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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě
uvádí v květnu

Pátek – Pátek
30. 4.–7. 5.

5. 5.
V 19 hod.
Ve 20 hod.
Ve 21 hod.

Přehlídka studentského divadla
Náchodská Prima sezóna
Kompletní program přehlídky
je na www.primasezona.cz
a v Náchodském zpravodaji
Prima Jazzový večer v Beránku
Koncert žáků ZUŠ Náchod – F. A.
Band, Ježkovy voči, Five Players
Plankton – zábavná hudební show
Lázaro Cruz Quintet
Velký sál, stolová úprava
Vstupné: 130 Kč
Předprodej v Informačním centru
v Náchodě od 19. 4.

Úterý
11. 5.
V 19.00 hod.
SLEVA

Milena Soukupová
se skupinou Hawaj Melody
Vstupné: 130 Kč
Předprodej od 20. 4.

Středa
12. 5.
V 19.00 hod.

Literárně hudební večer
Osudy jedné náchodské listiny
Večer s hosty ze Školského spolku
Komenský ve Vídni
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 20. 4.

Čtvrtek
13. 5.
V 19.00 hod.

Kamil Střihavka se skupinou
LEADERS
Best of 2010
Vstupné: 250 Kč
Předprodej od 12. 4. 2010

Úterý
18. 5.
v 19.30 hod.

Marie Šestáková (varhany),
Vladislav Kozderka (trubka)
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Kostel sv. Vavřince v Náchodě
Vstupné: 130 Kč
Předprodej od 3. 5. 2010

Čtvrtek
20. 5.
V 19.00 hod.

M. J. Lermontov: Maškaráda
Švandovo divadlo
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 350, 330, 310, 290 Kč
Předprodej od 3. 5. 2010

Pondělí
24. 5.
V 19.00 hod.
SLEVA

Zahajovací koncert festivalu
Camerata nova Náchod 2010
Komorní orchestr S. Vorlové Náchod
a Komorní pěvecké sdružení
Krkonošské Collegium musicum
Trutnov
Vstupné: 90, 80, 70, 60 Kč
Předprodej od 10. 5. 2010		
Premiérový koncert ab. cyklu „K“
50% sleva při předložení abonentky
KHN

Literárně hudební večer

Osudy jedné náchodské listiny
Téměř před 300 lety vydal Jan Václav Octavius Piccolomini pekařskému cechu v Náchodě potvrzení jeho privilegií.
O tom, jak se vzácná pergamenová listina zatoulala až do Vídně a jak zde byla objevena, promluví pracovníci Národního archivu v Praze včetně audiovizuální prezentace. Významní současní představitelé jednoho z nejstarších spolků
vídeňských Čechů, Školského spolku Komenský, kteří navečer podepíšou na radnici společně s ředitelkou náchodského archivu darovací smlouvu, seznámí návštěvníky večera s historií a současným děním ve spolku. Je nepochybné, že
řada Náchoďanů dávno i nedávno minulých generací měla s vídeňským spolkem hodně co do činění. Jedním z důkazů je právě zmíněná listina, která bude v průběhu večera vystavena v originále. Všichni členové spolku samozřejmě
hovoří česky.

Kamil Střihavka se skupinou LEADERS – Best of 2010
Koncert jednoho z nejvýraznějších českých zpěváků. Český „rockový Ježíš“ v průběhu večera zazpívá svoje největší
hity, včetně muzikálových. Koncert bude retrospektivou mapující tvorbu tohoto výjimečného hlasu české rockové scény. Doprovodí jej kapela Leaders.
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.: 491 426 379 vstup zdarma.

Náchodský zpravodaj

13. ročník festivalu
Náchodská prima sezóna
Vážení a milí Náchoďané a vůbec všichni PRIMA lidé,
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13. ročníku Náchodské prima sezóny

prvního května si vždycky ti, kteří prošli alespoň základní školní docházkou,
vzpomenou na verše Karla Hynka Máchy.
Ty o lásce, hrdličce, která přímo vyzývá
k milostným dobrodružstvím. Mnozí se
také rozhlížejí po zahradách a sadech,
aby našli tu nejkrásněji rozkvetlou třešeň,
protože jak se říká, políbení pod rozkvetlou třešní a na prvního máje k tomu, přinese rok plný lásky, zdraví a partnerského
porozumění. Květen je tedy obecně považován za měsíc lásky. V Náchodě je květen
kromě toho také měsícem studentů, umění, zábavy, vzdělávání a také vzpomínání. Jednoduše, začíná festival studentské
tvořivosti Náchodská prima sezóna. Letos
už po třinácté.
Třináctka, obecně číslo považované za symbol neštěstí, je pro nás číslem
šťastným v tom směru, že i po třinácté
festival proběhne. Chvíli to totiž vypadalo, že ač je zájem tvořivých mladých lidí
z celé České republiky do Náchoda nejprve poslat své práce a následně i přijet, nedokážeme sehnat dostatek peněz na základní zajištění festivalu. Díky podpoře
města Náchoda, Ministerstva kultury ČR,
Královéhradeckého kraje, Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, ale také některých náchodských firem i drobných donátorů se podařilo poshánět prostředky,
které umožní, aby myšlenka pana doktora Suchého nezapadla. Aby se Náchod už
po třinácté mohl stát místem setkání mladých lidí, kteří se věnují různým uměleckým disciplínám jako je výtvarné umění,
slovesná tvořivost, fotografie, film, divadlo i hudba a aby se sešli v prvních májových dnech právě u nás a navzájem si
vyměnili zkušenosti, získali nové přátele, nebo třeba jen další směr pro své konání. Uvedu jeden příklad za všechny. V průběhu 8. ročníku festivalu se do Náchoda
přihlásili také tři patnáctiletí chlapci
z Třince. Šlo o kapelu, která si tehdy říkala Funkyiers. Frontman kapely Albert
Černý, nenápadný kluk s nápadným talentem pro zpěv, hudbu, hru na klavír, bicí
i kytaru, tehdy uchvátil i zkušené hudební
lektory z Ježkovy konzervatoře. Albertovo jméno se skloňovalo ve všech pádech.
Za rok přijeli hoši znovu, to už si funky
jazzová formace říkala 3Jazz a opět to
bylo setkání velmi přínosné pro obě stra-

ny. Hoši zahráli ve Vatikánu i v Beránku, stali se miláčky publika, navštěvovali
hudební semináře a jako houby nasávali
všechno, co na festivalu bylo lze. Nedávno
jsem Alberta potkala náhodou v Jablonci
nad Nisou. Na první pohled se vlastně nezměnil, stále je to plachý kluk s chlapeckým úsměvem, stejně jako jeho věrní souputníci ze školních let, baskytarista Jan
Cienciala i klávesista Michal Šupák. Jenže oni byli v Jablonci coby kapela Charlie
Stright. Kapela, která má za sebou turné
po Německu, dvě desky, z nichž ta poslední je v nominaci na desku roku Akademie
populární hudby – Anděl, jejich dvě písně jsou součástí filmové hudby diváckého hitu Jiřího Vejdělka Ženy v pokušení
a jejich dráha se zdá být strmě stoupající.
Proč to celé píšu? Protože když mi v Jablonci na náměstí Albert podal ruku, zarazil se a řekl: „Jé, ty jsi z Prima sezóny viď?
Co je nového v Náchodě? Moc rádi vzpomínáme na festival i na to, co jsme tam zažili
a s kým se potkali. Když to půjde, rádi do Náchoda přijedeme zahrát, Náchod byl úžasný…“ Věřte mi, že mě moc zahřálo už jen
to, že Náchod a Prima sezóna je pro někoho důležitou vzpomínkou, třeba i mezníkem. Že dnes mohu napsat, tihle hoši tu
kdysi byli a vzpomínají na to. Řeknete si,
nic velkého to není. Ale ono je. Je, protože doma není nikdy nikdo prorokem a až
čas ukáže, zda jde jen o bláznění študáků nebo o opravdu smysluplné a mnohdy osudově ovlivňující přátelské klání
v různých odvětvích umění. Josef Škvorecký, vlastně pardon, Danny Smiřický
byl kdysi vlastně taky „jen študák místního gymnázia“, kterému se nedařilo získat tu pravou, který měl rád divadlo, muziku a Kostelec… My dnes víme, že Danny
nakonec tu pravou našel, našel i svou cestu, a i když se nestal špičkovým muzikantem, zanechal za sebou literární odkaz,
který může inspirovat. A mnozí jeho kamarádi taky dokázali velké věci, neztuctovatěli, prosadili se. Tenkrát, to teprve hledali své cesty na výsluní, a tak si říkám,
co když jim v tom už tenkrát pomohla Prima sezóna…
S přáním PRIMA dní
Lucka Peterková a Tým O. s.
Náchodská prima sezóna
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 23. 3. 2010

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, později osm, jeden byl omluven.
Číselný popis u každé zprávy představuje poměr hlasů při hlasování
PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Optimalizace veřejného osvětlení 7-0-0
RM souhlasila s návrhem ředitele Technických služeb Náchod na optimalizaci
nákladů na veřejné osvětlení.
Výroční zprávy příspěvkových
organizací v oblasti školství
7-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací: MŠ Myslbekova,
ZŠ Pavlišovská (Babí), ZŠ Drtinovo náměstí (Staré Město) a ZŠ 1. Máje 365 (Běloves).
MŠ Myslbekova – ředitelka p. Šárka Rojšlová – 99 dětí, tři heterogenní oddělení,
na odloučeném pracovišti v MŠ U Kočovny jedna třída, také heterogenní
ZŠ Drtinovo náměstí (Staré Město) – ředitelka Mgr. Dagmar Švorcová – 132 žáků
v sedmi kmenových třídách, 50 dětí
ve dvou odděleních školní družiny
ZŠ Pavlišovská (Babí) – ředitelka Mgr. Zuzana Hoffmannová – 47 žáků ve třech
třídách, 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník
ve spojených třídách, dvě oddělení
školní družiny
ZŠ 1. Máje (Běloves) – ředitel Mgr. Libor Zelený – 77 žáků v pěti třídách, 50 žáků
ve dvou odděleních školní družiny
Termín zápisu dětí
do náchodských mateřských škol
pro školní rok 2010/11
7-0-0
RM vzala na vědomí informaci o termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách – od 26. dubna
do 7. května 2010.
Přidělení nadačních příspěvků (grantů)
na kulturu a sport – I. kolo 2010 7-0-0
RM vzala na vědomí přidělení nadačních příspěvků (grantů) v oblasti kultury
a sportu pro I. kolo 2010.
V oblasti kultury nadace podpořila 26 projektů s celkovou finanční částkou 180 500 Kč, v oblasti sportu celkem
23 žádostí s celkovou finanční částkou
165 000 Kč. Podrobnosti na www.mestonachod.cz.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě na pronájem pozemků městské tržnice uzavřené s ing. Tan
Nguyen The. Dodatkem se snižuje nájemné pro rok 2010.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností VČP NET, s. r. o. Břemeno bude zřízeno v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu v ulici Na Letné. 7-0-0

Náchodský zpravodaj
Schválení zhotovitelů staveb
7-0-0
RM schválila pořadí nabídek na zhotovení staveb: „Stavební úpravy místní
komunikace ul. Českých Bratří v Náchodě, II. etapa-část B“, „Stavební úpravy ulice Na Přadýnku v Náchodě“ a „Stavební
úpravy komunikace ulice Na Rachtě Náchod“ a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě – firmou STRABAG, a. s.
Projekt „Na kole i pěšky
otvíráme stezky“
7-0-0
RM souhlasila s předložením projektu „Na kole i pěšky otvíráme stezky“
do 5. kola výzvy do Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR na období 2007
–2013.
Nájemné v bezbariérových bytech7-0-0
RM schválila zařazení čtyř bezbariérových bytů ve vlastnictví města Náchoda
do kategorie nájemních bytů v domech
zvláštního určení Harmonie I a II, s tím,
že se zpětnou platností od 1. 1. 2010 bude
nájemné ve stejné výši.
Program KHK Obnova
památkového fondu na území
Královéhradeckého kraje
7-0-0
RM souhlasila s předložením dvou žádostí do programu Obnova památkového
fondu na území Královéhradeckého kraje, a to žádosti projektu „Stavební úpravy
– schodiště čp. 1 – stará radnice, Masarykovo náměstí, Náchod“ a dále projektu
„Restaurování figurálních reliéfů na uliční fasádě Městské knihovny v Náchodě,
čp. 105, ul. Kamenice, Náchod“.
Stavební úpravy komunikace ul.
Komenského Náchod – II. etapa 7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na realizaci stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Komenského Náchod – II.
etapa“ s firmou Alpine, stavební společnost CZ, s. r. o., Valašské Meziříčí.
Patnáct let společného partnerství
Náchod – Kladsko
7-0-0
RM schválila podání žádosti do Fondu
mikroprojektů Euroregionu Glacensis,
operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2007–2013
s názvem Patnáct let společného partnerství Náchod – Kladsko.
RM souhlasila s realizací slavnostního připomenutí podpisu Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi oběma městy
v předvečer náchodských Kuronských
slavností dne 10. září 2010.

Rada města 6. 4.

Jednání rady města se zúčastnilo sedm
radních, později osm, jeden byl omluven.
Výroční zpráva MěSSS Marie
7-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávu
Městského střediska sociálních služeb
Marie za rok 2009.
MěSSS je v současnosti rozděleno na dvě
střediska: Domov pro seniory Marie a Pečovatelskou službu se sídlem v Harmonii
I a II, Rybářská 1810 a 1819.

Z hlediska zákona o sociálních službách poskytuje MěSSS pobytovou službu
v Domě pro seniory Marie, dále odlehčovací službu v tomtéž objektu a pečovatelskou službu v Domech s byty zvláštního
určení Harmonie I, Harmonie II a na území města Náchoda.
Výroční zprávy základních škol 8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací: ZŠ Komenského,
ZŠ Náchod-Plhov a ZŠ TGM.
Základní škola, Náchod, Komenského 425
– ředitel Mgr. Ladislav Domáň
– 787 žáků ve 31 třídách, 119 žáků ve čtyřech odděleních školní družiny
Základní škola, Náchod, Plhov 1186 – ředitel Mgr. Vladimír Honzů
– 449 žáků ve 20 třídách, 112 žáků
ve třech odděleních školní družiny a školním klubu
– v současné době prochází rekonstrukcí – provádí se výměna oken a zateplení
svrchního pláště školy
Základní škola T. G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005 – ředitel Mgr. Roman Odvářka
– 426 žáků v 19 třídách, 100 žáků ve čtyřech odděleních školní družiny a školním
klubu
Zápis do 1. tříd ZŠ
na školní rok 2010/11
8-0-0
RM vzala na vědomí výsledek zápisu
do 1. tříd základních škol.
Ve dnech 4. a 5. února 2010 proběhl
ve všech náchodských základních školách
zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2010/11.
K zápisu se mělo dostavit 175 dětí narozených v období od 1. září 2003 do 31. srpna
2004, 65 dětí, které měly od Pedagogickopsychologické poradny v Náchodě na základě vyšetření povolený odklad k nástupu školní docházky o jeden rok a děti
z okolních obcí, kde nemají základní školu
(Kramolna, Vysokov). K zápisu se dostavilo celkem 284 dětí a z toho u 62 dětí žádají
rodiče o odklad povinné školní docházky.
Prázdninový provoz
mateřských škol
8-0-0
RM vzala na vědomí organizaci provozu
(termín uzavření) v náchodských mateřských školách v měsících červenci a srpnu 2010.
MŠ Alšova, MŠ Březinova, MŠ Havlíčkova
(Plhov), MŠ Vančurova a MŠ Myslbekova
19. 7. – 13. 8. (odloučené pracoviště U Kočovny 1. 7. – 13. 8.).
MŠ Komenského 19. 7. – 20. 8., MŠ Vítkova 19. 7. – 13. 8. (odloučené pracoviště U Písníku 1. 7. – 20. 8. – děti, které budou potřebovat umístění, budou docházet
do MŠ Vítkova).
Úplata za vzdělávání v náchodských
mateřských školách
8-0-0
RM schválila navýšení úplaty v mateřských školách za předškolní vzdělávání
na 350 Kč měsíčně.
Partnerství s lotyšským městem Bauska
(zahraniční cesta)
8-0-0
RM schválila zahraniční cestu delegace
města Náchoda na pozvání města Bausky

květen 2010
v Lotyšsku k navázání partnerských kontaktů a spolupráce.
RM schválila termín pozvání delegace
Bausky do Náchoda na Náchodské Kuronské slavnosti ve dnech 10. – 12. 9. 2010.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s instalací informační
tabule o umístění nápojového automatu
firmy Pavigo, s. r. o. Tabule o rozměrech
18 x 32 cm bude umístěna na chodbě vedle schodiště v budově polikliniky
čp. 738.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ-Distribuce, a. s.
Břemeno bude zřízeno na pozemkových
parcelách p. č. 956/5, 985/21 a 2003 v k. ú.
Náchod v délce cca 220 m a souvisí s uložením nového kabelového vedení nízkého napětí v ulici Svolinského.
8-0-0
Sběrný dvůr Náchod
8-0-0
RM schválila předložení projektu s pracovním názvem „Sběrný dvůr Náchod“
do Operačního programu Životní prostředí a souhlasila se spolufinancováním projektu ve výši 10 %. Současně rada potvrdila výběrovou komisi v tomto projektu.
Projekt s pracovním názvem „Sběrný dvůr
Náchod“ se zaměřuje na kompletní rekonstrukci sběrného dvora v Náchodě. V rámci stavební části projektu by mělo dojít
zejména ke zpevnění celé plochy sběrného dvora, k osazení novými vyhovujícími
zařízeními, doplnění o kamerový systém
atd. a celkovému uspořádání plochy tak,
aby sběrný dvůr co nejvíce vyhovoval požadavkům občanů, ale i Technickým službám Náchod. V současné době není ještě
zpracována projektová dokumentace, probíhá výběrové řízení na jejího zpracovatele. Projekt by v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci měl být realizován
v roce 2011.
Výběrové řízení na komplexní
zajištění odtahové služby
pro město Náchod
8-0-0
RM souhlasila s kritérii pro výběrové
řízení na komplexní zajištění odtahové
služby pro město Náchod. Podrobné podmínky na www.mestonachod.cz.
Program pro podporu životního
prostředí města Náchoda
8-0-0
RM schválila poskytnutí tří dotací
v rámci Programu pro podporu životního
prostředí města Náchoda a smlouvy o jejich poskytnutí.
V souladu s pravidly Programu pro podporu životního prostředí města proběhla k 20. 3. 2010 uzávěrka příjmu žádostí
o příspěvek. Celkem byly přijaty tři žádosti a všechny vyhověly podmínkám.
Celková částka navržená k rozdělení je
27 712 Kč. Jedná se o projekty: ZŠ a MŠ
J. Zemana – Estetická zahrada (7800 Kč),
MŠ Vančurova – Podpora ekologické výchovy a občanské společnosti – ekologické poznávací výlety (10 000 Kč) a ZŠ
Komenského – Naučná tabule vřesoviště (9912 Kč).

ZPRÁVY Z RADNICE
Obnova – restaurování a oprava kamenné fasády objektu Městské knihovny
v Náchodě
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na realizaci zakázky „Obnova – restaurování a oprava kamenné fasády objektu Městské knihovny v Náchodě, ul.
Kamenice čp. 105“ a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou RenoArt,
s. r. o., Dvůr Králové nad Labem.
Svozový vůz, kontejnery na bioodpad
– investiční záměr
8-0-0
RM souhlasila s tím, aby Technické služby Náchod, s. r. o., podaly v průběhu roku
2010 žádost na Státní fond životního prostředí o dotaci na nákup svozového auta
a kontejnerů na bioodpad.
Projekt „Příjemné cestování
Kladským pomezím“
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na realizaci akce „Zvýšení bezpečnosti provozu na cyklotrasách č. 22 a č.
4034 v Náchodě“ v rámci projektu „Příjemné cestování Kladským pomezím“
s firmou Dopravní značení Náchod, s. r. o.,
Vysokov.
Projekt je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Euroregionu Glacensis
ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Rada města 20. 4.

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Dopravní opatření
v ulici Rajmonova a Hronova
9-0-0
RM souhlasila s instalací pouze jednoho kusu zpomalovacího prahu v ulici Rajmonova s tím, že po vyhodnocení bude
v případě potřeby osazen i druhý zpomalovací práh.
RM rozhodla ponechat stávající dopravní značení v ulici Hronova s tím, že budou viditelně označena vozidla dopravní
obsluhy.
Výroční zprávy o činnosti
za rok 2009
9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací Sportovní zařízení města Náchoda a Městské knihovny Náchod, o. p. s.
Sportovní zařízení města Náchoda – ředitelka Ing. Jaroslava Justová
Zimní stadion – je členem Sdružení zimních stadionů
Krytý plavecký bazén – je členem Asociace bazénů a saun a Asociace pracovníků
v regeneraci
– plavání pro veřejnost, výuka plavání
v ZŠ (Plavecká škola), plavecký oddíl Delfín, „Centrum péče o matku“ – plavání
gravidních žen, kojenců a batolat, pronájem bazénu organizacemi (VZP, podniky),
aquaaerobic, kalanetika a pilates
– průměrná návštěvnost v roce 2009
– 532 lidí / den provozu
Jiráskovo koupaliště – provoz byl v sezoně
2009 zahájen 30. 5. a končil 31. 8. 2009

– investiční akce města – buňky zahradního občerstvení a jejich napojení na sítě,
zpevnění a vydláždění prostoru u vstupu
– je třeba řešit problém původních dřevěných šaten, které jsou ve špatném stavu,
chybí teplé sprchy a bezpečnostní skříňky na cennosti
Stadion Hamra – v provozu od dubna
do listopadu
– je využíván hlavně školami, fotbalovým
klubem, atletickými skupinami, jsou zde
také hodiny pro veřejnost, různé sportovní akce a soutěže hasičů
Městská knihovna Náchod o. p. s. – ředitelka Mgr. Ivana Votavová
– fond knih 181 452 jednotek, 176 622 výpůjček
– návštěvnost knihovny včetně akcí
v roce 2009 přes 70 140 návštěvníků,
4123 registrovaných čtenářů, 121 druhů
docházejících periodik
– je otevřena a přístupná čtenářům 6 dní
v týdnu Po, Pá od 9–17 hod., Út, Čt 9–18
hod. a So 9–11 hod.
– více informací na www.mknachod.cz.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností KA Contracting ČR, s. r. o. Břemeno bude zřízeno na pozemku města p.č.
728/3 v k.ú. Náchod, na kterém je vybudováno zastřešení vstupu do uvedené
společnosti.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
547/3 o výměře 480 m² v k. ú. Běloves pro
zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude
uzavřena s účinností od 1. 1. 2010 na dobu
neurčitou.
9-0-0
Velkokapacitní
knihovna pro digitální kino
9-0-0
RM schválila záměr nakoupení velkokapacitní knihovny pro digitální kino a pověřila odbor správy majetku a financování vypsáním výběrového řízení na tuto
dodávku v roce 2010.
Oprava betonových ploch na
Masarykově náměstí
a části ul. Krámské
9-0-0
RM souhlasila se záměrem zadání veřejné zakázky „Oprava betonových ploch
na Masarykově nám. v Náchodě, části ul.
Krámská v délce 30 m“ a pověřila odbor
správy majetku a financování přípravou
a realizací této akce.
Jedná se o opravu narušených betonových ploch na Masarykově náměstí a předláždění části ulice Krámské v délce 30 m
a šíři 9,20 m (podél obchodního domu Zefyr – poslední velmi špatný úsek komunikací v centru města).
Rekonstrukce kuchyně – Stavební
úpravy objektu ZŠ Plhov
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku Obchodní smlouvy o dílo na rozšíření dodávky projekčních prací „Stavební úpravy objektu ZŠ Plhov“ se společností PROXION,
s. r. o., Náchod.
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KRONIKA
		

Náchodský zpravodaj

V březnu 2010 se narodili:
2. 3.
		
3. 3.
4. 3.
9. 3.
12. 3.
		
15. 3.
		
18. 3.
25. 3.
		

DIAKONIE

Kronika
Karolína Martincová
Josefína Vávrová
Josef Trnka
Petr Ivanov
Jiří Galba
Julie Hlušičková
Denis Kotlan
Tobias Dus
Melissa Kuruová
Adriana Mádrová
Natálie Andršová
Dominik Hloušek

Bydlení v Harmonii I. a II.
Chcete, aby bylo dobře postaráno
o Vaše rodiče a prarodiče, kteří nemohou
být doma sami bez dohledu a potřebují
péči druhé osoby? Nabízíme Vám bydlení v Domech zvláštního určení s Pečovatelskou službou v Náchodě.
Výhodou tohoto bydlení je např. zajištění stravy (dovážka obědů), zajištění péče
od 6.00 do 22.00 hodin 7 dní v týdnu, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc
s úklidem domácnosti, nákupy, doprovody k lékaři, apod.

Velikonoční výstava
Dlouhá zima je již za námi a všichni
jsme s velkým očekáváním vyhlíželi jaro
a s ním spojené hezké počasí. S počátkem
jara souvisí i Velikonoce, které jsou svým
způsobem svátkem tohoto ročního období. Pro obyvatele Harmonie bylo nejdříve
uspořádáno „terénní“ pečovatelkou Danou Ptáčkovou předvelikonoční setkání.
Ve společenské místnosti si mohli obyvatelé vyrobit vlastní výrobky, jako např.
pomlázku, věnce z vrbového proutí, ale
také zdobení kraslic, které má v Čechách
dlouhou tradici. Vždyť nejstarší zdobené
vejce bylo u nás nalezeno už v 11. století.
Způsobů zdobení je nepřeberné množství, které jsme mohli obdivovat na veli-

26. 3.
		
29. 3.
30. 3.
31. 3.
		

Martina Kučerová
Šimon Kosař
Viliam Středa
Martin Maršík
Nikol Kašparová
Natálie Kašparová

V březnu 2010 byli oddáni:
5. 3.
Robert Kožešník, Hronov
Lenka Kořínková, Choťánky
Stanislav Máslo, Náchod
Jana Vysloužilová, Stárkov

Všichni se snažíme zpříjemnit uživatelům život a prostředí, ve kterém žijí, a to
pořádáním různých společenských a kulturních akcí (např. Kavárnička), přednášek na různá témata (např. Bezpečnost seniorů), v Harmonii II. sídlí Klub důchodců.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na adrese Rybářská 1810, Náchod nebo
telefonicky 491 426 539. Informace je též
možné získat na našich webových stránkách www.messs-na.cz.
Mgr. Jaromír Vejrych,
ředitel MěSSS Marie
konoční výstavě uskutečněné 2. dubna
2010, která navázala na předvelikonoční
setkání. Zhlédnout výstavu přišli nejen
obyvatelé Harmonie, ale také „terénní“
uživatelé a zástupce Sdružení pro zdravotně postižené paní Olga Frühaufová.
Největší zážitek z výstavy byla zřejmě
praktická ukázka zdobení kraslic formou
rozehřátého vosku. Tato forma chce trpělivost, tvůrčí fantazii a hlavně nezoufat,
pokud se nám nezdaří. Dále jsme mohli zhlédnout výrobky našich obyvatelů,
ale také tradiční symboly Velikonoc, jako
např. různé zdobení kraslic, např. háčkované, opletené proutím, dírkované nebo
polepované různými materiály figurky
vyrobené ze sena, velikonočního beránka nebo třeba Májku. Odpoledne bylo zakončeno hrou na harmoniku
našeho obyvatele p. Miroslava Rýdla.
Po zhlédnutí výstavy měl
každý příležitost napsat věnování do pamětní knihy a zakoupit si třeba právě namalovanou kraslici. Velikonoce jsou
ze své podstaty svátky neuvěřitelné radosti, a tak jen doufáme, že si to všichni, včetně pořadatelky, užili.
MěSSS Marie
Lucie Herzogová, DiS.
sociální pracovnice PS

Během měsíců ledna a února 2010 organizovala Diakonie Broumov sbírky použitého textilu ve větších městech naší republiky. K této aktivitě byli nuceni přistoupit
z důvodu nedostatku textilního materiálu, se kterým klienti pracují, ale také z důvodu lepší dostupnosti pro občany.
Diakonie Broumov je nezisková organizace, která se zabývá svozem použitých
oděvů po celé republice. Přes naše očekávání se v ulicích Náchoda nashromáždilo
obrovské množství oděvů, za které jsme
nesmírně vděční. Rádi bychom proto poděkovali všem lidem, kteří přispěli svým
materiálním darem a tím nemalou částí
pomohli všem našim klientům a omluvili se všem, kterým jsme včas nestihli věci
odvézt.
PhDr. Vítězslav Králík – ředitel,
Mgr. Lenka Wienerová
– oblastní ředitelka

Přivítali jaro…
Po dlouhé paní Zimě, která se tento
rok ukázala v plné síle, přivítali 24. března žáci ze ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě již
tolik očekávané jaro. Pod vedením paní
učitelky Kláry Bydžovské připravili vystoupení pod názvem „Vítání jara“. A tak
rodiče, učitelé, hosté mohli na jevišti sledovat současné i dávno zapomenuté zvyky a obyčeje. Chlapci otloukali píšťalky,
děvčata vynášela Morenu a čistila studánku od kalů a zlé moci. Ze studánky poté
vytančila studánková víla a na louce přivítala všechny květinky a živé tvory. Celý
program byl doplněn jarními písničkami, které nabízely naději v návrat světla a tepla.
Pochvalu si zaslouží všichni dětští herci, kteří se s velkým nadšením a zaujetím
zhostili svých rolí. Děkujeme za krásný
jarní zážitek! 			
Pavla Hoffmanová

květen 2010

ŠKOLY

Dětské sbory ZUŠ Náchod uspěly v Hradci Králové

Den otevřených dveří
srdečně zve ZUŠ J. Falty Náchod
17.–18. května 2010 13.00–17.00 hod.
Přijďte se podívat a poslechnout,
co umí naši žáci.
ODPOLEDNE SE ZUŠ
ZUŠ J. Falty dne 20. 5. 2010
od 15. 00 hod.
zve širokou veřejnost na
„Odpoledne se ZUŠ“
Nabídneme: F. A. Band, Rockový
soubor a pěvecký sbor RARÁŠEK.
Uvítáme i výtvarníky na malé
otevřené výtvarné dílně.
Kde: na Masarykovo náměstí
TALENTOVÉ ZKOUŠKY
na ZUŠ J. Falty se konají ve dnech
24.–25. května 2010
13.00–17.00 hod.
Zveme všechny, kteří mají zájem
o studium v ZUŠ!!
NOVINKA V ZUŠ
LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR
otevírá ZUŠ od školních roku
2010– 2011
oddělení dramatické a slovesné
pro žáky od 7 let.
Tento obor rozvíjí pohybový, mluvní
a rytmický projev.
Přijďte všichni, kteří máte rádi divadlo!

Mateřská škola Náchod,
Komenského 301
Přijme kvalifikovanou učitelku
(výhodou specializace
PEDAGOG – LOGOPED).
Nástup na plný úvazek – září 2010.
Kontakt: mskomenskeho@razdva.cz.
Tel. č. 491 420 301.

Krajská soutěž školních dětských pěveckých sborů, která se konala 22. 3.
v krásném sále Filharmonie Hradec Králové, potvrdila vynikající úroveň výuky sborového zpěvu na ZUŠ J. Falty v Náchodě.
Přípravný pěvecký sbor „RARÁŠEK“ získal ve své kategorii Zlaté pásmo a svým
výkonem nadchl odbornou porotu tak, že
se stal v konkurenci 14 sborů absolutním
vítězem přehlídky, k čemuž náleží privilegium reprezentovat Královéhradecký
kraj na celostátní přehlídce. Písně Kosí hit
nebo Pět ježibab utkvěly v paměti tak, že
si je celá řada účastníků pobrukovala celý
den. Tento sbor se účastnil přehlídky poprvé, o to je jejich vítězství cennější.
Taktéž druhý náchodský sbor „CANTO“, v jehož repertoáru byl např. Bachův
Menuet nebo Adoramus, získal ve své kategorii Zlaté pásmo a v absolutním pořadí skončil hned za Raráškem, jelikož
dostal Doporučení k účasti na celostátní
přehlídce.
ZM

Krajské kolo komorní hry s převahou
smyčcových nástrojů, které se konalo 13.
dubna v Hradci Králové, přineslo úspěchy žákům p. učitele Lukáše Janka. Trio
– ve složení Tadeáš Janko, Karolína Janková a Jan Mokrejš zahrálo tak skvěle,
že získalo 1. místo ve své kategorii s návrhem na postup do celostátního kola.
Další 1. místo s návrhem na postup získalo kvarteto ve II. kategorii ve složení:
Benjamin Sichrovský, Viktor Tomek, Jiří
Prouza a Michal Balaš, jejich provedení
barokního repertoáru bylo bezchybné
a fascinující.
Ve III. kategorii nás reprezentovalo kvarteto ve složení: Veronika Khunová, Sára Schumová, Jiří Prouza a Bernadeta Janková zahrálo Bachovu Sonátu G dur
a má tak 2. místo. Děkujeme všem účinkujícím, ale i panu učiteli za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích. 		
Mat

Jak se nám vyplatila poctivá práce
Hned po vánočním představení jsme
se začali zamýšlet nad tím, co bychom
mohli nacvičit pro soutěž dětských divadelních souborů. Nápadů bylo mnoho,
ale nakonec přece jen zvítězila pohádka.
Je nám asi nejblíže a máme ji rádi. Jenže
kterou si vybrat? Rozhodování bylo těžké. Už ani nevím, kdo přišel s nápadem
zkusit Císařovy nové šaty. Zajímavé bylo,
že tenhle nápad podpořily všechny děti
bez výjimky. Potom začala ta piplavá práce, která předchází každému našemu divadýlku. Povídání o postavách, o vztazích
mezi nimi, o prostředí, ve kterém se pohybují, o kostýmech i o doplňcích a kulisách. A pak je najednou strašně málo času
a všichni máme pocit, že to nemůžeme
stihnout.
A pak se ten zázrak stane. Všichni umí
dobře svoji roli a někteří dokonce cítí, jak
svou postavu vylepšit.
Na první představení jsme šli s obavami a vlastně jsme si ani moc nevěřili. To
teprve porota při okresním kole nám dodala sebedůvěru a chuť se dál prát o dobré umístění. Na její doporučení jsme provedli několik malých úprav a pilovali je
k účasti v krajském kole. To se uskutečnilo
17. 4. v divadle Jesličky v Hradci Králové.
Tady jsme se potkali s profesionály i se
zástupci školních dramatických souborů
ze středních škol. Soutěž probíhala celý
den a mohli jsme zhlédnout mnoho představení mimo jiné i loutkových. Všechna
byla pro nás velmi inspirativní. Po závěrečném semináři jsme byli také spokojeni, protože krajská porota nám naše pojetí schválila a poradila nám co a jak dál
v naší práci. Na celostátní přehlídku jsme

nepostoupili tak jako většina účastníků,
ale na příští soutěž se těšíme už dnes.
Za všechny děti Dramaťáčku ze ZŠ Komenského Náchod
Mgr. Alena Adámková
Již se stalo skoro zvykem, že vždy před
velikonočními a vánočními svátky jdeme
na návštěvu do stacionáře, kde navštívíme třídy pomocné školy. Vždy zažijeme nevšední zážitek, když si vyprávíme
s dětmi, co se učí ony, co my. Prohlížíme si navzájem učebnice, pracovní listy.
Moc děkujeme dětem, všem pracovníkům
stacionáře, paní učitelce Mgr. Renfusové a p. uč. Hejnové, také panu řediteli
Prouzovi, že se nám věnují. Už se těšíme
na další spolupráci.
Žáci 5.B ZŠ Komenského + P. Dočkalová

Velké poděkování
Městské knihovně v Náchodě
Chtěla bych velmi poděkovat paní ředitelce knihovny Mgr. Ivaně Votavové,
za výbornou akci, která se uskutečnila 9. 4. 2010 pod názvem „Tajemná noc
v knihovně“. Díky ní přijely dvě spisovatelky z Prahy a připravily pro děti program. Děti mohly v knihovně přespat
a zažít dobrodružnou noc. Akce se velmi
vydařila, všichni jsme byli nadšeni. Myslím, že budeme dlouho na tuto akci vzpomínat.
Petra Dočkalová – ZŠ Komenského
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Blanka Jirásková

„Když jsem před více než 70 lety kráčela s maminkou Purkyňovou ulicí, potkaly jsme spěchající ženu a maminka řekla:
‚Ta paní je porodní babička. Ta tě přivedla
na svět.‘ A tak jsem 23. května 1928 dostala to krásné město Náchod do vínku v jednom z domů na Purkyňově ulici. Nevěděla jsem nic o své budoucnosti, ale tu paní
jsem vždy uctivě zdravila.
První jasné dětské vzpomínky vedou
do míst poblíž nádraží, kde v Žižkově ulici v domě u Erbenů měli rodiče pronajmut
dvoupokojový byt. Mamince bylo okolo
23, tatínkovi 25, mně asi 3 roky a bratr
Vladimír, kterému jsme začali říkat Mít’a,
byl jednoroční. Později jsme se přestěhovali do domu sousedního, do bytu o mnoho slunějšího. Naše strana ulice měla asi
6 nižších činžovních domů s mladými rodinami a dětmi. Na protější straně pan
Kareš, stavitel, začal s výstavbou rohového činžáku. Mezi jeho a nejbližšími domy
byla velká proluka, kam skládali stavební
materiál, hlavně hromady písku. Prolukou
bylo vidět do pavlačí domů na Husově náměstí a písek byl zdrojem neustálé zábavy
nás mrňat. Dětí v ulicích okolo bylo spousta, žádná nouze o kamarády, půjčovaly se
koloběžky, hrály kuličky a především ty
nekonečné hry na schovávanou. Rodiče
nás bez obav nechávali venku do setmění. Měli jsme však přísný zákaz vzdálit se
jen o několik desítek metrů k řece. Jsem
přesvědčená, že nás nadost vystrašili báchorkami o minulých utonutích, takže
jsme řeku nechávali na pokoji. Kamarády
ze Žizkovy ulice si pamatuji dodnes. Věr-

Malá Prima sezóna
proběhne 6. května jako již
tradičně na Karlově náměstí,
v případě nepříznivého počasí se přesouvá do Kina Vesmír.
Začátek festiválku, na kterém
můžete spatřit představení dětí z mateřských a základních škol, je v 9.30 hod., ale
letošní rok budeme mít svého „Předskokana“ a to Slavné Lichžrouty Pavla Šruta, oceněné loni Magnesií Literou, které
nám představí projekt scénického čtení
LISTOVÁNÍ. To můžete zhlédnout od 9.00
v kině Vesmír za 30 Kč. V rámci festiválku na Karlově náměstí uvidíte devět před-

Náchodský zpravodaj
ka Š., jejíž tatínek byl krejčí, mně a Mít’ovi
ušil krásné zelené hubertusy a spravil lecjakou natrženou sukni, aby rodiče neviděli; Květa P., kde tatínek vlastnil opravu aut
(dukoval = stříkal auta po nehodách), Jirka K., Vlasta a Vlád’a V. (měli dům s autodílnou), Jirka D. bydlel ve velké, krásné Bayerlově vile, kde rodiče domovničili, Eva
P. z holičské rodiny. Na jedné straně nádraží, na druhé pruh louky s řekou a přes
řeku Montace. Když jsme se, asi v r. 1934
přestěhovali do ulice Kolonie Svobody pod
Dobrošovem, skončila první část přepěkného dětství…“
Tak začínaly vzpomínky Blanky Jiráskové, roz. Tremlové, ve vzdálené Austrálii na rodné město. Sydney se jí stalo druhým domovem po emigraci v roce 1969
se svým maželem JUDr. Janem Jiráskem
a dvěmi dcerami, Alenou a Ivanou.
Přes nelehké začátky v budování nového zázemí pro svou rodinu, život ve svobodné zemi nepovažovala za samozřejmý a nikdy se nepřestala zajímat o děj
„doma“. S manželem se v Austrálii angažovala v pomáhání novým příchozím z republiky, opatrování plamínku naděje demokracie pro starý domov a zachovávání
české kultury v exilu.
S náchodskými přáteli z mladých let
– at’ např. se spolužáky z Reálného, nyní
Jiráskova, gymnazia či se spoluaktéry
slavného poválečného období místní ligy
národní házené SK Náchod, ať se nacházeli v Náchodě či ve Švýcarsku anebo v Kanadě – udržovala stálý styk. V dalekém
světadíle spolupracovala i na turné přednášek Josefa Škvoreckého a jeho ženy,
Zdeny Salivarové, pro mj. sydneyskou krajanskou Společnost pro vědy a umění.
Při odchodu z milované republiky si
mladá rodina uvědomovala, že návrat
za podmínek té doby nebude možný. Blanka nikdy znovu nespatřila své rodiče, ale
po roce 1989 měla dvakrát příležitost navštívit svoji domovinu. Naposledy, v roce
2002, její návrat do Náchoda byl naplněn
mnoha vřelými a šťastnými setkáními.
Nače dlouholetá věrná čtenářka
Blanka Jirásková zemřela v Sydney dne
3. února t. r. po dlouhé nemoci.
stavení, která děti a paní učitelky poctivě
cvičily celý rok, aby se o ně mohly s Vámi
podělit.
Po programu na Karlově náměstí Vás
srdečně zveme na Lichožrouty pro „dorost“ do auly Jiráskova gymnázia. Představení proběhne od 16.00 hod. a po jeho
skončení proběhne vyhlášení výsledků
Náchodské i Malé Prima sezóny tamtéž.
Dále Vás srdečně zveme na výstavu dětských výtvarných prací, která začne 30. 4. a zhlédnout ji můžete na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
v Náchodě. Podrobný program najdete nejen na plakátovacích plochách, ale také na
www.primasezona.cz.

Květnová výročí
Na letošní květen připadá 65. výročí konce druhé světové války. Berlín byl dobyt sovětskou armádou
2. května, oficiální konec války byl
8., ale ještě 9. května probíhaly zejména na území Čech tvrdé boje, byla
osvobozována Praha, závěrečné boje
také krutě poznamenaly naše město.
Vzpomeňme na zdejší poslední oběti
války, připomeňme si také, že ještě 9.
května byl Němci popraven hronovský rodák, architekt Jindřich Freiwald, autor projektu Jiráskova divadla a mnoha dalších staveb. Před 120
lety se u nás poprvé slavil první máj
jako svátek práce. Na jeho oslavě před
sto lety (1910) zpíval dělnický pěvecký
spolek Lyra, o jehož další činnosti nemáme žádné doklady. I náchodští dělníci tehdy požadovali mj. všeobecné
hlasovací právo a osmihodinovou pracovní dobu. Ta byla uzákoněna hned
v počátku první republiky. Krytý plavecký bazén na Hamrech byl otevřen
1. května 1990. Už dvacet let jej mohou využívat všechny generace občanů. Ve dnech 12.–14. května 1990 pobýval v rodném Náchodě po dlouhé
emigraci spisovatel Josef Škvorecký
s chotí, byl jmenován čestným občanem našeho města, sešel se studenty
gymnázia i s občany.
Z náchodských rodáků můžeme
vzpomenout literárního historika
prof. Stanislava Součka (nar. 7. 5.
1870), který působil na brněnské univerzitě. Loutkář a kulturní pracovník, učitel Alois Tašner se narodil
1. 5. 1875. Ke „kulatému“ jubileu blahopřejeme výtvarníkovi Zdeňku Farskému (nar. 30. 5. 1940). Blahopřání
můžeme poslat i do Jaroměře, kde se
už 80. narozenin dožívá (14. 5.) významný fotograf a regionální historik Václav Novák.
V roce 1820 se narodil (12. 5.) slavný
Josef Mánes, který maloval i nás v Náchodě. Obojí výročí má jeden z největších českých sochařů Jan Štursa.
Narodil se 15. května 1880, zemřel
2. května 1925. Před sto lety (26. 5.
1910) se narodil básník Oldřich Mikulášek, v březnu 1961 besedoval u nás
v Náchodě. Dne 1. května 1920 zemřel
violoncellista Hanuš Wihan, polický
rodák, který u nás rovněž koncertoval, v poslední květnový den téhož
roku herec Eduard Vojan, který tu
hrál při slavnostním otevření divadla (26. 4. 1914) titulní roli v Jiráskově Janu Žižkovi. Dne 14. května 1965
zemřel představitel české pedagogiky
akademik Otokar Chlup. Jako mladý
pedagog učil na zdejším gymnáziu.
(AF)
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Významní návštěvníci Náchoda
5. Politici
Politiků, především poslanců, vládních činitelů a předsedů
politických stran, se v Náchodě v minulosti objevila celá řada.
A stejně jako dnes většinou ve spojitosti s předvolební kampaní
(i když tehdy se tomu tak neříkalo) nebo při různých slavnostních příležitostech, kdy byla možnost se zviditelnit a zabodovat
pro stranu. Ale abych jim nekřivdila a neházela všechny do jednoho pytle. Byli i tací, kterým šlo především o princip a dobro
věci, o skutečné naplnění dobrých myšlenek, slibů a cílů. Někteří sem také čas od času přijížděli na soukromou návštěvu, buď
za přáteli nebo třeba za zdravím do běloveských lázní. Pro dnešní příspěvek jsem se zaměřila na první polovinu 20. století a víceméně ilustrativně vybrala několik různorodých návštěvníků
a návštěv. Především těch, kteří zde zanechali výraznější stopu,
ať už v jakémkoli smyslu.
V roce 1917, třetím roce světové války, se začaly již konkrétně rýsovat budoucí významné politické změny a nově formovat politické strany. Také obyvatelé Náchoda zaujímali k jednotlivým jejich představitelům konkrétní postoje. Tak například
městská rada v červnu podpořila prohlášení Českého svazu a přivítala Karla Kramáře po jeho propuštění z vězení. Dne 3. září se
po dlouhé době opět konala v národně-sociálním domě (dnešní kino Vesmír) politická schůze, svolaná dělnickým spolkem
„Palacký“, a jako host se zúčastnil říšský poslanec, místopředseda výkonného výboru strany národně-sociální a člen prezidia Českého svazu, budoucí ministr první československé vlády
Jiří Stříbrný. Jiný říšský poslanec Karel Exner přijel do Náchoda v následujícím roce, aby zde vedl prvomájový průvod organizovaný socialistickými stranami, jehož se zúčastnilo přes 5000
dělníků z náchodských továren. Jedním z nejvýznamnějších politiků té doby byl Karel Kramář. Uznávaný vůdce Mladočechů,
čelný představitel odboje za I. světové války, zatčený a odsouzený k trestu smrti, později amnestován. V roce 1918 byl zvolen předsedou Národního výboru československého, který připravoval základní zákony nového státu a organizoval budoucí
státní správu. Poté se Karel Kramář stal prvním předsedou vlády ČSR a dlouhé roky byl předsedou a nejvyšší autoritou strany
státoprávní demokracie, později přejmenované na národně demokratickou stranu. Tato strana měla v Náchodě silné zastoupení reprezentované např. JUDr. Josefem Čížkem a velkou mediální
oporu v Náchodských listech a jejich redaktorovi F. K. Zachovalovi. A tak není divu, že v rámci své předvolební cesty před parlamentními volbami, které se konaly 18. 4. 1920 a byly označovány
za rozhodující moment pro budoucnost mladé republiky, zaví-

Karel Kramář

Klement Gottwald

tal dr. Karel Kramář na Velikonoční neděli 4. dubna také do Náchoda. Přijel o půl desáté dopoledne kočárem z Nového Města
nad Metují, před městským divadlem, kde „byla hlava na hlavě“,
byl uvítán dr. Čížkem a starostou Červeného Kostelce Hubertem
Klatovským, kytici předala Sida Volfová. Všechny sály městského divadla byly přeplněny, „přičemž ještě několik tisíc lidí muselo
zůstat na náměstí, ač mnozí z nich vážili cestu několik hodin“. Emotivní a velmi vlasteneckou řeč, hodnou politika tohoto formátu
a marciální postavy, která byla často přerušována bouřlivým
potleskem, zaznamenal doslovně městský kronikář a referovaly o ní i o celé návštěvě podrobně Náchodské listy, z nichž vyjímám alespoň malý citát: „Když Dr. Kramář skončil, rozburácel se
celou divadelní budovou neutuchající potlesk, po němž všichni přítomní povstali a zapěli „Kde domov můj?“ Jen stručně zmíním, že
mnoho politiků navštívilo město během významné akce Výstava 38 Náchod, kdy se zde m.j. konalo i několik sjezdů politických
stran. Výstava byla slavnostně otevřena 19. 6. 1938 tehdejším
ministrem průmyslu, obchodu a živností Rudolfem Mlčochem.
Návštěvu v roce 1946 politika, který o dva roky později svým neblaze proslulým „balkónovým“ vystoupením ovlivnil dalších 40
let života v této zemi, také zaznamenal kronikář. „10. duben. Komunistická strana v Náchodě pozvala si na veřejný projev předsedu
strany a místopředsedu vlády Klementa Gottwalda. Po příjezdu státním autem byl uvítán na radnici místopředsedou MNV Al. Tašnerem.
V 17.30 hod. byl pak na Masarykově náměstí veřejný projev předsedy strany KSČ, k němuž se dostavili dělníci z průmyslových závodů
přímo z továren.“ Na závěr ještě politik, který pobýval v Náchodě
opakovaně – Zdeněk Nejedlý. Jezdil sem již v mládí, kdy studoval
prameny k dílu Aloise Jiráska a také jeho první veřejný náchodský projev v roce 1921 byl věnován Jiráskovi a jeho sedmdesátinám. Další projevy však už byly zcela jiné. Roku 1925 hovořil
k náchodským komunistům o svých zkušenostech ze Sovětského
Ruska. V roce 1938 vedl delegaci ÚV KSČ a na náměstí znělo jeho
„Náchodskou brankou nepřítel neprojde!“ Roku 1946 se v Náchodě zúčastnil krajského sjezdu KSČ a konečně 23. 5. 1948 s velkou
pompou vyhlásil v náchodském Beránku na sjezdu kulturních
pracovníků Hradeckého kraje tzv. Náchodský kulturní program,
který ve svém důsledku zdecimoval veškerý svobodný kulturní
život a nastolil jeho šedou uniformitu a službu ve prospěch komunistických idejí pod dozorem všudypřítomné cenzury. Nejedlý bohužel tehdy i později účelově zmanipuloval také Jiráska.
Mgr. Lydia Baštecká

Zdeněk Nejedlý
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Územní plán Náchoda
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel pro Město Náchod, připravuje pořízení
nového územního plánu Náchod v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územím
plánování a stavebním řádu.
Územní plán stanoví zejména koncepci rozvoje a ochranu hodnot území v obci
– vymezuje zastavěné území, zastavitelné
plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití
těchto ploch. Dále řeší koncepci dopravní
a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod.
Územní plán je závazný pro rozhodování v území – zejména pro vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povoleních a dalších rozhodnutí.
Územní plán řeší využití území (tj. určení
jakým způsobem bude území využito, pro

jakou stavbu, činnost či jinou funkci) a zásady jeho uspořádání, usiluje o dosažení
souladu veřejných a soukromých zájmů.
Způsob využití území obsažený v územním plánu ovlivňuje cenu pozemků.
Záměr výstavby nebo změny stavby,
kterou občan zamýšlí provést, musí být
v souladu s platným územním plánem.
Je v zájmu občanů, aby znali územní
plán v místě bydliště a v místě vlastněných pozemků a staveb a jako občané se
zajímali o záměry v něm navrhované.
Městský úřad Náchod, odbor výstavby
územního plánování, upozorňuje občany
a vlastníky nemovitostí, že mohou podat
a uplatnit své požadavky písemnou formou již při přípravných pracích k pořízení nového územního plánu Náchod a to
v termínu do 30. září 2010.
Formulář žádosti na změnu (úpravu)
územního plánu je na webových stránkách města Náchod (www.mestonachod.
cz – sekce dokumentů odboru výstavby
a územního plánu).

Příjemné cestování Kladským pomezím
reg. č. projektu CZ.3.22/3.3.08/09.01379

Městská policie informuje…
Statistiky ukazují poměrně dramatický nárůst počtu drobných krádeží v obchodech, především v supermarketech.
V roce 2008 byla městská policie přivolána ke 157 případům, v roce 2009 ke 273
případům a jen za první tři měsíce letošního roku řešila Městská policie Náchod
již 93 drobných krádeží.
Při jedné březnové krádeži byla jako
pachatel zjištěna osoba, která byla v pátrání, protože byla na útěku z diagnostického ústavu. Tato osoba byla následně předána Policii ČR. 14. března bylo
na služebnu MP oznámeno rozbití vchodových dveří na Pražské ulici. Strážníkům
se pachatele velice rychle podařilo zadržet na Komenského ulici. 24. března odchytávala hlídka zatoulaného srnce, který
se pohyboval u garáží v ulici Elišky Krásnohorské. Dezorientovaného srnce se podařilo po delší době odchytit, a protože
nebyl zraněný, byl vypuštěn do lesa nad
pivovarem.
Tento den bylo také na Pražské ulici
nalezeno v otevřeném vozidle Renault
Clio, které je již řešeno jako vrak, přibližně 60 ks injekčních stříkaček. Hlídka
z vozidla stříkačky opatrně vyjmula a vozidlo poté zabezpečila proti vniknutí cizí
osoby.				
(MH)

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Den s Policií

Město Náchod se již několik let intenzivně věnuje rozvoji komunikací pro pěší
a cyklisty s vyloučením motorového provozu. Podle schválené studie rozvoje cyklotras v Náchodě již byla vytvořena základní síť cyklostezek a cyklotras, které
provedou cyklisty městem po vyznačených trasách.
V rámci dalšího rozvoje sítě cyklostezek a cyklotras předložilo Město Náchod
v září 2009 žádost o dotaci do Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 na projekt Příjemné cestování Kladským pomezím.
Cílem projektu je zajistit větší bezpečnost cyklistů na cyklotrasách č. 22
a č. 4034 na území města Náchod (úsek
od Malého Poříčí po osadu Peklo). V rámci projektu dojde k vodorovnému značení cyklotras, a to zejména v úsecích, kde
hrozí cyklistům za nižší viditelnosti sjetí z komunikací. Projekt se také zaměřuje na úpravu svislého dopravního značení
tak, aby byla do provozu vnesena jasnější
pravidla společného užívání komunikací
cyklisty, chodci a inline-bruslaři a aby se
předešlo případným kolizím.
Projekt byl Řídicím výborem Euroregionu Glacensis v lednu 2010 schválen
ke spolufinancování a dne 19. února 2010
byla mezi Městem Náchod a Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Eu-

Městská policie Náchod a Policie ČR zve
děti i dospělé na již 10. ročník zábavného
soutěžního dopoledne pro děti „Den s Policií“, který se koná 22. 5. 2010 od 9 hodin
na dětském dopravním hřišti v Bělovsi.
Děti si budou moci prohlédnout techniku
Městské policie Náchod, Policie ČR i dalších jednotek integrovaného záchranného systému. Dále děti uvidí ukázky
z výcviku policejních psů i ze zásahu policistů. Během celého dopoledne si pak
budou moci zasoutěžit o zajímavé ceny.

roregionem Glacensis uzavřena Smlouva
o spolufinancování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007– 2013.
V dubnu 2010 byl Městem Náchod
v souladu s podmínkami Euroregionu Glacensis vybrán zhotovitel dopravního značení – společnost Dopravní značení Náchod, s. r. o. Realizace projektu probíhá
od dubna 2010.

Město Náchod vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení nájemních bytů v Náchodě formou obálkové metody
Bartoňova ul. čp. 276
– volný standardní byt č. 1, vel. 1+kk
v 1. NP o výměře 33,5 m²
Francouzská ul. čp. 348
– volný standardní byt č. 8, vel. 1+1
ve 2. NP o výměře 49,29 m2
Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu
na dobu šesti měsíců se závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat,
jestliže nájemce bude řádně plnit své
povinnosti ze smlouvy vyplývající, za
následujících podmínek:
Byt č. 1 / čp. 276 – min. výše nájemného 51,60 Kč/m², uzavření depozitní
smlouvy na 46 000 Kč.

Byt č. 8 / čp. 348 – min. výše nájemného 51,60 Kč/m², uzavření kauční smlouvy na 20 000 Kč
Podmínky, které musí splňovat zájemce o byt ve výběrovém řízení, najdete
na www.mestonachod.cz.
Termín ukončení přihlášek:
14. 5. 2010 do 13.00 hod. (platí pro oba
byty). Přihlášku doručte v uzavřené
obálce v určeném termínu na adresu
Město Náchod, odbor správy majetku
a financování, bytové oddělení.
Obálku v levé horním rohu označte podle
bytu: Výběrové řízení – nájemní byt čp.
276/1 – neotvírat; Výběrové řízení
– nájemní byt čp. 348/8 – neotvírat
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OHLÉDNUTÍ

O hlédnutí

za rokem 2006

Tento rok byl rokem volebním. Pomineme-li politická shromáždění jednotlivých stran, snaha zviditelnit se, manifestace
na podporu cyklistiky, za svobodu slova (obě v počtu účastníků
šest občanů), pak se na komunální scéně tato situace obrazila
i v názorech na jednotlivé akce v městském rozpočtu. Především
však v názorech na obchvat města. Po částečném zklidnění opět
začala doprava narůstat (několik čísel: květen 2004 – 11 560 nákladních vozidel, 2005 – 28 000, 2006 – 35 450). Město uspořádalo k uvažované výstavbě anketu (pro 5678, antipetice 80 občanů) a s výsledkem této ankety a dalšími materiály se zástupci
města setkali s ministrem dopravy panem Šimonovským a ředitelem ŘSD. Dohodou a výsledkem bylo pak zintezivnění přípravy obchvatu, vzhledem k výstavbě D 11 Praha – Hradec Králové.
Ve vlastním chodu města došlo k podstatné změně. Odbor výstavby a školství se přestěhoval ze staré radnice do nových prostor bývalého okresního úřadu a na jejich místě se usídlilo Regionální muzeum Náchod. Do působnosti města bylo převedeno
i tzv. „Déčko“ z působnosti Královéhradeckého kraje. Město Náchod tak bylo zatíženo náklady na jeho provoz a dalšími nemalými náklady na nejnutnější opravy, neboť budova (Bartoňova
vila) v některých ohledech byla v havarijním stavu.
Vývoj rozpočtu města pokračoval v trendu minulých let. Navýšení příjmů i výdajů šlo zejména na vrub přijatých dotací, které oproti původně schválené výši 96 mil. Kč. dosáhly 146 mil. Kč.
Na kapitálové výdaje bylo vynaloženo 25 % rozpočtu.
Nejviditelnější a nejvíce sledovanou akcí byla v tomto roce rekonstrukce Karlova náměstí. Touto rekonstrukcí, byla zakončena
nejnutnější přestavba středu Náchoda a jeho přestavba na pěší
zónu. V budoucnu by na tuto, a dnes snad už je možno říci úspěšnou realizaci, měla navázat rekonstrukce náměstí s ulicí Hurdálkovou a nynější prostor tržnice a ulice Krámské.







V roce 2006 však bylo nutno řešit s ohledem na jeho havarijní stav rekonstrukci Náchodského koupaliště, která byla v tomto
roce započata. Současně bylo třeba realizovat malou průmyslovou zónu Na Mokřinách, a to nejen z důvodu účelově poskytnuté dotace z EU, ale i jako reakci na horšící se situaci podniku
Tepna, která vyústila v jeho likvidaci. Nová tiskárna, která v lokalitě Na Mokřinách vyrostla, částečně kompenzovala dopad
na zaměstnanost obyvatel. V tomto roce došlo i na rekonstrukci MŠ Komenského, penzionu Marie nebo na rekonstrukci parku na Husově náměstí a jeho okolí. Pro rozvoj cyklistiky a turistického ruchu pak významnou stavbou byly lávky v pekelském
údolí, na jejichž základě byla zprůjezdněna celá trasa HronovNáchod. Tak jako každý rok bylo zrekonstruováno několik komunikací. Tentokrát se dostalo na ulici Ryšavého, U Koupaliště
a parkoviště u rybníka. Na základě spolupráce s krajským úřadem a SÚS byla rekonstruována komunikace Borská.
Ze společných počinů nelze vynechat rekonstrukci kostela
Jana Křtitele a jeho znovuotevření a vysvěcení dnešním arcibiskupem panem Dominikem Dukou. Společnou akcí byla i oprava
vojenského hřbitova, o kterou se postaral Komitét 1866 a stala
se důstojnou vzpomínkou a připomínkou jeho stoletého trvání.
Připočteme-li i ostatní plánované kulturní akce, Náchod v tomto
roce nestrádal ani v této oblasti. K obvyklým počinům se v tomto roce přidala i akce Hliněná Běloves, která ve spojení s Dnem
Primátora slavila velký úspěch.
V roce 2006 město neslo 56 mil. Kč úvěrovou zátěž z minulosti a na splátky úvěru vynaložilo 12,3 mil. Kč. V tomto roce nebyl
čerpán žádný bankovní úvěr. Hospodaření města skončilo převahou příjmů nad výdaji v částce 27,8 mil. Kč.
Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta

Karlovo náměstí
koupaliště
průmyslová zóna
lávka v Pekelském údolí
Husovo náměstí
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Český den proti rakovině
– 14. květinový den 12. 5. 2010

I v letošním roce se uskuteční jako součást mezinárodní kampaně proti rakovině, za zlepšení léčby a výzkumu nádorových
onemocnění ve středu dne 12. května sbírka Květinový den
s označením Český den proti rakovině 2010. Akce je zaměřena
na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci před rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových
onemocněních. Hlavním tématem sbírky a letáků bude tentokrát
prevence karcinomu prostaty, s apelem na ženy, aby přesvědčily své muže k preventivní návštěvě urologa a samy nezapomínaly na návštěvu gynekologa a mammární screening. V ČR je
tradičním symbolem sbírky žlutý květ měsíčku lékařského, barva stužky u kytiček bude letos červená. 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.

Šikovné ruce
pro hospic 2010 již popáté!
Hospic Anežky České, středisko Oblastní charity Červený Kostelec, zve k účasti do letošního již pátého ročníku soutěže „ŠIKOVNÉ RUCE PRO HOSPIC 2010“ všechny šikovné dospělé a děti
do soutěže o nejlepší rukodělný výrobek, který bude prodán
prostřednictvím prodejní výstavy ve prospěch hospice. Při prodejních výstavách byl zájem zejména o praktické věci denního
života, např. o košíky, tácky, prostírání, pleteniny, keramiku,
umělecké předměty apod. Zároveň letos všichni výrobci obdrží slevový kupon na říjnový koncert Jaroslava Svěceného. Vám
všem, kteří se letos zapojíte do soutěže, patří veliký dík za laskavost, obětavost, čas i materiál. Vaše účast je vítána! Svým dílem tak přispějete k důstojnému prožití posledních dnů života
těžce nemocným v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci.
Vloni bylo za prodej výrobků získáno 50 000 Kč!
Více informací na stránkách www.hospic.cz.
Eva Wagenknechtová

Náchodský zpravodaj
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 Náchod poskytla
přístroj pro lymfodrenáže pacientek po operaci prsu, Nemocnici
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 modelů.
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
12. 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 jako symbol zdraví a naděje.
Liga proti rakovině Náchod

Filmová premiéra v Arše
Dne 15. 4. se v Nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež Archa
Náchod za účasti tvůrců, rodičů
a přátel uskutečnila premiéra filmu Návrat draků. Nápad – točit
film – vzešel z přání klientů a zároveň hlavních tvůrců scénáře a hrdinů filmu, Davida Gabriše a Nikolase
Dzurky. Gangsterka vypráví o únosu dvou dívek a o statečném chování jejich bratrů, kteří je zachrání ze spárů znepřáteleného gangu.
Na tvorbě filmu se podílelo osm herců (klienti Archy), dva pracovníci
Archy a jeden externí střihač. Natáčení probíhalo v prostorách Archy
a v přilehlém okolí. Film má všechny náležitosti – od hudebního podmalování děje, přes kostýmy, rekvizity až po závěrečné titulky.
Návrat draků sklidil potlesk publika, a tak autoři a herci mohli
odcházet s úsměvy na tvářích.
Mgr. Aneta Žďárská, sociální pracovník Archa Náchod

květen 2010

INFORMACE

CYKLO
GLACENSIS 2010

Kladské pomezí

Region Orlicko – Třebovsko připravuje na dny 21. a 22. května ve spolupráci
se Sdružením obcí Orlicko, mikroregiony Vysokomýtsko, Lanškrounsko, městy
Choceň a Náchod, DSO Regionem Orlické
hory a s okresem kladským 9. ročník mezinárodní cyklistické akce Cyklo Glacensis
2010. Tato akce zahajuje cykloturistickou
sezonu v česko-polském příhraničí, koná
se s finanční podporou zúčastněných regionů a Pardubického a Královéhradeckého
kraje. Osobní záštitu nad letošním ročníkem opětovně přijal náměstek hejtmana
Pardubického kraje Roman Línek.
Akce se zúčastní 18 týmů startujících
v pátek 21. 5. 2010 v 8 hodin ráno z osmnácti různých míst pořádajících českých
a polských regionů – z českých měst se
startuje z Ústí nad Orlicí, České Třebové,
Brandýsa nad Orlicí, Chocně, Žamberka,
Králík, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Náchoda a Bačetína. V každém týmu pojede
deset a více cyklistů a po různých trasách
dojedou do cíle ve Starem Gierałtowie
v Polsku. Každý účastník získá na památku tričko a štítek na kolo s logem Cyklo Glacensis. Všichni jste zváni k účasti!

Projektová žádost Branky, o. p. s. „Kladské pomezí – turistické noviny česko-polského pohraničí“ byla úspěšně zaregistrována do Fondu mikroprojektů Euroregionu
Glacensis (č. CZ.3.22/3.3.02/09.01347) a vybrána k realizaci.
V rámci tohoto projektu vznikne v roce
2010 letní (v nákladu 25 000 ks) a zimní
(v nákladu 10 000 ks) vydání turistických
novin. Noviny vyjdou v českém jazyce, některé články a upoutávky budou uvedeny
i v polském překladu.
Letní noviny o rozsahu 20 stran formátu A3 přinesou několik novinek z Kladského pomezí, jízdní řády cyklobusů
a parních vlaků, tipy na výlety v našem
regionu i v Polsku, přehled významných
kulturních a sportovních akcích, seznam
sportovišť nebo památek včetně kontaktů atd.

Chovatelská
výstava 2010
O víkendu 8. a 9. května 2010 připravili členové Českého svazu chovatelů v Náchodě v chovatelském areálu U Cihelny
v Náchodě výstavu drobných hospodářských zvířat. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen vystavované králíky, holuby a drůbež, ale také ukázku exemplářů
divokých dravých ptáků nebo expozici
ušlechtilých morčat.
Vaše děti bude určitě zajímat miniaturní „selský dvůr“ se zvířaty, která byla
pro dřívější generace běžným obyvatelem
dvora, ale pro dnešní děti jsou již spíše
atraktivní podívanou. Neméně zajímavá
bude i novinka letošní výstavy – ukázka řemesel. Oblíbenou součástí výstavy
je „Náchodské psí korzo“, kterého se i vy
můžete zúčastnit se svým pejskem nebo
se přijít podívat na různá plemena psů.
Milovníci aktivního pohybu, uvidí malou ukázku výcviku agility – sportu pro
psy a jejich majitele. Pro zahrádkáře je
připravena k prodeji sadba, pro chovatele
prodej kuřic a kdo bude mít štěstí, může
vyhrát něco v tombole.
Po oba víkendové dny je zajištěno občerstvení a drobný prodej přímo v areálu. Srdečně vás zvou a na shledanou se
těší pořadatelé.
Informace a přihlášky na Náchodské
psí korzo na tel. č.: 608 108 683 nebo na emailu: zoja.richterova@email.cz.

– turistické noviny česko-polského pohraničí
Dočtete se také např. o poutních skvostech Barda, historii turistiky v Górach
Stolowych nebo o připravovaných oslavách v Josefově či Novém Městě n. M.
Chybět nebude soutěž o ceny – pro děti
i dospělé.
Od února do dubna redakční rada
ve spolupráci s polským partnerem, informačními centry a dalšími shromažďovala náměty a na pravidelných schůzkách připravovala obsah letních novin.
Ty budou během května k dispozici nejen v informačních centrech a na dalších
místech Kladského pomezí, ale i na vybraných místech v sousedním Polsku.
Projekt „Kladské pomezí – turistické
noviny česko-polského pohraničí“je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

P rojek t je spoluf inancován z prost ředk ů ER DF prost řednic t v ím Euroreg ionu Glacensis

Den s Primátorem 2010
Již po několikáté proběhnou v areálu pivovaru PRIMÁTOR v Náchodě pivní slavnosti. Termín je stanoven na sobotu 22.
května. Vše vypukne v 10.00 hodin a rozhodně je se na co těšit.
Program v letošním roce bude jak jinak než nabitý. Mezi prvními oslovenými interprety byla skupina Heebie Jeebies, která v loňském roce měla největší
ohlas. Dalším potvrzeným interpretem
je skupina Skapollo, stylově velmi blízká první zmiňované kapele. Aby si přišli
na své i zastánci jiných hudebních stylů,
zajistili organizátoři i další kapely. Třeba
skupina Tři sestry revival banda, jejichž
vystoupení jsou nejen polaskáním uší fanánkovskými superšlágry, ale i kabaretem a směsicí kreativních pohybových
variací a neotřelých mixů třísestrovské
muziky. Těšit se můžete na kapelu YoYo
Band v čele s Richardem Tesaříkem. Určitě zazní jejich hity Jedem do Afriky, To
mě láká nebo Rybitví. Do Náchoda zavítá také Jaroslav Uhlíř, výrazná osobnost
české hudební scény, skladatel populární a filmové hudby. Jistě uslyšíme písničky ze známých pohádek a filmů jako jsou
Tři veteráni, Ať žijí duchové, Princové jsou
na draka,…
Jako jeden z dalších interpretů potvrdil
svou účast také Xindl X. Pražský rapper
s kytarou, který se pokouší nalézt nový
přístup k českému písničkářství. Na Dnu
s Primátorem se určitě potkáte také se
skupinou Nightwork v čele s Vojtou Dykem a účast přislíbila také plzeňská skupina Mandrage s hitem „Hledá se žena“.

Každoročně je součástí dne otevřených dveří také bohatá tombola a pro
pivní nadšence organizátoři v letošním
roce připravili několik soutěží o zajímavé
ceny. Malou změnou oproti minulým ročníkům je zavedení symbolického vstupného ve výši 50 Kč. Jako kompenzaci dostane každý platící návštěvník poukázku
na nápoj dle vlastního výběru zdarma.
Děti do 130 cm mají vstup zdarma.
Lucie Marunová
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let od otevření

20 Krytého plaveckého bazénu v Náchodě
Dne 1. 5. 2010 oslavíme 20. výročí
od otevření Krytého plaveckého bazénu
v Náchodě. Atmosféru slavnostního otevření dne 1. 5. 1990 dokládají dobové fotografie Broňka Hoffmana.
Do 31. 12. 1996 byl krytý bazén jedním
z provozů střediska služeb obyvatelstvu
v Technických službách města Náchoda.
Od 1. 1. 1997 vznikla samostatná příspěvková organizace Sportovní zařízení
města Náchoda, která provozuje krytý bazén jako jedno ze svých středisek.
Za dvacet let provozu navštívilo krytý
bazén 3 600 000 návštěvníků. Miliontého návštěvníka bazén přivítal 1. 2. 1996
(po pěti letech a 9 měsících), dvoumiliontého 23. 2. 2001 (po dalších pěti letech
a jednom měsíci) a třímiliontého návštěvníka 29. 3. 2006 (opět po dalších pěti letech a jednom měsíci). Ročně bazén navštíví v průměru 163 tis. osob.
Na krytém bazénu působí další dva samostatné subjekty, kterým Sportovní zařízení města Náchoda poskytují bazén
pro jejich činnost. Místní skupina Českého červeného kříže č. 1 Náchod, která
provozuje Plaveckou školu Náchod a Tělovýchovná jednota Delfín, která sdružuje
oddílové plavce. Plavecká škola zajišťuje
pro region Náchodsko výuku žáků mateřských, základních i středních škol v rámci vzdělávacích programů, pořádá volnočasové kurzy plavání pro děti i dospělé.
TJ Delfín je zaměřena na využití volného
času dětí a mládeže.
Krytý bazén je provozován 10 měsíců
v roce – vždy od září do června následujícího roku. Otevřen je návštěvníkům 7 dnů
v týdnu a v průměru se ročně jedná o 296
provozních dnů.
Využití provozních hodin (15 provozních hodin denně) se pohybuje mezi 96

a 100 %. Nejvyšší využití je v zimních měsících.
Provoz bazénu si postupně vyžádal investice do oprav a údržby, které financoval zřizovatel. Pro zajímavost uvádím ty
nejdůležitější akce od roku 2005. V roce
2005 to byla rekonstrukce rozvodů a sanitární techniky v dětských šatnách, v roce
2006 rekonstrukce zpětného zužitkování odpadního tepla, výměna některých
oken, rekonstrukce potíren saun, v roce
2007 zateplení části pláště, opravy elektrorozvodů, rekonstrukce pítek, v roce
2008 kompletní rekonstrukce tepelného
hospodářství, opravy akumulačních nádrží, výměna vstupních dveří na terasu,
zakoupení UV lampy pro úpravu vody velkého bazénu, v roce 2009 byly sanovány
průsaky vody z patra mužů do patra žen,
zakoupena technologie LifeOx pro úpravu
vody dětského bazénu, rekonstrukce rozvodů páry a parního vyvíječe pro parní
komory, rekonstrukce venkovního vstupního schodiště a další opravy a údržba.
Po 20 let provozu je plavecký bazén nedílnou součástí sportovního života města. Bazén poskytuje své služby širokému
věkovému spektru – dětem od tří měsíců
věku a dospělým až po věk seniorský. Těší
nás široká základna věrných zákazníků,
kteří bazén navštěvují pravidelně, někteří i několikrát týdně. Všem zákazníkům
děkujeme za přízeň.
Děkuji za podporu zřizovateli – Městu
Náchod a také všem zaměstnancům, kteří
za těch 20 uplynulých let na bazénu pracovali a podíleli se na zajišťování služeb
pro zákazníky.
ing. Jaroslava Justová, ředitelka
Sportovních zařízení
města Náchoda, p. o.

G V U N
Přijďte s námi již popáté oslavit

Mezinárodní
den muzeí a galerií
Připravili jsme
pro Vás celodenní program.
21. 5. 2010
v Galerii výtvarného umění v Náchodě.
Celý den vstup zdarma.
8.00 – 14.00
Vzduchoplavba „Přírodou“
Interaktivní program pro školní skupiny
k výstavě Dany Holé-Charvátové
– Příroda zaměřený především
na námětové okruhy její tvorby.
Program formou jednotlivých zastavení
u výtvarných děl spojených s plněním
úkolů seznámí žáky a studenty
se světem této zajímavé výtvarnice.
Určeno žákům ZŠ a studentům SŠ.
Předem je třeba se objednat na určitou
hodinu (tel. 491 427 321
nebo e-mail: gvun@gvun.cz)
17.00
Vzducholoď a jepice
o poezii Dany Holé-Charvátové
literární podvečer v podání bohemistky
Radky Kopecké
19.00
Smyčcový orchestr
Základní umělecké školy
J. Falty v Náchodě
koncert
GVU v Náchodě – zámecká jízdárna
Smiřických 272, 547 01 Náchod,
tel.: 491 423 245, www.gvun.cz

květen 2010
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Rodinné pasy
Královéhradecký kraj se snaží
věnovat zvýšenou pozornost rodinám žijícím v region, a proto
se připojil k projektu RODINNÉ
PASY, který v rámci ČR funguje
od roku 2006 v Jihomoravském
kraji, v kraji Vysočina, Olomouckém kraji, Zlínském kraji, Pardubickém kraji a Ústeckém kraji. Samotná
myšlenka však navazuje na obdobný systém Familienpass v Dolním Rakousku.
Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny
s alespoň jedním dítětem do věku 18 let. Účast v projektu a využívání slev je pro rodiny bezplatná.
Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok na
slevu ve výši 5 – 50 %. Projekt využívá nejen slev na volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky, sportoviště, muzea…) ale i slev v širokém spektru oborů v ČR a na Slovensku.
Slevy lze uplatnit u daných subjektů i v Dolním Rakousku.
Držitelé karty mohou využívat i slevového systému SPHERE
CARD.
Registrovat se je možné on-line na webových stránkách www.
rodinnepasy.cz, kde také najdete další podrobné informace.

komplexní grafický a tiskový servis
malonákladový tisk (již od 1 ks)

foto • graﬁka • letáky • prospekty • plakáty • brožury • katalogy • vizitky
FOTO

GRAFIKA

TISK

ceny, info: studio@garmondcz.cz, tel.: 491 420 239, mobil 603 311 052
FOTO

GRAFIKA

TISK

FOTO-GRAFIKA-TISK
N A K L A DAT E L S T V Í

N A K L A DAT E L S T V Í

Duha Modrá Střelka a TJ Sokol Havlovice
Vás zvou na 21. ročník pochodu
FOTO

GRAFIKA

TISK

vydavatelství

FOTO

GRAFIKA

TISK

FOTO GRAFIKA TISK

15. květenn 2010
Václavice

... start od 7 do 11 hod.
... itineráře, účastnické pasy
... kapela Klapeto
... trasy pro pěší i cyklistické

Slatina nad Úpou
... provoz do 16 hod.
... občerstvení
... kapela Domamazec

Havlovice

... v cíli do 17 hod.
... pamětní list, pouť
... kapela Klapeto

www.modrastrelka.duha.cz

TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
– dr. byt 1+1 Nové Město n. M. (30 m2), 2.p.,plast.okna, zateplení, výhled
770.000 Kč
750.000 Kč
– dr. byt 1+1 Nové Město n. M. (36 m2), zděné, pěkné místo, rekon.
2
980.000 Kč
– dr. byt 1+1 Jaroměř (34 m ), 3. p., výtah, nová k. linka vč. koupelny
750.000 Kč
– dr. byt 1+1 Jaroměř Zavadilka (45 m2), lodžie, zděné jádro, výtah
949.000 Kč
– dr. byt 2+kk v Jaroměři (40 m2), kompl. rek. budovy i bytu, zeleň
720.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Úpici (49 m2), plast.okna, 3. p., výborný stav, bez anuity
1,159.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (65 m2), prostorný, lodžie, budova po revital.
850.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (50 m2), Zavadilka, výtah, komora, udržovaný
850.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Náchodě-Plhov (43 m2), plastokna, zateplení, dobrácena
1,299.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (79 m2), zděný, prostorný, lodžie, plast. okna
940.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (78,5 m2), plast. okna, jádro původní, sleva
990.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2), zděné jádro, lodžie, obyt.kuchyň
840.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2), panel, umakart, možnost slevy
1,299.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Dobrušce (73 m2), dům po revital., lodžie, u centra
995.000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2), bude komplet. revitalizace, panel
1,390.000 Kč
– byt 1+KK OV (33 m2), Hradec K.-„Labská Louka“, nový byt, 4. p. zah.
2
580.000 Kč
– byt 1+1 v OV (36 m ), Jaroměř, centrum, přízemí, zděný, vč. zahrádky
450.000 Kč
– byt 1+1 v OV (36 m2), Jaroměř-Josefov, 1. p., nové rozvody, dveře
790.000 Kč
– byt 1+1 v OV (44 m2), Jaroměř, zv. přízemí, včetně pl.garáže, zděný
2
870.000 Kč
– byt 1+1 v OV (54 m ), Jaroměř, 1. p., zděný, lodžie, zahrádka
1,140.000 Kč
– byt 2+1 v OV (58 m2), Jaroměř, Na Obci-centrum, panel, lodžie
1,290.000 Kč
– byt 3+1 v OV (83m2), Jaroměř zv. přízemí, nové zd. jádro, kuchyň
1,140.000 Kč
– byt 2+1 v OV v Náchodě (64 m2), zděný, rekonst., stylové, centrum
1,249.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (70 m2), probíhá komplet. revital, lodžie
1,150.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (67 m2), u centra, lodžie, plast.okna, panel
1,490.000 Kč
– byt 3+1 v OV Smiřice (66 m2), podkrovní byt, vše po rekonstrukci
10.000 Kč/měsíc celkem
– byt 3+1 v OV Jaroměř (95 m2) vše nové, terasa, dvorek
9.500 Kč/měsíc celkem
– byt 3+1 v OV Jaroměř (87 m2) lodžie, centrum, výtah
2,100.000 Kč
– rodinný dům novostavba Slavětín n. M. 4+1 (829 m2) pěkné místo
2,800.000 Kč
– rodinný dům novostavba Opočno 7+kk (972 m2), Ořechovka
2,790.000 Kč
– rodinný dům Jaroměř-Josefov 3+kk, 3+1 (645 m2), řadový, garáž
1,850.000 Kč
– ½ rod. dvojdomku Jaroměř 4+1 (992 m2), garáž, lukrativní lokalita
1,290.000 Kč
– r.d.-restaurace v Litíči u Jaroměře, 7370 m2, podnikání s bydlením
– rodinný dům Dolany-Čáslavky, klidné místo, zahrada, garáž, suterén
1.695.000 Kč
1,950.000 Kč
– rodinný dům Velichovky Hustířany 4+kk+GA (532 m2), rekonst.
3,590.000 Kč
– rodinný dům Nové Město n. M. 5+1,1+1,GA (250 m2) „František“
1,499.000 Kč
– rodinný dům Nové Město n. M. (2950 m2) ke komplet. rekonstrukci
1,899.000 Kč
– rodinný dům České Meziříčí 6+1 (1049 m2), garáž, 18km od HK
2,880.000 Kč
– rodinný dům Česká Skalice (300m2) 4+1, řadový, garáž, po rekon.
2,500.000 Kč
– rodinný dům Zlatá Olešnice 4+1(1217 m2) po celkové rekonstrukci
1,850.000 Kč
– styl. chalupa k trv. bydlení Chvalkovice-V. Bukovina 3+1 (1021 m2)
199.000 Kč
– st. pozemek 2345 m2 Hřibojedy, voda+el., vhodné na dva RD
2
799.000 Kč
– st. pozemek 1058 m Jaroměř, voda+el., oploceno, klidné místo
215.000 Kč
– zahrada s chatkou v Úpici (535 m2) jižní svah, u koupaliště, výhled
400 Kč/m2
– st. pozemky(14505 m2) + les (7437 m2) Červený Kostelec, u centra
2
– garáž v České Skalici (19 m ), zděná, řadová, plechová vrata
80.000 Kč

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073
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XI. Lipský dětský den
Pořádá Lipový list, o. s., SDH Lipí,
knihovna Lipí a lipští nadšenci
Kdy: v sobotu 29. 5. 2010
Kde: na hřišti za školou a Müllerově
louce
Program:
14.00 – zahájení soutěží
– PŘIJĎTE VČAS!
Čekají Vás nejrůznější soutěže,
projížďky na koních, lanovka, pěna,
ohňostroj a další atrakce nově
TRAMPOLÍNA!!!
16.30 – závěr
pití – pro děti zdarma
letos pod stany připraveno i občerstvení a posezení pro rodiče
Vstupné dobrovolné – rodiče, přispíváte na zábavu svých dětí – děkujeme
Doporučujčeme: Náhradní oblečení
s sebou!

Květen v HOPSÁČKU
Týden s Náchodskou Prima sezónou – otevřené dílny
3. 5.
16.00–17.30 hod. HIP HOP – přijďte si zatančit, vyzkoušet
		 nebo jen okouknout tento pouliční tanec
4. 5.
16.30–18.00 hod. Šikovné ručičky – tvoření tentokráte zaměřené pro malé
		 i velké – chcete se osobně dozvědět o všech možných
		 technikách. Přijďte si je k nám vyzkoušet.
5. 5.
17.30–19.00 hod. Break dance – nevíte, jak stát na hlavě a ještě se u toho
		 točit? Není nic jednoduššího než přijít a vše se dozvědět
		 a vyzkoušet pod vedením našich lektorů.
Nevíte jak to u nás chodí a vypadá – přijďte se podívat a pohrát si s námi ve čtvrtek.
6. 5.
9.00–11.30 hod. Rytmické cvičení a herna plná hraček
16.00–17.30 hod. Sportovní odpoledne – Dovádění na překážkách, lana,
		 houpačky, hrazdy, kruhy, ....
20.
9.00–17.00 hod. Bambiriáda – přijďte nás podpořit svoji návštěvou na tuto
a 21. 5.		 velkolepou akci plnou her a doprovodných programů
Druhá polovina května – vícedenní pobyt v Teplicích nad Metují – pro bližší informace volejte 608 970 406 – akce pro maminky a tatínky s malými dětmi
31. 5.
15.30 hod. Stříhání dětských vlásků – možno dorazit i bez objednání
		 nejpozději do 17 hod. nebo si telefonicky ověřit čekací dobu,
		 po celou dobu zpřístupněna herna pro příjemnější čekání
5.– 6. 6.		 Dámská jízda na kolech – zveme již na 5. ročník tohoto
		 kolového putování! Vyrážíme v 9 hodin od MC Hopsáček
		 nebo dle domluvy směr Teplice nad Metují, kde je
		 zajištěno ubytování a druhý den zpět.

U S ED S K É
O
S
HOPSÁČEK sklízí první úspěchy!
POSEZENÍ
Sbor dobrovolných hasičů Lipí
Pořádá jarní sousedské posezení
společně s dětským dnem
v sobotu 29. května 2010 od 14.00 hodin
pod stanem v místním areálu za školou
(stan, hudba, občerstvení
a snad i pěkné počasí zajištěno)

V neděli 11. 4. 2010 bojovaly naše břišní tanečnice ve Dvoře Králové v taneční
soutěži „Dvorská jednička“, kterou pořádal KD Hankův Dům. Děvčata pod vedením Ivy Vojtkové soutěžila ve všech kategoriích – skupiny – jednotlivci – mladší
– starší. Účast byla bohatá a z celkového
počtu 12 skupin v každé kategorii obsadila nádherná 1. místa. Sóla vystoupení se
nebála Kateřina Divišková, Petra Babicová a Jana Tučková. I zde patřila první místa našim tanečnicím.

Prima workshopy
a koncerty
V prvním májovém týdnu, díky podpoře Fondu T-mobile a nadaci Via, proběhnou dílny a workshopy, které jsou určeny pro studenty, ale i širokou veřejnost.
Přijďte si k nám odpočinout, zabubnovat
si na africké bubny o víkendu 1. a 2. 5. a ještě
v pondělí 3. 5. od 14.00 na náměstí, v pondělí 3. 5. od 16.00 trochu pohybu v rytmu Hip-hop či v úterý 4. 5. od 14.00 se můžete
ozdobit šperky v dílničce ve stanu na Karlově náměstí (v případě nepříznivého počasí v klubovně SK Rubena) a v 17.00 výroba květinové výzdoby pro šikovné ruce Vás čeká v Klubu SUN
– Hopsáček.
Přímo našlapaný program je ve středu 5. 5., kdy si můžete
v 10.00 nakreslit mandalu pro lepší náladu nebo si v 15.00 přijít
vytvořit malbu na hedvábí obojí do klubovny SK Rubena v Náchodě, popovídat si o fotkách do Galerie Slávie v 16.00, kam
si přineste své fotografie, abyste se dozvěděli něco zajímavého
i přímo k Vaší vlastní tvorbě a v 17.00 Vás čeká breakdance opět
v Klubu SUN Hopsáček.

Gratulujeme všem děvčatům, která
se „Dvorské jedničky“ zúčastnila a děkujeme jim za tak skvělé reprezentování našeho Klubu. Věříme, že děvčata
„neusnou na vavřínech“ a stejně úspěšně budou bojovat i v dalších soutěžích,
na které se chystají. Přijet fandit můžete např. do Dobrušky 15. května, kde se
kromě břišních tanců představí i jiné taneční styly.
Simona Hlavatá

Dále jsou připraveny semináře jevištní řeči, pohybový seminář pro divadelníky, seminář tvůrčího psaní (zde je potřeba příprava) nebo pro náročnější blokový seminář fotografie.
Nebo se prostě přijďte jen odreagovat na koncerty studentských kapel v sobotu 2. a úterý 4. 5. do sálu restaurace Vatikán či
do hospůdky Maštal na malý koncert skupiny Masterpeace 5. 5.
Milovníky filmové tvorby zveme na přehlídku studentských
filmů do Videoklubu kina Vesmír, která poběží už od 9.00 opět
ve středu 5. 5. Kromě sledování filmů se můžete dozvědět, čeho
se vyvarovat a co je naopak žádoucí při filmové tvorbě.
Podrobný program najdete na plakátech Prima workshopů
a koncertů či na webu Náchodské Prima sezóny – www.primasezona.cz a na plakátovacích plochách.
Informace získáte na primasezona@seznam.cz
Pozor, dílny
jsou kapacitně
omezeny, v případě zájmu je třeba
objednat si místo!
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Sportovní stadion Plhov – provoz pro veřejnost
Základní škola Náchod-Plhov provozuje sportovní stadion a budeme rádi, když zařízení bude fungovat ke spokojenosti našich žáků i široké veřejnosti.
Stadion si musí na základní údržbu vydělat, proto kromě dvou bloků, kdy návštěva bude zdarma, zaplatí návštěvníci – sportovci poplatek za užívání sportovišť.
Hodiny pro veřejnost – zdarma
středa 16–18 hodin
sobota 9–11 hodin
Návštěvu v jiných hodinách je třeba dojednat se správcem hřiště panem Rompotlem – telefon 605 056 479. Lze se domluvit na pravidelném sportování i na jednorázových návštěvách hřiště.
Veřejnost (neorganizovaní sportovci) – poplatek za užití sportovišť
tenisový kurt, basketbalové hřiště – 100 Kč / 1 hodina
fotbal – 1/2 hřiště – 200 Kč / 1 hodina
Ceník – sportovní stadion na Plhově
s osvětlením
celá fotbalová plocha
400 Kč / 1 hodina
500 Kč / 1 hodina
polovina fotbalové plochy
200 Kč / 1 hodina
250 Kč / 1 hodina
basketbalové hřiště
100 Kč / 1 hodina
150 Kč / 1 hodina
tenisový kurt
100 Kč / 1 hodina
150 Kč / 1 hodina
školní třídy, atletické skupiny 100 Kč / tréninková jednotka
jednotlivci na atletickém oválu 15 Kč / tréninková jednotka
šatny a sprchy
100 Kč

Sportovní gymnastika
a oddíl všestrannosti v T. J. Sokol Náchod
V TJ Sokol Náchod má již sportovní
gymnastika dlouholetou tradici. Děvčata se zde učí pod vedením trenérky Míly
Vejrkové správnému držení těla a gymnastickým dovednostem.
Jelikož je sportovní gymnastika v současné době velmi náročná, těžko se v obyčejných oddílech nacvičují prvky výkonnostní gymnastiky. Tělocvičny na to
nejsou dobře vybavené. Oddíl se již třetím rokem dělí na Sportovní gymnastiku
a na oddíl sokolské všestrannost.
V oddíle všestrannosti se děvčátka formou hry učí zpevnění a správnému držení těla, aby se ty zdatnější mohly později učit i gymnastickým dovednostem. Bez
zpevnění a správné techniky cvičení to
opravdu nejde. Sokolská všestrannost se
jeví jako ten nejlepší směr k přípravě dětí
na jakýkoliv sport, ať již výkonnostní tak
i rekreační. Dětem se to velice líbí.
V přípravce náchodského oddílu sokolské všestrannosti je celkem asi 20 dětí,
protože se potýkáme s nedostatkem kvalitních trenérů a cvičitelů, kteří tomu, ne

vždy rozumí nebo chtějí rozumět a spěchají s nácvikem gymnastických prvku.
Poctivá práce se však vyplatí.
Po dvou letech trpělivé práce se však
již dostavují první výsledky. Ze závodů
sokolské všestrannosti si odvážejí děvčata jak pěkná umístění, tak i medaile. Pro
představu bych chtěla uvést i pár výsledků.
Za loňský rok vybojovala děvčata TJ
Sokol Náchod na různých přebornických
i pohárových soutěžích neuvěřitelných
49 medailí, 28 zlatých, 11 stříbrných a 10
bronzových. Nejúspěšnější byla osmiletá
Pavlína Vejrková, která vybojovala 15 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile.
Stala se přebornicí ČOS ve sportovní
gymnastice sokolské všestrannosti v Brně
a jako jedna z nejmladších dívek obsadila celkově 12. místo. Zvítězila v desetiboji ve Dvoře Králové nad Labem, kde byla
na 1. místě v sedmi z deseti disciplín. Výborný výkon podává i Anna Páclová, která vybojovala třikrát stříbrnou a pětkrát
bronzovou medaili. Za zmínku stojí i výkony Adély Zákravské. Přišla cvičit teprve před rokem, ve svých 13 letech. Se svou
celkem vysokou postavou rychle, díky
pilnému posilování zvládla základní dovednosti a na většině soutěží vždy stojí
na stupních vítězů.
V oddíle Sportovní gymnastiky potom v loňském roce zbyla jen tři děvčata. Nejlepší závodnicí pak byla a stále
je Michaela Adamu, která byla po čtyři
roky zařazena do reprezentačního výběru žákyň České republiky. Bohužel, jakmile mají děvčata přejít v dorosteneckém
věku do kategorie juniorek, tak již v našich podmínkách nestačí na děvčata ze
středisek, která nemají ani takový talent,

Mažoretky
MONA Náchod
přijmou pohybově nadaná děvčata
ve věku šest a více let.

ZÁPIS
se koná v pondělí 31. 5. 2010
v ZŠ TGM Náchod
(aula – I. stupeň) v 18.00 hodin.
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE,
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
Případné dotazy na telefonu
723 153 119.

Den vítězství
„Den vítězství“, 8. květen, oslaví tělocvičná jednota Sokol Náchod účastí na setkání jednot župy Podkrkonošské-Jiráskovy v Hronově. Velmi pěkný program pro
tento den připravil Sokol v Hronově. Zveme vás proto k zájezdu do tohoto města,
kde si také připomeneme slavného rodáka, spisovatele Aloise Jiráska, jehož jméno nese naše župa. Sraz je v 10 hod. před
Jiráskovým divadlem. Následuje položení
květin k pomníkům na hřbitově, prohlídka rodného domku a letního sídla spisovatele, krátká procházka městem, polední přestávka s možností oběda.
Výlet pokračuje odjezdem do Malé
Čermné, vycházkou přes hranice do
Czermne v Polsku. Prohlídka památek
(kostnice, Pomník tří kultur), lázně Chudoba, možnost lovení a smažení ryb. Odjezd autobusem z Malé Čermné v 18.35.
Na oslavu významného dne vás zve výbor Sokola.
V. Zelená
ale mají podmínky k nácviku těžkých
prvků. Proto to také s naší reprezentací
ve sportovní gymnastice tak špatně vypadá. Míša Adamu byla ve výkonnostních
silových a talentových testech ve výběru
do žákovského celku ČR na 2. místě v celé
ČR, ale po stránce nácviku těžkých prvků jsme zaostávali za sportovními centry. Nadarmo se neříká, že talenty rostou
na venkově a ne ve skleníkových podmínkách měst. Míša Adamu se loni na MČR
umístila v kategorii juniorek B na 6. místě
a nebýt opravdu pokažené sestavy na kladině, mohla z toho být i medaile.
Je třeba, udělat dětem a mládeži v Sokole takové podmínky, aby je cvičení bavilo, aby se učili správnému držení těla
a to vše dnešní moderní Sokol nabízí. Kdo
chce, ať závodí a kdo chce jen tak cvičit,
tak ať cvičí a to vše je v Sokole možné.
Možné je i to, jak se správným způsobem
může v Sokole připravovat sportovec i pro
výkonnostní sport.		
Míla Vejrková

květen 2010

CAMERATA NOVA 2010
Jubilejní 40. ročník festivalu
24. 5. – 3. 6. 2010
V letošním jubilejním roce proběhne celkem sedm koncertů.
Devět neprofesionálních hudebních těles z ČR, Polska a Slovinska předvede svůj repertoár v divadlech, chrámech a kostelích
čtyřech měst Královéhradeckého kraje a také v jednom z polského Dolnoslezského vojvodství.
PROGRAM:				
24. 5. Náchod – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, 19.00 hod.
zahajovací koncert festivalu – Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod a sólisté, dirigent: Jindřich Roubíček; Komorní
pěvecké sdružení Krkonošské Collegium musicum Trutnov,
sbormistr: Vít Mišoň
25. 5. Červený Kostelec – Městské kulturní středisko
19.30 hod., Divadlo J. K. Tyla
Šporkovo Trio – Lysá nad Labem, Polský komorní pěvecký
sbor Concerto Glacensis – Klodzko, sbormista: K. Maka
27. 5. Klodzko – Kulturní středisko města Klodzka 		
19.30 hod. – Klášterní kostel Františkánů
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod a sólisté, dirigent:
Jindřich Roubíček; Komorní pěvecké sdružení Krkonošské
Collegium musicum Trutnov, sbormistr: Vít Mišoň
31. 5. Náchod – Kostel sv. Michala, 17.00 hod.
Žákovský komorní orchestr ZUŠ J. Falty Náchod,
dirigent: Lukáš Janko
31. 5. Dobruška – Kulturní zařízení města Dobrušky
19.30 hod., Kulturní dům
Pardubický komorní orchestr a sólisté, dirigent: O. Tvrdý
2. 6. Náchod – Husův sbor Církve československé husitské
18.00 hod.
Koncert se uskuteční pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a velvyslance slovinské republiky v Praze j.e. Franca Buta.

Státní zámek Náchod
již zahájil turistickou sezonu 2010 a návštěvníkům v letošním
roce nabízí řadu tradičních i nových kulturních akcí. Po celou sezonu budou k dispozici tři stálé prohlídkové okruhy.
Piccolominská expozice přiblíží dobu baroka a rokoka, zejména
dramatické události třicetileté války a vojevůdce Ottavia Piccolominiho, ve vybavení interiérů pak nabídne například bruselské
tapisérie, sbírku zátiší a nejstarší knihy ze zámecké knihovny.
V roce 2002 otevřených Salonech druhého patra s původními
malovanými trámovými stropy ze 17. a 18. století ocení návštěvníci rozsáhlou kolekci obrazů a grafických listů, historického
a uměleckého řemesla, zbraní a oděvů. Nabídku doplní expozice Na dvoře vévodském s interiéry ve stylu klasicismu, empíru a biedermeieru, v níž se návštěvníci vrátí o dvě století zpět
do doby Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona a jeho
dcery Kateřiny Vilemíny – ,,paní kněžny“ z románu Babička
od Boženy Němcové.
Otevírací doba zámku:
Květen
9–17 hod.
úterý – neděle
Červen
9–17 hod.
úterý – neděle
Plánované kulturní akce pro rok 2010:
10. 5. – 31. 7. Výstava: Historie Lázní Běloves
1. 6. – 30. 6. Glanc a elegance stolování
5. 6. Pohádkový zámek – Den dětí
19. 6. Magická noc – večerní prohlídky plné kouzel
26. 6. Výstava historických vozidel
Tel.: 491 426 201; e-mail: zamek.nachod@josefov.npu.cz,
objednavky.nachod@josefov.npu.cz; www.zamek-nachod.cz

KULTURA
Dětský pěvecký sbor ZŠ Davorina Jenka – Cerklje na Gorenskem – Slovinsko, sbormistra: Irma Močnik, korepetice: Damijana Božič-Močnik
Vokálně-instrumentální soubor Skřivánci Jiráskova gymnázia Náchod, dirigent: M. Poutník, sbormistra: L. Hronková
3. 6. Náchod – Děkanský chrám sv. Vavřince			
19.00 hod., závěrečný koncert festivalu
Moravský komorní orchestr konzervatoře Brno a sólisté, dirigent: MgA. Richard Kružík

Přehled kulturních akcí
v květnu 2010 v Regionálním muzeu
Autogramy našich i světových osobností
Petr Čuhanič: Krajinky
Do 2. 5. si mohou návštěvníci v přednáškovém salonku a chodbě
budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout výstavu autogramů našich známých i světových osobností ze sbírky Petra Čuhaniče, doplněnou jeho obrazy krajin. Otevřeno bude 9–12, 13–17 hod.
Běloveská tragédie
Ve dnech 8. 5. až 30. 5. 2010 mohou návštěvníci v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu věnovanou výročí konce druhé světové války na Náchodsku; vzpomenuty jsou
rovněž tragické události, ke kterým došlo na konci války v Bělovsi. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Vernisáž se uskuteční v pátek 7. 5. 2010 v 16 hodin. Dovolujeme si také
upozornit, že u příležitosti výročí konce druhé světové války vyjdou dvě nové publikace, a to kniha Aleny Čtvrtečkové: Osudy
židovských rodin z Náchodska 1938–1945 (Náchodsko, Hronovsko, Policko, Českoskalicko a Červenokostelecko) a kniha Václava Sádla: Aby se nezapomnělo... Příběhy obětí nacistické perzekuce z Náchodska, Policka a Českoskalicka 1938–1945.
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).
V květnu je otevřeno denně mimo pondělí 10–12.00, 13.30–18.00
hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047,
491 423 248 nebo na adrese regionálního muzea.
Hronov Hronovsko za druhé světové války
Od 3. 5 do 30. 5. 2010 si mohou návštěvníci v předsálí Sálu Josefa Čapka v Hronově prohlédnout výstavu pořádanou u příležitosti konce druhé světové války na Hronovsku. Výstavu uspořádalo Regionální muzeum v Náchodě ve spolupráci s Kulturním
a informačním střediskem (KIS) Hronov. Otevřeno je pondělí až
pátek, 8–12, 12.30–17 hod. a v sobotu 9–12 hod.
Police nad Metují Policko za druhé světové války
Ve dnech 5. 5. 2010 až 30. 6. 2010 pořádá Regionální muzeum
v chodbě stálé expozice v benediktinském klášteře v Polici nad
Metují výstavu věnovanou druhé světové válce na Policku. Otevřeno je 5.–9. května a poté v běžných otevíracích dnech muzea, tedy v květnu každý pátek, sobotu a neděli (14.–16., 21.–23.
a 28.–30. 5. 2010) a v červnu denně mimo pondělí vždy od 9.00
–12.00 a 13.00–16.30 hod. Vernisáž proběhne 4. 5. 2010 v 16 hod.
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POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
1. a 2. 5.
			
8. a 9. 5.
			
15. a 16. 5.
			
22. a 23. 5.
			
29. a 30. 5.
			

MUDr. Vladimír Semerák
Náchod
MUDr. Lubomír Šeda
Nové Město nad Metují
MUDr. Jan Šnajdr
Velké Poříčí
MUDr. Jana Šnajdrová
Velké Poříčí
MUDr. Jana Šťovíčková
Náchod

PROGRAM
KVĚTEN
Je otevřeno přihlašování na letní tábory
Déčka přes formulář na webových stránkách. Tábory se rychle plní. Veškeré informace na www.deckonachod.cz.
1. 5. 2010 VÝLET DO BABYLONU
Navštívíme jedno z největších zábavních
center v Čechách a vše zajíme bohatým
obědem formou švédských stolů. Cena
– 680 Kč pro členy Déčka, 730 Kč nečlenové.
26. 4. – 10. 5. Výstava astronomických snímků východočeských fotografů v hale Déčka – úžasné záběry hvězdokup, mlhovin, zatmění Slunce a Měsíce
a meteoritických rojů, 10. 5. 18.00 na závěr výstavy se bude konat beseda, za dobré viditelnosti pozorování noční oblohy
dalekohledem.
Od 11. 5. Výtvarná výstava Z pohádky
do pohádky – potrvá do 4. 6. 2010
V hale Déčka vystavíme soubor pohádkových prací dětí z mateřských škol Náchodska. Výstavu můžete navštívit kdykoliv
v provozních hodinách a můžete hlasovat o nejhezčí obrázek.
15. 5. Sjezd Divoké Orlice – akce pro milovníky jízdy po peřejnaté řece, bližší informace na www.deckonachod.cz – nutné přihlášení předem u ing. L. Pohankové
18. 5. 17.30 – Tvořivá dílna Venuše pro
kreativní ženy – vyrobíme si originální
korálky a ozdoby z hmoty FIMO a naučíme se elegantně uvázat šátek či šálku tak,
aby vynikl půvab oblečení
20.– 21. 5. Krajská Bambiriáda v parku
u SVČ Déčka je jednou z největších akcí
v regionu pro děti, mládež i dospělé – jedná se o prezentaci činnosti dětských oddílů, Středisek volného času. Veškeré informace na www.deckonachod.cz.

mateřské centrum

M ÁC ÍČ E K
Týden od 3. do 7. 5. – „Balónkové cvičení – „Pokud máte doma oblíbený balónek, přineste si ho s sebou!!
Týden od 10. do 14. 5. – Týden s Kristýnou a loutkou Kájou. Budeme plnit jejich soutěžní úkoly a čeká nás odměna!!
Vstupné na program 35 Kč.

Stomatologická pohotovost

Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 424 921
Komenského 48
tel.: 491 472 947
Náchodská 548
tel.: 491 482 850
Náchodská 548
tel.: 491 482 850
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 423 748

Týden od 17. 5. do 19. 5.
17. 5. Cvičení Kuřátek – pro obě skupiny společné 18. 5. Cvičení Zajíčků – pro
obě skupiny společné 19. 5. MIMI klub
20. – 21. 5. – centrum je uzavřeno – zveme maminky na „Bambiriádu“ do zahrady Déčka, bližší informace na webu Déčka Náchod
Týden 24. – 28. 5. Cvičení s padákem
28. 5. Mimi klub a poté přednáška o rodinném financování
AKCE NA TENTO MĚSÍC
ÚT 14. 5. 2010 od 16.00 hod
– „Oslava svátku matek“
Maminky, které mají chuť si bez našich
„dítek“ přijít posedět a popovídat, tak neváhejte a přijďte!! S sebou dorty, chlebíčky, jednohubky, buchty…
PÁ 25. 5. 2010 od 9.30 hod
– „Olympiáda Medvídka Pú“
Medvídek Pú si pro vás připravil v zahradě
Déčka sportovní úkoly s odměnou. Nutné
přihlášení předem. Vstupné 40 Kč.
PÁ 28. 5. 2010 od 10.00 hod.
– „Finanční poradenství aneb Jak na domácí rozpočet“ – jak lépe spravovat domácí finance. Přednáší Ing. K. Hiebschová.

Akce otevřeného
klubu mládeže

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.

Mistrovství České republiky
Kategorie žáci, junioři, B

Pohárová soutěž kategorie
děti, C a formace dívek (junior, senior)
v akrobatickém Rock and Rollu

2010

HNÍZDO
3. 5. SOUNDTRACK QUIZ – soutěž v poznávání filmů podle hudby
7. 5. Turnaj v Galaxi truckem – dobrodružství a taje vesmíru objevíme s deskovou hrou Galaxi Trucker
10. 5. HLAVOLAMIÁDA – zkouška trpělivosti, zručnost a představivosti při sestavování hlavolamů.
12. 5. Člověče, zlob se!!! – turnaj pojatý
trochu jinak, vítěze oceníme
13. 5. Soutěž dvojic ve hře Twister
– hra rozvíjející obratnost, postřeh, rychlost reakcí.
17. 5. PŘESTŘELKA V BANGU!!! – výborná karetní hra, naučíme ji každého
18. 5. „Kostky aneb hry s čísly a štěstím“
23. 5. Videostop – pro znalce filmových
příběhů a pohádek? Zábavná forma hry.
25. 5. „KenKen“, Sudoku a jiné hry s čísly, rozvíjející logické myšlení. Všechny pří-

Sobota 8. května 2010
*** Městské divadlo Dr. J. Čížka ***
Beránek Náchod

chozí naučíme novou japonskou hru KenKeen (obdoba Kakura a Sudoku)
26. 5. Namaluj své zvířátko – výtvarná soutěž – Kreslit se bude výhradně
pastelkami, které budou k dispozici. Čas
na kreslení bude hodinu a půl od 15.30
do 17.00 a poté budou obrázky zhodnoceny odbornou porotou :-). Účastnit se mohou všechny věkové kategorie, tři nejhezčí obrázky budou odměněny
27. 5. Závody ve střelbě z kuše na cíl
– vyzkoušejte si starodávnou zbraň.

KULTURA | CÍRKVE

květen 2010

Senior klub „Harmonie 2“
Svaz důchodců v Náchodě nabízí vám všem seniorům programové čtvrtky v klubovně Harmonie II, Rybářská 1819, kde se sejdeme v květnu 2010 při následujících programech:
6. 5. ve 14 hod. Besídka ke Dni matek s programem, který si
připravily děti ze ZŠ Babí
13. 5. ve 14 hod. Tři země jihoamerických indiánů
– 3. část Chille, snímky z cesty doplní vyprávěním p. Z. Nývlt
20. 5. ve 14 hod. Via Imperialis – hrady a zámky v Rakousku,
posezení u videa s p. J. Zavřelem
27. 5. ve 14 hod. André Rieu – Život je krásný a nádherné melodie, posezení u videa bude s p. M. Hlaváčem.
Pro seniory nabídky na zvýhodněné rekreace jak v tuzemsku,
tak i v zahraničí – nabídky obdržet v klubovně vždy ve čtvrtek
od 13.30 do 14 hod. Přijďte se mezi nás pobavit všichni, kdo máte
zájem o naše programy, neboť jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Máme také pro seniory nabídky na zvýhodněné rekreace jak
v tuzemsku, tak i v zahraničí, které pro všechny seniory zajišťuje rekreační komise Svazu důchodců v Praze. Zájemci mohou
nabídky obdržet v klubovně vždy ve čtvrtek od 13.30 do 14 hod.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD v Náchodě.
Klub vojenských důchodců pořádá 28. května zájezd s programem „Kolínsko“

Sdružení zdravotně postižených
Středeční sociální poradenství v klubovně SZdP MěÚ Náchod
– 13.00 –15.00
Celodenní výlet do Polska 3. 6. – čtvrtek, odjezd v 7.00 hod.
od Tepna klubu, návrat kolem 17.30 hod. Cena: členové 160 Kč,
nečlenové 180 Kč. Navštívíme: Wojslawice-Alboretum, Warta
– poutní místo, Betlém, Zobkowice Sl. – šikmá věž, Wambeřice – poutní místo, Stroužné – Kostnice, opékání pstruhů. Hezké
zážitky přeje: Otta Volhejn – vedoucí zájezdu (tel.: 603 949 721).
Výstavka kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené
9. 6. od 13.00–17.00 hod. středa v budově MěÚ, Palachova 1303,
2. poschodí (výtah). Ve spolupráci se sociálním odborem, SZdP
Náchod, Tyflocentrem HK – paní Korečkovou.
Odpolední akce 25. 6. – pátek: seznámení s historií okolí – Dobenín atd., odjezd z nádraží Náchod regionálním vlakem v 14.03
hod. do Václavic. Přednáší místní historik pan Vysoký. Na závěr
oblíbené posezení u Syrůčků při grilu a dobré náladě. Návrat vlakem dle individ. potřeb. Cena občerstvení: 90 Kč.
Alenka Balážová tel.: 737 028 369.
Rekondiční pobyt „Lidi proti samotě“
27.–30. 9. Chata Prim Deštné v Orlických horách
Předpokládaná cena: 1500–1600 Kč. V ceně ubytování, celodenní stravování. Dopravu hradí SZdP Náchod, záloha 1000 Kč při
přihlášení v naší klubovně SZdP. Vedoucí rekondičního pobytu
– Olga Frühaufová (tel.: 724 908 861).
Upozornění: na pořádané akce se hlaste ihned každou středu, je
velký zájem, informace budou včas na letáčcích.
Pěkné zážitky a dobrou náladu s námi přeje výbor SZdP Náchod
Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Dana Holá-Charvátová (1938–2007) – Příroda
(textil, koláže, kresby, počítačová grafika)
Retrospektivní výstava připomene rozsáhlou tvorbu významné umělkyně regionu, textilní výtvarnice z Trutnova, která se orientovala i na volnou tvorbu – koláž, grafiku, kresbu a ilustrace. Kromě toho je známá také jako
pozoruhodná básnířka. 16. 4. – 13. 6.
Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9 – 12 a 13 – 17 hodin.

Církve v Náchodě

Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář: Zdeněk Kovalčík.
Tel.: 491 426 223, 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.cz.
Bohoslužby – neděle 9 hod. pondělí – májové pobožnosti
– v 16.30 hod. Úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 12 a 13 – 17 hod.
Čtvrtek 13. 5. – Nanebevstoupení Páně – bohoslužba v 16.30 hod.
Neděle 23. 5. – Hod Boží svatodušní – bohoslužba v 9 hod., tradiční svatodušní setkání v parku u Husova sboru ve 14 hod. se
smažením vaječiny.
Sborový den ke Dni matek
V neděli 9. 5. 2010 otevře se Husův sbor a park při příležitosti Dne matek. V 9 hod. při bohoslužbě – skladby starých mistrů
v podání Komorního pěv. sboru z Kolína (vede ing. J. Minařík),
ve 14 hod. – park (za nepříznivého počasí Farská sín) přátelské
posezení s občerstvením a v 16.30 bude sborový den uzavřen
koncertem sboru z Kolína.
Zdeněk Kovalčík, farář

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 Mgr. Ing. Vladimír Handl 728 515 557, jáhen Václav Smola 775 936 317, www.nachod.farnost.cz, e-mail:
farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, pátek 8.15
do 9.00, od 13.00 do 15.00, středa 8.15 do 12.00, v jinou dobu
kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00, v kostele
sv. Michaela v ne 10.15, na děkanství ve čt v 7.00. Povídání o Bohu
a zpívání pro nejmenší děti v pátek od 17.00 hod. na děkanství.
Přípravy pro rodiče s dětmi, které v tomto roce přistoupí k 1. sv.
přijímání v pátek od 17.00 hod. na děkanství. Májové pobožnosti: v kostele sv. Vavřince po večerní mši sv., na Plhově ve středu
od 18.00 hod., na Dobrošově v pondělí od 17.30 hod., na Lipí
v pondělí od 19.00 hod., na Kramolně v úterý od 19.00 hod.,
na Jizbici ve středu od 19.00 hod. Koncert smyčcového orchestru
ZUŠ Náchod – kostel sv. Michaela v pondělí 31. 5. od 17.00 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 střed
ní podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby pravidelně každou so
botu 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. Javornic
ký, 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.

ICC informuje
Předprodej Jam Rock Žamberk 3.– 5. 6.; Šest tanečních hodin
– s O. Kaiserem a Ch. Poullain, 4. 6. v Polici nad Metují; Jiří Stivín – 14. 5. v Novém Městě n. M. V prodeji: upomínkový předmět
– svíčky s náchodskými motivy; kniha Naučné stezky ČR; publikace o válce 1866; pohledy Jiřího Škopka. Zdarma: Letní turistické noviny Kladského pomezí – v průběhu května, jízdní řády
na Výravu – letos poprvé zajíždí bus až do Náchoda
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod

informuje – květen 2010

Svítí sluníčko a láká nás do přírody a my ho určitě poslechneme. Ale i v květnu může
pršet a knihovna je tu pro vás stále. I v máji jsme pro vás připravili zajímavé akce, výstavy a čekají tu na vás zajímavé knihy, noviny, časopisy, na děti i stolní a počítačové
hry. Těšíme se na vás.

Výstavy:
Oddělení pro děti
20. 4. – 21. 5. Zábavná abeceda
Naučit se celou abecedu, to je pěkná dřina. Prvňáčci paní učitelky Komárkové z 1. B ZŠ
Komenského v Náchodě se ale při učení písmenek bavili. Nevěříte? Přijďte se podívat
na výstavu plošných i prostorových A, B, C… a uvidíte.
Srdečně zveme.
Studovna:
BONGOUT 8. 4. – 8. 5. 2010
Přírodou s objektivem – Výstava fotografií Zdeňka Šulce 10. 5. – 26. 6. 2010

Rozvoz knih

Rozvoz knih nemocným nebo starším občanům se uskuteční 4. 5. v dopoledních hodinách
Truhla starého knihovníka
Omrzely vás moderní bestsellery, nechcete číst, co vám nutí media? Přijďte si vybrat
do naší truhly. Najdete zde dobré knihy, které si nezaslouží, aby se na ně prášilo ve
skladištích.
FOTOSOUTĚŽ – Zaostřeno na čtenáře
Městská knihovna v Náchodě vyhlašuje velkou soutěž pro všechny amatérské fotografy. Zaostřete hledáček fotoaparátu na osoby čtoucí, zahloubané, soustředěné, na obvyklých i těch nejneobvyklejších místech. A zmáčkněte spoušť. Svoje fotografie přineste
nebo pošlete do Městské knihovny v Náchodě do 1. 9. 2010. Výstava vašich fotografií
proběhne v říjnu 2010.
Porota vybere nejkrásnější z nich do kalendáře na rok 2011
FOTOSOUTĚŽ – Zaostřeno na čtenáře má první příspěvek
V pondělí 10. května 2010 v 17.00 hodin.
Budete mít jedinečnou možnost
besedovat s Ženou Evropy, zakladatelkou
Katedry sociální práce na FF UK,
zakladatelkou centra a knihovny
Gender Studies v Praze,
se spisovatelkou, socioložkou
a publicistkou Jiřinou Šiklovou.

Do oddělení pro děti vás zveme na besedu se spisovatelkou
Petrou Braunovou – autorkou knih pro děti i dospělé
v pátek 21. 5. ve 14.00 hodin.
Paní Petra nám bude číst z nové knížky pro děti Ema
a kouzelná kniha a povídat si o knížkách.
Soutěžní dopoledne s pohádkou pro autory nejkrásnějších abecedníčků 20. 5.
Výtvarné dílny v dětském oddělení
3. 5. Dílna korálková – opět budeme tvořit šperky pro holčičky i pro maminky. Kdo
má, kleštičky s sebou.
31. 5. Dílna drátkovací – přineste si hezký hladký kamínek a uděláme z něj drátkované zvířátko.
24. 5. od 16 do 18 (i 19) hodin – Jarní šperky. S sebou si přineste kleštičky a dobrou náladu.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz.
(Vo)
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1. sobota pouze v 16 hod
2. neděle pouze v 16 hod
3. pondělí pouze v 16 hod

TOY STORY – PŘÍBĚH HRAČEK (Toy Story USA 1995/2010)

1. so. 2. ne pouze 17.45 hod
3. pondělí pouze v 17.45 hod
4. úterý pouze v 15.30 a 17.30 hod
5. středa 15.30 a 19.30 hod

IRON MAN 2 (IRON MAN 2 – USA 2010)

1. sobota pouze v 19.45 hod
2. neděle pouze v 19.45 hod
3. pondělí pouze v 19.45 hod
4. úterý pouze v 19.45 hod
5. středa pouze v 17.30 hod

MAMAS & PAPAS (ČR – 2010)

6. čtvrtek pouze v 18 hod

OKO NAD PRAHOU (ČR – 2010)

7. pátek pouze v 16 hod
8. sobota pouze v 16 hod
9. neděle pouze v 16 hod

TOY STORY 2 – PŘÍBĚH HRAČEK (TOY STORY 2 – USA 1999/2010)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Hračky dobyly svět a jsou zase tady ve 3D! Další dobrodružství je plné napětí, humoru, krásných písniček a strhující animace. Toy Story 2: Příběh hraček je
bonbónkem pro malé i velké diváky! Tvůrci populární rodinné dobrodružné animované komedie Toy Story 2: Příběh hraček znovu otvírají skříňku s hračkami
a představují nám své filmy tak, jak jsme je dosud neměli šanci vidět: v působivém digitálním prostorovém zpracování ve 3D s brýlemi! Návrat tohoto klasického filmu na plátna kin předchází uvedení zcela nové kapitoly v historii této série, snímku Toy Story 3: Příběh hraček 3D, který má celosvětově premiéru 17. června 2010, a tedy i v Náchodě. Film je uváděn v českém znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 165 Kč
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.disney.go.com/toystory/ a na www.toystory-film.cz
Mládeži přístupný

6. čtvrtek pouze v 16 hod
7. pá, 8. so pouze v 17.45 hod
9. neděle pouze v 17.45 hod
10. pondělí pouze v 17 hod
11. út, 12. st pouze v 17 hod

KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE 2
(NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG – USA 2010)

6. čtvrtek pouze v 19.45 hod
7. pátek pouze v 19.45 hod
8. sobota pouze v 19.45 hod
9. neděle pouze v 19.45 hod

ŽENY V POKUŠENÍ

10. pondělí pouze v 19 hod

KATKA (ČR – 2010)

11. úterý pouze v 19 hod
12. středa pouze v 19 hod

ČESKÝ MÍR (ČR – 2010)

14. pátek pouze v 17.30 hod
15. sobota pouze v 17.30 hod
16. neděle pouze ve 20 hod

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Fantastická legrační cesta dvou rivalů – kovboje Woodyho a vesmírného rangera Buzze aneb největší dobrodružství, jaké kdy mohly hračky prožít… Tvůrci
populární rodinné dobrodružné animované komedie Toy Story: Příběh hraček znovu otvírají skříňku s hračkami a představují nám své filmy tak, jak jsme je
dosud neměli šanci vidět: v působivém digitálním prostorovém zpracování ve 3D s brýlemi! Návrat tohoto klasického filmu (druhý díl bude hned následovat)
na plátna kin předchází uvedení zcela nové kapitoly v historii této série, snímku Toy Story 3: Příběh hraček 3D, který má celosvětově premiéru 17. června 2010,
a tedy i v Náchodě. Film je uváděn v českém znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 165 Kč
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.disney.go.com/toystory/ a na www.toystory-film.cz
Mládeži přístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D, Republiková premiéra!!!
Pokračování příběhu excentrického milionáře, který se z obchodníka se zbraněmi proměnil v autoritu, která v kovovém brnění chrání svět před zlem... Hrají
Scarlett Johanssonová, Robert Downey Jr., Sam Rockwell, Mickey Rourke, Samuel L. Jackson a další. České znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na http://ironmanmovie.marvel.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Intimní velkofilm režisérky Alice Nellis. Mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství... Hrají Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana Čapková, Natalia Volkova, Ivan Shvedoff, Michal Čapka, Martha Issová, Václav Jiráček a další. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 90 Kč
Více informací o filmu na www.mamasapapas.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Tragický příběh jednoho muže, jedné stavby, jedné lásky… Film Oko nad Prahou je osobním i politickým životopisem „Chobotnice“ neboli projektu pražské Národní knihovny, ale také životopisem zejména posledních let života autora tohoto návrhu Jana Kaplického, který si ve svém deníku v roce 1998 mimo jiné poznamenal: vyhrát soutěž a mít jednu lásku… Režie Olga Špátová. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o filmu na www.okonadprahou.cz
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Republiková premiéra!!!
Emma Thompson se vrací opět v roli kouzelné chůvy, která se specializuje na převychovávání zlobivých spratků pomocí kouzel a která se objeví vždy tam, kde
je jí nejvíce třeba... Tentokrát bude pomáhat osamělé matce ve zvládání jejích ratolestí. Americká rodinná komedie, uváděná v českém znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.nannymcphee.co.uk
Mládeži přístupný
Vášnivá romantická komedie s výraznými ženskými postavami a trochou mužských vtipálků (Jiří Macháček, Vojtěch Dyk, Roman Zach), která „nebezpečně připomíná“ film „Líbáš jako Bůh“. Ženy v pokušení budou o trochu mladší – milostné patálie bude řešit čtyřicátnice Helena (Lenka Vlasáková), její dvacetiletá dcera Laura (Veronika Kubařová) a dokonce i její šedesátiletá maminka (Eliška Balzerová). Režie Jiří Vejdělek (mj. filmy „Účastníci zájezdu“ nebo „Václav“). DOLBY DIGITAL.
Vstupné 90 Kč
Více informací o filmu na www.falcon.cz
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Unikátní časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové, mapující čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí…
DOLBY DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o filmu na www.aerofilms.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Válečná komedie o míru od autorů filmu „Český sen“ aneb přesvědčte váhající Čechy o tom, zda si pozvat do země armádu cizí země – to vše s nadhledem a vtipem!
DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o filmu na www.ceskymir.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

MOON (MOON – Velká Británie 2009)

To nejtěžší, co tě může potkat 250 000 mil od domova, jsi ty sám... Napínavé nezávislé sci-fi drama o překvapivém zjištění, že nejste na Měsíci sám a co víc, že
svět možná zdaleka není takovým, jakým se zdál být… Výborný Sam Rockwell v hlavní roli filmu, který získal od své premiéry na loňském festivalu v Sundance mnohá ocenění, včetně ceny za nejlepší britský nezávislý snímek. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.sonyclassics.com/moon
Doporučená přístupnost: od 12 let

17. pondělí pouze ve 20 hod
18. úterý pouze v 17.30 hod
19. středa pouze v 17.30 hod

SVÍTÁNÍ (DAYBREAKERS – Austrálie/USA 2009)

13. čtvrtek pouze v 17 hod
14. pá. 15. so pouze v 16 hod
16. ne, 17. po pouze v 16 hod
18. út, 19. st pouze v 16 hod
13. čtvrtek pouze v 18.45 hod
14. pá, 15. so pouze v 19.30 hod
16. ne, po pouze v 17.30 hod
18., 19. st pouze v 19.30 hod
20. čtvrtek pouze v 19 hod
21. pá, 22. so pouze ve 20 hod
23. neděle pouze v 19 hod

GARFIELD 3D (GARFIELD‘S PET FORCE – USA 2009)

Tvář lidskosti se navždy změnila... Času a naděje zbývá jen velice málo k překvapivému objevu. Ethan Hawke, Willem Dafoe a Claudia Karvanová v hlavních
rolích napínavého akčního sci-fi thrilleru, ve kterém za informaci jsou upíři i lidé ochotni zabíjet a jen nebezpečný boj rozhodne o osudu lidstva... České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o filmu na www.palacepictures.net a na http://daybreakersmovie.com/
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Republiková premiéra!!!
Zvířecí jednotka zasahuje!!! Nová dobrodružství oblíbeného líného kocoura – v animované komedii, ve které bude odvážně riskovat vlastní srst za záchranu
obyvatel světa „kreslených postaviček“... Film je uváděn v českém znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 130 Kč
Více informací o filmu na www.palacepictures.net a na www.garfield.com/d2v/gpf
Mládeži přístupný

ROBIN HOOD (ROBIN HOOD – USA 2010)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D; Republiková premiéra!!!
Další zpracování legendy o slavném anglickém zbojníkovi, který hájil své bližní před zlovůlí těch, kteří spoléhali na to, že anglický král je na křížové výpravě...
V hlavních rolích Russell Crowe a Cate Blanchetová. Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi – režisérská legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu. Ta je temná, jak temný byl raný středověk, v němž se film odehrává, vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, kteří věděli, že další den pro ně nemusí nastat… prostě aby Robin Hood byl středověkou verzí Gladiátora! České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 90 Kč

Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.robinhoodthemovie.com

Doporučená přístupnost: od 12 let

24. pondělí pouze ve 20 hod
25. úterý pouze ve 20 hod
26. středa pouze v 18 hod

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY (THE MEN WHO STARE AT GOATS – USA 2010)

24. pondělí pouze v 18 hod
25. úterý pouze v 18 hod
26. středa pouze ve 20 hod

ŠKOLA ŽIVOTA (AN EDUCATION – Velká Británie 2009)

20. čtvrtek pouze v 17 hod
21. pá, 22. so 16 a 18 hod
23. neděle pouze v 17 hod
24. po, 25. út, 26. st pouze v 16 h.
27. čt – 30. ne pouze v 16 hod

KUKY SE VRACÍ (ČR – 2010)

27. čt, 30 ne pouze ve 20 hod
28. pá, 29. so pouze v 18 hod
31. pondělí pouze v 19.15 hod
ČERVEN 2010
1. úterý pouze v 19.15 hod
2. středa pouze v 17 hod
27. čtvrtek pouze v 18 hod
28. pá, 29. ne pouze ve 20 hod
30. neděle pouze v 18 hod
31. pondělí pouze v 17 hod
ČERVEN 2010
1. úterý pouze v 17 hod
2. středa pouze v 19 hod

STREETDANCE (STREETDANCE – Velká Británie 2010)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Republiková premiéra!!!
První taneční film ve 3D, který je inspirujícím a vzrušujícím výletem po britské scéně street dance... Taneční romance o nadšení a schopnostech mladých tanečníků, vyprávějící o zkouškách před finále tanečního mistrovství UK Street Dance Championship a před konkurzem do britského Královského baletu... České titulky. DOLBY DIGITAL.

Žádné kozy, žádná sláva... aneb nejbizarnější komedie roku!!! Zažijete dobrodružnou výpravu a budete čelit nepřátelům, o kterých se vám ani nezdálo... V hlavních rolích George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey a Stephen Lang. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.themenwhostareatgoatsmovie.com
Mládeži do 15 let nepřístupný
Divoké dospívání v divokých šedesátých letech… Vítejte v poválečném, předbeatlovském Londýně v době, kdy upjaté maloměstské poměry dávají jen stěží tušit, že zlatá šedesátá léta už klepou na dveře… České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.sonyclassics.com/aneducation
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D; Republiková premiéra!!!
Je to ale opravdu jen sen? Strhující dobrodružný i poetický rodinný příběh, v němž hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské představivosti... Růžový plyšový medvídek Kuky na největším dobrodružství svého plyšového života... „Kuky se vrací“ – scenáristy a režiséra Jana Svěráka – představuje v kontextu současné domácí kinematografie skutečně jedinečný snímek, a to nejen pro své zaměření na rodinné publikum spojující dětského i dospělého diváka, ale i pro netradiční a moderní kombinaci hraného a animovaného příběhu, plného akčních scén a vtipných dialogů. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 100 Kč
Více informací o filmu na www.kukysevraci.cz
Mládeži přístupný

Vstupné 130 Kč

Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.streetdancethemovie.co.uk

Doporučená přístupnost: od 12 let

PRINC Z PERSIE – PÍSKY ČASU (PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME – USA 2010) PROMÍTÁME DIG. VE FORMÁTU 2D Republiková premiéra!!!

Postav se osudu! Akční, dobrodružné, pohádkové i romantické vyprávění z tajuplné Persie, ve kterém líný princ i přes váhání spojí síly se záhadnou princeznou
a spolu bojují proti temným silám, aby ochránili starověkou dýku, která může osvobodit dar od bohů, který může vrátit čas a umožnit jejímu vlastníkovi vládnout světu... Film od producenta trilogie „Piráti z Karibiku“ režíroval Mike Newell (mj. „Harry Potter a Ohnivý pohár“). Nenechte si ujít jeden z hitů letošního
roku – předprodej vstupenek od pondělí 10. května 2010 v pokladně kina Vesmír! České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 100 Kč
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://adisney.go.com/disneypictures/princeofpersia/ a na www.princzpersie-film.cz
Mládeži přístupný

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov
Veškeré služby pohřební,
hřbitovní a kamenické.
Pich Tomáš, tel. 777 656 830
Náchod, Strnadova 51, tel. 734 330 252
(vedle drogerie TETA)
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
•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

Pondělí – Pátek 8.00 –12.00 hodin.
Mimo tuto pracovní dobu
je možné sjednat pohřeb
po telefonické dohodě na

tel. 777 656 830

86,5 X 59 CMYK

65 let od konce
druhé světové války
7. 5. Okresní muzeum Náchod
Běloveská tragédie
výstavní síň muzea na Masarykově náměstí,
vernisáž výstavy v 15.00 hod.,
součástí vernisáže bude představení dvou nových knih
PhDr. Václav Sádlo
– Aby se nezapomnělo…
příběhy obětí nacistické perzekuce z Náchodska, Hronovska,
Policka a Českoskalicka 1938 –1945
Alena Čtvrtečková
– Osudy židovských rodin na Náchodsku 1938–1945

e-mail:
t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz

21.45 OHŇOSTROJ z hradeb Státního zámku Náchod
k ukončení II. světové války
8. 5.

Klub vojenské historie Náchod
– pietní akty v rámci oslav
uniformovaná skupina KVH položí věnce
v 10.00 u pomníku padlým ve světových válkách v Bělovsi
u fotbalového hřiště
v 10.45 u bývalé čs. celnice, kde pomníky připomínají
rudoarmějce a Čechy padlé při bojích s německými vojsky

9. 5. 1945

ve 12.00 na Masarykově náměstí u pamětní desky kapitána
Otakara Jaroše, který padl v bitvě u Sokolova
10.00 – 18.00 otevřená muzea – pěchotní srub N-S 82
„Březinka“ a N-S 84 „Voda“

e-mail: podlahy@podlahy-klm.cz
tel.: 608 031 290-1
Anhydritové podlahy

rychlá pokládka, rodinný dům 5–6 hodin
Syntetické nátěry a stěrky
protiskluzné, lité, dekorativní.
Dílny, garáže, terasy, schody…

www.podlahy-klm.cz Nejlepší ceny v regionu!

