉ RAZÍTKO  nechali jsme vyrobit nové turistické razítko. Kadým rokem
toti pøibývá poèet turistù, kteøí si chtìjí odnést tuto formu vzpomínky na Náchod.
Jako motiv jsme zvolili náchodskou podkovu se zámkem.
4. CYKLOMAPY celé ÈR  od letoního roku budou v naí nabídce cyklomapy nejen
naeho regionu, ale takøka celé republiky. Kdo vyráíte po ÈR na kole a sháníte mapu,
zastavte se.
5. KOPKOVY POHLEDY  akadem. malíø J. kopek vydal dalí sadu svých pohledù.
6. VSTUPENKY NA POHODU  23. roèník festivalu Folk a country hudby se koná
5. 4. 2008 v Novém Mìstì n./M., cena 110 Kè.
M. Machová  ICC Náchod

Soutì TéVé Náchod
Jak jsme vás informovali v minulém èísle, v TV Náchod probíhá soutì, ve které
budou pøipomenuty události, které mìsto proívalo v rocích s osmièkou.
Pøipomínáme soutìní otázku:
Jak se dosud nazývá místo u Náchoda, kterému Kosmas øíká stráná brána?
Správná odpovìï znìla: Branka
Mnoho soutìících odpovídalo patnì, pøesto bylo asi 50 správných odpovìdí.
Vítìzové únorové soutìe TV Náchod jsou:
Antonín Jirucha  taka Snìka, Marcel Hanu  kniha Náchod, Ferdinand Forró
 pivo Primátor
Výhercùm gratulujeme!
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KINO VESMÍR NÁCHOD uvádí

v dubnu 2008

www.kinonachod.cz; tel. 491 428 498; tel. + fax. 491 420 961, e-mail: info@kinonachod.cz

1. úterý pouze v 18 hod
2. støeda pouze v 16 hod

10 000 PØ. N. L. (10,000 B.C.  USA 2008)

1. úterý pouze ve 20 hod
2. støeda pouze v 18 hod

SWEENEY TODD: ÏÁBELSKÝ HOLIÈ Z FLEET STREET (SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET  USA 2007)

Legenda. Bitva. První hrdina Dobrodruný historický velkofilm o ztracené civilizaci, o putování a na konec svìta, o soubojích se avlozubými tygry, prehistorickými
stvùrami i sami se sebou, ve kterých se musí semknout a utkat s bohem, který nemilosrdnì zotroèuje jejich lid Film natoèil reisér Roland Emmerich (mj. film Den
nezávislosti). Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.warnerbros.cz a na www.10000bcmovie.com
Doporuèená pøístupnost: od 12 let
Nikdy nezapomenout! Nikdy neodpustit! Hororový muzikál z dílny Tima Burtona, který patøí k jeho nejlepím filmùm! V hlavních rolích Johnny Depp, Helena Bonham
Carterová a Alan Rickman. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.warnerbros.cz a na www.sweeneytoddmovie.com
Mládei do 15 let nepøístupný

POKÁNÍ (ATONEMENT  Velká Británie/USA/Francie 2007)

2.
3.
4.
5.

støeda pouze ve 20 hod
ètvrtek pouze ve 20 hod
pátek pouze ve 20 hod
sobota pouze ve 20 hod

3.
4.
5.
6.

ètvrtek pouze v 16 hod
pátek pouze v 14.30 hod
sobota pouze v 14.30 hod
nedìle pouze v 14.30 hod

NEJKRÁSNÌJÍ HÁDANKA HRAJEME NEJEN PRO DÌTI (ÈR2008)

3.
4.
6.
7.
9.

ètvrtek pouze v 18 hod
pá, 5. so 16.15 a 18 hod
nedìle 16.15 a 18 hod
po, 8. út pouze v 18 hod
støeda 16.15 a 18 hod

KRONIKA RODU SPIDERWICKÙ (THE SPIDERWICK CHRONICLES  USA 2008 HRAJEME NEJEN PRO DÌTI)

Spojila je láska. Rozdìlil je strach. Zbyla jim nadìje Keira Knightleyová a James McAvoy v romantickém dramatu reiséra Joe Wrighta (mj. film Pýcha a pøedsudek).
Film získal celkem sedm nominací na Oscara za rok 2007. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.atonementthemovie.co.uk
Mládei do 15 let nepøístupný
Nejnovìjí pohádka krále èeských pohádek reiséra Zdeòka Troky. Inspirací pro scénáø filmu Nejkrásnìjí hádanka se staly dvì pohádky klasika Jana Drdy O Matìjovi
a Majdalence a O princeznì, která hádala, a prohádala. Hrají Jan Dolanský, Ladislav Potmìil, Veronika Kubaøová, Taána Medvecká, Miroslav Táborský, Taána
Krchovová, Pavel Kikinèuk a Pøemysl Kubita. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.nejkrasnejsihadanka.cz
Mládei pøístupný
Jejich svìt je blíe, ne si myslíte Rodinný dobrodruný fantasy film, natoèený podle populární stejnojmenné kniní série, o nejvìtím dobrodruství sourozencù v domì
prastrýce Spiderwicka, obývaný jetì fantastiètìjími bytostmi Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.spiderwickchronicles.com
Mládei pøístupný

10. ètvrtek pouze v 16.15 hod
11. pátek pouze v 17 hod

RESERVATION ROAD (RESERVATION ROAD  USA 2007)

10. ètvrtek pouze v 18 hod
11. pátek pouze v 19 hod
12. sobota pouze v 19 hod

3:10 VLAK DO YUMY (3:10 TO YUMA  USA 2007)

12. sobota pouze v 15 hod
13. nedìle pouze v 15 hod

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ (ALVIN AND THE CHIPMUNKS  USA 2007)

12. sobota pouze v 17 hod
13. nedìle pouze v 17 hod

CHYTE DOKTORA (ÈR2007)

14. pondìlí pouze v 17 hod
15. úterý pouze v 16 hod
16. støeda pouze v 18 hod

NOC PATØÍ NÁM (WE OWN THE NIGHT  USA 2007)

14. pondìlí pouze v 19.30 hod
15. úterý pouze v 18.30 hod

OBÈAN HAVEL  REISÉRSKÝ SESTØIH (ÈR  2008)

17.
18.
19.
21.
23.
17.
18.
19.
20.

BOBULE (ÈR2008)

ètvrtek pouze v 18 hod
pátek 18 a 20 hod
so, 20. ne 16 a 20 hod
po, 22. út 17 a 18.45 hod
støeda 17 a 18.45 hod
ètvrtek pouze v 16 hod
pátek pouze v 16 hod
sobota pouze v 17.45 hod
nedìle pouze v 17.45 hod

19. sobota pouze ve 14.30 hod

K poznání pravdy musíte nejprve odhalit le Napínavý psychologický thriller o dvou otcích, ve kterém je jen otázkou èasu, kdy pravda vyjde na povrch Hrají Joaquin
Phoenix, Mark Ruffalo, Jennifer Connelyová a Mira Sorvinová. Reie Terry George (mj. film Hotel Rwanda). Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.hce.cz
Mládei pøístupný
Èas pro jednoho z nich se rychle krátí Russell Crowe a Christian Bale v drsném pøíbìhu o støetu dvou muù stojících na opaèných stranách zákona a morálky. Èeské
titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.intersonic.cz a na www.310toyumathefilm.com
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

HRAJEME PRO DÌTI

To bude mazec Po Garfieldovi pøicházejí na scénu bratøi Alvin, Simone a Theodor. Jsou to neobyèejné veverky, které nejen e umí mluvit, ale umí i výbornì zpívat
Animovaný i hraný rodinný film, uvádìný v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.alvinandthechipmunksmovie.com
Mládei pøístupný
Èeská komedie o lásce a jejích následcích, s hudbou skupiny Chinaski a zábavou pro diváky vech vìkových generací. V hlavních rolích Michal Malátný a Tatiana
Vilhelmová, v dalích rolích I. Janurová, V. Javorský, L. Sobota, Z. Stivínová a K. Hádek. Reie Martin Dolenský. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.chyttedoktora.cz
Mládei pøístupný
Dva bratøi na opaèných stranách zákona aneb loajalita k rodinì je dùleitìjí ne spor. Joaquin Phoenix a Mark Wahlberg v hlavních rolích akèního dramatu. Èeské
titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.palacepictures.net a na www.sonypictures.com/homevideo/weownthenight/
Mládei do 15 let nepøístupný
Scény z prezidentské kuchynì Celoveèerní film Obèan Havel reisérù Pavla Kouteckého a Miroslava Janka nahlíí do zákulisí politických i soukromých dramat
prezidentského období Václava Havla. Ve filmu bude také koneènì rozlutìno nìkolik dlouholetých záhad èeské politiky Tento bonusový reisérský sestøih je promítán
z DVD a je o 35 minut delí oproti pùvodnímu filmu, který je uvádìn v kinech. Uvidíte tak navíc napøíklad Havlovu návtìvu Rumunska a dojde i na návtìvu prezidentského paláce, pøi oslavì prezidentových edesátin ochutnáte povìstný Havlùv gulá, v USA navtívíte Miloe Formana... DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 65 Kè
Více informací o filmu na www.aerofilms.cz
Mládei pøístupný
aneb nevinnì o vínì. Èeská letní komedie o splnìném snu, která nás zavede na moravské vinice V hlavních rolích Krytof Hádek a Luká Langmajer, v dalích rolích
Václav Postránecký, Tomá Matonoha a Miroslav Táborský. Reie Tomá Baøina. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.bobule.cz
Mládei pøístupný

TAHLE ZEMÌ NENÍ PRO STARÝ (NO COUNTRY FOR OLD MEN  USA 2007)

ádná úniková cesta není bezpeèná Napínavý thriller brartù Coenových (mj. film Fargo), natoèený podle slavného románu Cormaca McCarthyho. Hrají Javier Bardem,
Josh Brolin, Tommy Lee Jones a Woody Harrelson. Nejúspìnìjí film pøi letoním udílení Oscarù za rok 2007  získal celkem ètyøi. Èeské titulky. DOLBYSTEREO
DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na http://video.movies.go.com/nocountryforoldmen/
Mládei do 15 let nepøístupný

KAMARÁD KRTEÈEK

Hodinové kreslené pásmo pro nejmení diváky s oblíbeným hrdinou.
Vstupné 20 Kè

HRAJEME PRO DÌTI

25. pátek pouze v 17 hod
26. sobota pouze v 17 hod

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY (ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES  panìlsko/Nìmecko/Francie 2008) HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

25. pátek pouze v 19 hod
26. sobota pouze v 19 hod
27. nedìle pouze v 18 hod

VÁCLAV (ÈR2007)

28. pondìlí pouze v 17 hod
29. úterý pouze v 16 hod
30. støeda pouze v 16 hod

LOVCI DRAKÙ (DRAGON HUNTERS  Francie/Nìmecko/Lucembursko 2008)

28. pondìlí pouze v 19 hod
29. út, 30. st 17.30 a 19.30 hod
KVÌTEN 2008
1. èt, 2. pá pouze v 17.15 hod
3. so, 4. so pouze v 17.15 hod

VENKOVSKÝ UÈITEL (ÈR2008)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

WINX CLUB  VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ (WINX CLUB  IL SERGETO DEL REGNO PERDUTO  Itálie 2007)
Republiková premiéra!!! HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

ètvrtek pouze v 15.30 hod
pátek pouze v 15.30 hod
sobota pouze ve 14 hod
nedìle pouze ve 14 hod
pondìlí pouze v 16 hod
út, 7. st pouze v 16 hod
ètvrtek pouze v 19.30 hod
pátek pouze v 19.30 hod
sobota 15.30 a 19.30 hod
nedìle 15.30 a 19.30 hod
pondìlí 17.45 a 19.30 hod
út., 7. st 17.45 a 19.30 hod

Asterix a Obelix jsou zpìt! Tentokrát vás èeká pøíbìh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeøi z celého svìta V hlavních rolích Clovis Cornillac a Gérard
Depardieu, v roli Césara Alain Delon. Dobrodruná fantastická rodinná komedie je uvádìna v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.asterixfilm.cz
Mládei pøístupný

Tragikomedie reiséra Jiøího Vejdìlka (mj. filmy Úèastníci zájezdu nebo Roming), ve které Ivan Trojan vyvádí jeden prùvih za druhým V dalích rolích E. Vááryová,
J. Budaø, J. Lábus, S. Norisová, P. palková, J. Vlasák, Z. Krónerová a J. Poláek. Film získal dva Èeské lvy za rok 2007. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.filmvaclav.cz
Mládei pøístupný

HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

Ztracení poutníci a novopeèení cestovatelé, vítejte na palubì! Animovaný i hraný dobrodruný film o nejstateènìjích hrdinech vech dob, o prùzkumu ostrovù, kde
nebezpeèí èíhá za kadým rohem a samozøejmì i o dracích Film je uvádìn v èeském znìní.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.hce.cz a na www.dragonhunters-themovie.com
Mládei pøístupný
Kadý nìkoho potøebuje Film o síle odputìní, o lásce a pøátelství, je tøetím reijním poèinem Bohdana Slámy (filmy Divoké vèely nebo tìstí). V hlavních rolích
Pavel Lika a Zuzana Bydovská, v dalích rolích L. edivý, M. Daniel, T. Voøíková, Z. Krónerová a M. Krobot. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.venkovskyucitel.cz
Mládei do 15 let nepøístupný

Jejich osud je v rukou esti stateèných dívek Musí bojovat proti zlu, musí zachránit království. Podaøí se jim to? Porazí ty nejdìsivìjí stvùry z noèních mùr? Rodinný
animovaný akèní dobrodruný film, uvádìný v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.winxclubthemovie.com
Mládei pøístupný

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA (ÈR2008)

Máte pocit, e je vae rodina pratìná? Seznamte se s Hanákovými Komedie o lásce v neèekanì velkém rodinném balení! Èeská komedie, která vznikla na motivy slavného
èeského televizního seriálu. Pøíbìh o lidských slabùstkách, komických i absurdních situacích, ale pøedevím o toleranci a lásce, které drí rodinu pohromadì Hrají
E. Holubová, J. Dulava, J. Mádl, I. Chýlková, M. Labuda, L. Malkina, V. Hybnerová, M. Zoubková a L. Kostelný. Reie Patrik Hartl. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.takovanormalnirodinka.cz
Mládei pøístupný

PROMA REHA, s.r.o.
Výrobce lůžek z České Skalice
počítá s exportem do Ruska
Společnost PROMA REHA, s.r.o. Česká Skalice, známý český výrobce
pomůcek pro handicapované, vyváží své výrobky do desítek zemí celého
světa. V současné době se společnost chystá proniknout také na ruské trhy.
„Proto bylo nutné splnit všechny podmínky certiﬁkace shody GOST R, tedy
normy pro Rusko. To se podařilo a nyní nám již nic ve vývozu do této země
nebrání,“ uvedl jednatel společnosti Radek Jakubský.
Certiﬁkace shody GOST R deklaruje shodu výrobků s relevantními technickými předpisy a normami Ruské Federace. U povinně certiﬁkovaných
výrobků je nezbytné tento dokument předložit celním orgánům Ruské
Federace již před vstupem zboží na její teritorium. Podmínky certiﬁkace
stanovuje Federální agentura pro technickou regulaci a metrologii Ruské
Federace. Certiﬁkace výrobků a služeb je zárukou dodržování požadované
úrovně kvality a bezpečnosti výrobků.
Nejnovějším typem produktové řady sloupových lůžek společnosti PROMA
REHA, s.r.o., o který je značný zájem nejen u nás, ale i v zahraničí včetně
Ruska, je nemocniční lůžko pro intenzivní péči TRITON PLUS. Vyznačuje
se rentgenovatelnou celou ložnou plochou, elektrickou centrální brzdou se
směrovou aretací a dalšími inovacemi. Tato lůžka jsou řízena nejmodernější
elektronikou, jež splňuje
přísné požadavky špičkových zdravotnických oddělení JIP, ARO, OCHRIP.
Lůžko TRITON PLUS
a další výrobky společnosti PROMA REHA, s.r.o. na
Mezinárodním veletrhu
lékařského vybavení SALMED v polské Poznani

Rychlý internet,
to je ten pravý cirkus!
Vyzkoušejte rychlý internet na 6 měsíců za cenu
pomalejšího a ušetřete až 1 500 Kč!

• 4Mbit/s za cenu 2Mbit/s na 6 měsíců
• Žádné datové limity
• Aktivace ZDARMA
• Dárková karta v hodnotě 500 Kč
na nákup v Electro Worldu
Akční nabídka platí do 30. 4. 2008. Změna vyhrazena. Nabídka dárkových karet a modemů platí
do vyčerpání zásob. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Akční nabídka je podmíněna dostupností
služby Premium ADSL.

12. 4. NÁCHOD

4 Mbit

ZA CENU 2 Mbit

6 MĚSÍCŮ

MODEM

ZA 99 Kč

KAUFLAND Polská 379, so 10-18
Pro více informací

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu lokality. Sledujte stránky www.internetmaximus.cz pro aktuální informace.
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