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Úterý
19. 5. 2009
v 19.00 hod.

James Goldman: Lev v zimě
Divadlo Radka Brzobohatého
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 280, 260, 240, 220 Kč
Předprodej od 27. 4. 2009

4. 5. 2009
v 18.30 hod.
v 19.30 hod.

Prima Jazzový večer v Beránku
Jan Steinsdörfer Q
Laco Deczi a Cellula
Velký sál, stolová úprava
Vstupné: 120 Kč
Předprodej v inf. centru od 16. 4. 09

Čtvrtek
21. 5. 2009
v 19.00 hodin

Rozvoj osobnosti k vyššímu vědomí
Přednáška dipl. homeopatky
Kateřiny Hofmanové
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 4. 5. 2009

5. 5. 2009
ve 20.00 hod.

Krátký proces
s Jelizavetou Bim Bam Bum
preDRED – studentská DREDsekce
– JG Náchod
Velký sál městského divadla
Vstupné: 60 Kč,
prémiové představení ab. cyklu „A“
50% sleva při předložení abonentky

Úterý
26. 5. 2009
v 19.00 hod.
SLEVA

6. 5. 2009
v 18.00 hod.

Koncert Skřivánci JG
+ Pěvecký sbor Kvítek
Malý sál městského divadla

Zahajovací koncert festivalu
Camerata nova Náchod 2009
Komorní orchestr
S. Vorlové Náchod a Polyfonní sdružení
smíšený pěvecký sbor N. Město n. Metují
Vstupné: 90, 80, 70, 60 Kč
Premiérový koncert ab. cyklu „K“
50% sleva při předložení
abonentky KHN
Předprodej od 5. 5. 2009

Středa
27. 5. 2009
v 19.00 hod.

Literárně hudební večer
Vlastním úhlem pohledu
O Izraeli s Janou Hofmanovou
a Václavem Sádlem
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 5. 5. 2009

Čtvrtek
14. 5. 2009
v 19.00 hod.
SLEVA

Pavel Bobek a Malinaband
Host: Robert Křesťan
Vstupné: 150, 130, 110, 90 Kč
Předprodej od 20. 4. 2009

Literárně hudební večer – Vlastním úhlem pohledu
Historička a lektorka české pobočky ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) PhDr. Jana Hofmanová a historik a ředitel Regionálního muzea v Náchodě PhDr. Václav Sádlo měli možnost navštívit v nedávné době Izrael – zemi, o níž se hodně mluví, ale o které toho
stále málo víme. Zasvěcenou průvodkyní jim byla dlouholetá zkušená organizátorka zájezdů do Izraele, překladatelka Ludmila Hallerová
z Prahy, která pro svěřené skupiny připravuje programy poněkud odlišné od běžných nabídek cestovních kanceláří. Spolu s ní navštívili
naši cestovatelé historické památky z období starověku i pevnosti z dob křižáckých výprav, putovali po biblických místech Starého z ákona
i v Kristových stopách a poznávali současný Izrael, v němž nacházeli i nečekané souvislosti s naší zemí. To vše obohaceno o duchovní rozměr během společných zamyšlení a večerních tématických besed. Nebude se tedy jednat o klasickou cestopisnou přednášku, ale oba hosté
večera se za doprovodu obrázků a hudby podělí s posluchači o své zážitky a prožitky viděné jejich vlastním úhlem pohledu.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole
vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.
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12. ročník festivalu Náchodská prima sezóna
„In Memoriam Pepa Tejkl“

Vážení a milí Náchoďané a vůbec všichni PRIMA lidé,
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je tu opět měsíc květen, čas lásky, jara,
vůní a v Náchodě také – už po dvanácté
– celostátního multikulturního festivalu
studentského umění Náchodská prima sezóna a na samém jeho konci pak 39. ročník
festivalu komorních sdružení Camerata
nova Náchod. Tyto dva výjimečné festivaly má pod svými křídly občanské sdružení Náchodská Prima sezóna, které funguje
jen díky ochotě a píli svých členů a příznivců – dobrovolníků.
Za těch dvanáct let, co se Náchod, vždy
v prvním květnovém týdnu, zaplní spoustou mladých umělců z různých oborů, urazil festival veliký kus cesty. Káru, kterou
v prvopočátku rozjel pan doktor Jaroslav
Suchý a ing. Ludmila Pohanková se svým
týmem, tlačíme dál a mnohdy z posledních
sil. Ale je to práce krásná!
Posledních sedm let měla Náchodská
prima sezóna statut celostátní postupové přehlídky studentského divadla. Změnilo se to, protože dobrovolnický tým už
nadále nebyl schopen zajišťovat tuto část,
na níž byly kladeny stále větší nároky. A to
jak po stránce ﬁnanční, tak organizační.
Přesto jsme zachovali všechny umělecké „disciplíny“, ba navíc i nějaké přibyly
(například soutěžní ﬁlm), podařilo se nám
zakotvit tradici pálení čarodějnic na dobrošovské Jiráskově chatě, rozvinout jednodenní festival Malá prima sezóna, určený
žákům mateřských a základních škol. A to
nejen těch domácích. Za celou tu dobu proběhlo mnoho desítek koncertů různých hudebních žánrů a mnozí účastníci prvních
ročníků se už pomalu stávají známými
ve svých oborech. Někteří se i vracejí, aby
si znovu zopakovali atmosféru, které se
údajně nic nevyrovná.
Letošní ročník je poznamenán nejen stále omílanou ﬁnanční krizí (původní rozpočet festivalu letos klesl téměř o 1/3, přičemž
jeho rozsah zůstal nezměněn, naopak rozrůstá se), ale také smutnou událostí, která snad jakoby vypadla ze světa groteskní
literatury. Na počátku měsíce dubna totiž
opustil (nejen) „prkna, co znamenají svět“
Josef Tejkl, čtyřnásobný laureát ceny Alfréda Radoka, zakladatel divadla Jesličky, autor divadelních her, pedagog, herec, horal
a svérázná bytost. Ten byl také od samého
počátku, jak se říká „u toho“. Každoročně
zasedal v divadelní porotě a nabízel souborům své neotřelé názory, rady i cenné
připomínky k jejich práci. Spolu s ing. Pohankovou získal Pepa Tejkl pro NPS statut
celostátní přehlídky, z níž ti nejlepší postupovali do Meccy ochotnického (amatérského) divadla – na Jiráskův Hronov. Odešel
z tohoto světa nečekaně, uprostřed rozběhnuté práce, a i když pro něho pomyslná

opona bohužel spadla naposledy na Kralickém Sněžníku, rádi bychom mu věnovali letošní ročník festivalu, jako vzpomínku a poděkování za léta skvělé práce nejen
pro nás, ale pro amatérské divadlo vůbec.
O tom, že bude program velice bohatý
a zdaleka není určen jen studentům, se
můžete přesvědčit sami. Jednak si můžete
z naší nabídky vybrat už teď, protože celý
program festivalu naleznete v tomto čísle zpravodaje, a dále můžete sledovat aktuality na www.primasezona.cz. Rádi bychom vás upozornili na některé kulturní
akce, které stojí za Vaši pozornost. Hned
v úvodu samozřejmě Čarodějnice na Dobrošově, o víkendu pak série multižánrových hudebních večerů v sále restaurace
Vatikán. Novinkou je, že divadelní představení, která letos na Prima sezóně proběhnou, jsou všechna v odpoledních a podvečerních hodinách, aby každý mohl alespoň
jedenkrát do divadla zavítat. A věřte, že si
to studenti opravdu zaslouží. O váš zájem
budou usilovat divadelníci z Přerova, České
Lípy, Svitav, Broumova a také domácí, letos
velmi úspěšný soubor Jiráskova gymnázia
Dred. Lépe řečeno, jeho mladistvá odnož.
Představení KRÁTKÝ PROCES S JELIZAVETOU BIM BAM BUM, jsme zařadili rovněž
jako bonusové představení abonentního
cyklu „A“, protože právě tento kus byl letos vyslán na celostátní přehlídku Wolkerův Prostějov a doporučen také na Mladou
scénu do Ústí nad Orlicí. To samo o sobě
svědčí o kvalitě domácích. Hudbymilovní
se jistě nechají nalákat na tradiční jazzové setkání do Beránku, kde letos vystoupí
„Jan Steinsdörfer Q“ jako předskokani věhlasného trumpetisty Laca Decziho a jeho
kapely Cellula. Ve výstavních prostorách
reg. muzea v Tyršově ulici Vás čeká expozice soutěžních výtvarných prací a objektů, která dýchá mládím a kreativitou.
Práce dětí účastnících se Malé Prima sezóny pak najdete v prostorách klubu Pranýř a v galerii odboru kultury MěÚ, v ulici Němcové. Letos jsme opět uchystali sérii
dílen a workshopů, které nejsou určeny jen
účastníkům festivalu, ale může se zapojit
kdokoliv z vás. Více informací získáte v IC
v klubu Pranýř od 1. května nebo na našich stránkách.
A kdyby snad někdo z vás nabyl dojmu, že může a chce finančně podpořit festival, rádi uvítáme jakýkoliv příspěvek na číslo účtu: 275402543/0300
– ČSOB Náchod. Za to se vám i účastníkům
pokusíme zprostředkovat mnohý PRIMA
zážitek spojený s uměním a také s odkazem našeho rodáka Josefa Škvoreckého!
S přáním PRIMA dní
Tým O. s. Náchodská prima sezóna
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 31. 3.
Jednání rady města se zúčastnilo všech 9 radních.
Číselný popis u každé zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Výroční zpráva
MěSSS Marie za rok 2008
9-0-0
RM vzala na vědomí Výroční zprávu
Městského střediska sociálních služeb
Marie za rok 2008.
Rok 2008 byl pro MěSSS obdobím, ve kterém se stabilizovala situace jednak v oblasti personální, a to především ve vedení organizace, účetnictví, dále v oblasti
legislativní, kdy začal být v plném rozsahu uplatňován zákon č. 108/2006 Sb.,
O sociálních službách. V domově pro seniory postupně přibyli uživatelé závislí
na péči druhé osoby. S každým uživatelem je uzavírána dohoda o poskytování
sociálních služeb. V pečovatelské službě
došlo k postupnému nárůstu uživatelů (ze
155 na 166), tento počet se však v průběhu
roku mění v závislosti i na ročním období.
Došlo k přestěhování pečovatelské služby do Harmonie, které se projevilo účelné bez negativních ohlasů.
Rok 2008 byl rovněž ve znamení oslav
k 15. výročí zahájení provozu zařízení,
které vyvrcholily v prosinci.
Výroční zprávy příspěvkových
organizací v oblasti školství
9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy náchodských základních škol za rok 2008
–ZŠ Komenského, ZŠ Plhov a ZŠ TGM.
Základní škola T. G. Masaryka, Náchod,
Bartoňova 1005 – ředitel Mgr. Roman Odvářka
– celkem 477 žáků ve 21 třídách, školní jídelna, školní klub, tělocvična, školní hřiště, skleník
– vzdělávací program v 1. a 6. třídě Škola pro život
– vystupování na veřejnosti, úspěšné muzikály a akce pro rodiče a veřejnost, den
otevřených dveří, výstavy, exkurze, projektové dny, dílny, žákovský parlament
– schází se jedenkrát měsíčně
Základní škola, Náchod, Plhov 1186
– ředitel Mgr. Vladimír Honzů, Mgr. Ladislava Simonová
– celkem 450 žáků ve 21 třídách, školní jídelna, školní družina, školní klub
– škola se sportovním zaměřením – tělocvična, sportovní hřiště (atletika, fotbal)
– vlastní vzdělávací program Klíče k životu, Žákovský diář (pracuje se sebehodnocením žáků)
– nové předměty – informatika, mladý vědec, osobnostní a etická výchova
– časopis „Školní štěbetání“

Náchodský zpravodaj
Základní škola, Náchod, Komenského
425 – ředitel Mgr. Ladislav Domáň
– celkem 804 žáci ve 32 třídách ve čtyřech budovách v ul. Komenského, Sokolská, Českých Bratří a Českoskalická, dvě
školní jídelny, tělocvična, přírodovědná
stanice, bez vlastního hřiště – užívá hřiště Na Hamrech
– vzdělávací program „Škola je místem,
kde žijí děti“
– třídy s rozšířeným vyučováním tělesné
výchovy a třídy s rozšířeným vyučováním
matematiky a přírodovědných předmětů
– škola zajišťuje velké množství akcí pro
veřejnost, aktivní spolupráce s německou
školou v Halberstadtu
– vydávání občasníku 1. stupně – Komendík
Ohňostroj 7. 5.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o konání slavnostního ohňostroje dne
7. 5. 2009 z náchodského zámku ﬁrmou
Jiří Gross, Náchod.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene s žadateli, kteří jsou majiteli domku v Kollárově ulici.
Břemeno spočívá ve zřízení kanalizační
přípojky k jejich domu.
9-0-0
RM souhlasila s ukončením jednání se
společností JJTrend, s. r. o., Náchod, o uzavření smlouvy na střežení budovy restaurace Na koupališti. Nájemce si objekt zabezpečí sám.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností KA Contracting ČR,
s. r. o. Břemeno bude zřízeno na pozemku města p. č. 728/3 a týká se vybudování
zastřešení vstupu do budovy.
9-0-0
RM uložila zahájit jednání o prodeji pozemků č. 1903/l, 1903/4 a 1905/4 v ulici Nové a to nejen jejich rovné části, ale
i svahu k ulici Václavické s tím, že je nutné spojit toto jednání s otázkou prodeje
i dalších pozemků v této lokalitě. Prostor
před domy, kde jsou inženýrské sítě, bude
z prodeje vyčleněn.
9-0-0
RM uložila realizovat úpravu anténních
systémů pro příjem digitálního televizního vysílání u obytných domů v majetku
města se společnou anténou.
9-0-0
RM schválila ukončení nájemní smlouvy
na nebytový prostor v Náchodě, Kostelecká čp. 1828 dohodou k 30. 4. 2009. 9-0-0
RM uložila vypsat výběrové řízení
na prodej bytových jednotek:
9-0-0
1+kk o výměře 34,70 m² v čp. 727
v ul. Krámská
– vyvolávací základní cena 500 tis. Kč,
1+kk o výměře 35,50 m² v čp. 727
v ul. Krámská
– vyvolávací základní cena 500 tis. Kč,
3+1 o výměře 97,11 m² v čp. 656
v ul. Němcové
– vyvolávací základní cena 1,2 mil. Kč,
1+1 o výměře 50,40 m² v čp. 682
v ul. Pražská

– vyvolávací základní cena 650 tis. Kč.
a 3+1 o výměře 63,40 m² v čp. 1550
v ul. Pražská – vyvolávací základní cena
1 mil. Kč formou obálkové metody.
Smlouvy o dotacích
9-0-0
RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchodskému komunitnímu centru, o. s., za podmínky
předložení vyúčtování ﬁ nančních prostředků vyplacených dle smlouvy pro
rok 2008.
Propagace Náchoda – internetová
vizuální prezentace města
9-0-0
RM souhlasila s podáním žádosti do dubnového kola žádostí o ﬁ nanční podporu z fondů EU z programu Cíl 3
na internetovou virtuální prezentaci města a jeho okolí včetně polského příhraničí a v té souvislosti s posílením rozpočtu
odboru školství kultury, sportu a cestovního ruchu na rok 2009 v případě úspěchu žádosti ve 2. kole výzvy mikroprojektů Euroregionu Glacensis 2.
Ředitelka MŠ Plhov
9-0-0
RM jmenovala do funkce ředitelky MŠ
Náchod, Havlíčkova 1848 paní Michaelu
Trejtnarovou s účinností od 1. 4. 2009.
Výměna části oken v MŠ Vítkova
– Běloves
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na výměnu části oken v MŠ Vítkova 304, Náchod s Petrem Čepkem z Velkého Poříčí.
Parkoviště Běloveská ulice v Náchodě
– schválení zhotovitele stavby
9-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na zhotovení parkoviště v Běloveské
ulici v Náchodě a uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem na 1. místě – ﬁrmou COLAS
CZ, a. s., Hradec Králové.

Rada města 14. 4.
Jednání rady města se zúčastnilo všech
devět radních.
Výroční zprávy příspěvkových
organizací v oblasti školství
9-0-0
RM vzala na vědomí zprávy o hodnocení mateřských škol: MŠ Havlíčkova, MŠ
Komenského a MŠ Myslbekova.
Mateřská škola, Náchod, Komenského
301 – ředitelka Bc. Alena Dušánková
– 113 dětí, ve čtyřech třídách standardních + jedna logopedická,
– škola prošla rozsáhlými rekonstrukcemi
(školní jídelna, střecha, zateplení budovy, fasáda, oplechování parapetů a říms),
zbývá dokončit vybavení zahrady,
– v MŠ integrované děti se speciálními
potřebami i cizinci 5–7 %,
– školní vzdělávací program „Mateřská
škola podporující zdraví“
– kroužky Veselé pískání, Komenďáček
– v letošním roce škola oslaví 60 let existence
Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova
1848 – ředitelka Jaroslava Dušková, od
1. 4. 2009 Michaela Trejtnarová
– 116 dětí v pěti třídách, školní vzděláva-
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cí program „Hrajeme si celý den“
– provoz zahájen v roce 1987, dokončuje se rekonstrukce umýváren a malé třídy, v loňském roce opraveny izolace kolem
budovy, vymalovány prostory
Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4
– ředitelka Šárka Rojšlová
– 78 dětí ve třech třídách, na odloučeném
pracovišti v Bražci, U Kočovny jedna třída (21 dětí)
– školní vzdělávací program „Sviť, sluníčko, sviť, ať nám to jde líp“
– o prázdninách 2007 proběhla rekonstrukce správní budovy, úprava kuchyně,
přemístěna ředitelna, kancelář vedení
školní jídelny, sklady, šatny, rekonstrukce soc. zařízení a stoupaček, vybavení tříd
– odloučené pracoviště U Kočovny – letos
výměna oken
Povolení výjimky z počtu dětí
v náchodských MŠ 2009/10
9-0-0
RM schválila výjimku z počtu dětí
na školní rok 2009/2010 v náchodských
mateřských školách: Březinova, Havlíčkova, Komenského, Myslbekova, Vančurova a Vítkova.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
o výměře 1 m² pro vybudování jednoho
schodu před čp. 420 v ulici Komenského.
Smlouva bude ukončena výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou.
9-0-0
RM souhlasila s ukončením smlouvy o výpůjčce budovy čp. 897 v Bartoňově ulici uzavřené s OS Cesta dohodou
k 31. 12. 2008 a zároveň souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou
s účinností od 1. 1. 2009 na pronájem uvedeného objektu za cenu obvyklou. 9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemních
smluv se Správou železniční a dopravní cesty s platností od 1. 4. 2009. Smlouvy se týkají pronájmu části pozemku p. č.
2067/1 v Raisově ulici a v ulici Volovnice,
na kterém město vybudovalo dva podchody a chodník.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností KA Contracting ČR, s. r. o. Břemeno, které spočívá v uložení teplovodního potrubí, bude zřízeno na pozemku p. č. 1197/1
v ulici Na Hamrech.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy s Povodím Labe, s. p., na pronájem části pozemků v k. ú. Staré Město
n. M. o celkové výměře 722 m². Pozemky
budou využity jako zařízení staveniště při
rekonstrukci mostu v Myslbekově ulici.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene s Povodím Labe, s. p. Budoucí
smlouva o zřízení břemene se týká umístění trvalé stavby pilířů na pozemcích v k.
ú. Staré Město n. M.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností INRISK, s. r. o. (spo-

ZPRÁVY Z RADNICE
lečnost zprostředkovává pojištění vozidel), na pronájem části chodby u evidence
vozidel v budově čp. 2020 v ulici Němcové
v Náchodě. Smlouva se uzavírá s platností
od 15. 4. 2009.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností H-Media, s. r. o.,
na instalaci dvou reklamních nosičů v čekárně registru vozidel v budově čp. 2020
v ulici Němcové v Náchodě. Smlouva se
uzavírá s platností od 1. 4. 2009. 9-0-0
RM souhlasila se zrušením věcného břemene, které spočívá v udržování kamenného kříže a je vedeno na listu vlastnictví č. 2175 k. ú. Babí u Náchoda.
9-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout části pozemku p.č. 2177
v k. ú. Náchod. Jedná se o pozemek, který je součástí dvora obestavěného domy
v ulici Pražská, Němcové a Palachova. Žadatelé chtějí pronajmout část pozemku
o výměře cca 96 m² za svým domem pro
parkování čtyř až pěti osobních vozů a zásobování. Uvedený pozemek je částečně
v majetku společenství vlastníků domu
čp. 929 a částečně v majetku města.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Náchoda, spol. s r. o.
Dodatek se uzavírá pro rok 2009 a 2010
a upravuje výši nájemného za pronájem
lesních pozemků v okolí Stárkova. 9-0-0
Instalace fotovoltaických elektráren
na základních školách
9-0-0
RM vydala předběžný souhlas s využitím střech základních škol Plhov a T. G.
Masaryka pro projekt FVE elektráren.
Výběr zhotovitelů na zakázky dle
schváleného rozpočtu 2009
a plánu oprav města Náchod
9-0-0
RM souhlasila s výběrem zhotovitelů
a uzavírá tyto smlouvy o dílo:
– na dodávku a montáž nových mantinelů
na zimním stadionu v Náchodě se společností REMOV Sport, s. r. o., Most
– na umístění mobilní buňky občerstvení a na opravu zpevněných ploch na Jiráskově koupališti v Náchodě se společností
COLAS CZ, a. s., Praha
Nařízení č. 1/2009 rady města
– Zóny placeného stání
9-0-0
RM vydala Nařízení č. 1/2009, kterým
se stanovují v oblastech města zóny placeného stání, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy a způsob úhrady příslušné ceny za parkování.
Zápisy z komisí,
žádost o uvolnění z komise
9-0-0
RM vzala na vědomí zápis z jednání tělovýchovné komise ze dne 1. 4. 2009, zápis z ﬁnančního výboru ze dne 8. 4. 2009,
zápis z jednání komise prevence kriminality ze dne 6. 4. 2009 a zápis z jednání sociální komise ze dne 8. 4. 2009.

RM odvolala pana Jozefa Hrušovského z komise životního prostředí na jeho
vlastní žádost.
RM odvolala Mgr. Editu Stratílkovou
z komise prevence kriminality a jmenovala novou členkou Mgr. Anetu Hejtmanovou.
RM jmenovala novou členkou kulturní
komise paní Magdu Havlíčkovou.
Ostrůvky – záhony v prostoru silnice
I/33 na území města Náchoda
9-0-0
RM souhlasila s provedením květinové úpravy ostrůvků v prostoru kruhových
křižovatek na silnici I/33 na území města
Náchoda a se zadlážděním ostatních ostrůvků.
Z důvodu zimního provozu, solení a vyhrnování sněhu a občasné jízdy vozidel
po okrajích ostrůvků došlo k výraznému
poškození a zničení dříve provedené výsadby skalníků. Proto nyní budou osazeny letničkami a to jen u kruhových křižovatek, ostatní budou zadlážděny.
Most v Myslbekově ulici
9-0-0
RM souhlasila se zadáním zakázky
na vypracování projektové dokumentace na opravu mostu přes řeku Metuji
v Myslbekově ulici ﬁrmě MDS PROJEKT.
s. r. o., Vysoké Mýto a s uzavřením smlouvy o dílo.
Oprava a nátěr oken radnice
9-0-0
RM souhlasila s rozdělením dotace z Programu regenerace MPR a MPZ
(městské památkové zóny) – 500 tis. Kč
na opravu a nátěr oken radnice, 300 tis.
Kč na zajištění statiky kostela sv. Vavřince a s uzavřením smlouvy o dílo na opravu a nátěr oken radnice s ﬁrmou INEX CS,
a. s., Náchod.
Stavební úpravy místní komunikace ul.
Železniční kolonie, Na Terasách,
Vodárenská
9-0-0
RM schválila přípravu stavebních úprav
místní komunikace ulice Železniční kolonie, Na Terasách, Vodárenská (část) se zahájením v roce 2009.
Stavební úpravy komunikace ulice
Komenského
9-0-0
RM schválila pořadí nabídek na provedení stavebních úprav ulice Komenského
a souhlasila se zahájením jednání o uzavření smlouvy o dílo s ﬁrmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Valašské Meziříčí.
Uzavírka komunikace ul. Komenského
v termínu 20. 4. – 30. 10. 2009
20. 4. byly zahájeny práce na opravách parovodu. Po ukončení těchto prací bude následovat kompletní oprava komunikace.
S těmito stavebními úpravami souvisejí
také dopravní omezení. Jedná se o kompletní uzavírku ul. Komenského od křižovatky s ul. Řezníčkova po ulici Hálkovu včetně (ta bude také rekonstruována
včetně parovodu). Více informací najdete
na www.mestonachod.cz.
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KRONIKA

Náchodský zpravodaj

Kronika
V březnu byli oddáni:
13. 3.
Lubomír Doubic,
Monika Chmátalová,

Hořičky
Židovice

21. 3.
Jaroslav Vodička,
Renata Kinclová,
Martin Pešek,
Věra Kubečková,

Červený Kostelec
Červený Kostelec
Červený Kostelec
Červený Kostelec

V březnu se narodili:
2. 3.
3. 3.
3. 3.
8. 3.
13. 3.
13. 3.
18. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
25. 3.
28. 3.
29. 3.
31. 3.

Tereza Řeháková
Petr Šotola
Karolína Ryšavá
Jakub Čejchan
Josef Flechtner
Filip Podzimek
Filip Dostál
Amálie Klimešová
Ema Veselá
Amira Telváková
Vanessa Čisárová
Alexandra Dostálová
Nikola Kejzlarová
Ondřej Tylš

Český den proti rakovině
– 13. Květinový den 13. 5. 2009
Chtěli bychom informovat veřejnost,
že i v letošním roce se uskuteční jako
součást mezinárodní kampaně proti rakovině, za zlepšení léčby a výzkumu nádorových onemocnění ve středu dne 13.
května již potřinácté sbírka Květinový
den, již potřetí s novým označením Český den proti rakovině. Sbírka je zaměřena na primární a sekundární prevenci kolorektálního karcinomu, v jehož výskytu
máme společně s Maďarskem smutný primát, dále na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci před
rizikovými faktory, spolupodílejícími se
na nádorových onemocněních. V České
republice je symbolem sbírky žlutý květ
měsíčku lékařského, který připomíná ciferník s ručičkou za pět minut dvanáct.
Motto sbírky je tedy jasné: Tiká v každé
rodině! Účelem sbírky je nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora provozu Ligy proti rakovině a onkologického výzkumu.
V tento den opět uvidíte v ulicích mnoha měst a obcí dobrovolníky, především
mladé lidi, junáky a studenty, kteří budou
za symbolickou cenu nabízet květy měsíčku. Pořadatelem akce je Liga proti rakovině Praha, která sbírku organizuje jako
významnou celospolečenskou akci se zapojením dobrovolníků v regionech, v našem případě Ligy proti rakovině Náchod.
Rádi bychom připomněli, že náchodská pobočka Ligy věnovala v minulých letech z výtěžku Květinového dne celkem
40 000 Kč Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci na zakoupení polohovacího
lůžka, rehabilitačnímu centru FAUST Náfoto Vl.
Balcar přístroj pro lymfodrenáchod
poskytla
že pacientek po operaci prsu, Nemocni-

ci Náchod věnovala odbornou zahraniční
onkologickou literaturu a prostřednictvím Ligy proti rakovině Praha přispěla
na podporu výzkumu a vybavení onkologických pracovišť nebo na rekondiční pobyty pro pacienty po protinádorové léčbě.
V současné době se tato pobočka věnuje kromě organizace Květinového dne
a poradenské činnosti především preventivním přednáškám jak pro studenty
ve školách, tak i pro dospělé v různých organizacích. Přednášky jsou spojeny s nácvikem samovyšetřování za pomoci dvou
modelů. Celkem již je vyslechlo bezmála 900 studentů a více než 150 dospělých
posluchačů.
Letos již potřetí bude náchodská Liga
proti rakovině 19. května hlavním partnerem volby Miss a Mladého muže hotelové školy Hronov a Vrchlabí, charitativní
akce věnované podpoře onkologicky nemocných.
Liga proti rakovině Náchod sídlí
v 1. patře budovy staré radnice na Masarykově náměstí č. 1, návštěvním dnem je
středa od 9 do 13 hodin. Dále je možno
využít telefonického spojení 491 405 266
nebo mailu lpr.nachod@seznam.cz.
Obracíme se tedy na všechny občany
s prosbou, aby ve středu 13. května tuto
akci podpořili. Prostředky, které Květinový den přinese, mohou pomoci komukoli
z vás nebo vašich nejbližších. Možná, že
se díky této akci i zamyslíte, zda byste pro
své zdraví neměli také něco udělat. Pokud
tomu tak bude, splní letošní Květinový
den svůj nejdůležitější cíl a dvě třináctky
se stanou symboly naděje a zdraví.
Liga proti rakovině Náchod

Den pro prvodárce
na Transfuzní stanici
v Náchodě v pondělí
dne 18. května 2009
Přijďte všichni, kdo jste dosud nedarovali krev a je Vám alespoň osmnáct let,
rozšířit řady dobrovolných dárců krve.
V poslední době se projevuje nedostatek
krevních přípravků, a proto směřuje naše
prosba i k Vám. Věříme, že Vám není lhostejný osud vážně nemocných lidí a pomůžete. Přijďte na Transfuzní stanici v Náchodě mezi 6.00 a 9.00 hodinou. Ráno se
doporučuje jen lehká snídaně.
Bližší informace Vám podají zaměst
– nanci transfuzní stanice na tel. č.:
491 601 427. Na tomto čísle si můžete
domluvit i jiný termín, pokud Vám právě
námi stanovený den nevyhovuje.
Všem, kteří přijdou, předem děkujeme
a prostřednictvím zaměstnanců transfuzní stanice si dovolujeme předat malý
dárek.
Oblastní spolek
Českého červeného kříže v Náchodě

Oblastní spolek
ČČK Náchod
pořádá
Oblastní studijní
středisko mládeže,
které se uskuteční od neděle 14. června
do pátku 19. června 2009 na Pavlátově
louce v Novém Městě nad Metují.
Výuka první pomoci dětí a mládeže je
jednou z nejdůležitějších aktivit Českého červeného kříže. Oblastní spolek ČČK
v Náchodě pořádá každoročně Oblastní
studijní středisko pro děti a mládež. Letos
je určeno pro děti od 7 do 15 let, především pro děti, které mají zájem se první
pomoci naučit nejen teoreticky, ale především prakticky. Během šestidenního pobytu je zajištěna odborná výuka poskytování předlékařské první pomoci, besedy
se členy IZS (hasiči, policií, záchranáři),
ale i soutěže o ceny, sport, hry, táborák,
karneval či diskotéka.
O zážitcích účastníků vypráví i kronika, ve které již po mnoho let přibývají
další a další stránky. A dodatkem ke kronice je sám život, ve kterém děti dokáží
využít získané znalosti, poradit si ve složitých situacích, kdy dochází k ohrožení
zdraví nebo života.
Přihlášky si můžete vyzvednout na adrese: Oblastní spolek ČČK Náchod, Pražská 1759.
Bližší informace získáte na tel. číslech:
491 423 200, 606 576 058 nebo na e-mailové adrese: nachod@cervenykriz.eu.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
srdečně zve ZUŠ J. Falty Náchod
11. a 12. května 2009
13.00–17.00 hodin
Přijďte se podívat a poslechnout,
co umí naši žáci.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
na ZUŠ J. Falty Náchod
se konají ve dnech
18.–19. května 2009
13.00–17.00 hod.
Zveme všechny,
kteří mají zájem o studium na ZUŠ.
Andrea Šulcová RECITÁL
V komorním recitálu
A. Šulcové zazní skladby
klasické, popové, ale i jazzové.
Představí se ve hře na příčnou
ﬂétnu, kytaru a sólovém zpěvu.
Jako hosty si pozvala F. A. BAND,
My mladí 09 a další sólisty.
Srdečně zveme
všechny milovníky hudby.

ODPOLEDNE SE ZUŠ
ZUŠ J. Falty dne
14. 5. 2009 v 15. 30 hod.
zve širokou veřejnost
na „ODPOLEDNE SE ZUŠ“.
Nabídneme: „Otevřenou výtvarnou
dílnu (kresba, malba, keramika)“
F. A. BAND zahraje swingové
a jazzové skladby.
Taneční obor se představí se scénickým a moderním tancem.
Kde: Masarykovo náměstí,
prostor před radnicí.
Přijďte mezi nás!

Skvělá první místa

Smyčcový soubor ZUŠ J. Falty získal
1. místo v souborové hře smyčcových nástrojů, která se konala v Polici nad Metují.
S převahou zvítězili ve velice silné konkurenci ostatních ZUŠ Královéhradeckého kraje. Soubor již několik let vede p. uč.
Lukáš Janko a tento výsledek je obrazem
jeho kvalitní práce. Zlaté pásmo z krajského kola školních pěveckých sborů si přivezl sbor „CANTO“, pod vedením p. řed.
Zbyňka Mokrejše. Canto se této soutěže
účastnilo poprvé a o to je jejich vítězství
cennější.
Všem žákům smyčcového souboru a pěveckého sboru CANTO patří veliký dík. Poděkování patří i učitelům, kteří žáky připravovali.
Mat.

INFORMACE

Kam se poděli trpaslíci
aneb prodloužený den v mateřské škole
…a tuhle znáte? Hluboko v horách, kde
hlídají zlato trpaslíci… Že ne? To je přece
naše hymna! Jaká hymna, ptáte se? Přece
ta pravá, trpasličí. Ale pěkně popořádku.
Jako všechny děti i my si rády hrajeme
a vymýšlíme různou zábavu. Tentokrát
jsme vymyslely radování trpasličí a pořádně jsme se vydováděly.
Jedno odpoledne jsme nešly ze školky
domů a staly se z nás malí čiperní človíčkové, trpaslíci.
Je pravda, že s oblečky a lucerničkami
nám pomohly maminky. Dokonce nám
nakoupily a upekly nějaké dobroty pro
naše mlsné trpasličí jazýčky. To ostatní
už bylo na nás. Ale protože to byla zábava, nebylo to pro nás nijak těžké. Čekaly
nás totiž dva důležité úkoly – najít zlatý
trpasličí poklad a přespat ve školce bez
maminky a tatínka.
V solné jeskyňce jsme poklad marně
hledaly, ale setkaly jsme se tam s našimi
kamarády, skřítky. Naučily jsme je naši
veselou hymnu a za to jsme se od nich dozvěděly, kde poklad hledat. Poslali nás na
zahradu naší školky. Co teď? Venku byla
tma a my se přece jen trochu bály. Nakonec jsme strach překonaly, vždyť jsme
měly s sebou baterky a byly s námi naše
paní učitelky Karolína a Dáša. A zlaté dukáty, to byla sladká odměna za odvahu.

Je večer, poklad jsme našly, ale my
domů nejdeme, spíme přeci ve školce! Je
pravda, že někteří z nás si trochu vzpomněly, malinko nám bylo smutno – ALE!
děti z Alšovky nejsou přece žádné bábovky!
Tak jsme se po večeři a koupeli zachumlaly do svých spacáků a při pohádce jsme
usínaly, jak se na statečné šikovné děti
-trpaslíky sluší. My jsme totiž už velcí,
po prázdninách půjdeme do školy. A také
jsme byly po tom trpasličím dovádění trochu unaveny.
Věřte, nevěřte, tak to opravdu bylo – ve
čtvrtek 26. března v naší školce.
Děti z mateřské školy v Alšově ulici

Základní škola T. G. Masaryka v Náchodě
žákům budoucích 6. tříd
opět nabízí od září 2009
studium ve třídě s rozšířenou výukou
(studijní třídě).
Pro žáky je připraven speciální studijní program. Třída je nabízena jako alternativa primy na gymnáziu žákům, kteří
mají zájem získat kvalitní vzdělání v prostředí základní školy.
Učivo je prohloubeno zejména v oblasti matematiky, českého jazyka, chemie, přírodopisu a fyziky. Podle zájmu
si od 7. třídy děti vybírají buď jazykový
směr (vedle angličtiny ještě další jazyk)
nebo rozšíření v matematice a přírodovědných předmětech.
Při vyučování děti pracují tak, aby byl
přirozenou cestou rozvíjen jejich zájem
o učení, jsou podněcovány k tvořivému
myšlení, učí se vzájemně spolupracovat
i soutěžit, komunikovat, řešit problémové
úlohy, experimentovat, vyhledávat a třídit informace, používat počítač jako běžnou součást výuky a nacházet uplatnění získaných vědomostí v běžném životě.
V každém ročníku zpracovávají a prezentují ročníkovou práci na vybrané téma.

Po celou dobu školní docházky je zajištěna prostupnost mezi standardními
třídami a třídou specializovanou. V případě potřeby nebo zájmu mohou tedy děti
přestoupit ze specializované třídy do třídy standardní, a pokud se uvolní místo
a žák(yně) prokáže předpoklady, i naopak. V současné době jsou dvě volná místa
v 6. studijní třídě.
Podmínky přijetí: – Přijímací zkoušky
(středa 13. 5. 2009 od 8.00 hod. – přihlášku doručit škole do 11. 5. 2009) – vědomostní test z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu. (přijati
budou žáci na základě pořadí, které vzejde
z výsledků těchto testů a prospěchu ve škole).
– nebo úspěšně složené zkoušky do primy
gymnázia (žák nepřijatý pro velký počet
uchazečů) – přijetí bez přijímacích testů,
pouze na základě pohovoru a předložení
rozhodnutí z gymnázia.
Veškeré bližší informace lze získat
na webových stránkách školy nebo přímo
v Základní škole T. G. Masaryka, Náchod,
popř. na telefonních číslech 491 428 345,
491 428 609 a na e-mailových adresách:
Roman.Odvarka@zstgmnachod.cz,
Marie.Dlohoskova@zstgmnachod.cz.
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Ještě další lípa
Další lípu, tentokrát ovšem ne z roku
1968, ale zasazenou brzy po válce ve Starém Městě v ulici Odboje na paměť staroměstských obětí nacistické totality,
nám připomněla paní Milena Vaněčková. U lípy je kámen s deskou, na níž jsou

Stromy – lípy
V únorovém zpravodaji na str. 8 byla
zmíněna informace o dalších lípách v Náchodě (v Třešinkách, v parku před nádražím a před ﬁnančním úřadem) s tím, že
o lípách v oblasti Starého Města nad Metují nebo Bražce neexistuje žádná zprá-

Náchodský zpravodaj
tři jména: poštovní zřízenec Jan Špreňar
a klempíř Bohumil Wiesner, oba popraveni v Drážďanech v roce 1944, a štábní četnický strážmistr František Rajmon,
popravený v Kobylisích v roce 1943. Lípu
zasadili a o památníček u ní se postarali členové TJ Sokol Staré Město nad Metují. Paní Vaněčková, tehdy mladá sokolka, stála tam při slavnosti čestnou stráž.
va. Pan Miroslav Šolín (62) z Náchoda
mne upozornil na skutečnost, že ve Starém Městě nad Metují se nacházejí dvě
památné lípy. První byla vysazena v ulici
Odboje vedle domu čp. 36, a to již v roce
1938. Její kořeny údajně ukrývají tajemný
tubus s pokladem a vzkazem. Další lípa
byla údajně vysazena v roce 1968 před
stejnou budovou, ale u cesty – proti ﬁrmě BARTOŇ – textilní závody, a. s. Věřím,
že tato informace se stane indicií pro pátrání o těchto a dalších památných stromech v našem městě.
Ing. Jiří Polák, Náchod

Jak se píše kronika na Dobrošově
V této malé obci, která je díky své poloze pokládána za jednu ze vstupních bran
do Orlických hor, se obecní kronika píše
nepřetržitě již od roku 1929. Za těch 80
let se ve funkci kronikáře vystřídalo šest
lidí a popsalo se téměř šest knih. Do zatím
posledního šestého svazku zapisuje svým
úhledným rukopisem od roku 1997 Marie Malinová. Narozena v Náchodě, prožila dětství a mládí v Novém Městě nad
Metují. Zde také vystudovala střední průmyslovou školu a po maturitě nastoupila do náchodské Rubeny. Na Dobrošov si
ji přivedl manžel, místní rodák, i když to
nebylo hned po svatbě. Bytová situace je
přinutila žít nejprve v České Čermné a až

po dostavbě vlastního rodinného domku
se v roce 1994 přestěhovali do Dobrošova. Paní Malinová zde našla nový domov
a velmi rychle se sžila s novým prostředím tak, že si ji předchozí dlouholetá
kronikářka vyhlédla za svoji pokračovatelku. Malá vesnička se stovkou stálých
obyvatel má úsměvnou přezdívku „obydlená zatáčka“ a život zde plyne bez velkých dramatických výkyvů. Má však také
něco, co sem každoročně přivádí řadu návštěvníků. Na katastru obce totiž stojí Jiráskova turistická chata s rozhlednou
a několik významných objektů historického pohraničního opevnění. Je tedy co
do kroniky psát, i když sehnat potřebné
informace a objektivně je zhodnotit jistě
není jednoduché. Marie Malinová poctivě zaznamenává místní události a zajímavosti již dvanáctým rokem a říká: „Když
jsem byla před lety oslovena, abych psala v obci kroniku, velmi mne to potěšilo.
Nyní bych, pokud by se našel někdo vhodný, ráda předala štafetu dál.“ Osobně věřím, že kronikářská tradice na Dobrošově
bude zdárně pokračovat. Lydia Baštecká,
předsedkyně letopisecké komise

Květnová výročí
První máj je „lásky čas“ i Svátek práce, den pracovního klidu. I v ten den se
lidé rodí, např. před 85 lety se narodil
ﬁlmový režisér Karel Kachyňa, ale také
umírají. Právě před 105 lety, 1. 5. 1904 zemřel jeden z našich nejslavnějších skladatelů Antonín Dvořák. U nás v Náchodě
koncertoval v březnu 1892. Na 12. květen
připadá 125. výročí úmrtí Bedřicha Smetany, který tu asi nekoncertoval, ale svými skladbami oslavil Českou Skalici (Jiřinková polka) a Nové Město nad Metují
(Luisina polka). Ve smetanovském jubilejním roce 1924, dne 22. 5. (tedy před 85
lety) přednesla u nás v Náchodě Česká ﬁlharmonie řízená Václavem Talichem Smetanovu Mou vlast. Byla to událost mimořádného kulturního významu.
Dne 30. 5. 1934, tedy před 75 lety zemřel asi nejvýznamnější náchodský starosta JUDr. Josef Čížek, muž mnoha zásluh
i funkcí, který dovedl proti značnému odporu prosadit postavení Beránku – Městského divadla, které nese jeho jméno.
V roce otevření divadla byl dr. Čížek také
předsedou pěveckého sboru Hron. Ten
účinkoval při slavnostním otevření 26. 4.,
a pak měl svůj první samostatný koncert
v novém divadelním sále 10. 5. 1914.
Spisovatel František Kožík se narodil
před sto lety, 16. 5. 1909. Přátelsky jsme se
s ním setkali i u nás v Náchodě. Na květen
připadají obě výročí básníka, dramatika
i prozaika Jiřího Šotoly, jehož hry se hrály
a hrají i u nás. Narodil se 28. 5. 1924 a zemřel 8. 5. 1989. Dne 30. 5. 1914 se narodil
spisovatel Jiří Marek, původním občanským jménem Josef Puchwein, češtinář
a němčinář, který za protektorátu krátce učil na zdejším gymnáziu. Před deseti
lety, 8. 5. 1999 zemřela náchodská rodačka, akademická malířka Anna Sládková. Básník a dramatik Jiří Mahen zemřel
22. 5. 1939, v Náchodě pobýval a zamiloval se tu před první světovou válkou.
Na 23. 5. připadají nedožité 80. narozeniny sochaře Vladimíra Preclíka. Z jeho
iniciativy vznikla nedaleko Kuksu skupina děl současných sochařů, „nová křížová cesta“.
Dne 28. 5. vzpomeneme 125. výročí narození druhého československého prezidenta dr. Edvarda Beneše. Do nejvyšší
funkce jej jako svého nástupce prosadil
Masaryk. Jeho úlohu v prvním odboji ocenil slovy: „Bez Beneše bychom republiku
neměli.“ Benešovi dnešní kritici často nedoceňují, že mu připadla úloha vést stát
v nejobtížnějších obdobích, že mu dějinný vývoj postavil do cesty překážky větší, než komukoliv jinému v našich moderních dějinách. Před 90 lety, 4. 5. 1919
zahynul při leteckém neštěstí další ze zakladatelů československého státu Milan
Rastislav Štefanik.
(AF)

květen 2009

Z HISTORIE

Náchodské hostince, hotely a vinárny
5. Poblíž náměstí a v Purkyňově ulici

D

nešní Krámská ulice bývala jakoby uzavřena domem s mansardovou břidlicovou střechou, v němž
sídlila náchodská populární vinárna Globus. Tato největší a nejznámější vinárna
vznikla začátkem 20. století z lahůdkářského obchodu Čeňka Řeháčka. Navštěvovali ji často místní obchodníci a milovníci dobrého vína. Proslula však hlavně
jako noční podnik s dámskou obsluhou
a erotickými službami a po městě kolovaly pikantní historky o zlaté vaně na kolečkách a nahých dívkách koupajících se
ve víně, mající pravděpodobně velmi reálný základ. Dnes už není po domě ani památky, byl zbořen roku 1972 a v místech,
kde stával, je nyní městská tržnice. Hotel
Rokoš na Parkánech lákal v četných inzerátech hosty na výbornou domácí kuchyni a plzeňský Prazdroj. Jeho pohostinství
využívali kromě obchodních cestujících
a turistů i zámožnější občané, kteří si zde
založili svoji stolní společnost. Hotel byl
zrušen, stejně jako řada jiných, v padesátých letech 20. století. V Hurdálkově ulici
si v letech 1909–1910 postavila své reprezentativní sídlo strana národních socialistů. V té době v něm disponovala největším společenským sálem ve městě,
jehož pronájem byl pro stranu tak výnosný, že obavy z konkurence v podobě stavby Městského divadla a hotelu Beránek
učinily z národních socialistů zapřisáhlé
odpůrce stavby i jejího iniciátora starosty Čížka. V Národním domě pak pohotově zahájili promítání kina – Lido-bio, kino
Vesmír tu ostatně promítá stále. V přízemí domu bývala restaurace a z ní se šlo
otevřeným schodištěm do útulné kavárny v patře, do níž rádi chodívali studenti
mastit karty. Dnes je v prostoru někdejší

restaurace šatna kina, z kavárny se v padesátých letech 20. století stal závodní
klub MEZ.
V dnešní Purkyňově ulici vznikly svého
času dva podniky, které na rozdíl od těch
výše jmenovaných jsou v provozu ještě i dnes. Každý z těchto domů má svoji zajímavou historii, kterou si alespoň
ve stručnosti připomeneme. První primář veřejné okresní nemocnice v Náchodě, MUDr. Jindřich Stráník, si koncem 19.
století postavil na Roudném naproti pivovaru krásnou monumentální vilu. Byla
to jedna z prvních staveb v této oblasti,
z oken domu byl nádherný výhled na město a zámek a do nemocnice nebylo daleko. Posléze se pan primář rozhodl adaptovat rozlehlý dům na sanatorium, v jeho
blízkosti nechal navrtat pramen minerál-

ní vody a roku 1912 otevřel svůj soukromý
vodoléčebný a elektroléčebný ústav, jejž
využívaly hlavně ženy s gynekologickými
potížemi. K dalšímu osudu domu si ocitujeme zápis Boži Teubera, původně hoteliéra v Beránku, z hotelové pamětní knihy:
Za německé okupace, v září roku 1943, byl
jsem tehdejším německým komisařem města H. Keilem z městského hotelu u Beránka vypovězen a dne 12. prosince 1946 otevřel jsem vlastní hotel v bývalém sanatoriu
Dr. Stráníka v Náchodě, který jsem pojmenoval po zakladateli měst Náchoda a Hronova, šlechtici Hronu, na „Hotel Hron“. Nechť
tento hotel vzroste na vedoucí hotel v Náchodě. Při pohledu na svítící novou fasádu a rekonstruovaný interiér si můžeme
říci, že jeho přání se po letech splnilo. Naopak nedaleký Port Artur fasádu opravenou nemá, díky tomu však má stále své
nezaměnitelné kouzlo, když můžeme sledovat doklad první fáze secesní výstavby
ve městě a nad okny číst původní dvojjazyčný protektorátní název a připomínat si
spolu s románem Josefa Škvoreckého Zbabělci legendární zkoušky swingové kapely. Hostinec je již více než stoletý a své
jméno získal podle ruského přístavu obléhaného za rusko-japonské války v době
otevření hostince. V době prosperity byl
dokonce přistavěn velký taneční sál s galerií, dnešní sborový dům Církve českobratrské evangelické. Vlastní restaurace
se dodnes může pyšnit nejzachovalejším
hostinským interiérem ze začátku 20.
století v Náchodě, věrností náchodskému
pivu a neutuchající oblibou štamgastů,
členů spolku vojenské historie i obdivovatelů literárního díla Josefa Škvoreckého a jazzových tradic hudební minulosti města.
Mgr. Lydia Baštecká
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Důležité upozornění!!!
Výluka informačních systémů správních evidencí
a evidence motorových vozidel
Upozorňujeme občany, že v souvislosti
s přechodem na centralizaci informačních
systémů správních evidencí a registru silničních vozidel bude značně omezen provoz na pracovištích: oddělení občanských
průkazů a cestovních dokladů a dále také

na pracovišti evidence motorových vozidel Městského úřadu v Náchodě.
Výluka proběhne ve dnech od 1. května
do 10. května tohoto roku. Jedná se o čtyři pracovní dny.

V tomto období bude na uvedených pracovištích možné:
– podání žádosti o občanský průkaz (OP) na papírových formulářích
– vydání vyhotovených OP
– podání žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
– žádost o provedení změn a doplnění údajů ve všech typech cestovních dokladů
Během výluky nebude možné:
– zaznamenávat žádosti o provedení změny údajů v občanských průkazech
– přijímat žádosti o vydání cestovního pasu s nosičem biometrických údajů
– vydávání již vyhotovených cestovních dokladů s nosičem dat s biometrickými údaji
– v registru vozidel nebude možné realizovat žádné on-line změny
Omlouváme se všem občanům za případné vzniklé potíže
Bc. Hana Horáková, vedoucí správního odboru

Zasílání MMS zpráv www.mestonachod.cz
Na internetových stránkách www.mestonachod.cz jsme pro vás připravili novinku – zasílání MMS zpráv.
Prostřednictvím této služby, která se
již osvědčila v řadě měst, mohou občané
upozornit pracovníky radnice na problémy a nedostatky na území města Náchoda
(např. poškozené chodníky, komunikace,
osvětlení, dopravní značení, neposeka-

Vladimír Derner
v Náchodě
Dne 24. března 2009 zavítal v rámci svých pravidelných návštěv v obcích
Královéhradeckého kraje do Náchoda náměstek hejtmana ing. Vladimír Derner.
Na náchodské radnici se setkal se starostou ing. Oldřichem Čtvrtečkou a s místostarostkou ing. Pavlou Maršíkovou,
se kterými diskutoval zejména o problémech kolem výkupu pozemků pro plánovanou přeložku silnice mezi Náchodem
a Hronovem, o situaci v čerpání ﬁnančních prostředků z Regionálního operačního programu a o možné účasti představitelů města v nově zakládaném výboru
rady kraje pro národnostní menšiny. Vladimír Derner ocenil aktivní roli Města Náchoda při spoluúčasti na opravách krajských komunikací. „Rychlé a důkladné
zlepšení stavu komunikací a celé dopravní
infrastruktury je pro současné vedení kraje prioritou a naše spolupráce s Náchodem
je nadstandardně dobrá. S vedením města
jsme se shodli na odhodlání v této spolupráci dále pokračovat ve prospěch občanů“, dodává náměstek hejtmana Vladimír Derner.
(PB)

ná tráva, zaparkovaný vrak automobilu apod.). Každý může zaslat fotograﬁe
a popis problému prostřednictvím MMS
zprávy nebo e-mailem na adresu mms@
mestonachod.cz. Tyto informace budou
zveřejněny na internetových stránkách
a doplněny o způsob řešení toho nedostatku.
Děkujeme Vám za spolupráci při údržbě vzhledu našeho města.

Návod:
A) Digitální fotoaparát
1. pořízení fotograﬁe
2. stáhnutí fotograﬁe do počítače
3. fotograﬁi vložte jako přílohu e-mailu a jako příjemce uveďte adresu
mms@mestonachod.cz
4. tělo zprávy musí obsahovat místo a popis nedostatku
5. odeslat email
B) Pořízení fotograﬁe za pomoci mobilního telefonu
1. pořízení fotograﬁe mobilním telefonem
2. stáhnutí fotograﬁe do počítače
3. fotograﬁi vložte jako přílohu e-mailu a jako příjemce uveďte adresu
mms@mestonachod.cz
4. tělo zprávy musí obsahovat místo a popis nedostatku
5. odeslat email
C) Odeslání MMS přímo z mobilního telefonu
1. pořízení fotograﬁe mobilním telefonem
2. v telefonu vytvoříte zprávu (MMS)
3. volba odeslat jako MMS a místo telefonního čísla vložíte e-mailovou
adresu mms@mestonachod.cz
4. tělo zprávy musí obsahovat místo a popis nedostatku
5. odeslat MMS

velkoformátový tisk FOTO od A4 – lesk, mat, plátno
komplexní grafický a tiskový servis, malonákladový tisk
• foto • graﬁka • letáky • prospekty • plakáty • brožury • katalogy • vizitky • PFka

ceny, info: garmond@iol.cz, tel.: 491 420 239, mobil: 603 311 052

Pozvánka
Dětský den na Lipí
Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na Lipí na hřiště za školou. Právě tam vypukne v sobotu 30. 5. 2009
ve 14.00 hod. tradiční – v pořadí již desátá a tedy jubilejní – oslava Lipského
Dětského dne. Těšit se můžete na projížďku na koních, horolezeckou lanovku, cyklistický slalom, pěnu a mnoho
dalších atrakcí. DOPORUČUJEME – náhradní oblečení s sebou! Přijďte včas
a přejte nám pěkné počasí.
Těšíme se na Vás!
SDH – Lipí, knihovna Lipí, lipské
mamky a všichni lipští nadšenci
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Husův sbor Církve
československé husitské v Náchodě
V květnu si připomínáme 80. výročí jedné z významných dominant města Náchoda, Husova sboru Církve československé husitské, který je ukázkou funkcionalistické architektury. V roce
2004 byl zapsán Ministerstvem kultury České republiky na seznam kulturních památek.
Církev československá (husitská od r. 1971) byla v Náchodě založena na počátku r. 1921. První bohoslužby sloužil dne 21. 2.
1921 farář František Fišera ze Studnice v tělocvičně chlapecké
školy v Náchodě. Náchodská náboženská obec byla úředně schválena státem 16. 2. 1923. Od 5. 3. 1921 začala využívat do té doby
prázdný římskokatolický kostelík sv. Michala, který však musel být v červenci 1924 římskokatolické církvi navrácen. Bohoslužby se konaly opět v tělocvičně chlapecké školy. Náboženská
obec proto pomýšlela na stavbu vlastního chrámu a v polovině
r. 1925 koupila od města pozemek. Stavební plány na nový sbor
vypracoval náchodský architekt B. Kuchař. Plánovaný rozpočet
byl 1,18 milionů Kč. Ke konci roku 1925 se již pracovalo na výkopech a dalších přípravných pracích. Základní kámen (dnes viditelný ve stěně kolumbária oddělení A – pravá část sboru) pochází
z Husovy skály z blízkosti Husova rodiště, Husince. Základní kámen byl slavnostně odhalen 9. května 1926 za účasti královéhradeckého biskupa Gustava Adolfa Procházky. Pak velice často byly
konány bohoslužby na staveništi sboru. Husův sbor v Náchodě
byl pak slavnostně otevřen za hojné účasti věřících patriarchou
Gustavem Adolfem Procházkou dne 19. května 1929. Až do roku
1943 splácela náboženská obec dluh, který jí stavbou vznikl. 16.
června 1948 byly z pražského hotelu Beránek zakoupeny varhany UNIT od Firmy Tuček z Kutné Hory za tehdejších 550 000 Kč
(varhany byly přestavěny na počátku 90. let do podoby mechanické nástroje – dva manuály se spojkovým manuálem varhanářem ing. Miroslavem Hegerem z Hořovic). V r. 1953 bylo upraveno kněžiště, tehdy akademický malíř Karel Skála namaloval
na čelní stěnu fresku Poslední večeře Páně. Na jaře 1994 byl neznámým žhářem založen na kůru u varhan požár. Jeho následky se podařilo do podzimu téhož roku zahladit.

Když se dají
Forresti dohromady,
„namalují“ nejen krásný web…
…ale podpoří i výmalbu dětského oddělení náchodské nemocnice společně s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové.
Děti se proto již nemusí bát nemocniční ambulance. V přijímací místnosti na ně totiž čeká uvítací výbor složený z rozverných zvířátek hrajících si na zdech místnosti. Veselí kamarádi
pomohou zahnat slzičky a zpříjemnit pobyt tam, kde se stýská a něco bolí.
Nápad pomoci přímo v okolí přišel od zaměstnanců internetové agentury FG Forrest (www.fg.cz), kteří jednotlivě přispívali na charitativní účely a jednoho dne zjistili, že mají společný
cíl i v mimopracovních aktivitách. Rozhodli se tedy spojit své
síly, vybrat jeden z mnoha charitativních projektů a každý měsíc mu přispívat ze svého platu. Snahu Forrestů následně podpořilo vedení FG Forrest, které se rozhodlo k nastřádané částce
přidat ještě jednu stejně velkou, čímž se úspory zdvojnásobily.
Nejdůležitější otázkou však nebylo kolik, ale komu. Forresti
chtěli mít jistotu, že vybrané peníze skončí na správném místě.
K výběru Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové se rozhodli mimo
jiné proto, že chtěli na vlastní oči vidět, jak jejich příspěvky po-

Ve zdejší náboženské obci působili tito duchovní: Václav Falta
(1921–1924), Václav Hájek (1924–1927), ThDr. František M. Hník
(1927–1931), František Krotil (1931), Jaroslav Hodek (1931–1952),
Luděk Kocián (1952–1977), Miroslav Smutný. V meziobdobích zastupovali katecheta Karel Červený, Karel Paděra, farář Václav
Böhm. Od r. 1981–1999 zde sloužila farářka Alena Naimanová,
po ní krátký čas obec administroval Tomáš Karel z Úpice, od poloviny roku 2000 do 31. května 2001 působil jako farář Stanislav
Švarc, dne 17. 6. 2001 byl biskupem Štěpánem Kláskem uveden
farář Zdeněk Kovalčík působící dosud.
V r. 1933 bylo ve sboru zřízeno kolumbárium (úpravy 1955,
1996). Nepodařilo se realizovat snahu o zřízení urnového háje
v parku u sboru či lesního hřbitova na Plhově.
Socha 1. patriarchy církve ThDr. Karla Farského (vpředu
na pravé straně sboru) je dílem pana Štěpánka z Náchoda-Babí.
Vitráže – pravá strana – čeští reformátoři, levá strana starozákonní proroci) jsou vytvořeny podle návrhů Karla Skály. Na pravé straně sboru na stěně je umístěn sádrový odlitek reliéfu Františka Bílka „Mistr Jeroným Pražský“, zapůjčený Galérií hl. města
Prahy. Velký lustr pochází původně z bývalého divadla na Plhově a byl zakoupen náboženskou obcí od Města Náchoda v r. 1996.
V předsíni sboru na pravé straně se nachází pamětní deska
prvofaráři Václavu Faltovi umučenému v koncentračním táboře v Terezíně a obětem 2. světové války. Je zde i čestné místo
– pohřebiště – zasloužilých pracovníků náboženské obce.Na levé
straně je socha M. J. Husa od Jindřicha Roubíčka z Náchoda. Věž
sboru je vysoká cca 20 m, zvon byl rekvírován k válečným účelům v r. 1942. Kolem sboru se rozkládá velký park se zahradou.
V současné době se potýkáme s následky vandalismu, poškozování plotu, zapálení živých plotů.
Náchodská obec vlastní dvě zvoničky pocházející z r. 1936,
a to na Kramolně a na Dobrošově, jejíž rekonstrukci plánujeme
na tento kalendářní rok.
Husův sbor v Náchodě je místem bohoslužebných shromáždění, obřadů církve, ale také mnohých dalších setkání, zejména
koncertů.
Zdeněk Kovalčík
máhají na konkrétním projektu v místě pobočky společnosti.
A protože je většina Forrestů ve věku, kdy zakládají rodinu, přispívání na tento projekt pro ně dostalo ještě osobnější ráz.
„Po zhlédnutí hotových maleb jsme spokojeni s výběrem Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové. Nádherná malba, živé barvy a veselé postavičky určitě pomohou dětem, alespoň tímto způsobem,
zpříjemnit stresující pobyt v nemocnici,“ říkají Forresti.
Výmalba dětského oddělení se tak řadí mezi další úspěšný náchodský projekt, kterým bylo vytvoření internetových stránek
Základní umělecké školy J. Falty v Náchodě (www.zusnachod.cz).
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Úspěch Náchodské divadelní scény
O. s. Náchodská Prima sezóna, Klub SUN Hopsáček, Klub
českých turistů Náchod a Město Náchod ve spolupráci s SOŠ
a SOU SČMSD Hronov, s. r. o., za ﬁnanční podpory Kulturní
a sportovní nadace města Náchoda

zvou všechny malé i velké na tradiční

IV. Čarodějnické veselí
s Primáčkem na Dobrošově
Na děti i rodiče čeká Čarodějný les – procházka plná dobrodružství a zábavy, kterou si zkrátíte výstup na Dobrošov. Oproti uplynulým letům je připravena zcela nová
trasa. Startuje se od klubu Hopsáček (bývalý výměník
tepla na sídlišti U Nemocnice) a trasa vede směr Vyhlídka, ranč Lipí až na Dobrošov. Automobily nebudou k Jiráskově chatě vpuštěny!
Cesta je vhodná i pro rodiče s kočárky!!!
Program:
14.00–16.00
Odpolední dílnička v Hopsáčku – možnost vyrobit si
čarodějné propiety
16.00–17.00
PRŮBĚŽNÝ START Čarodějné procházky od klubu Hopsáček
Startovné: 10 Kč masky, 20 Kč bez masek a doprovod
Pro dětské účastníky trasy buřtík za odměnu zdarma!
17.00–19.00
Zábavné Čarování – opékání buřtíků, se spoustou legrace, které bude zakončeno zapálením hranice, v průběhu odpoledne proběhne čarování s kouzelníkem Milošem Malým, bike-trialova čarodějná show Tomáše
Zedka, prezentace kulinářského umění studentů SOŠ
a SOU SČMSD Hronov, s. r. o.
19.00–24.00
Kapela NacopakBand
24.00
Odjezd autobusu směr Náchod
V případě nepříznivého počasí
je změna programu vyhrazena!
Občerstvení na Dobrošově je zajištěno
Sledujte www.primasezona.cz

V první polovině března proběhl další ročník krajské postupové přehlídky amatérského divadla v Červeném Kostelci. Tříčlenná porota, v níž zasedli tradičně prof. Jan Císař, prof. František
Laurin a Jaromír Vosecký, po dva víkendy hodnotila 15 inscenací z celého kraje.
Vše vyvrcholilo v neděli 8. března v podvečer v malém sále
Divadla J. K. Tyla. Trochu nečekaně a o to s větší radostí přijali „ortel“ členové Náchodské divadelní scény. Právě ti jsou totiž
s inscenací Strýček Váňa v režii Miroslava Houšťka přímo nominování na celostátní přehlídku Divadelní Děčín, kde budou 21.
5. května „bojovat“ o případný postup na Jiráskův Hronov. Účast
na JH mají však náchodští už téměř jistou, neboť je dobrým zvykem, že v Hronově přehlídku zahajuje obvykle domácí soubor.
V tomto případě tedy bude Náchodská divadelní scéna hostovat
v Hronově, odkud si „vypůjčila“ režiséra inscenace.
Kromě nominace soubor získal v Červeném Kostelci cenu
za inscenaci a oceněny byly také výkony jednotlivých divadelníků. Ceny si odnášejí Miroslav Houštěk za režii této hry, dále Josef
Kindl za ztvárnění postavy Serebrjakova a Karel Tošovský za roli
Strýčka Váni. Čestná uznání v téže hře patří Romaně Pacákové
za roli Jeleny, Richardu Kašparovi za roli Astrova, Lucii Peterkové za postavu Sofji a Ivanu Krejčímu za výtvarnou spolupráci.
Pro nominaci Strýčka Váni se porota rozhodla proto, že Čechov je autor, kterého není jednoduché nastudovat, jeho dramatika vyžaduje soustředění a hereckou kvalitu. „Tradiční výklad
došel v tomto případě hereckého naplnění,“ řekl o představení
Náchodské divadelní scény profesor Jan Císař.
Pro zajímavost; na celostátní přehlídku byl doporučen soubor
Geisslers Hoffcomoedianten z Kuksu s hrou Andromache, jehož
členská základna se rekrutuje z řad zakladatelů divadla DRED
z Náchoda a jehož principálem je dr. Stanislav Bohadlo a režisérem Petr Hašek.
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Náchodská Archa navštívila jarní ZOO

Železná neděle
v Bělovsi
První dubnová neděle byla dětmi z oddílu Mladých hasičů Běloves věnována
sběru železného šrotu v této části Náchoda. Děti ukázaly, že umí pracovat a takto
nelehce vydělaných peněz si budou proto
více považovat. Letos do sběrných surovin díky zapůjčenému vozidlu ﬁrmy Stef
Recycling, a. s., děti přivezly 9700 kg nepotřebného železného šrotu a na výlety a materiálové vybavení jim do kasičky tak přibylo několik korunek. Velký dík
proto patří všem běloveským občanům,
kteří dětem nepotřebný šrot věnovali. Pod
vedením Jardy Čmelíka a Dáši Kadlečkové se děti při této brigádě učí nejen pořádku, náležitě se také pobaví a hlavně – prospějí městu v rámci jeho jarního úklidu.
Zamést si před vlastním prahem můžete
i vy. Odměnou Vám pak může být dobrý
pocit z době vykonané práce.
Ing. Jiří Polák

Jedenáctičlenná posádka Archy vyrazila první den velikonočních prázdnin, ve
čtvrtek 9. 4. na výlet do zoologické zahrady do Dvora Králové nad Labem. Po strastiplné cestě byli všichni klienti Archy i sociální pracovníci odměněni pohledem do
výběhů probouzejících se zvířat po zimním spánku. Viděli jsem mláďátka, procházeli jsem se mezi exotickým ptactvem,
sledovali rozdováděné zebry, jezdili vláčkem a nemohli jsme vynechat ani luxusní houpačky.
Výlet se moc vydařil, počasí nám přálo
a nikoho si tam nenechali.
Máš-li chuť jezdit s námi na výlety nebo

si jen tak přijít popovídat do Archy či si
zahrát nějakou hru, jsi zván.
Archa je nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež v Náchodě. Posláním Archy je
nabízet dětem a mladým lidem ve věku
10–18 let bezpečné místo, kde mohou najít podporu a odbornou pomoc, ale také
zábavu a prostor pro vlastní aktivity.
KLUB ARCHA
Komenského 577
info na www.dokoran.eu
Za pracovníky Archy Náchod se na Vás
těší Mgr. Aneta Žďárská, sociální pracovník.

Žáci ze ZŠ Plhov navštívili městské
středisko sociálních služeb
Ve čtvrtek 3. 4. 2009 jsme navštívili
Městské středisko sociálních služeb „Marie“ v Náchodě.
V hodinách zdravotní výchovy se učíme o jednotlivých obdobích lidského života, a tak nás zajímalo, jak dnes žijí senio-

INFORMACE
PRO CESTUJÍCÍ

Vážení cestující,
Od 20.4.2009 do 20.7.2009 dojde k
uzavírce silnice II/304 v úseku Č eská
Skalice - Ho ř i č ky. Ve ř ejná autobusová
doprava bude proto omezena takto:

Linky 640073 a 640379 nebudou obsluhovat následující
zastávky: Česká Skalice, Malá Skalice; Česká Skalice, Malá
Skalice,hřbitov; Vestec,odb.; Lhota pod Hořičkam,Světlá,Pohodlí.
Zastávka Lhota pod Hořičkami,Světlá bude obsluhována
vybranými spoji, jenž do Světlé zajedou z Litoboře.
Na zastávkách Lhota pod Hořičkami (náhradní za zastávku
Lhota pod Hořičkami,Světlá) a Vestec (náhradní za zastávku Vestec,
odb.) staví všechny spoje včetně spojů, jenž nejsou přes Lhotu pod
Hořičkami trasovány.
Zastávky Česká Skalice, žel. stan., Česká Skalice,odb. k žel.
stan. a Česká Skalice, nám. budou v některých případech
obsluhovány v opačném pořadí, dojde tedy ke změně časové polohy
na těchto zastávkách.
V úseku Hořičky - Červená Hora - Červený Kostelec budou
vybrané spoje opožděny o 5 - 15 minut z důvodu delší objízdné trasy
Všechny stávající přípoje na zastávkách Hořičky, nám. a
Červená Hora budou zachovány.
Přípojné vazby na zastávce Česká Skalice,Malá Skalice ze
směru Jaroměř/Dvůr Králové nad Labem ve směru Hořičky a zpět
budou přesunuty na zastávku Česká Skalice, nám.
Přestupy ze směru Náchod/Nové Město nad Metují ve směru
Hořičky a zpět budou v některých případech realizovány na zastávce
Česká Skalice,odb. k žel. stan.

ři. V „Marii“ se nás ujal pan ředitel a jeho
vyprávění bylo velice zajímavé. Pro staré občany je zde připraven bohatý kulturní program. Mohou navštěvovat odborné
přednášky, jezdit na výlety a scházet se
v kavárničce. Dokonce někteří mají zájem
i o práci na počítači. Většina z nich je velice aktivní a ani stáří jim nebrání, aby
měli radost ze života. Dobře zajištěna je
i zdravotní péče.
Moc se nám tam líbilo a přejeme všem
seniorům hodně zdraví a spokojenosti.
Žáci 8. tříd
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Slavnostní akademie

Hasiči Náchod
zvou náchodské školy
a širokou veřejnost na

k 140. výročí založení TJ SOKOL Náchod
Tělocvičná jednota Sokol v Náchodě zve své členy i náchodskou
veřejnost na slavnostní akademii s tělocvičnýma a kulturním
programem, kterou pořádá na oslavu 140. výročí svého založení
v neděli 17. května v 16 hod. ve velkém sále sokolovny.
TJ Sokol Náchod

1. liga národní házené žen
pátek 8. 5. 16.00 hod.
SK Rubena Náchod – Sokol Dobruška
neděle 31. 5. 10.00 hod.
SK Rubena Náchod – Sokol Krčín

FTS FLORBAL NÁCHOD
vás zve na Memoriál Davida Korce, Hala SK Rubena Náchod, dne
9. května 2009 od 8.00 hod., ﬁnále proběhne od 18.00 hod.

DEN
OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
k náchodským hasičům do Hurdálkovy ulice vedle kina Vesmír
15. 5. – od 8°° do 15°° hod.
16. 5. – od 9°° do 14°° hod.
k vidění: – prohlídka současné a historické hasičské techniky
– prohlídka prostor hasičů a ukázky použití hasičského vybavení
– ukázka polské hasičské techniky
hromadné prohlídky možno domluvit na tel.: 491 405 230
Tento projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

SDH Lipí
si Vás dovoluje pozvat
na hasičskou soutěž v požárním útoku
„O pohár starosty SDH Lipí“,
která se koná 9. května 2009 od 13 hodin
Bude se jednat o jednu z prvních hasičských soutěží v tomto
roce v okrese Náchod, proto neváhejte a přijďte zjistit svoji připravenost na soutěžní sezonu 2009, před začátkem hasičských
lig a různých pohárových soutěží!
Soutěž se bude konat na travnaté ploše za platných pravidel pro
PS. Materiál vlastní, stroj může být nastartován. Požární útok
bude měřen elektronickou časomírou na sklopné terče. Délka
dráhy dle platných pravidel. Na hojnou účast při dobrém občerstvení a snad i počasí. Vás srdečně zve SDH Lipí.
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Státní zámek Náchod
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VZDĚLÁVÁNÍ | KULTURA

Koncert Společná věc
Srdečně zveme na neobvyklý koncert „Společná věc“. Tomáš
Pfeiffer rozezní Vodnářský zvon – nástroj, o kterém lze nalézt
písemné záznamy z čínské dynastie Ming, ale s největší pravděpodobností je jeho původ ještě mnohem starší. Při hře vzniká bohatá škála alikvotních tónů, které podle staré lamaistické
tradice pronikají celým tělem až k samotným buňkám, na které
potom pozitivně působí. Nástroj obsahuje také vodu, která při
hře levituje až do výše desítek centimetrů či vytváří na hladině různé obrazce. Koncert je doprovázen i projekcí. Po skončení koncertu se posluchači mohou zblízka seznámit s nástrojem
a zeptat se na to, co je zajímá.
Koncert se koná ve středu 13. května v 19 hodin v Divadle
Dr. Josefa Čížka (Beránek) v Náchodě.
Vstupenky jsou v předprodeji v Infocentru Na Kamenici nebo je lze
objednat na tel. 774 032 776.
Více informací se dozvíte na www.dub.cz.

39. ročník festivalu
CAMERATA NOVA NÁCHOD 2009
Ve dnech 26. 5. – 4. 6. 2009 bude sedm měst (Náchod, Česká Skalice, Červený Kostelec, Opočno, Dobruška, Nové Město nad Metují a polské Klodzko) hostit 9 koncertů neprofesionálních komorních těles v rámci 39. ročníku festivalu Camerata nova Náchod.
Festival tradičně zahájí koncertem domácí Komorní orchestr Slávy Vorlové v náchodském městském divadle 26. května od 19.00.
V rozmezí devíti dní pak zmiňovaná města pohostí seskupení
různých velikostí a nabízející různorodý hudební repertoár známých hudebních mistrů.
V letošním roce máte možnost setkat se s tělesy pravidelně nebo
po několikáté účinkujícími na CNN, ale také se zcela novými hudebníky. Město Náchod ožije takto hned třikrát. Při již zmiňovaném úvodním koncertu, dále pak v rámci komorního večera
hudby a poezie v klubu Pranýř a opět se zde festival uzavře, tentokrát v kostele sv. Vavřince
Na 39. ročník festivalu komorních sdružení Camerata nova Náchod vás srdečně zvou pořadatelé a O. s. Náchodská Prima sezóna. (podrobný program v příloze)

Přehled kulturních akcí
v květnu 2009 v Regionálním muzeu

Státní zámek Náchod
V květnu na náchodském zámku začíná plná sezona a proto chceme ještě jednou upozornit na některé změny. V tzv. Císařském salonu v Piccolominské expozici čekají návštěvníky
nově instalovaná restaurovaná rokoková kamna. Obohatila se
také skladba kulturních akcí a došlo i k dalším úpravám. Jednou
z nejdůležitějších je změna otvírací doby, kdy od května do září
bude otevřen I. prohlídkový okruh (tzv. Piccolominská expozice) i každé pondělí od 10 do 16 hodin (poslední prohlídky začínají v 15 hodin).
Další novinkou je konání mší v zámecké kapli Nanebevzetí
Panny Marie. Mše budou probíhat v období od května do září
každou první sobotu v měsíci v 16 hodin, tedy: 2. 5., 6. 6.,
4. 7., 1. 8. a 5. 9.

Plánované kulturní akce pro květen:
1. 4. – 31. 7. Výstava – Historie Lázní Běloves:
Zveme všechny na výstavu fotograﬁí a dalších dokumentů, zachycujících proměny lázní Běloves. V případě zájmu lze uspořádat i přednášku na toto téma (kontakt na tel. 491 426 201 nebo
na e-mailu: objednavky.nachod@tiscali.cz).
Vstupné jednotné: 10 Kč, děti do šesti let zdarma.
1. 5. – 3. 5. Zvláštní prohlídky:
Prohlídky kaple s průvodcovským výkladem v rámci otvírací
doby zámku.
Vstupné jednotné: 10 Kč, děti do šesti let zdarma.
30. 5. – 31. 5. Historické tance:
Taneční skupina Wings bude předvádět plesové scénky z 19. století ve Španělském sále na I. prohlídkovém okruhu v průběhu
denních prohlídek.
Vstupné: 100 Kč plné, 70 Kč zlevněné, 300 Kč pro rodiny s dětmi.

Festival Prima sezóna
V květnu se koná ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy
ulice) i v budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 výstava studentských výtvarných prací, která probíhá v rámci festivalu Prima sezóna. Výstavní síň bude možno navštívit ve dnech
2. až 23. 5 2009 denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod.,
v sobotu 8–12 hod. a budovu stálé expozice na Masarykově náměstí od 1. do 10. 5. 2009 denně kromě pondělí 9–12; 13–17 hod.
Vernisáž proběhne v pátek 1. května ve výstavní síni muzea.
Ladakh & Garhwal – dvě tváře indického Himaláje
Ve dnech 14. 5.–14. 6. 2009 si mohou návštěvníci v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám.,
čp. 18 v Náchodě prohlédnout výstavu fotograﬁí Petra Hackera, Davida Adamského a Lukáše
Macháčka zachycující rozličné podoby indického Himaláje. Vernisáž proběhne ve středu 13.
května v 16 hodin. Otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12; 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pondělí 9–12; 13–17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel.
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
V květnu je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30–18.00
hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047,
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo
nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@
seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
1. 5.
2. a 3. 5.
8. 5.
9. a 10. 5.
16. a 17. 5.
23. a 24. 5.
30. a 31. 5.

MUDr. Jan Šnajdr
Velké Poříčí
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Město n. Metují
MUDr. Vladimír Semerák
Náchod
MUDr. Milan Hýbl
Náchod
MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod
MUDr. Hana Jelenová
Náchod

Náchodská 548
tel.: 491 482 850
Náchodská 145 Stavostroj
tel.: 491 476 176
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 424 921
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Hálkova 367
tel.: 491 424 194
ZŠ TGM, Bartoňova
tel.: 491 421 604
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 431 104

Mistrovství ČR mažoretek Dramaťáček
International Majoretsport Association,
Město Jaroměř, DDM Klíč Jaroměř-Josefov
a Mažoretky, o. s., Hranice Vás srdečně
zvou na Mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu 2009, kvaliﬁkační soutěž, které se
uskuteční 2.–3. května 2009 na zimním
stadionu v Jaroměři
Sobota 2. května 2009
13.00 Sóloformace – baton / hůlka
17.30 Sóloformace – pom-pom / třásně
Neděle 3. května 2009
13.00 Slavnostní zahájení
13.30 Skupiny – baton / hůlka
16.00 Skupiny – Free Style
16.30 Skupiny – pom-pom / třásně
K vidění bude 49 skupin, 119 sóloformací,
celkem 1109 mažoretek

V pátek 17. dubna 2009 se děti z dramatického souboru Dramaťáček a recitační skupiny 4. A základní školy v Komenského ulici v Náchodě zúčastnily krajské
přehlídky dětských divadelních a recitačních souborů v Hradci Králové.
Pro všechny děti to byla veliká zkušenost, protože na tak velké přehlídce byly
všechny poprvé. Po odehrání našeho představení a zhlédnutí dalších vystoupení se
uskutečnily pracovní dílny, kde si mohly
děti ověřit, jaký ohlas mělo jejich vystoupení.
Všichni jsme odjížděli s dobrou náladou
a s přesvědčením, že na příští rok zase nějakou pohádku připravíme.
Mgr. A. Adámková

Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kauﬂand
denně 7–20 hod., v neděli 8–20 hod.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
v sobotu 2. kvìtna v 17 hodin
a v pondìlí 4. kvìtna v 15.30 a 17.30 hodin
uvádí divadelní pøedstavení hry A. Jiráska

LUCERNA

Vstupné dobrovolné. Srdeènì zveme
i náchodskou divadelní veøejnost.

www.detemproradost.com

Mistrovství
M
istrovsttví ČČRR kategorie
kateggorie „C, B“

V ak
akrobatickém
krobatickém
Rock
R
ock and
and Rollu
Rollu 2009
2009
Pohár města Náchoda
Sobota 30. května 2009

Celé Česko čte dětem…
Krásná aktivita, do které se zapojilo
mnoho osobností kulturního života. Dětem předčítají umělci, politici, učitelé,
knihovníci, aby v dětech podnítili větší
zájem o knihy. Také na ZŠ T. G. Masaryka čteme našim dětem. S nápadem přišla
děvčata ze sedmé třídy a připravila si pro
své mladší spolužáky z prvních tříd texty
krásných pohádek. Přicházejí každý týden
a předčítají. Odměnou jim je soustředěné
naslouchání a zaujetí ve tvářích prvňáčků. Zatím jsme slyšeli pohádku O vousaté princezně, O motýlu Emanuelovi, Jak

stařeček měnil a vyměnil…
V této krásné aktivitě chceme pokračovat i nadále,
v měsíci květnu bude dětem číst ředitel
školy Mgr. Roman Odvářka a také představitelé města Náchoda. Chcete tuto aktivitu také podpořit? Zapátrejte ve své knihovně a můžete začít číst svým dětem již dnes.
Vždyť všichni si přejeme, aby z našich dětí
vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé, kteří
rádi sáhnou po dobré knize.
Mgr. Pavla Hoffmanová,
ZŠ T. G. M. Náchod

Městské divadlo
Dr. J. Čížka Beránek Náchod
Pořádá: Český svaz Akrobatického Rock
and Rollu, Helena Brahová
Startovné: 200 Kč za soutěžícího
(1 osoba), za každý klub dva trenéři.
Vstupné: 100Kč
Časový harmonogram:
9.00 – otevření vchodu pro soutěžící páry
9.30–10.30 – prezentace
10.30 – porada poroty
11.00 – začátek soutěže
17.00 – ﬁnále soutěže
21.00 – předpokládaný konec soutěže
Termín uzávěrky přihlášek: 24. 5. 2009
Kontakt a informace: Helena Brahová,
Bartoňova 275, 547 01 Náchod,
tel. 774 133 162, 604 914 299
e-mail: Brahova.H@seznam.cz,
BrahaJ@seznam.cz

květen 2009

Senior klub
čtvrtek 7. 5. od 14.00 hod. – Pobaví vás Vladimír Menšík – výběr nahrávek, posezení u videa
čtvrtek 14. 5. od 14.00 hod. – vystoupení dětí ze ZŠ NáchodBabí – „Přijďte k nám na besídku“
čtvrtek 21. 5. od 14.00 hod. – Národní parky v USA – Grand Canon – posezení u videa
čtvrtek 28. 5. od 14.00 hod. – Poklady hrobek egyptských faraonů v údolí králů – dokumentární pořad
Těšíme se na setkání s Vámi, přijďte se pobavit pi programech, které pro Vás připravujeme.
Výbor MO SD ČR v Náchodě.

Sdružení zdravotně postižených
pořádá poznávací výlet do Václavic, pohoštění a dobrá nálada
zajištěny.
Závazné přihlášky nejpozději do 13. května 2009 přijímá p. Otto
Volhejn, tel. 603 949 721 nebo každou středu od 13.00 do 15.00
hod. v klubovně sdružení.
Cena výletu: 80 Kč člen sdružení, 90 Kč nečlen.
Sraz účastníků výletu 27. května 2009 ve 13.30 hod. na vlakovém nádraží v Náchodě.
Za výbor SZdP Olga Frühaufová

ICC informuje
Předprodej:
Koncert Ewa Farná, zimní stadion Jaroměř, 7. 5. 2009
koncert Společná věc, divadlo Dr. J. Čížka Náchod, 13. 5. 2009
Prima sezóna
V prodeji:
„Stopy starých časů“ – Nové Město nad Metují na historických
pohlednicích
Olga Szymanská „Návraty“
Novinky:
záložky Náchoda do knížky
svíčky s motivem Náchodského zámku
Zdarma:
Leták o zámcích Libereckého kraje

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavu
Ruské malířství 19. století
20. 2. – 1. 11. Tradiční expozice obrazů 19. a počátku
20. století ze sbírek GVU v Náchodě, Národní galerie v Praze,
Galerie moderního umění v Hradci Králové a Moravské
galerie v Brně (přízemí jízdárny)
Josef Benedikt – monotypy
Výstava k životnímu jubileu výtvarníka z Dobrušky.
Vernisáž se koná v pátek 24. dubna v 17 hodin.
(24. 4. – 21. 6. – ochoz a kabinet graﬁky, kresby a fotograﬁe)
Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.
Mezinárodní den muzeí a galerií
29. 5. 2009 – program v GVUN po celý den, vstup zdarma
8–14 hodin: Ten obraz chci! Interaktivní program k expozici
Ruského malířství 19. století pro školní skupiny žáků ZŠ a SŠ.
Je nutné se objednat na určitou hodinu na gvun@gvun.cz
8–14 hodin: Komentovaná prohlídka expozicí Ruské malířství 19. století pro školní skupiny. Je nutné se objednat
na určitou hodinu na gvun@gvun.cz
15 hodin: Komentovaná prohlídka expozicí Ruské malířství
19. století pro veřejnost.
17 hodin: Pod křídly Amora. Sex, erotika a milostné náměty
v umění. Přednáška historika umění Vlastislava Tokoše.
19 hodin: Koncert – Žesťový kvintet „Q“

KULTURA | CÍRKVE

Církve v Náchodě
Husův sbor Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář: Zdeněk Kovalčík. Tel.
491 426 223, mobil faráře 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz
Bohoslužby: neděle 9 hod., májové pobožnosti: pondělí 16.30
hod., neděle 17. 5. – sborový den k 80. výročí otevření Husova sboru, čtvrtek 21. 5. – Nanebevstoupení Páně – 16.30 hod.
bohoslužba, neděle 31. 5. – Hod Boží svatodušní – 9 hod. bohoslužba, 14.30 hod. tradiční svatodušní setkání v parku se smažením vaječiny
Úřední hodiny: pondělí a středa: 9–12 a 13–17 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov je možno dávat do chodby v pytlích a krabicích
od pondělí do soboty v době od 8–17 hod. V neděli NE!

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod.
Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan P. Ing. Mgr. Vladimír Handl
728 515 557,
www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz.
Bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00,
so 18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavřince, 10.15
v kostele sv. Michaela.
Májové pobožnosti během měsíce května budou vždy po večerní mši sv., pouze ve středu od 15.30 hod.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel.: 491 426 712, bohoslužby v neděli v 9.00 hod.
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špreňarova 1053).
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické
hodiny každé út. v 17 hod. Farář M. Bárta.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střední podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby pravidelně každou sobotu od 9.30 hodin. Studium Bible v pondělí neprobíhá.

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Staněk, e-mail:
rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc.;
stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bohoslužby v neděli v 9.30
hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

Křesťanská společnost Nový Život
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384,
http://www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

Pozvání na sborový den
do Husova sboru v Náchodě
– bohoslužba, výstava, setkání, koncert
V neděli 17. 5. 2009 se koná sborový den
k 80. výročí Husova sboru v Náchodě.
Bude záhajen v 9 hod. slavnostní bohoslužbou, kterou povede patriarcha ThDr. Tomáš Butta, duchovní skladby zazpívá Moravský komorní sbor, řídí prof. Lubomír Mátl. Součástí
slavnostního dne je také výstava fotograﬁí Václava Kovalčíka Náchodské parky. Na 14 hod. zveme k setkání do parku
s dr. Buttou. V 16.30 hod. sborový den vyvrcholí koncertem
Moravského komorního sboru a sólistů (řídí prof. Lubomír
Mátl) „Pocta Bohuslavu Martinů“ – k připomenutí 50. výročí
skladatelovy smrti. V programu zazní kantáty Otvírání studánek, Mikeš z hor a Písničky na jednu stránku (sólo Markéta Mátlová). Vstupné na koncert 100 Kč.
Srdečně zve za náboženskou obec k hojné účasti
Zdeněk Kovalčík, farář
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Městská knihovna Náchod
informuje – květen 2009
Kniha mého srdce
Už jste si někdy řekli: „Tak to bych napsal/a líp.“? Nyní máte příležitost. V rámci akce
Kniha mého srdce zkusíme napsat knížku na pokračování. Můžete napsat pět vět i pět
stránek, můžete se podepsat, ale můžete psát i anonymně. Kde: na www.mknachod.
cz, v půjčovně pro dospělé čtenáře, v oddělení pro děti i ve studovně. Vzniknou tak čtyři příběhy, čtyři knížky. Pravděpodobně každá jiná. Kdy? Od prvního května do konce září 2009. Toto je jedno z témat, další najdete v knihovně a na našich stránkách www.
mknachod.cz

Noc splněných přání aneb knižní šotek zasahuje
Je pátek, třináctého února. V tuto roční dobu je v pět odpoledne tma. Pavlína a Radek
jsou ale odhodláni uskutečnit svůj plán, i když se bojí už teď. Snad půl hodiny se již
tísní v komoře na smetáky. Tam se paní knihovnice nikdy nedívá. Najednou je všude
ticho…jako, jako ve studovně Národní knihovny… Ještě chvíli mlčky čekají, než vylezou ze svého úkrytu. Jak je ta knihovna potmě strašidelná. Ještěže mají baterky. Uvelebí se na žíněnce a dají se do čtení. Oči se jim ale klíží, čas plyne. Najednou před nimi
stojí mužíček v červených kalhotách s knížkou místo vlasů. Nejdříve se trochu polekají, ale mužíček na ně promluví klidným, vlídným hlasem. „Vím, že máte rádi knížky,
proto jste se také rozhodli strávit noc v knihovně, mám pro vás nabídku. Dnes v noci
můžete vstoupit do 12 knížek, které si sami vyberete. …“
Knížky si přečteme v Týdnu knihoven od 5. do 11. října 2009.
11. 5. v 17 hodin vás zveme do oddělení pro děti na autorské čtení s promítáním fotek Anny Johany Nyklové Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky. Knihu, která vznikla z tohoto putování, si budete moci na místě zakoupit.

Oddělení pro děti
19. 5. 2009 ve 14 hodin Ptačí dílna – vyrobíme si veselé ptáčky z plsti.
Co naše děti umí – cyklus výstav našich čtenářů
Do 18. 5. 2009 výstava šperků a obrázků Daniely, Kateřiny a Ondřeje Langrových.
20. 5. 2009 v 16 hodin vás zveme na 4. vernisáž do oddělení pro děti, kde zahajujeme výstavu obrázků a kreseb Jany Prouzové.
Knihoplutí – přistáváme. Splněné úkoly k zadaným knížkám odevzdejte nejpozději
do 25. 5. 2009. Pro ty, co zdárně dopluli, je přichystáno překvapení.
Abecedníčky – i pro autory nejkrásnějších abecedníčků. – II.B ZŠ TGM Náchod a II.
B ZŠ Náchod-Plhov – je přichystáno překvapení. Gratulujeme. Všechny abecedníčky
byly moc hezké.

Výstavy
Výstava výtvarníků spolku AMAG. Vernisáž v pondělí 18. 5. v 17 hodin.
Vstupní hala knihovny od 18. 5. do 30. 5.
Etiopie křesťanská a jiná. Výstava fotograﬁí Michala Glyknera.
Výstavní sálek ve 2. poschodí knihovny 20. 4. – 30. 5. 2009

(Vo)

Projektový den na ZŠ Plhov
V dubnu se uskutečnil na naší škole projektový den. Žáci 8. třídy si vybrali
za téma „Velikonoce ve školce“.

Rozdělili jsme se do skupin a každá
měla jiný úkol. Seznámit předškoláky
s historií a současnosti Velikonoc, se zvyky a symboly, ukázkou vlastních výrobků
a povědět jim něco o Velikonocích v zahraničí. Museli jsme se pečlivě připravovat a mít na mysli, že budou před námi
teprve budoucí prvňáci. Děti ze školky
nás ale překvapily, jak dobře reagovaly
a spolupracovaly. Společně jsme pak vyráběli košíčky pro velikonoční vajíčka.
I malé děti měly pro nás „větší“ překvapení a zahrály nám divadlo. Celý projekt
byl zakončen hrou o velikonoční poklad.
Projekt se nám velice líbil a vůbec se
nám nechtělo zpátky do školy. Děkujeme
všem učitelkám z mateřské školy, které
nám umožnily tento projekt realizovat.
Žáci 8.B
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KVĚTEN

1. pátek 17 a 19 hod.
2. so, 3. ne 18.15 a 20 hod.
4. pondělí 17 a 19 hod.
5. úterý 17 a 19 hod.
6. středa 17 a 19 hod.

NORMAL (ČR – 2009)

2. sobota pouze v 16 hod.
3. neděle pouze v 16 hod.

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH (ČR – 2008)

7. čtvrtek pouze v 16.30 hod.
8. pátek pouze v 16.30 hod.
9. sobota pouze ve 20 hod.
10. neděle pouze ve 20 hod.

BAADER MAINHOF KOMPLEX (DER BAADER MEINHOF KOMPLEX – Německo 2008)

7. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
8. pátek pouze v 19.30 hod.
9. sobota pouze v 15.30 hod.
10. neděle pouze v 15.30 hod.

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE (HE’S JUST NOT THAT INTO YOU – USA 2008)

9. sobota pouze v 17.45 hod.
10. neděle pouze v 17.45 hod.
11. pondělí pouze v 17.45 hod.

LÍBÁŠ JAKO BŮH (ČR – 2008)

12. úterý pouze v 17.45 hod.
13. středa pouze v 17.45 hod.

DUEL FROST/ NIXON (FROST/NIXON – USA 2008)

14. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
15. pátek pouze v 19.15 hod.
16. sobota pouze ve 20 hod.
17. neděle pouze ve 20 hod.

PROMĚNY (ČR – 2009)

16. sobota pouze v 16 hod.
17. neděle pouze v 16 hod.

PEKLO S PRINCEZNOU (ČR – 2008)

14. čt, 15. pá pouze v 17 hod.
16. sobota pouze v 18 hod.
17. neděle pouze v 18 hod.
18. po, 19. út pouze ve 20 hod.
20. středa pouze v 18 hod.

ZNOVU 17 (17 AGAIN – USA 2009)

18. pondělí pouze v 16 hod.
19. úterý pouze v 16 hod.
20. středa pouze v 16 hod.

HOTEL PRO PSY (HOTEL FOR GOGS – USA 2009)

18. pondělí pouze v 18 hod.
19. úterý pouze v 18 hod.
20. středa pouze ve 20 hod.

KRVAVÝ VALENTÝN (MY BLOODY VALENTINE – USA 2008)

21. čtvrtek pouze v 17.15 hod.
22. pátek pouze v 17.15 hod.
23. sobota pouze v 17.15 hod.
24. neděle pouze v 17.15 hod.

VÁLKA NEVĚST (BRIDE WARS – USA 2009)

22. pátek pouze v 15 hod.
23. sobota pouze v 15 hod.
24. neděle pouze v 15 hod.

MONSTRA vs. VETŘELCI (MONSTERS VS ALIENS – USA 2009)

22. pátek pouze v 19 hod.
23. sobota pouze v 19 hod.

STRÁŽCI – WATCHMEN (WATCHMEN – Velká Británie/USA/Kanada 2009)

25. pondělí pouze v 19 hod.
26. úterý pouze v 19 hod.

ODPOR (DEFIANCE – USA 2008)

25. pondělí pouze v 17 hod.
26. úterý pouze v 17 hod.
27. středa pouze v 18 hod.

JCVD (JCVD – Belgie/Lucembursko/Francie 2008)

28. čtvrtek pouze ve 20 hod.
29. pátek pouze v 15.15 hod.
30. sobota pouze v 15.15 hod.
31. neděle pouze v 15.15 hod.

X–MEN ORIGINS: WOLVERINE (X-MEN ORIGINS: WOLVERINE – USA 2009)

28. čtvrtek pouze v 17.15 hod.
29. pá, 30. so, 31. ne 17.15 a 20 hod.
ČERVEN 2009
1. po, 2. út, 3. st 17.15 a 20 hod.

ANDĚLÉ A DÉMONI (ANGELS AND DEMONS – USA 2009)

1. pondělí pouze v 15.15 hod.
2. úterý pouze v 15.15 hod.
3. středa pouze v 15.15 hod.

PÁTEK TŘINÁCTÉHO (FRIDAY THE 13TH – USA 2009)

4. čtvrtek pouze ve 20 hod.
5. pátek pouze ve 20 hod.
6. sobota pouze v 16 hod.
7. neděle pouze ve 20 hod.

BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ (CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC – USA 2009)

4. čt, 5. pá 16 a 18 hod.
6. sobota 18 a 20 hod.
7. ne, 8. po–10. st 16 a 18 hod.

NOC V MUZEU 2 (NIGHT AT THE MUSEUM: BATTLE OF THE SMITHSONIAN – USA 2009)

Příběh legendárního sériového vraha, jehož činy otřásly ve 30. letech minulého století celou Evropou… Výpravný dobový ﬁ lm, spojující šokující a napínavý příběh, který patří mezi nejočekávanější české ﬁ lmy roku 2009. V hlavních rolích Milan Kňažko, Dagmar Havlová, Pavel Gajdoš a Miroslav Táborský. Režie Julius Ševčík. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.normalﬁlm.cz
Mládeži do 15 let nepřístupný
Co uděláte, aby se vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou? Možná všechno … a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za těch 25 let nestihlo, se už nedá
zvládnout… Volné pokračování české komedie, autorů Radka Johna a Ivo Pelanta. Hrají M. Suchánek, J.A. Duchoslav, V. Kopta, V. Freimanová, R. Brzobohatý, E. Jeníčková a další. Režie Viktor Tauš. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.snezenkyamachri.com
Mládeži přístupný
RAF proti politickému status quo v zemi… Drama natočené podle knihy Stefana Austa „Baader Mainhof Komplex“, zasazené do let 1967–1977. České titulky.
DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.bmk.ﬁlm.de
Mládeži do 15 let nepřístupný
Jste výjimkou, nebo pravidlem? Ben Afﬂeck, Jennifer Anistonová, Drew Barrymoreová a Jennifer Connellyová v hlavních rolích komedie od autorů seriálu „Sex ve
městě“. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na www.hesjustnotthatintoyoumovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let
O muži mezi dvěma ženami a ženě mezi dvěma muži vypráví česká komedie režisérky Marie Poledňákové. Bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů a návratů, o trampotách v rozvětvené rodině, pošetilostech, sebeiluzích i snech, kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví… V hlavních rolích Kamila Magálová, Oldřich Kaiser,
Eva Holubová a Jiří Bartoška, v dalších rolích M. Šteindler, M. Issová, J. Adamová, N. Boudová, R. Vojtek a V. Postránecký. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.libasjakobuh.cz
Mládeži přístupný
Nelítostná bitva o pravdu… Byla to největší válka, která se odehrála před kamerami. Na jedné straně bývalý americký prezident, na druhé straně populární televizní moderátor. Jejich rozhovor byl napínavější než nejprestižnější boxerský zápas a měl i stejný cíl – udělit tomu druhému K.O… Jeden z nejlepších ﬁ lmů loňského
roku v režii Ron Howarda (mj. „Čistá duše“ nebo „Apollo 13“). České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.frostnixon.net
Doporučená přístupnost: od 12 let
Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného… Čtyři osudy, které jsou svedeny dohromady… Čtyři životy, které se mají změnit… Prostě neobyčejný ﬁ lm o obyčejných
lidech. Hrají Dita Zábranská, Jan Zadražil, Alena Ambrová, Petra Hřebíčková a Petr Jeništa. Režijní debut nejmladšího českého režiséra Tomáše Řehořka.
DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.promenyﬁlm.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let
Bude svatba? Bude válka? Nebo peklo na Zemi? Komediálně laděná pohádka o dávném královském slibu, geniální lsti a lavině nepředvídatelných okolností… Hrají
T. Voříšková, J. Mádl, P. Nárožný, V. Postránecký, Z. Adamovská, V. Vydra a M. Táborský. Režie Miloslav Šmídmajer. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.peklosprinceznou.cz
Mládeži přístupný
Kdo říká, že mládí máš jen jedno? Komedie o tom, co byste udělali, když dostanete v životě druhou šanci… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na www.17againmovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

Ani psa by nevyhnali… aneb jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Komedie podle slavné stejnojmenné knížky o tom, jak poskytnout azyl všem opuštěným
pejskům z blízkého i širokého okolí… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.hotelfordogsmovie.com
Mládeži přístupný
Jízda do pekel právě začíná! Právě této valentýnské noci se náhle začne cosi vynořovat z temné minulosti… České titulky. DOLBY – STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bioscop.cz a na www.mybloodyvalentinein3d.com
Mládeži do 18 let nepřístupný
Byly nejlepší kámošky ... až do svatby!!! Jejich svatby totiž připadly omylem na stejný den a na stejné vysněné místo a obě jsou rozhodnuté použít všech mazaných
prostředků, aby té druhé ten vysněný den překazila... České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.bridewars.com
Mládeži přístupný
Jenom monstr akce zachrání svět hladce!!! Rodinná animovaná komedie natočená ve studiu Dream Works. České znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.monstravsvetrelci.cz
Mládeži přístupný
Kdo bude strážit strážce? Jedinečný komiks o ostraze lidstva ve vizuálně omračujícím stylu s netradičními postavami superhrdinů – prostě jeden z nejzajímavějších
ﬁ lmů roku 2009. Režie Zack Snyder (mj. ﬁ lm „300: Bitva u Thermopyl“). České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://watchmenmovie.warnerbros.com/
Mládeži do 15 let nepřístupný
Každý den svobody znamená vítězství… Příběh bratrů Bielskich je jedním z nejzajímavějších příběhů 2. světové války… Výjimečné, mimořádně působivé akční drama o komplikovanosti pomsty a spásy, síle společenství a touze žít, když už není žádná naděje. V hlavních rolích Daniel Craig, Liev Schreiber a Jamioe Bell. Režie Edward Zwick (mj. ﬁ lmy „Krvavý diamant“ nebo „Glory“). České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.deﬁancemovie.co.uk
Mládeži do 15 let nepřístupný
Pro sedmačtyřicetiletou akční hvězdu devadesátých let zbývají už jen role v laciných béčkových ﬁ lmech, je proto na čase se vrátit domů. Sotva však Jean-Claude Van
Damme vystoupí na bruselském letišti, zaplétá se shodou tragikomických náhod do řetězce událostí – a jeho největší boj právě začíná… České titulky.
DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.artcam.cz a na www.jcvd.co.uk
Mládeži do 15 let nepřístupný
Čtvrté pokračování slavné sci-ﬁ série. Hugh Jackman se vrací jako mutatnt Wolverine s regeneračními schopnostmi, kostrou vyztuženou diamanty a drápy ostrými
jako břitva... prostě skvělá porce zábavy, akce a dobrodružství! České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.x-menorigins.com
Mládeži přístupný
Světový fenomén „Šifra Mistra Leonarda“ se vrací a s ním i spisovatel Dan Brown, představitel hlavní role Tom Hanks i režisér Ron Howard. Čekají nás honičky po
zapečetěných hrobkách, nebezpečných katakombách i opuštěných katedrálách. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.angelsanddemons.com
Doporučená přístupnost: od 12 let
Vítejte v Crystal Lake! Budete se znovu bát, budete se lekat! Remake slavného kultovního hororu. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.fridaythe13thmovie.com
Mládeži do 15 let nepřístupný
Alkoholik nemůže žít bez pití, Workholik bez práce a Shopaholik bez nákupů! Nová práce? Snad… Nový přítel? Možná… Nová kabelka? Absolutně!!! Romantická komedie přímo pro Vás! České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.shopaholicmovie.com
Mládeži přístupný
Pokračování úspěšné fantasy komedie, v hlavní roli opět Ben Stiller. Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.nightatthemuseummovie.com

Mládeži přístupný

w w w. p r o p l a s t . b i z

výroba • montáž • dodávky na klíč

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany
•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby
•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích,
protipožárních a kamerových systémů
JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

Pracujeme se
světovou jedničkou
na trhu okenních
profilů

Proplast K s.r.o., Polní 468, Nové Město n. Metují
tel./fax: 491 472 927, mob.: 777 113 020
e-mail: info@proplast.biz

Terapeut tradiční čínské
medicíny v Náchodě
bolestivé stavy, migrény, gynekologické potíže,
poruchy imunity, trávicí problémy atd.
více na našich www stránkách

Dražba rodinného domu
v obci Česká Metuje, okr. Náchod.
Zděný přízemní dům
má obytné podkroví a půdu.
U domu je zahrada o výměře 235 m2.
Nejnižší podání: 300.000 Kč,
Tržní odhad: 600.000 Kč
Více na www.eurodrazby.cz,
tel.: 800 900 490

Kontakt:
TCM POINT Hotel Vyhlídka Náchod
tel.: 603 257 873
e-mail: info@tcm-point.cz
www.tradicni-cinska-medicina.cz

Nové relaxační centrum na Vyhlídce
bohatá nabídka ručních
i přístrojových masážních procedur
!!! novinka – formování postavy novou
revoluční metodou UCWRAP
okamžitý efekt, garantovaný úbytek 15 cm
Kontakt:
Dennipe-h Hotel Vyhlídka Náchod
tel.: 728 697 766
www.vyhlidka.cz

