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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě
uvádí v dubnu
W. Shakespeare: Othello
Neděle
Divadlo Na Jezerce
3. 4. 2011
V 19.00 hodin Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 350, 330, 310 Kč
Předprodej od 14. 3. 2011

Středa
13. 4. 2011
V 19.00 hodin
SLEVA

Literární hudební večer
Na tisíc adres rozeslaný
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 21. 3. 2011

Honza a František Nedvěd
Středa
s kapelou
6. 4. 2011
V 19.00 hodin Vstupné: 280, 260, 240 Kč
Předprodej od 21. 2. 2011

Úterý
19. 4. 2011
V 19.00 hodin
SLEVA

Polyfonní sdružení
N. Město nad Metují
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Předprodej od 22. 3. 2011

F. Nepil: Makový mužíček
Neděle
Divadlo AHA Praha
10. 4. 2011
V 15.00 hodin Pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 16. 3. 2011

Olympic 2011
Středa
Vstupné: 350, 330, 310 Kč
20. 4. 2011
V 19.00 hodin Předprodej od 21. 3. 2011

Vítání jara s Laďou Kerndlem
Úterý
Účinkují: Jitka Štěrbáková – klavír,
12. 4. 2011
V 19.00 hodin Swing Sextet
Vstupné: 140 Kč
Předprodej od 21. 3. 2011

A. P. Čechov: Višňový sad
Úterý
Východočeské divadlo Pardubice
26. 4. 2011
V 19.00 hodin Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 330, 310, 290 Kč
Předprodej od 4. 4. 2011

Literárně hudební večer
Na tisíc adres rozeslaný – má slova s tichy píší si …
To jsou verše ze sbírky „Dech“ básníka a rozhlasového redaktora Rudolfa Matyse, s nímž se na literárně hudebním večeru setkáme. Matys tkví rodovými kořeny v našem regionu, je ovšem rodák pražský, syn hudebního skladatele a pedagoga Rudolfa Matyse.
Studoval v Náchodě a maturoval tu v roce 1955. Píše poezii, píše i verše a prózy pro děti, publikoval v Mateřídoušce, je autorem
četných rozhlasových pásem i her. Z jeho básnických sbírek „Dech“ a „Láhev do moře“ si poslechneme výběr veršů a pobesedujeme s ním. Večer připravil Aleš Fetters.

W. Shakespeare: Othello
Divadlo Na Jezerce
Režie: Jan Hrušínský. Hrají: Martin Sitta, Radek Holub, Tereza Němcová, Zdeněk Hruška, Václav Jílek, Miluše Šplechtová,
Veronika Jeníková, Zdeněk Maryška a další.
Shakespeare měl i ve svých tragédiích mnohem blíž k populární kultuře, než se všeobecně soudí. Jeho divadlo muselo především
bavit. Byl chytrý. Věděl, že divadlo má smysl jen tehdy, je-li plné spokojených diváků. S tím vědomím psal své hry, lhostejno jestli komedie nebo tragédie. Proto jsou tak výjimečné a proto dodnes rozesmávají i dojímají diváky na celém světě. Othello je příběhem, ve kterém zjistíte, že i ta nejbělejší tvář může skrývat tu nejčernější duši. Hru uvádíme náhradou za inscenaci Je úchvatná, kterou z důvodu plné vytíženosti hlavních protagonistů nemůže u nás v této sezóně Divadlo Kalich odehrát. Tento pořad
bude zařazen jako úvodní představení nového abonentního cyklu. Velmi se za tuto změnu programu omlouváme a děkujeme za
pochopení.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí–pátek
8.00–17.00 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

Náchod
na Dr. Jiřího Gutha nezapomněl

Dr. Guth s rodinou Šafránkových.
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V sobotu 9. dubna bude v Náchodě
na domě čp. 834 v Purkyňově ulici slavnostně odhalena pamětní deska připomínající, že právě v tomto domě prožil
Dr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský posledních deset let svého života. Je dobře, že
město tímto aktem uctí svého bývalého
občana v roce, na jehož začátku si česká
kulturní veřejnost připomněla 150. výročí jeho narození.
Spisovatel, pedagog a mnohostranný
veřejný činitel Jiří Guth (Stanislav Jarkovský byl jeden z jeho literárních pseudonymů, který oﬁciálně začlenil do svého
jména až v roce 1920) se narodil 23. ledna 1861 v Heřmanově Městci. Po univerzitních studiích, zakončených roku 1882
doktorátem, našel své první praktické působiště jako vychovatel v šlechtické rodině Schaumburg-Lippe. Čtyřleté období, které se svými svěřenci trávil jednak
na zámcích v Ratibořicích a v Náchodě,
jednak ve švýcarském Lancy a na cestách
po Evropě, do určité míry zformovalo jeho
životní názory a postoje a současně založilo jeho celoživotní vřelý vztah k Náchodu. Ve své profesi středoškolského profesora působil převážně v Praze, po vzniku
samostatného Československa byl jmenován odborovým radou v kanceláři prezidenta republiky, kde dostal na starost
hradní protokol. Guth-Jarkovský je autorem řady cestopisných črt, žánrových povídek a románů a ovšem i společenského
katechismu a příruček pro turisty. Mimořádně záslužné jsou jeho aktivity v olympijském hnutí a v rozvoji české turistiky.
Práce ve funkcích výboru Klubu českých
turistů, kde byl v letech 1915–1926 předsedou, ho často přiváděla do Náchoda.
Navíc rád pravidelně s rodinou o prázdninách pobýval v blízkém Pekle v Bartoňově útulně. Všechny tyto předchozí vazby byly jistě důležitým impulsem pro jeho
rozhodnutí usadit se na závěr života natrvalo v Náchodě, aby „po rušné životní pouti v tomto krásném horském kraji si odpočinul“.
Dne 8. října 1932 dr. Jiří Guth-Jarkovský, tehdy již ovdovělý a na penzi, přesídlil z Prahy do Náchoda do rodinné vilky, kterou si krátce předtím postavili
jeho přátelé a vzdálení příbuzní manželé Marie a Jaroslav Šafránkovi. Paní Marie ho později doprovázela při jeho cestách do ciziny, tři dcery Miroslava, Olga
a Dagmar svým mládím a temperamentem zkrášlovaly život starého pána
a nahrazovaly mu rodinu, oba manželé o něj pečovali v nemoci, Jaroslav Šaf-

ránek s ním strávil poslední noc jeho života ze 7. na 8. ledna 1943. Dnes v domě
žije jejich pravnučka paní Lada Poláková
se svou rodinou a bylo příjemné přijmout
její pozvání. Nejprve jsme šly na zahradu,
na níž se dr. Guth tak rád a často nechával s náchodským zámkem v pozadí fotografovat. Je stále krásná s jedinečným
výhledem a paní Poláková ještě pamatuje původní lavičku i dřevěnou houpačku.
Jen ten zámek dnes zakrývá rozkošatělá
vrba, která za časů Guthových byla štíhlým proutkem.
Starý pán, pro tři mladé slečny strýček, obýval pokoje v patře. Při stoupání
po poněkud strmém schodišti jsem zadýchaná přemýšlela, jak ho dr. Guth ve věku
80 let zvládal. Ale on byl přece celý život turistou, i když poněkud salonním,
a hlavně stále trénoval při pravidelných
denních procházkách do města, do Bělovse, na Dobrošov. Jistě ještě žijí někteří
z těch, kdo ho tenkrát potkávali. Zajímalo mne, zda v domě po dr. Guthovi něco
zbylo. Paní Poláková vypočítává a zároveň ukazuje: „Nábytek z pánského pokoje
a psací stůl, u nějž tvořil a vyřizoval korespondenci, diplomy z olympiády v Los Angeles z roku 1932 a od Správní komise hlavního města Prahy z roku 1939, fotograﬁe,
sádrová busta a letitý, stále občas kvetoucí
růžový oleandr, který vyrostl z jediné malé
větvičky dovezené z cesty podniknuté v roce
1934 do Athén, kde si Guth připomínal své
mládí a první novodobé olympijské hry roku
1896, o něž se zasloužil.“ Pratetě Miroslavě (93) a babičce Olze (91) zůstaly navíc
ještě osobní vzpomínky. Na „strýčkovu“
pořádkumilovnost, na četné návštěvy,
jimž musely dělat společnost (např. Bedřich Schaumburg-Lippe přijížděl pravidelně jednou týdně na koni) i na to, jak Guth,
bývalý hradní ceremoniář, jim dělal garde
do tanečních a posléze i organizoval svatbu. Miroslava napsala: „Vzpomínám si, že
byl velmi pracovitý, již od páté hodiny ranní se věnoval spisovatelské činnosti. Obědval
s námi, když jsme se já a moje dvě sestry vrátily ze školy a vždy se velmi zajímal o dění
ve škole. V té době jsme již všechny tři chodily na gymnázium. Po obědě jsme pravidelně chodili na procházky – do lesa Montace,
na Dobrošov, do lázeňského parku v Bělovsi,
kde měl svoji označenou lavičku.“ A dodává:
„Je mi líto, že se nebudu moci zúčastnit slavnostního okamžiku odhalení pamětní desky.
Dr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, můj strýček, by měl radost.“
Za redakci NZ a všechny zvídavé čtenáře
se ptala Lydia Baštecká
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Číselný popis u zpráv představuje poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.

Zastupitelstvo města 28. 2.
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 22 zastupitelů, později 23, čtyři byli
omluveni.
Rozpočet 2011
20-0-2
Schválenou podobu rozpočtu najdete
na www.mestonachod.cz.
Majetkoprávní úkony obce
ZM zamítlo prodej nebytové jednotky
prodejny v domě čp. 929 v ulici Němcové.
18-0-5
ZM schválilo provedení výkupu části
pozemku č. 650/5 v ulici Blažkova, který byl dotčen při rekonstrukci místní komunikace, za cenu 320 Kč/m² a souhlasilo
s úhradou nákladů spojených s převodem
městem Náchod.
23-0-0
ZM schválilo prodej bytové jednotky
č. 1828/28 v ulici Kostelecké, I. kat., 3+1
o výměře 73,40 m² za cenu 1.150.000 Kč.
18-1-4
ZM schválilo prodej bytové jednotky č.
656/4 v ul. Němcové za cenu 750.000 Kč.
19-1-3
Obecně závazné vyhlášky
ZM vydalo šet nových Obecně závazných vyhlášek. Jejich plné znění najdete
na www.mestonachod.cz.
Vnitřní předpis
města Náchoda na zadávání
zakázek do 6 mil. Kč bez DPH
20-0-2
ZM schválilo Vnitřní předpis města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil. Kč
bez DPH. Podrobnosti najdete na http://
mestonachod.cz/mesto-nachod/verejne-zakazky/.
Zřízení osadního výboru Babí
22-0-0
ZM zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány osadní výbory a určuje počet
jejich členů. Nově ZM zřídilo Osadní výbor
Babí a určilo počet jeho členů na sedm.
Předsedou Osadního výboru Babí zastupitelstvo zvolilo pana Jana Říhu.
Půjčka pro
Lesy města Náchoda spol., s r. o. 22-0-0
ZM schválilo půjčku pro Lesy města Náchoda spol., s r. o. Jedná se o půjčku k provedení investice na úhradu akontační položky na nákup nákladního vozidla AVIA
ve výši 200.000 Kč, která bude splacena
do konce letošního roku.
Změny v Kulturní a sportovní
nadaci města Náchoda
18-0-4
ZM odvolalo ze správní rady Kulturní
a sportovní nadace města Náchoda: P. Nývlta, J. Linharta, ing. F. Medunu, E. Fořtovou a Mgr. Z. Horníkovou.
ZM odvolalo z dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
Mgr. Lydii Bašteckou.

Náchodský zpravodaj
ZM jmenovalo do správní rady Kulturní
a sportovní nadace města Náchoda: Libora Fiedlera, Renatu Lepšovou, Mgr. Drahomíru Benešovou, Helenu Brahovou a Jana
Birke.
ZM jmenovalo do dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
MUDr. Miroslava Škodu.
Z dosavadních členů zůstávají ve správní
radě – Ing. Pavel Sobotka, Ing. Marie Čejchanová, Ing. Alena Suková a Mgr. Karel
Petránek a v dozorčí radě – Ing. Ladislav
Šimek a Ludmila Šmídová.

Rada města 8. 3.
Jednání rady města
se zúčastnilo všech devět radních.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila se zveřejněním záměru na převod části městského pozemku
č. 739/4 k. ú. Náchod s tím, že bude vyvoláno jednání se společností LEVEL, s. r. o.,
na zpřesnění podmínek směnka pozemky společnosti. Žadatel chce provést směnu z důvodu přípravy přístavby čp. 1997
v Plhovské ulici.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dohody
o ukončení nájemní smlouvy uzavřené
na pronájem části pozemku pod stavbou
skladu textilního materiálu a pro přejezd přes pozemek města p. č. 486 v Bělovsi na žádost současného nájemce k 31. 3.
2011 a současně rada souhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy se společností Monybela, s. r. o., na dobu neurčitou
s účinností od 1. 4. 2011.
8-0-1
Spolupráce
na mezinárodním projektu
9-0-0
RM byla informována o průběhu projektu a rozhodla se účastnit uspořádání
jednodenní konference v Polsku. Město
Náchod realizovalo v letech 2009–2010
projekt „Hrabství kladské na pozadí historie regionu a Střední Evropy – polskočeská vědecká konference“ podpořený
Euroregionem Glacensis. Partnerem byl
Powiat Klodzki a cílem projektu bylo vydat knihu o historii kladského regionu
v polském i v českém jazyce.
Dětské hřiště na Klínku
9-0-0
RM souhlasila se záměrem rekonstrukce dětského hřiště na Klínku.
Rozpočtovým opatřením bude vyčleněno max. 100.000 Kč na vybudování tohoto dětského hřiště v průběhu roku.
S osadním výborem Klínek bude projednána nejvhodnější sestavu prvků, případně se využije provozuschopné zařízení ze
sídliště SUN, kde bude probíhat na místě
stávajícího dětského hřiště rekonstrukce
a celé zařízení bude odstraněno.
Elektrická energie
9-0-0
RM souhlasila s nabídkou ﬁrmy Optimalenergy a pověřila odbor správy majetku
a ﬁnancování přípravou návrhu příslušné
smlouvy ke schválení radou města.
Po uzavření smlouvy s uvedenou ﬁrmou
dojde k úsporám ve výši 7–10 % z cen dodávané energie oproti současnému stavu.

Oprava schodů v ul. Trčků
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku Technických služeb Náchod, s. r. o., na opravu schodů v ulici Trčků za cenu 40.488 Kč
s DPH. Oprava je nutná, protože stávající schodiště z dřevěných pražců je vyhnilé a chůze po něm je velmi nebezpečná.
Předložení žádosti o dotaci
na stavební úpravy ZUŠ
na ministerstvo pro místní rozvoj 9-0-0
RM vzala na vědomí předložení žádosti
o dotaci na projekt „ZUŠ Náchod – stavební úpravy a přístavba čp. 247, Tyršova ulice“ do programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR – Podpora revitalizace bývalých
vojenských areálů a souhlasila se spoluﬁnancováním akce. Celková výše požadované dotace činí 10.950.000 Kč.
Duhová čp. 269
– zvýšení nájemného
9-0-0
RM schválila v souladu se zněním uzavřených nájemních smluv ekonomicky
nutné zvýšení nájemného v bytech domu
čp. 269 v Duhové ulici na částku 20 Kč/m²
s účinností od 1. 4. 2011.
Zprovoznění veřejného
prameníku s minerální
vodou v Náchodě Bělovsi
9-0-0
RM schválila výsledek výběrového řízení a doporučila nejdříve realizovat majetková jednání vedoucí k uzavření příslušných smluv se stávajícím vlastníkem.
Současně rada doporučila zastupitelstvu
města schválit příslušné rozpočtové opatření pro ﬁnanční krytí dodávky technologické části této akce a uzavření smlouvy
o dílo na technologickou dodávku s vybranou společností AQUA ENVIRO, s. r. o.,
Brno, za nabídkovou cenu 736.800 Kč včetně DPH, realizovat po dokončení uvedených kroků.
Správy budov Náchod, s. r. o.
– odvolání z funkce jednatele
a jmenování nového
9-0-0
RM v působnosti valné hromady odvolala k 1. 4. 2011 z funkce jednatele společnosti Správa budov Náchod, s. r. o., pana
Jana Samka. Novým jednatelem společnosti Správa budov Náchod, s. r. o., rada
města jmenovala s účinností od 1. 4. 2011
pana Jana Mojžíše.

TELEGRAFICKY:
RM schválila mandátní smlouvu se společností OK GROUP, a. s., se sídlem v Brně,
která se týká úspory na pojistném. 9-0-0
RM souhlasila s ﬁnančním příspěvkem
ve výši 5.000 Kč na 4. ročník putovní výstavy Ligy proti rakovině Praha. 9-0-0

Zastupitelstvo města 14. 3.
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
24 zastupitelů, tři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
15-5-4
ZM schválilo prodej pozemků na Plhově.
Předmětem prodeje jsou pozemky tvořící
bezprostřední okolí objektu čp. 1101 na Plhovském náměstí a navazujících objektů
bývalé Tepny na Plhově v ulici Za Továr-

duben 2011
nou směrem k ulici Příkopy. Na uvedených
pozemcích se nachází částečně chodníky
a veřejná zeleň včetně části místních komunikací. Žadatelé již užívají část pozemku 1962/7 pro parkování a mají částečně
pronajaty pozemky č. 1972/5 a 1972/7,
kde mají kromě parkování i venkovní posezení pro MURPHY‘S bar. Důvodem odkupu uvedených pozemků je zajištění obslužnosti objektu čp. 1101 a dále objektu,
který je částečně využit pro Náchodskou
strojírnu, a zbytek se v současné době stavebně upravuje s předpokladem využití
ﬁrmou Hronovský, která se zabývá dodávkami pro automobilový průmysl. Dobudováním areálu vznikne přibližně 300 pracovních míst. Pro činnosti ve zmíněných
objektech je potřeba prostor pro zásobování a parkování. Pozemky budou prodány za cenu dle znaleckého posudku s tím,
že budou geometrickým plánem odděleny části pozemků tvořící komunikaci ul.
Za Továrnou a ta zůstane v majetku města
Náchoda. V případě nerealizování záměru uplatní Město Náchod právo zpětného
odkupu za stejných cenových podmínek.
Realizace záměru musí být provedena nejdéle do 31. 12. 2011.
ZM současně pověřilo radu města
schválením ceny v místě a čase obvyklé
(tržní).

Rada města 22. 3.
Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Výroční zprávy mateřských škol 9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy
příspěvkových organizací MŠ Alšova, MŠ
Březinova, MŠ Vančurova a MŠ Vítkova.
MŠ Alšova – ředitelka p. Vladislava Domáňová, www.msalsova.wz.cz
MŠ Březinova – ředitelka p. Lenka Šimková, www.materskeskolky.cz/brezinova
MŠ Vančurova – ředitelka Bc. Lenka Klempárová, www.msvancurovanachod.cz
MŠ Vítkova – ředitelka p. Blanka Posnarová, www.skolka-beloves.topmedia.cz
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s Celním ředitelstvím Hradec
Králové na bezplatné užívání části pozemku p. č. 2024/1 v k. ú. Náchod v ulici
Českých Bratří pro parkování dvou služebních vozidel. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou.
6-0-3
RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s panem Jiřím Rathouským
na pronájem dvou místností v budově smuteční obřadní síně čp. 2009 v k. ú. Náchod.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou se
zpětnou účinností od 1. 4. 2011.
9-0-0
RM nesouhlasila s pokračováním prodeje objektu čp. 129 u starých lázní a doporučila tento prázdný objekt ponechat zatím v majetku města do doby zpracování
záměru města na obnovu lázní.
9-0-0
RM schválila vyhlášení prodeje čp. 163
v Riegrově ulici formou obálkové metody
s vyvolávací cenou 3 mil. Kč.
9-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
Revolvingový úvěr
9-0-0
RM souhlasila s jednáním s KB, a. s.,
na otevření zastupitelstvem schváleného revolvingového úvěru v objemu 38,5
mil. Kč.
RM schválila text Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení
na revolvingový úvěr.
Rozdělení ﬁnancí
z dotace Ministerstva kultury ČR 9-0-0
RM souhlasila s rozdělením dotace
z Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny
na zajištění statiky kostela sv. Vavřince
na Masarykově náměstí, restaurování
vitrážových oken radnice čp. 40, stavební úpravy schodiště radnice čp. 1 a opravu části kamenné zdi, ohraničující pozemek „Déčka“.
Úprava plochy u Harmonie I.
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku ﬁ rmy
TS Náchod, s. r. o., za cenu 37.050 Kč včetně DPH. Úprava bude v ploše cca 65 m²
a bude sloužit k lepší obslužnosti pečovatelského domu. Jedná se o prostor
od rybníčku směrem nalevo k Harmonii,
kde jsou veškeré přístupové komunikace.
V současné době je zde travnatá plocha.
Smlouvy o dotacích
na prevenci kriminality
9-0-0
RM schválila smlouvy o dotacích
na prevenci kriminality pro Občanské
sdružení Náchodské komunitní centrum
– 15.000 Kč, OS Dokořán – 30.000 Kč a OS
Laxus – 35.000 Kč.
Smlouvy o dotacích do 50 tis. Kč 9-0-0
RM schválila následující smlouvy o dotacích z rozpočtu města: Prima sezóna –
Klub PRANÝŘ (30.000 Kč), Český červený
kříž (10.000 Kč), Klub Vánek – psychorehabilitační kurs (5.000 Kč), Centrum soc.
pomoci HK – rodinná poradna (50.000 Kč),
Občanské poradenské středisko HK (10.000
Kč), Svaz důchodců (14.000 Kč), Oblastní
charita Červený Kostelec (20.000 Kč), Svaz
diabetiků (6.000 Kč), Společnost vozíčkářů (5.000 Kč), Sdružení zdravotně postižených místní organizace (25.000 Kč), Centrum služeb pro zdravotně postižené (6.000
Kč), Svaz tělesně postižených (10.000 Kč),
Tyﬂocentrum HK (5.000 Kč) a o. s. PFERDA – sdružení pro všestranný rozvoj osob
s mentálním postižením se sídlem v Rychnově nad Kněžnou (50.000 Kč).
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Konfederaci politických vězňů ve výši 5.000 Kč.
Projekt „Bio-odpady“
9-0-0
RM souhlasila se záměrem na zpracování projektu s pracovním názvem „Bioodpady“ tak, aby bylo možné jej předložit
se žádostí o dotaci do výzvy OPPS ČR – PR
2007 – 2013 pro rok 2011, tj. do 15. 6. 2011.
Předmětem společného projektu s polským partnerem městem Kudowa-Zdroj
bude mimo jiné zpevnění plochy pro
uchovávání bio-odpadů v místě dnešního
volného prostoru po betonárce ve Starém
Městě nad Metují.

Harmonie I., II. – vybudování chráněného bydlení pro imobilní občany 9-0-0
RM uložila Správě budov Náchod, s. r. o.,
nalézt vhodné prostory pro vybudování
chráněného bydlení pro imobilní občany
v spravovaných domech či bytech, které
jsou ve vlastnictví města Náchod.
Vytvoření jednoho funkčního
místa Městského úřadu Náchod 9-0-0
RM souhlasila s vytvořením jednoho
funkčního místa pracovníka čištění města odboru sociálních věcí a školství MěÚ
Náchod s účinností od 1. 4. 2011.
Počet zaměstnanců města zařazených
v MěÚ bude od 1. 4. 2011 celkem 167.
ZUŠ Náchod – stavební úpravy
9-0-0
RM souhlasila s návrhem zadání veřejné zakázky otevřeným podlimitním řízením na dokončovací práce „ZUŠ Náchod
– Stavební úpravy a přístavba čp. 247, Tyršova ulice“ a zajištění tohoto výběrového
řízení ﬁrmou RTS, a. s. Brno.
RM schválila zadávací dokumentaci
a výzvu k jednání v jednacím řízení bez
uveřejnění na ocenění stavebních změn
na uvedené stavbě se zhotovitelem stavby
společností Průmstav Náchod, s. r. o. Těmito změnami dojde ke snížení ceny díla přibližně o 4,5 mil. Kč.
Přeshraniční propagace
Náchoda a Kladské tvrze
9-0-0
RM schválila předložení projektu „Přeshraniční propagace Náchoda a Kladské
tvrze“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis.
RM schválila rovněž předložení projektu „Náchodem k turistickým cílům“
do Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis. Záměrem projektu je zvýšení informovanosti turistů o aktuální dopravní
situaci v Náchodě prostřednictvím webových stránek a kamer.
Správa budov Náchod, s. r. o. – schválení
manažerské a mandátní smlouvy 9-0-0
RM schválila Smlouvu mandátní s účinností od 1. 4. 2011 a Manažerskou smlouvu
s účinností od 1. 4. 2011 s nově jmenovaným jednatelem panem Janem Mojžíšem.
Zrušení výběrového řízení
na městské televizní vysílání
RM zrušila výběrové řízení „Městské televizní vysílání Náchod“.
9-0-0
RM schválila záměr vypsání nového výběrového řízení na „Městské televizní vysílání Náchod“.
6-0-3
RM schválila obsah odpovědi, která byla
zaslána šesti náchodským ﬁrmám na jejich dopis ze dne 11. 3. 2011.
8-0-1

TELEGRAFICKY:
RM pověřila členku zastupitelstva města Mgr. Soňu Markovou konáním občanských sňatků, vítáním občánků, výročí
zlatých svateb a jiných významných obřadů.
6-1-2
RM jmenovala Mgr. Lydii Bašteckou
členkou kulturní komise rady města.
9-0-0
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KRONIKA

Náchodský zpravodaj

O kouzelném dětství
na Babí (Malá recenze)

Kronika
V únoru se narodili:
1. 2.
2. 2.
3. 2.
6. 2.
9. 2.
11. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.
23. 2.
27. 2.
28. 2.

Michaela Šotolová
Karolína Pultarová
Marek Hodan
Tereza Čejpová
Karolína Vondroušová
Matěj Vejrek
Michaela Kostelecká
Julie Bubeníčková
Šimek Daniel
Nikol Bártová
Adam Kuba
Lucián Vittek
Anna Čisárová

V únoru byli oddáni:
11. 2.
Jan Andrejs, Náchod
Markéta Urbanová, Velké Poříčí
12. 2.
Václav Kloub, Roztoky
Tereza Matoušová, Krásná Lípa
18. 2.
Milan Pinkava, Jetřichov
Irena Lisičanová, Náchod

Obecní úřad Zábrodí a přátelé cestování Vás srdečně zvou
na X. ročník cestopisných přednášek a setkání cestovatelů

Cestománie
Sobota 23. dubna 2011 od 16.00 Horní Rybníky (budova Obecního úřadu)
Program:
16.00 Brahmaputra – dramatický příběh
pokusu o český prvosjezd indického veletoku (ﬁlm, Ladislav Moulis)
Maroko – tak trochu jiná Afrika
(Petr Šupich)
Norskými fjordy na kole
(Michal Banseth a Zuzana Blažková)
17.30 Alone on the wall / Sám ve stěně
– pokus o nejvyšší sólo výstup bez jištění (ﬁlm, P. Mortimer/N. Rosen, USA)
Honduras – učitelkou v zemi banánů
(Eva Řezníčková)
19.00 New Orleans – z kolébky jazzu
do nejzazšího koutu Lousiany
(diashow, Martin Mykiska)
Venkovní program:
(v případě příznivého počasí; volný vstup)
1. Slack-line – exhibiční vystoupení Slackshop highline teamu (před zahájením
a po skončení hlavního programu a mezi

jednotivými bloky + výuka balancu nad
zemí zkušenými profesionály)
2. Noční venkovní promítání (cca od 21.00):
Poslední lovci – drsný život domorodých
lovců velryb v Indonésii
(ﬁlm, Steve Lichtag)
Entre Nós / Mezi námi (animovaný ﬁlm,
Erick Grigorovski, Brazílie)
Doprovodný program:
– Divácká soutěž o atraktivní ceny
– Občerstvení s ochutnávkou tradičního
nepálského jídla dhal-bat
– Prodej knih a ﬁlmů cestovatele Martina
Mykisky
Výtěžek z akce bude použit na úhradu školného a základních potřeb tří indických dětí
v rámci charitního projektu Adopce na dálku.
Akci podporují:
LIGO, TF Press, SILVAGRO, Mapkupectví
KIWI, Pivovar Náchod, Agentura TAH,
Festival Expediční kamera, Hannah, DHL

Výstavy a koncert v Poklopu
Občanské sdružení Dokořán Vás zve
na právě probíhající výstavu v čajovně Poklop. V alternativních prostorách
vystavují žáci Základní umělecké školy
Dobruška, pod vedením Mgr. Karin Šnajdrové-Militké. Výstava potrvá do 8. dubna a hned 9. dubna zde bude vernisáží od
17.00 zahájena další umělecká prezentace děl skupiny mladých absolventek olomoucké Univerzity Palackého, katedry
Výtvarné výchovy.
Hudebně nás osvěží skupina Čabraka,
která vystoupí v rytmech na pomezí alternativní, etnické a staré hudby, v pátek 9. 4.
od 20.00 hodin. Cena vstupenek 60 Kč.
Více informací na www.dokoran.eu
Za Dokořán, o. s., Anka Žďárská

S mírným zpožděním bychom rádi
připomněli „babskou knížku“ paní Jiřiny Voltrové Dvě holky na stromě. Půvabné vyprávění o dvojici předškolaček
a jejich kouscích a zážitcích, jak je prožívaly zhruba před půl stoletím doma
na Babí (do roku 1950 samostatné obci,
od té doby součásti Náchoda). Knížka
vznikla z vyprávění paní učitelky Voltrové „jejím“ dětem v mateřské škole. Příběhy Inky a Ilonky se dětem tak líbily, že žadonily o pokračování i o opakování. A tak
paní učitelka (nyní už v penzi) svá vyprávění napsala a vlastním nákladem vydala v nakladatelství Evy Koudelkové Bor
(Liberec 2011). Výstižné ilustrace do knížky namalovala další „Babačka“ Hana Říhová. Bezpečně na nich poznáme nejen
babskou školu, ale i další místa a dokonce možná i některé osoby.
Vznikla krásná knížka, která pobaví
a potěší jak malé čtenáře, tak všechny ty,
kdo se chtějí osvěžit vzpomínkami na dětství, zejména prožité v malé obci se všemi
možnostmi, které s přírodou hned za plotem skýtá. Vždyť které dítě si nedělalo
„lesní pokojíčky“, nebálo se návštěvy u zubaře, netěšilo se na Vánoce, nepoznávalo svět a lidi kolem, byť dětskýma očima.
Na vesnici se žilo otevřeněji; „zatahovalo“
se při svatbách, o Velikonocích se udržovalo hodně zvyků, děvčata chodila s „lítem“,
zdobily a věšely se kolednice. Tak si s Inkou a Ilonkou můžeme znovu prožít jejich
poslední rok bezstarostného dětství před
nástupem do školy. Knížka je sice určena
dětem, ale upoutá každého, komu zůstala
v duši vzpomínka na kouzlo dětství. Pokud
se vám nepodaří knížku koupit v některé
z prodejen, můžete si ji zajistit na autorčině telefonu 605 141 285.
(AF)

Zápis do mateřských
škol pro rok 2011/2012
Zápis do náchodských mateřských
škol se uskuteční ve dnech 2. a 3.
května 2011 od 9.00 do 15.00 hod.
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím
řízení v případě osob, které osobně
pečují o dítě v pěstounské péči
3. vyjádření školského poradenského
zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
Kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna na webových stránkách mateřských škol nebo vyvěšena přímo
v jednotlivých mateřských školách
u vyhlášení zápisu.

duben 2011

ŠKOLY

ZŠ Náchod-Plhov

Poděkování ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě

zve do sportovní třídy:
– všechny dívky a kluky 4. třídy základní
školy (budoucí páťáky)
– všechny dívky a kluky, kteří ve školním
roce 2011/12 budou navštěvovat 2. st.
Vyberte si a využijte všeho, co nabízí v oblasti vzdělávání, sportu, individuálního
přístupu k žákům.
5. třídy – rozšířená výuka TV
– čtyři hodiny tělesné výchovy, jenda hodina plavání
– podzimní tréninkové soustředění
– zimní lyžařský kurz
– výuka, ve které mají své místo vzdělávání, sport, výchovy, projekty …
6.–9. třídy – rozšířená výuka TV
– 5 hodin tělesné výchovy
– podzimní tréninkové soustředění
– zimní lyžařský kurz
– vynikající podmínky pro veškerou
školní práci
Motorické testy do sportovní třídy se konají v úterý 19. 4. 2011 v 8.00 hodin.
Pro přijetí do sportovní třídy je třeba vyplnit a odeslat přihlášku a absolvovat motorické testy.
Více informací získáte:
– osobní návštěvou školy – rádi Vás
u nás ve škole přivítáme
– www.zsplhov.cz
– telefonicky – 491 427 252,
731 167 465
– od trenérů sportovních oddílů

ZŠ Komenského se jako všechny školy
již delší dobu řídí ve výuce svým školním
vzdělávacím programem. Součástí tohoto programu jsou i tzv. průřezová témata v práci školy. Témat je několik a záleží
vždy na metodickém orgánu, jaké téma
pro daný ročník zvolí. Učitelky třetích tříd
se na metodické schůzce dohodly, že v letošním roce se budou věnovat uplatnění
osobnostní a sociální výchovy dětí. Toto
průřezové téma seznamuje žáky s dovednostmi, které mohou využít v běžném životě. K vytváření dobrých vztahů k sobě
i k okolí, ke zdravému duševnímu a sociálnímu životu, k toleranci a pochopení druhých i sebe sama.
Na naší škole se podařilo zajistit podmínky pro vzdělávání dětí s různými vadami. Žáci se tak v přirozeném prostředí
školy setkávají s dětmi na vozíku, s berlemi apod. I pro tyto děti je kontakt s tzv.
zdravými velkým přínosem. Během prvního pololetí proběhlo ve třídách několik
besed a mnoho rozhovorů s dětmi na dané
téma. Společně s dětmi jsme řešili mnoho problémů týkajících se jejich vzájemných vztahů jak v rámci třídy, tak i školy i mimo ni. Zkušenosti dětí, se kterými
jsme se jako učitelky setkaly, jsou někdy
velmi překvapivé jak v kladném, tak i záporném slova smyslu. Při těchto besedách
se ukazuje, jak se naše děti mění, jaké si
vytvářejí názory, jak se na nich odrážejí
i postoje jejich rodičů.
Návštěva představení ZŠ a MŠ J. Zema-

Náchodské smyčce
opět zazářily
Dne 16. 3. se v ZUŠ B. Smetany v Novém Městě nad Metují, uskutečnilo okresní kolo soutěže základních uměleckých
škol ve hře na smyčcové nástroje.
ZUŠ Náchod vyslala do zápolení početnou skupinu 14 žáků, kteří předvedli vynikající výkony a po zásluze obdrželi hodnotná ocenění.
Je až neuvěřitelné, že 13 z nich získalo 1. místo! Deset prvních míst bylo ještě ověnčeno postupem do krajského kola.
Všem níže jmenovaným děkujeme za
skvělou reprezentaci, ale vděk musí být
vyjádřen i jejich skvělým pedagogům:
Lukáši Jankovi, Ladislavu Michalovi a Michaele Michalové, stejně tak i korepetitorce Kataríně Mazurové.
Housle:
1. místo s postupem – Jan Mokrejš, Štěpán Šafránek, Tadeáš Janko, Jan Hagara,
Viktor Tomek, Benjamin Sichrovský, Sára
Schumová, Veronika Kuhnová
1. místo (návrh na postup) – Ester Schumová, Eliška Štěpařová,
2. místo – Natálie Henclová
Viola:
Vojtěch Mrověc – 1. místo s postupem
Violoncello:
Jiří Prouza – 1. místo s postupem

na byla jedním z vrcholů našeho působení na děti. Měla velmi kladnou odezvu
a v následných diskuzích se opět potvrdilo, že naše děti mají srdíčko na pravém
místě a je jen na nás, dospělých, jak s touto obrovskou devizou naložíme. Názor dětí
vyjadřuje článek Lukáše Novohradského.
Za učitelky třetích tříd
Mgr. Alena Adámková
Před nedávnem jsme byli s naší třídou
a s třídami 3.B a 3.A na divadelním představení. V rolích herců se představily děti
s handicapem ze ZŠ a MŠ J. ZEMANA v Náchodě.
Byl to příběh o tom, jak Marie a Josef
putovali světem a jak se jim narodil Ježíšek. Děti se moc snažily a moc se nám to
líbilo. A snad všichni víme, že snaha se
cení. Byli bychom rádi, kdyby děti nacvičily další vystoupení.
Rádi bychom se přišli zase podívat.
Lukáš Novohradský 3.C,
ZŠ Komenského Náchod

Základní škola T. G. Masaryka v Náchodě
Již tradičně nabízí budoucím „šesťákům“ od září 2011 studium ve třídě s rozšířenou výukou (studijní třídě).
Pro žáky je připraven speciální studijní program, který nabízíme jako alternativu primy gymnázia žákům, kteří mají
zájem získat kvalitní vzdělání v prostředí základní školy.
Učivo je prohloubeno zejména v oblasti matematiky, českého jazyka, chemie, přírodopisu a fyziky. Podle zájmu si
od 7. třídy děti vybírají buď jazykový směr
(vedle angličtiny ještě další jazyk) nebo
rozšíření v matematice a přírodovědných
předmětech.
Žáci pracují tak, aby byl přirozenou
cestou rozvíjen jejich zájem o učení. Jsou
podněcovány k tvořivému myšlení, učí se
vzájemně spolupracovat i soutěžit, komunikovat, řešit problémové úlohy, experimentovat, vyhledávat a třídit informace,
používat počítač jako běžnou součást výuky a nacházet uplatnění získaných vědomostí v běžném životě. V každém ročníku zpracovávají a prezentují ročníkovou
práci na vybrané téma. Děti studijních
tříd jsou velmi úspěšné v různých soutěžích a olympiádách, ve kterých se umísťu-

jí na předních místech i v konkurenci studentů nižších gymnázií.
Po celou dobu školní docházky je zajištěna prostupnost mezi standardními třídami a třídou specializovanou. V případě potřeby nebo zájmu mohou tedy děti
přestoupit ze studijní třídy do třídy standardní a pokud se uvolní místo a žák(yně)
prokáže předpoklady, i naopak.
Podmínky přijetí:
– vstupní testy – (11. 5. 2011 od 8. hod.
– přihlášku je třeba doručit do 9. 5. 2011)
– nebo úspěšně složené zkoušky do primy gymnázia (žák nepřijatý pro velký
počet uchazečů), přijetí bez přijímacích
testů, pouze na základě pohovoru a předložení rozhodnutí z gymnázia.
V případě přihlášení nižšího počtu zájemců mohou být vhodní uchazeči přijati
i bez přijímací zkoušky, pouze na základě
prospěchu ze ZŠ.
Veškeré bližší informace lze získat
na webových stránkách školy nebo přímo v Základní škole T. G. Masaryka, Náchod, popř. na telefonním čísle 491 428
345, a na e-mailových adresách: Roman.
Odvarka@zstgmnachod.cz, Marie.Dlohoskova@zstgmnachod.cz
Vedení školy
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Zemřel
PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
Dne 25. února jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že ve věku nedožitých 69
let zemřel náš kolega, vynikající historik a archivář PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
Smrt jej zastihla náhle uprostřed rozepsané a nedokončené práce.
Narodil se 11. července 1942 v moravských Ivančicích. Po absolvování zdejšího
gymnázia v roce 1959 pokračoval ve studiu češtiny, dějepisu a klasické archeologie na ﬁlozoﬁcké fakultě v Brně.
Poté, co absolvoval vojenskou službu
a oženil se, pracoval do konce roku 1966
jako archivář v třeboňském státním archivu. Dalších pět let byl ředitelem Muzea v Dobrušce. Od této doby byla jeho
další životní dráha již natrvalo spojena
se severovýchodními Čechami. Redigoval
sborník Orlické hory a Podorlicko, měsíčník Kulturní kalendář Dobruška a organizoval vědecké konference o národním obrození v Podorlicku.
V roce 1972 přijal místo ředitele Jiráskova muzea v Hronově. Protože se angažoval v obrodném procesu let 1968–1969,
jeho postih v období normalizace na sebe
nenechal dlouho čekat a z místa byl propuštěn. I když byl v té době již doktorem
ﬁlozoﬁe, našla se pro něj pouze manuální práce.
Naštěstí již v roce 1974 získal místo
v archivu národního podniku Tepna Náchod, kde setrval téměř dvacet let a učinil
z něj odborné pracoviště na vysoké úrovni. Zapojil se do činnosti podnikových novin Tepna, v nichž publikoval řadu článků k dějinám podniku a jeho právních
předchůdců. Redigoval oddíl společenských věd sborníku Náchodsko od minulosti k dnešku a byl členem muzejních rad
v Hronově, České Skalici a Náchodě. Velký kus práce vykonal při zpracování dějin Tepny Náchod a celého bavlnářského
průmyslu.
Po pádu komunistického režimu se
stal členem Občanského fóra, později Občanského hnutí v Hronově, kde po několik volebních období úspěšně kandidoval

do městského
zastupitelstva.
Stál ve vedení královéhradecké odbočky
H i s t or ic k é ho
klubu, profesní
organizace Českých historiků. Spolupracoval se Státním
okresním archivem v Náchodě a přednášel učitelům a studentům.
Když byl v roce 1993 v důsledku počínajícího rozkladu textilního průmyslu v Náchodě ze svého místa propuštěn, našel
uplatnění jako zástupce ředitele v Okresním (později Regionálním) muzeu v Náchodě. V roce 1994 získal titul kandidáta věd. Když pak v roce 2006, po odchodu
do důchodu, vypomáhal muzeu jako průvodce v expozici, překvapoval mnohé návštěvníky svými mimořádnými odbornými znalostmi. Těmi ostatně ohromoval
i své kolegy a byl jim vzorem.
Předmětem jeho zájmu bylo národní
obrození, historie Orlických hor a Podorlicka, dějiny Dobrušky, Hronova a později s ohledem na jeho pozdější zaměstnání
dějiny továrního textilu. Výsledkem těchto jeho snah byla řada samostatných prací, z nichž některé jako Hronov a jeho muzeum vyšly dokonce v několika vydáních.
Stovky jeho článků a studií pak najdeme
v řadě populárních a odborných časopisů. Publikační činnost uskutečňoval často ve vlastním volnu a bez nároku na honorář. Byl autorem řady pečlivých recenzí
příspěvků svých kolegů. Uměl pochválit,
ale zároveň nekompromisně vytknout nedostatky a případně i stroze odmítnout
ledabyle odvedenou práci autora. Poctivost v historickém řemesle mu byla nade
vše. Právem se za všechny uvedené aktivity zařadil mezi nejlepší východočeské
historiky.
Své rodině, početným kamarádům, regionální historii a nám – spolupracovníkům – bude citelně chybět.
Regionální muzeum v Náchodě

Úspěch pěveckého oddělení ZUŠ Náchod
Ve dnech 21.–23. 3. se v Karlových Varech konalo celostátní kolo pěvecké soutěže
Karlovarský skřivánek. Již samotná účast,
tedy postup z regionálního kola, byla pro
naše dvě žákyně N. Stryhalovou a A. Zahálkovou velkým úspěchem. Mladší z nich, N.
Stryhalová, vybojovala skvělé druhé místo
ve své kategorii! Oběma patří dík za skvělou reprezentaci školy i města. Stejně tak
je třeba poděkovat třídní učitelce B. Čonkové, která obě děvčata na soutěž výborně
připravila, a též korepetitorům J. Štěrbákové, H. Písaříkové a P. Čermákovi.
(zm)

Dubnová výročí
V březnu jsme připomněli výročí
úmrtí Jiřího z Poděbrad (1471), v dubnu připomínáme, že Jiříkovo vojsko
(to byl ještě „jen“ zemským správcem) vytáhlo proti Koldovi a obsadilo (22. 4. 1456) město Náchod, Kolda
ze Žampachu pak držel ještě několik dní hrad, který se svými věrnými
„tajně“ vyklidil 3. května a odebral
se do Slezska, kde se nechal najímat
jako žoldnéř. Pro Náchod nastala
doba uklidnění. – Dne 17. dubna 1601
potvrdil císař Rudolf II. náchodským
měšťanům koupi rytířského statku
ve Slaném. Statek zůstal v majetku
města až do roku 1945, kdy Kladsko připadlo Polsku, které toto vlastnictví neuznalo. – 17. dubna 1721 se
strhla nad Náchodem velká bouře,
blesk udeřil do zámecké věže a zapálil ji. Po požáru byla věž snížena
a upravena do dnešní podoby.
V dubnu můžeme připomenout
i dvě výročí „stoletá“: 4. dubna 1911
se narodil spisovatel Václav Čtvrtek, „otec Rumcajse“ a dalších stále živých postaviček dětské literatury (a pak i večerníčků). O dvacet let
byl mladší „otec“ výtvarné podoby
Večerníčka i Rumcajse a dalších, výtvarník Radek Pilař (nar. 23. 4. 1931).
A 28. dubna 1911 se narodila operní
pěvkyně Maria Tauberová, jejíž zvonivý soprán jsme mohli kdysi v Náchodě obdivovat několikrát. – Dne
9. dubna 1891 se narodil geniální komik Vlasta Burian, jezdíval do běloveských lázní a hrávat tu i tenis. –
Sochař Zdeněk Kolářský (nar. 29. 4.
1931 v Kostelci nad Orlicí) vytvořil
sochu matky s dítětem, umístěnou
před plhovskou školou. – Dvojí „kulaté“ výročí má neoromantický básník Julius Zeyer. Narodil se 26. dubna
1841 a zemřel 29. ledna 1901. Zda byl
někdy v Náchodě, nevím, ale velmi se
mu líbilo na Hořičkách, kde připomínají několik jeho pobytů. Z jeho rozsáhlého díla žije už asi jen pohádkové drama Radúz a Mahulena.
O víkendu po prvním jarním úplňku (ten je letos 18. dubna) slavíme velikonoční svátky: Zelený čtvrtek, Velký pátek (Ukřižování), Bílou sobotu
(Vzkříšení) a pak Hod Boží velikonoční a u nás zejména velmi oblíbené velikonoční pondělí. – A nakonec ještě připomeňme smutné výročí: před
25 lety 26. dubna 1986 došlo k havárii černobylské atomové elektrárny. Její důsledky ovlivnily negativně
zdraví tisíců lidí ve značné části Evropy, podstatně zvýšená radioaktivita byla pak počátkem května i v našem regionu.
(AF)

duben 2011

Z HISTORIE

Kronikáři města Náchoda
4. Vincenc Fikr (2. část)
Vincenc Fikr se narodil 28. června 1859 v Náchodě, kde vychodil obecnou i měšťanskou školu a poté s vyznamenáním absolvoval učitelský ústav v Hradci Králové. Po maturitě v roce 1879 se
vrátil do svého rodiště a během let zde vystoupal po všech stupních pomyslného žebříku učitelské kariéry, až zakotvil na místě ředitele dívčí měšťanky. Pro tuto školu založil kroniku, jejíž
titulní list otiskujeme, a po celou dobu svého dlouhého působení na škole do ní pečlivě zapisoval. Vincenc Fikr byl mimořádně
oblíbeným a talentovaným učitelem, na kterého vděčně vzpomínaly celé generace jeho žaček. Spisovatelka Sida Volfová o něm
napsala tyto řádky: Byl rozeným pedagogem, nementoroval, ale sugestivní mocí třeba jen jediného slova, poznámky jakoby mimochodem ztracené, dovedl v duších žáků roznítit touhu, aby bezvadně dokázali, co od nich žádal. Neučil jen, nýbrž také vedl, osvětloval cesty,
nutil k přemýšlení a k sebekritice. Pamatuji se živě na okamžik, kdy
poprvé vstoupil do naší třídy. Zdálo se, že to vykoukl Karel Havlíček
Borovský ze zaskleného rámu. Táž čupřina vlasů nad čelem, právě tak přistřižený vous, brada téže formy. Byl jaksi nachmuřeně zamyšlen, úsečný, rázný. A řekl: „Budu Vás učit dějepisu a češtině, každý řádný Čech musí znát především svůj národ, jeho život a dějiny,
musí umět dokonale svou řeč, aby věděl, proč si jí má vážit a vystříhat se i nejmenšího zhanobení její čistoty.“ Naučil nás číst knihy s porozuměním a kriticky, učinil nám je nejvěrnějšími přáteli pro život.
Dne 28. ledna 1926 obdržel tehdy již téměř sedmašedesátiletý Fikr výměr pro odchod na trvalý odpočinek. Nečekal to a cítil se zaskočen.
Byl stále plný síly a chuti do učení, nikdy v životě nestonal, neviděl tudíž důvod proč odcházet.
Podal obšírně odůvodněné námitky, avšak marně. Dekretem zemské školní rady byl dán do trvalé výslužby od 1. března 1926. Bylo potřeba
narychlo předat školu a vyřídit řadu administrativních záležitostí, a tak řediteli pro krátkost
času nezbylo, než aby se rozloučil se žákyněmi
všech ročníků křídou napsaným vzkazem na vyhláškové tabuli na chodbě školy. A děvčata si ho
četla a opisovala na památku. Milé žákyně všech
osmi tříd! Dosavadní váš ředitel náhle dnem 1. března tohoto roku přeložen do výslužby. Proto se loučí
s vámi, milé dívky, tímto posledním listem. Rád pro
vás pracoval a doufá, že nikoliv nadarmo. Přičiníte
se zajisté, aby rostla dobrá pověst naší školy, na níž

jsem na 40 let působil. Buďte zdrávy, pilně se učte a dívčích ctností dbejte! Budu vás rád a často vzpomínati, vždyť jsem vás měl tolik
v upřímné lásce. Vzpomenete zajisté také vy starého ředitele? Dojista, vy jste byly vždy vděčny a ta vděčnost dívčí zmírní, věřte, bolest,
kterou mi nucený odchod způsobil. To na rozloučenou vám zůstavuje dosavadní váš ředitel.
Kromě školy pracoval Vincenc Fikr téměř ve všech kulturních
spolcích a institucích ve městě, byl členem městského zastupitelstva i městské rady a s jeho jménem je spojena řada iniciativních
návrhů, například na pojmenování nových ulic. Skvěle recitoval verše a přednášel na závažná dějepisná a vlastenecká témata. Nebylo snad v Náchodě žádného spolku, který by ho nezval
k vzdělavatelským přednáškám. Není zde místa vypisovat všechny Fikrovy aktivity, chci jen ještě zmínit jeho činnost literární.
Měl velký autorský a organizátorský podíl na dodnes vyhledávaném sborníku „Česká škola na Náchodsku“, připravil a uspořádal
první a bohužel také jediný „Sborník Muzejní společnosti v Náchodě“, jejímž byl zakladatelem. Přispěl do sborníku úvodní rozpravou a publikoval v něm rovněž archivní výpisy z historie Náchoda a okolí svého učitele Antonína Pinkavy, které pečlivě setřídil
a upravil. V Pamětním spisu k oslavě čtyřicetiletého trvání Spolku vojenských vysloužilců v Náchodě uveřejnil obsáhlou studii
„V Náchodě a okolí jeho za války r. 1866“, kterou sestavil z dochovaných pamětí a vzpomínek a proložil vlastním
autorským textem. Pro Památník na oslavu 50.
výročí založení městského sboru dobrovolných
hasičů v Náchodě zpracoval přehlednou studii
„Požáry v Náchodě“, zachycující všechny dostupné historické zmínky. Ačkoli nepublikoval samostatné větší historické práce, je jeho badatelská
a pořadatelská činnost pro náchodskou historiograﬁi důležitá.
Vincenc Fikr zemřel 14. prosince 1935. Náchodská veřejnost se s ním rozloučila mohutným pohřebním průvodem a jeho popel byl posléze uložen do rodinného hrobu poblíž kostela
sv. Jana Křtitele. Na závěr ještě maličkost. Fikr
se ve své skromnosti nenechal nikdy fotografovat a tak jediný snímek, který mám k dispozici,
je pamětní foto s učitelským sborem a žákyněmi IV. ročníku z kroniky dívčí měšťanky při jeho
odchodu do důchodu.
Mgr. Lydia Baštecká
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Město Náchod pomáhá Japonsku
Náchod spojuje historicky s touto zemí
náchodský rodák – architekt Jan Letzel,
který prožil významnou část svého života v Japonsku. Jan Letzel byl tvůrcem projektu Výstavního paláce v Hirošimě, jehož trosky se po výbuchu atomové bomby
v srpnu 1945 staly mírovým památníkem,
tzv. „Atomovým dómem“, který je zapsán
do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

V duchu myšlenky „kdo rychle dává,
dvakrát dává“ rozhodli radní 17. 3. 2011
o vyjádření solidarity s postiženými
obyvateli Japonska po ničivém zemětřesení a vlně tsunami formou peněžního
daru z rozpočtu města ve výši 20.000 Kč
na účet Českého červeného kříže. Výše
daru byla stanovena s ohledem na ustanovení zákona o obcích právě na částku
20.000 Kč, o jehož poskytnutí může rada
„rychle a operativně“ rozhodnout. Jednotliví členové Čtyřkoalice městského
zastupitelstva (ČSSD, Patrioti města Náchoda, TOP09 a Sdružení SNK – ED a VV)
se připojili věnováním částky 10.000 Kč
ze svých soukromých zdrojů.
Obě uvedené částky budou poukázány přímo na účet Českého červeného kříže (viz níže).
Místostarostové Tomáš Šubert a Drahomíra Benešová předali v pátek 18.
března dva symbolické šeky v celkové hodnotě 30.000 Kč v obřadní síni náchodské radnice ředitelce oblastního

spolku Českého červeného kříže v Náchodě paní Lence Zelené.
„Chtěla bych poděkovat za podporu města, Náchod je prvním městem v našem regionu, které se do pomoci Japonsku zapojilo,“
uvedla Lenka Zelená.
Finanční příspěvek lze poskytnout prostřednictvím sbírkového účtu ČČK č. ú.
222826/5500, v. s. 999 nebo zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem
DMS CCK na telefonní číslo 87777 (cena
1 DMS je 30 Kč, z nichž ČČK obdrží 27 Kč)
Podrobné informace najdete na http://
www.cervenykriz.eu/.
Další z možností, jak vyjádřit solidaritu, je na internetové stránce www.
japan.cz/zemetreseni možnost připojit
podpis pod vyjádření účasti obyvatelům
Japonska. Naleznete zde také informace
o sbírce, kterou organizuje Česko-japonská společnost se sídle v Praze na zmírnění následků katastrofy a pomoc postiženým. Pro Česko-japonskou společnost
pracuje i spisovatelka Olga Strusková,
která je autorkou knihy o náchodském
rodákovi Janu Letzelovi.

Solidaritu a účast s Japonskem vyjádřili také členové Komorní
hudby Náchod před koncertem Filharmonie Hradec Králové ve středu 16. března,
ve které hrají tři Japonky.
Členka výboru Komorní hudby Náchod paní Mgr. Lydie Baštecká koncert zahájila slovy: „Před 131 lety se téměř v těchto místech narodil chlapec jménem Jan Letzel.
Budoucí známý architekt, který si zamiloval Japonsko a strávil v něm skoro celý svůj
profesně velmi úspěšný život. Vyprojektoval v Japonsku desítky budov a v roce 1923 zažil v Tokiu silné zemětřesení. Častá zemětřesení a požáry však postupně zničily všechny jeho stavby a Japoncům po něm zůstaly pouze trosky bývalého Výstavního paláce
v Hirošimě, dnešní Atomový dóm. To, co se však dnes děje v Japonsku, nemá hluboko
do historie obdoby a myslím, že výše uvedené skutečnosti jsou pádným důvodem pro
nás Náchoďany, abychom s těžce zkoušeným Japonskem plně soucítili a pokusili se jakýmkoli způsobem pomoci. Prosím, využijme každý podle svých možností dárcovská
konta. A hlavně prosím, mějme Japonsko a jeho obyvatele na předním místě ve svých
myšlenkách a na prvním místě ve svých modlitbách.“

Město Náchod uspělo v soutěži Zlatý erb
Na slavnostním ceremoniálu dne
7. března 2011 byly za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France vyhlášeny výsledky krajského
kola soutěže Zlatý erb za nejlepší internetové prezentace samospráv v Královéhradeckém kraji. Webové stránky města
Náchoda získaly druhé místo v kategorii
měst. První místo v kategorii měst získal
Hradec Králové, v kategorii obcí obec Blešno. Hradec Králové zároveň obdržel cenu
za nejlepší elektronickou službu, která
spočívá v on-line rezervaci služeb magistrátu krajského města. Žernov na Náchodsku získal cenu veřejnosti. Celkem
se letos do soutěže Zlatý erb přihlásilo 22
měst, obcí a elektronických služeb. Loni
se v klání o nejlepší webové stránky utkalo v Královéhradeckém kraji 25 soutěžících. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude

vyhodnoceno na konferenci ISSS začátkem dubna v Hradci Králové.
Cílem soutěže Zlatý erb je podpořit
modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům
i speciﬁckým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických
médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České
republiky. Zlatý erb byl oceněn jako ﬁnalista světové soutěže Stockholm Challenge Award.
Město Náchod se již řadu let umísťuje na prvních třech místech této soutěže. O kvalitě zpracování internetových
stránek města – www.mestonachod.cz
– svědčí také jejich neustále se zvyšující návštěvnost, v průměru denně stránky
navštíví 1.500 uživatelů (přibližně 45.000
za měsíc).

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NÁCHOD – I. ETAPA
CZ.1.06/5.2.00/07.07013
Město Náchod realizuje od července
2010 stavební úpravy na veřejných prostranstvích sídliště u nemocnice v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod
– I. etapa“. Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
V rámci projektu dochází ke stavebním úpravám komunikací pro automobily a pěší, přístupových schodišť k domům,
modernizaci veřejného osvětlení a vybudování nových kontejnerových stání včetně zastřešení v ulicích Zelená, Bílá, Modrá a Růžová.
Z důvodu opravy teplovodu, kterou provádí společnost KA Contracting ČR, s. r. o.,
nebylo možné revitalizovat centrální část
panelového sídliště v loňském roce – stávající parkoviště. Zde budou práce probíhat ještě v letošním roce.
Na projekt zařazený do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice, budou navazovat další etapy revitalizace veřejných
prostranství. V letošním roce je v rámci
II. etapy plánováno dokončení stavebních
úprav přímo na sídlišti, vybudování komunikací, chodníků a veřejného osvětlení v ulici Duhovka, venkovní úpravy okolí MěSSS Marie a výstavba přístupového
schodiště u zimního stadionu.
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Výročí 20 let založení
Evangelické akademie v Náchodě
Dne 15. 3. 2011 Střední odborná škola sociální – Evangelická
akademie v Náchodě oslavila své 20. výročí založení. Škola byla
založena z iniciativy několika nadšených lidí v čele s panem farářem Jaromírem Strádalem. Jejich původním cílem bylo integrovat zrakově postižené žáky a připravit odborníky v oblasti
sociální práce. Škola vznikala v kontextu celkové obnovy a zakládání církevních škol v polistopadovém období na začátku devadesátých let.
U příležitosti oslav proběhla slavnostní bohoslužba pod vedením jednoho z prvních duchovních školy pana Michala Kitty.
Účastníci během bohoslužby popřáli škole dlouhodobé trvání,
hodně žáků a moudré učitele.
Po bohoslužbě následovala konference, během které se svými projevy vystoupili ředitel Ústředí Evangelické akademie pan
Martin Čech, místostarostka města Náchoda paní Drahomíra Benešová, ředitel školy pan David Hanuš a nakonec zakladatel školy pan Jaromír Strádal. Paní místostarostka hovořila o dobrých
vztazích a dobré spolupráci mezi školou a městem Náchodem.
Škola je umístěna v budově města a žáci konají odborné praxe
i v městských sociálních zařízeních.
Neopominutelnou událostí bylo poděkování panu Jaromíru
Strádalovi za vynikající dlouholetou pedagogickou a duchovní
práci s mládeží. K 20. výročí založení školy obdržel J. Strádal pamětní plaketu J. A. Komenského. Poděkování patří také učitelům a dalším zaměstnancům, zejména těm, kteří ve škole působí dlouhodobě a pomáhají jí. Právě s nimi škola překonala těžší

Stručná historie
Základní umělecké školy v Náchodě
Letošní šedesáté výročí vzniku náchodské „zušky“ a připravované zahájení výuky od září 2011 v nové, krásné a prostorné budově v nároží Tyršovy a Zámecké ulice přímo vybízejí k malému
ohlédnutí za dosavadní historií.
Náchod se může pyšnit bohatou hudební tradicí, přičemž zásluha o rozvoj hudebnosti občanstva a výuka hry na hudební nástroje ležela dlouho na bedrech kantorů, učitelů a ředitelů chrámových kůrů. Spojení hudby, školy a kostela bylo až do začátku
20. století zcela samozřejmé. Až po roce 1918 se začalo rozvíjet
specializované hudební školství a tehdy se také v Náchodě začalo poprvé uvažovat o zřízení spolkové nebo městské hudební
školy. Nicméně zůstalo jen u úvah, zato v nebývalé míře začalo
přibývat soukromých hudebních škol. Snad nebude bez zajímavosti uvést jména učitelů hudby, kteří zde působili ve třicátých letech. V abecedním pořádku to byli: Karel Burdych, Oldřich Čepelka, Zdeňka Hackerová, Anna Keroušová, Vilém Kubina, František
Mrština, Max Philipp, Joža Poláková, Josef Vejda a Josef Wünsch.
Jednoznačně mezi ostatními vynikala Čepelkova hudební škola,
založená v roce 1927 na dnešním Karlově náměstí. Byla nejen největší, ale byla vedena na moderních zásadách individuální výuky, učebních plánů, přijímacích zkoušek a bodovacího systému.
V roce 1936 přišel s novou iniciativou člen městské rady Alois Tašner, který zjišťoval zájem soukromých učitelů o případné městské
hudební zařízení. Vzhledem k politické situaci a vypuknutí války
zůstalo jen u pokusu. Až v souvislosti s postátněním soukromého školství po roce 1948 byla založena Hudební škola v Náchodě,
v níž se začalo vyučovat dnem 6. února 1951. Přípravou a organizací byl Místním národním výborem v Náchodě pověřen Oldřich Čepelka, který se stal prvním ředitelem školy (1951–1959).
Od samého začátku se škola potýkala s prostorovými problémy. Neměla vlastní budovu a byla nucena složitě využívat učebny
Jiráskova gymnázia a ZDŠ v ulici Komenského. Postupně se pořizoval inventář a hudební nástroje, budovala se knihovna a noto-

OHLÉDNUTÍ
chvíle, hlavně velmi náročné a opakované stěhování či přebíhání o přestávkách mezi budovami.
Další část oslav proběhla přímo ve škole. Škola měla pro hosty
připravené občerstvení a Den otevřených dveří. Účastníci oslav
měli možnost prohlédnout si budovu školy a společně posedět
u guláše a kávy s různými dobrotami. Mezi hosty se sešli bývalí
zaměstnanci školy, školní spirituálové, absolventi a další přátelé.
Šikovní žáci příjemně zpestřovali oslavy průvodním slovem,
písněmi i obsluhou hostů. Atmosféra byla velmi příjemná.
V ranních hodinách oslavám předcházel projektový den zaměřený na pomoc ugandským dětem. Všichni ze školy projevili
solidaritu s lidským utrpením ve vzdálené Ugandě a připravili
program, při kterém se s touto zemí a hlavně s jejími problémy seznámili a při kterém zorganizovali ﬁnanční sbírku, která
ugandským dětem pomůže. Tato akce patřila mezi mnoho dalších, kterými škola pomáhá potřebným. D. Hanuš, ředitel školy

vý archiv. V roce 1961 byly hudební školy přeměněny na Lidové
školy umění a kromě hudby se na nich začalo učit také výtvarné umění a tanec. V Náchodě stále ve vypůjčených prostorách.
Přes stísněné podmínky se však škole dařilo i za dalších ředitelů
Emilie Skalické (1959–1964), Václava Kováře (1964–1983) a Jana
Schejbala (1983–2007) poskytovat kvalitní výuku a získávat úspěchy. Teprve ve druhé polovině osmdesátých let bylo rozhodnuto
adaptovat pro potřeby školy budovu čp. 265 v Komenského ulici. Původní hostinec „U Faltů“, v němž byly po roce 1950 umístěny politické a odborové orgány, byl vyklizen a prošel rozsáhlou
přestavbou. Od 1. 9. 1990 byla původní LŠU statutárně změněna
na Základní uměleckou školu Náchod a od 4. 11. 1990 se konečně začalo vyučovat v samostatné budově. Na žádost restituentů, jimž město od roku 1991 platí za pronájem, byl od 1. 9. 2003
název školy rozšířen na Základní umělecká škola Jaroslava Falty. Zájem o studium utěšeně vzrůstá a současný ředitel Zbyněk
Mokrejš (od 2007) je znovu nucen řešit prostorové a provozní problémy. Přejme proto škole novou budovu, kterou jí město chystá
jako dar k 60. narozeninám a která jistě přispěje k jejímu dalšímu rozvoji a dalším úspěchům.
Mgr. Lydia Baštecká
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POUKAZ
V HODNOTĚ
1 000 Kč

Era půjčka

EA
na nákup v IK

Svůj domov
si jednoduše vybavíte,
jak chcete.
Era bydlení
Informujte se v pobočce Poštovní spořitelny
Náchod, Kamenice 109 nebo na vaší nejbližší poště.
Pokud si mezi 11. 4. a 8. 5. 2011 zažádáte
o Era půjčku na bydlení nebo Era hypotéku
a následně podepíšete smlouvu, zašleme vám
poukázku do IKEA v hodnotě 1 000 Kč.

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ
OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Era hypotéka

Era půjčka na bydlení
WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ | 800 210 210

Chcete být vidět?
vizitky, letáky, brožury
fotoknihy, kalendáře
samolepky a etikety
venkovní reklama
výstavní systémy
grafické a tiskové centrum

www.fotoar t.cz
tel.: 777 133 123
Komenského 393, 547 01 Náchod

 
 

 
    
Loc: 50°24'47''N, 16°9'32''E

Náchod, Komenského, po–pá 10–17 hod.
Tel.: +420 603 511 861
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bazar
dobrocinný
ˇ

od 11. do 15.4.2011

ve sboru Církve bratrské,
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)
Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte
na charitativní účely.
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu.
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980,
E-mail: bazarnachod@googlegroups.com

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK,
KNÍŽEK, ČASOPISŮ,
NEVHODNÝCH DÁRKŮ,
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ ČI
NĚKOMU POSLOUŽÍ.
Příjem zboží
Po 11.4. 11.00 - 17.00 hod.
Prodej:
Út 12.4.
St 13.4.
Čt 14.4.
Pá 15.4.

11.00 - 17.00 hod.
11.00 - 18.00 hod.
11.00 - 17.00 hod.
11.00 - 18.00 hod.

Výtěžek bude prostřednictvím Sboru CB v Náchodě darován:
občanskému sdružení HANNAH (www.org-hannah.org)
Sdružení pomáhá rodinám i jednotlivcům s dětmi v náhradní rodinné péči nebo těm, kdo se touto problematikou zabývají či o přijetí dítěte do NRP uvažují.

a Základní škole speciální, Jaroměř (www.zsspecaddjaromer.cz)
Zařízení je určeno pro žáky, kteří vzhledem k hloubce mentálního postižení nejsou schopni zvládnout učivo vzdělavacího programu „Zvláštní škola“.
Jedná se o děti, jejichž rozumové schopnosti jsou na hranici středně těžké až těžké mentální retardace.

PIJTE OTESTOVAT
NOVÉ PROLÉZAKY,
HOUPAKY A DALŠÍ
ATRAKCE na hišti

Vážení pátelé, zveme Vás již na desátý

SLET ARODJNIC
POD SEMAFOREM
na dtském dopravním hišti v Náchod – Blovsi
v sobotu 30.dubna 2011 od 18 hodin.
ARODJNICKÁ JÍZDA bude odstartována v 19 hodin
Zveme pedevším všechny náchodské arodjnice - ovládající mimo jízdy na
koštti i jízdu na kolekových bruslích, nebo na kolobžce.
Soutží se ve všech vkových kategoriích.
Dodržování pravidel provozu tento veer na DDH mimoádn neplatí
Mžete si také opéci vuty u malého táboráku a po jízd se posilnit
v „OBERSTVENÍ POD SEMAFOREM“.

PO SETMNÍ VŠECHNY ARODJNICE SPÁLÍME !

Čarodějnické veselí
na Dobrošově
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TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:

Zahradní dům Ratibořice
=D]iPHFNìPVNOHQtNHP

9ìVWDYDKLVWRULFNìFKNRĀiUNśDSDQHQHN
9tNHQG\RGRGGRKRG
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ČÍNŠTINA

– dr. byt 1+1 v Jaroměři (50 m2) nová výstavba, zděný, 3. p., výtah, pěkné
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (50 m2) Zavadilka, výtah, komora, udržovaný
– dr. byt 3+1 v Náchodě (73 m2) Borská ul., prostorný, lodžie, plast. okna
– dr. byt 3+1 v Náchodě (79 m2) Karlův kopec, zděný, lodžie, plast. okna
– dr. byt 3+1 v Náchodě (70 m2) nové zd. jádro, kuchyň, plast. okna, lodžie
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec Koubovka (81 m2) zděný, plast.okna, balkon
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (60 m2) nová fasáda, zatepleno, lodžie, n. okna
– dr. byt 3+1 v Jaroměři – Ptáky (70 m2) zděné, vl. plyn. kotel, velká lodžie
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (88 m2) lodžie, komora, 3. p., vše nové, Nábřeží
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2) bude komplet. revitalizace, panel
– byt 1+1 v OV v Náchodě (41,6 m2) zděný, prostorný, plast. okna, dř. kolna
– byt 2+1 v OV (68m2), Jar.-Josefov (U Letiště), 2. p., panel, umakart, lodžie
– byt 2+1 v OV (69m2), Hradec Králové, po rekonstrukci, lodžie, 3. p. z 3
– rodinný dům Jaroměř 3+1, 1024 m2, klidná vilková čtvť, 2x garář, skleník
– rodinný dům Jaroměř centrum – obchodní zóna, k bydlení i podnikání
– RD – prodejna a 3+1 v Jaroměři nám. (230 m2), centrum – obchodní zóna
– ½ rod. dvojdomku Jaroměř 4+1, 992 m2, garáž, lukrativní lokalita, dohoda
– rodinný dům Vlkov u Jaroměře 4+1, 846 m2, kompl. rekonstrukce, bazén
– rodinný dům Jaroměř 2+1, 1237 m2, po rekonstr., krásné klidné místo
– rodinný dům Rasošky 2x 4+1, 2505 m2, garáž, dobrý stav, klidné místo
– rodinný dům + restaurace Heřmanice 3+1, 2+1, 8172 m2, 2x garáž
– RD 4+kk a 3+kk Jasenná, 3000 m2, zděná stodola, část. rekonstrukce
– rodinný dům – novostavba 3+1 v Zaloňově u JA, 1784 m2, krásné místo!
– řad. rodinný dům Česká Skalice 4+1, 191 m2, GA, 2x lodžie, část. rekon
– vila „zámeček“ u České Skalice 4 byt. jednotky, 30 533 m2, GA, park
– r. d. – restaurace v Litíči (Nová Amerika), 2854 m2, podnikání s bydlením, golf
– rodinný dům – novostavba 4+kk České Meziříčí, 885 m2, dobrá lokalita
– rodinný dům – novostavba 6+kk České Meziříčí, 704 m2, před kolaudací
– rodinný dům – novostavba 4+kk Opočno, 512 m2,Ořechovka,garáž,záruka
– rodinný dům – novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m2, na klíč,
– RD – novostavba Slavětín n. M. 4+kk, 860 m2, zděné, krásné místo, HK18km
– rodinný dům – chalupa Horní Rybníky, 512 m2, krásné a klidné místo
– rodinný dům – chalupa Červený Kostelec, 848 m2, velká zděná stodola
– rodinný dům – chalupa Litoboř 6+1, 1402 m2, po rekonstrukci, 3x koupelna
– rodinný dům – chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné místo
– rodinný dům Nové Město n. M., 2950 m2, ke komplet. rekonstrukci
– rodinný dům Slavoňov u N. Města n. M., 5+1, 2268 m2, též jako chalupa
– rodinný dům Horní Radechová 7+1, 568 m2, po rek.,bydlení/podnikání
– řadová garáž v Jaroměři-Josefově, 18 m2, dobrý stav, vlastní pozemek
– st. pozemky 1414 m2 a 1359 m2 Kramolna-Lhotky, el.,plyn na hranici
– st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M. – Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce
– st. pozemky 14505 m2 + les 7437 m2 Červený Kostelec, u centra, klidné
– st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné
– st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě
– st. pozemek 700 m2 Jaroměř, klidné místo v zástavbě rod. domů
– st. pozemek 1058 m2 Jaroměř, voda+el., oploceno, klidné místo
– st. pozemek 1858m2, Pohoří, stavba 2 RD, pěkné místo, sítě, asfalt. cesta
– st. pozemek 2122 m2 Lejšovka, u HK, sítě na hranici, klidné krásné místo

770.000 Kč
790.000 Kč
1,095.000 Kč
1,249.000 Kč
990.000 Kč
1,200.000 Kč
1,100.000 Kč
1,280.000 Kč
1,200.000 Kč
890.000 Kč
990.000 Kč
563.000 Kč
2,249.000 Kč
2,050.000 Kč
3,295.000 Kč
3,750.000 Kč
1,720.000 Kč
2,000.000 Kč
2,222.000 Kč
2,750.000 Kč
2,800.000 Kč
2,100.000 Kč
2,200.000 Kč
2,095.000 Kč
3,600.000 Kč
980.000 Kč
2,190.000 Kč
1,750.000 Kč
2,590.000 Kč
2,730.000 Kč
2,690.000 Kč
1,350.000 Kč
1,490.000 Kč
3,120.000 Kč
990.000 Kč
1,320.000 Kč
1,290.000 Kč
1,790.000 Kč
48.000 Kč
530 Kč/m2
990 Kč/m2
270 Kč/m2
249.000 Kč
690.000 Kč
581.000 Kč
640.000 Kč
650.000 Kč
590 Kč/m2

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

ZIMNÍ ZAHRADY
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
HLINÍKOVÁ OKNA, DVEŘE, FASÁDY
projekty a zateplování budov

zimní slevy
losování o zájezd
montáž zdarma

www.proplast-k.cz
tel.: 777 113 408
proplast@proplast-k.cz

PROPLAST K s. r. o.
Polní 468
Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 472 927

PROPLAST K s. r. o.
Areál IDA 843
Malé Svatoňovice
tel./fax: 499 886 131

duben 2011
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MC Hopsáček

Sbor dobrovolných hasičů Běloves zve

DUBEN
14. 4. Retro focení v MC – objednávky na e-mail či telefonicky
– možno si vybrat čas v rámci celého dne, fotíme dopoledne i odpoledne. Fotograf p. Hurdálek.
11.–22. 4. Velikonoční tvoření – dopoledne i odpoledne sledujte
www.hopsacek.cz nebo si napište na e-mail: hopsacek@seznam.cz

23. dubna 2011 na dopravní hřiště Běloves
od 8.30–17.00 hod. na

„Memoriál Jirky Beka“
IX. ročník pohárové soutěže družstev MH v disciplínách
CTIF

a „Běloveský kilo“
II. ročník pohárové soutěže dorostenců
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Klub SUN Náchod, obþanské sdružení

Komerþní banka Náchod - 78-8963820227/0100
Bližší informace na tel.: 608970406 Simona Hlavatá
PĜihlášku zasílejte na email: hopsacek@seznam – uvećte jméno, pĜíjmení, Rý, bydlištČ, ZP
www.hopsacek..c
Cena zahrnuje stravování, pitný režim, spotĜebovaný materiál

SídlištČ u nemocnice,výmČník tepla

Zelená 157, 547 01 Náchod, IýO: 26659280

Klub SUN Náchod, o.s.,

mateĜské centrum HOPSÁýEK
poĜádá pro dČti od 6 do 12 let

/(71Ì7É%25
8ëUVWRPC5CICTOCVJW
8ëUVWRPC5CICTOCVJW
6.8. – 12.8. 2011
cena: 2300,-- Kþ

Kapacita tábora max. 30 dČtí

Místo: Chata Horní Malá Úpa þ.p. 61 – Chata U Floriána, PSý 542 27
PĜedbČžné pĜihlášky a podrobnČjší informace v Klubu SUN, na e-mail: hopsacek@seznam.cz
nebo tel 774 740 314 Míša Matoušková
Z dĤvodu omezeného poþtu míst doporuþujeme zaslat pĜihlášku nejpozdČji do konce dubna.

¨

www.hopsacek.cz

KLUB SUN Náchod
'ďWVNìNOXE Hopsáþek
ZVE :

28.4. 2011
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Doprovodný program (dle počasí): Rafty na Metuji, lanová dráha, kouzelník Miloš Malý, Pěchotní srub Voda,
Hitrádio Magic. Programová změna vyhrazena.
Občerstvení zajištěno! Vstup zdarma!
Informace: www.sdhbeloves.webnode.cz

Mladí hasiči
z Bělovsi na soutěži v Havířově
V sobotu 26. února se děti z oddílu MH Běloves zúčastnily
22. ročníku halové pohárové soutěže mladých hasičů, která byla
současně XX. ročníkem neoﬁciálního Mistrovství Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska. Čekala je uzlová štafeta, štafeta dvojic a štafeta 4×40 m s překážkami. Soutěže se účastnilo 52 družstev starších žáků, družstev mladších bylo 32. Běloveské děti si vedly velmi dobře, mladší žáci se umístili na pěkném 17. místě a starší
na místě 19. K dosaženému úspěchu gratulujeme! Více informací a video ze soutěže naleznete na www.sdhbeloves.webnode.cz.
Ing. Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Náchodě.
Každý z vás je rodičem a jistě uděláte co nejvíce pro to, aby se u nás jezdilo bezpečněji.

„I VAŠE DĚTI JEZDÍ PO SILNICI“
Každý občan motoristicky vyspělého státu by měl získat základní informace, tedy
nezbytné znalosti, dovednosti a návyky bezpečného jednání a chování při chůzi a jízdě
v silničním provozu. Touto přípravou je nutno
začít co nejdříve – v rodině, mateřské škole i během povinné
školní docházky.
Desetileté děti mohou již samostatně jezdit na kole po silnici
a podle vyhlášky jsou již řidiči nemotorových vozidel se všemi
právy a povinnostmi. Dopravní výuka a praktický výcvik na dětském dopravním hřišti je nejúčinnější formou dopravní výchovy dětí. Důležitá je především dopravní výchova dětí v rodině.
Naše dětské dopravní hřiště v Náchodě – Bělovsi (DDH) patří k největším a nejhezčím v ČR. Provozovatel „AMK-BESIP DDH
Náchod“ je držitelem certiﬁ kátu systému jakosti ČSN EN ISO
9001.2001 pro dopravní výchovu a prevenci nehodovosti silničního provozu.
Zaměřujeme se především na pravidelnou výuku dopravní
výchovy 4. tříd ZŠ celého náchodského okresu a na dopravní
soutěže mladých cyklistů. Každým rokem se vystřídá při výuce
na DDH v pětihodinových cyklech cca 3 000 dětí. Hřiště je v rámci výuky otevřeno dopoledne i pro náchodské mateřské školy.
Dalších více než dvaceti akcí, organizovaných na hřišti, se zúčastní také přes tři tisíce dětí a dospělých.
Hřiště neslouží jen pro dopravní výchovu dětí, ale každý
den odpoledne a o víkendech je otevřeno pro širokou veřejnost
– hlavně pro rodiče s malými dětmi a školáky.
V r. 2009 jsme postavili krásný dřevěný přístřešek s lavicemi
a stoly, do kterého se vejde při výuce v nepříznivém počasí celá
třída dětí. Kromě ozvučení hřiště a fungujících semaforů máme

nově v provozu i blikající signalizační zařízení na železničním
přejezdu. Hřiště je vybaveno dostatečným počtem laviček, ohništěm, je stále čisté a udržované. V roce 2010 se ve spolupráci
s Městem Náchod podařilo vybavit hřiště dalšími novými certiﬁkovanými atrakcemi pro děti (prolézačky, houpačky, kolotoč,
hopsadla, pískoviště).
I letos si můžete naplánovat návštěvu dětského dopravního
hřiště při pořádání již tradičních akcí v termínech:
23. dubna „Pohár CTIF“ Memoriár Jirky Beka – pohárová soutěž
družstev mladých hasičů.
28. dubna „Čarodějnice s HOPSÁČKEM“ soutěže, opékání.
30. dubna „SLET ČARODĚJNIC POD SEMAFOREM“ soutěže na koloběžkách, opékání.
19. května „Okresní dopravní soutěž mladých cyklistů základních škol“
21. května „DEN S POLICIÍ“ ukázka činností policie, hasičů a celého záchranného systému.
květen-červen „DĚTSKÝ DEN“ pro mateřské školky, školy a školní družiny
1.–2. června „Krajská dopravní soutěž mladých cyklistů základních škol“
7.–8. června „Krajská dopravní soutěž speciálních škol“
29. září „POHÁR STAROSTŮ“ okresní dopravní soutěž žáků 5. tříd
1. října „SETKÁNÍ MINIKÁR po mnoha a mnoha létech“
8. října „Setkání veloduší“
říjen „LOUČENÍ S LÉTEM“ pro mateřské školy, náchodské školy a rodiče s dětmi
Rádi vás uvítáme v krásném a klidném prostředí dětského dopravního hřiště v Náchodě-Bělovsi.
Milloš Beneš, AMK-BESIP DDH Náchod
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Jarní jednorázový svoz odpadu

SKAUTI
Svátek sv. Jiří
24. dubna na Sv. Jiří nevylézají jen
hadi a štíři, také všichni skauti u slavnostních ohňů se schází! Svatý Jiří
– drakobijec je totiž patronem skautského bratrství, symbolem statečnosti, ochráncem bezbranných a strážcem
dobra a spravedlnosti nad zlem. A jak
Jiří k přízvisku drakobijec přišel? V jezeře u města Silena se skrýval drak, často přicházel k městským hradbám a jedovatým dechem ohrožoval obyvatele.
Aby si draka lidé usmířili, nosili mu
ovce. Avšak po nějaké době již zvířata
nebyla a lidé se museli losem obětovat
sami. Jednoho dne padl los i na královu jedinou dceru. Už ji vedli k jezeru,
když kolem jel rytíř Jiří. Kopím zasáhl
draka a zkrotlého ho přivedl do města.
Jiří byl oddaný křesťan, a proto požádal obyvatele, aby se dali pokřtít. Když
tak učinili, draka zabil. Čeští skauti ctí
patrona například na nádvoří Pražského hradu u sochy sv. Jiří, v kostelech se
slouží mše zasvěcené tomuto svatému,
mnoho skautů se schází u slavnostních táborových ohňů a některé skautské oddíly jsou dokonce po Jiřím i pojmenovány.
V Náchodě letos oslavíme největší skautský svátek s předstihem. Slavnostní oheň vzplane již v neděli 17. dubna od 17.00 před skautskou klubovnou
na zámku. http://nachod.skauting.cz/

Skautský Karneval
a Country bál na Lipí
V sobotu 12. 3. se v Hostinci U Nováků
na Lipí opět sešli skauti a skautky z celého Náchoda. Konalo se zde tradiční karnevalové odpoledne, které bylo uspořádáno pro nejmenší skauty – vlčata a skautky
– světlušky. V hostinci i nejbližším oko-

Město Náchod prostřednictvím Techodebírány pouze výjimečně, je nutnických služeb, s. r. o. provede v dubnu lené, aby občané využívali tzv. „zpětnétošního roku pravidelný jednorázový svoz
ho odběru“ starých pneumatik u jejich
nebezpečných a objemných odpadů
prodejců a nezatěžovali zbytečně rozJedná se o následující odpady:
počet města!
a) kumulátory, nádoby od barev, znečiš- b) nábytek, sanitární zařízení, koberce
těné štětce, zářivky, výbojky, televiatd.
ze, elektrické spotřebiče, chladničky c) větve, listí, tráva.
a mrazničky (spotřebiče nerozebírejte
Stavební odpad se nesváží (tento odpad
a předávejte kompletní), barvy, moto- je možno za úplatu uložit přímo ve sběrrové oleje a ﬁ ltry. Pneumatiky budou ném dvoře)!!!
Harmonogram svozu:
Pátek 15. dubna 2011
Klínek prodejna .............................................................................. 16.30–16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu) ..................................................................... 16.55–17.10 hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa)........................................................ 17.25–17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště) .......................................................17.45–18.00 hod.
Ruská ul. .......................................................................................... 18.15–18.30 hod.
Sobota 16. dubna 2011
Dobrošov – náves ............................................................................. 8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny......................................................................... 8.20–8.35 hod.
Lipí – náves ....................................................................................... 8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice u prodejny .................................................. 9.00–9.15 hod.
Kladská(parkoviště u Pekáren) ..................................................... 9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny.........................................................................10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy .......................................................................... 10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní ................................................................................10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí naproti zastávce ČD .................................................. 11.15–11.30 hod.
Běloves 1. Máje (k Brodu) .............................................................. 11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka) ............................................................... 12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner) .......................................12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka).................................................. 13.05–13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.) ................................................................. 13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště).......................................................... 13.50–14.05 hod.
lů. Ti měli pro všechny, kteří se sem přišli
pobavit, připravenou spoustu zajímavých
her a soutěží, ve kterých bylo možné získat i nějakou tu odměnu.
Večer se v sálu hostince konal Country bál, určený nejen pro starší skauty
a skautky z Náchoda a vzdáleného okolí, ale i pro přátelé a příznivce skautingu a společenské zábavy. Kromě tance,
ke kterému přijela zahrát skvělá kapela
Sopen z Hajnice, zde byla k pobavení i bohatá tobola a půlnoční překvapení v podobě soutěže párů.
http://nachod.skauting.cz/

Sběr železného šrotu!
pořádá Sbor dobrovolných
hasičů Náchod

lí byla k vidění nejrůznější sorta bytosti z pohádek, knížek, ﬁlmů, jiných světů
a vše to vedli šmoulové v čele s Taťkou
Šmoulou.
Celým programem, jenž trval přibližně dvě hodiny, provázela skupinka Šmou-

PÁTEK 29. 4. 2011 od 15.00 hod.
TRASA – Náchod – Nový Svět – Klínek
– Staré Město – Skalka – Bražec
SOBOTA 30. 4. 2011 od 9.00 hod.
TRASA – Náchod – Třešínky – Nad Pivovarem – Sídliště SUN – Plhov – Ikarie
– Malé Poříčí
V případě většího množství je možné se telefonicky domluvit na tel. čísle: 491 405 230
nebo e-mailu: hasici@mestonachod.cz

Jarní úklid
Tak jako každoročně i letos v průběhu měsíce dubna proběhnou jarní úklidy
města a příměstských částí. Na základě
požadavků občanských rad bude možno
v Technických službách Náchod objednat
velkoobjemové kontejnery.
Kontaktní osoby:
MěÚ Náchod – Gabriela Horníková
tel.: 491 405 240
Technické služby Náchod – Zdeněk Macek,
tel.: 491 401 988, 731 151 724
K dnešnímu dni jsou požadavky
z následujících lokalit:
1. 4. Náchod, Na Strži 1580-1
15. 4. Pavlišov
Běloves, Běloveská 1671-4
Plhov, Havlíčkova 1115
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Kuželky – program na měsíc duben

Házená

2. 4.

So 2. 4. 10.00 hod.
Sokol Vršovice Praha
II. liga muži SVČ
So 2. 4. 12.30 hod.
Sokol Vršovice Praha
I. liga ml. dorost Čechy
So 2. 4. 15.00 hod.
KH Kopřivnice
I. liga st. dorost
So 2. 4. 17.30 hod.
TJ JM Chodov
I. liga muži
So 9. 4. 10.00 hod.
HC Kolín
II. liga muži SVČ
So 9. 4. 12.30 hod.
Loko Č. Budějovice
I. liga ml. dorost Čechy
So 9. 4. 15.00 hod.
Tatran Bohunice
I. liga st. dorost
So 9. 4. 17.30 hod.
TJ Sokol Kostelec n. H. HK
I. liga muži
So 16. 4. 9.00 hod.
TJ Turnov
OP starší žáci
So 16. 4. 9.00 hod.
TJ Turnov
OP mladší dorost „B“
So 30. 4. 10.00 hod.
HC Dukla Praha jun.
II. liga muži SVČ
So 30. 4. 12.30 hod.
HC Dukla Praha
I. liga ml. dorost Čechy
So 30. 4. 15.00 hod.
HC Dukla Praha
I. liga st. dorost
So 30. 4. 17.30 hod.
Tatran Litovel
I. liga muži

8. 4.
9. 4.
22. 4.

so

9.00
11.00
15.00
pá 17.00
19.15

III. liga ž
I. liga ž
I. liga m
Divize
Vých. přebor

SKK Primátor Náchod – TJ Odry
SKK Primátor Náchod – KK Šumperk
SKK Primátor Náchod – TJ Luhačovice
SKK Primátor Náchod C – TJ Rychnov n. Kn.
SKK Primátor Náchod D – TJ Týniště

so 10.00
14.00
pá 17.00
19.15

III. liga m
III. liga m
Divize
Vých. přebor

TJ Č. Kostelec – TJ Neratovice
SKK Primátor Náchod – Loko Trutnov
SKK Primátor Náchod C – V. Mýto
SKK Primátor Náchod D – Hylváty

Sportovec roku 2010
V pátek 18. března byly na slavnostním
večeru v Městském divadle Dr. Josefa Čížka předány ceny nejúspěšnějším sportovcům, kolektivům a trenérům za rok 2010.
O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodlo hlasování odborníků.
Nejzářivější hvězdou slavnostního galavečera se stal trialový závodník a reprezentant České republiky Jiří Svoboda. Ten
si za své výkony v uplynulém roce vysloužil od odborníků suverénně největší počet
bodů, což mu také zajistilo vítězství v nejprestižnější kategorii dospělých. Kromě
odborníků se do hlasování mohli zapojit

rovněž čtenáři Náchodského deníku. Vítězem této ankety se stal Viktor Tomek,
plavec TJ Delfín Náchod, jemuž odevzdalo hlas celkem 47 čtenářů ze 187 platných
hlasovacích lístků.
Zasloužené ocenění si převzali i další
sportovci. Mezi mládeží nebylo pochyb
o vítězství dalšího náchodského plavce
Pavla Janečka.
Ocenění nejlepších kolektivů ovládly
náchodské mažoretky, mezi dospělými atletické svěřenkyně Aleše Žďárského, který pak ovládl anketu trenérů.

Výsledky ankety
Sportovec okresu Náchod 2010:

Družstva – mládež
1. Seniorky SK Rubena Náchod
(mažoretkový sport) – 55 bodů
2. Mladší žáci ČOS Krčín
(národní házená) – 41 bod
3. Žákovský pár ČOS Náchod
(akrobatický rokenrol) – 30 bodů
Trenéři
1. Aleš Žďárský (75 bodů) – atletika
2. Mgr. David Šnajdr (39 bodů) – atletika
3. Bc. Hana Filipová, DiS. (36 bodů)
– rokenrol
Mimořádný výkon
Jan Fišer (enduro)
Jakub Novota (skeet)
Vladimír Vitver
(závody automobilů do vrchu)

Jednotlivci – dospělí
1. Jiří Svoboda (280 bodů)
– motocyklový trial
2. Jiří Havrda (257 bodů) – bench-press
3. Oldřich Fiala (242 body) – stolní tenis
Jednotlivci – mládež
1. Pavel Janeček (147 bodů) – plavání
2. Anna Bergerová (83 body)
– mažoretkový sport
3. Michaela Broumová (56 bodů)
– atletika
Družstva – dospělí
1. Ženy SK Nové Město nad Metují
(atletika) – 78 bodů
2. Muži SKK Primátor Náchod (kuželky)
– 58 bodů
3. Muži ČOS Krčín (národní házená)
– 28 bodů

Čtenářská anketa Náchodského deníku
– Viktor Tomek (47 hlasů)

Krytý plavecký bazén
v Náchodě bude v sobotu
2. dubna 2011 uzavřen
pro veřejnost z důvodu konání plaveckých závodu O Modrou stuhu
Města Náchoda.
Děkujeme za pochopení.
Sportovní zařízení města Náchoda

duben 2011
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Jiráskova chata Dobrošov

Státní zámek Náchod
Po dlouhém zimním spánku se pomalu probouzejí i medvědi
Dáša s Ludvíkem v zámeckém příkopu a to nám připomíná, že
se blíží začátek letošní turistické sezony.
V měsíci dubnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů druhého patra a Malého okruhu o víkendech od 10.00 do 16.00 hodin, v ostatních dnech prohlídky možné pro objednané skupiny deseti a více osob.
Kulturní akce v dubnu 2011:
16.–17. 4. 2011 ve Dnech kulturních památek prohlídky Piccolominské expozice oživené historickou hudbou v podání ZUŠ
Police nad Metují.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Více informací na www.zamek-nachod.cz nebo na tel. 491 426 201.

ICC informuje
Od letošního roku začínáme prodávat vstupenky na akce pořádané agenturou MP – pořadatel koncertů v kostele v Horní Brusnici, který však letos přesouvá své akce na zimní stadion v Nové
Pace. Jako první se představí: Michal David – koncert 7. 5.
Další předprodej:
Miroslav Donutil – cestou necestou – 27. 4., Hronov
Monogram – koncert 8. 4., Náchod – klub UFO
Z. Bína a J. Urbanec – koncert 22. 4., Náchod – klub UFO
XINDL X – koncert 8. 4., Hronov
J. Svěcený – koncert 20. 5., N. Město n. M.
V prodeji nová jarní sada pohledů J. Škopka z Jaroměře.

Nabídka víkendových akcí
1. 4. Každé 6. pivo zdarma (to není apríl!)
8. 4. Zabijačkové hody
15. 4. Víkend pro rodiny s dětmi – 1 pití za korunu!
22. 4. Velikonoční speciality s božkovskou bitvou!
29. 4. Tatarák
30. 4. Čarodějnice s Primátorem
1. 5. Prvomájové překvapení

Srdečně Vás zvou Pepa a Jirka, kuchaři
Marcela a Vladimír Štěpánkovi, chataři
Rezervace a informace na tel. 775 086 305
www.jiraskovachata.cz

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
až 5O OOO Kč
měsíční splátky

na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu

M. Machová

nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Přehled kulturních akcí

k03-86-5x59_CMYK.indd 1

16.2.2011 12:34:44

v dubnu 2011 v Regionálním muzeu Náchod
Stanislav Kulda: obrazy a graﬁka
Ve dnech od 2. dubna do 1. května 2011 mohou návštěvníci v budově stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu obrazů a graﬁky náchodského rodáka
S. Kuldy. Vernisáž se koná v pátek 1. dubna 2011 v 16 hodin. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
V dubnu je otevřeno denně mimo pondělí 10–12.00, 13.30–16.00
hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047,
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo
nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@
seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stomatologická pohotovost
2. a 3. 4.
9. a 10. 4.
16. a 17. 4.
23. a 24. 4.
25. 4.
30. 4.
1. 5.

MUDr. Helena Ansorgová
Červený Kostelec
MUDr. Renata Čábelková
Hronov
MUDr. Blanka Filipová
Nové Město nad Metují
MUDr. Blanka Grummichová
MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Město nad Metuj
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Město nad Metují

Sokolská 317
tel.: 491 462 800
Jiřího z Poděbrad 937
tel.: 491 482 911
Komenského 10
tel.: 491 472 721
Studnice 31
tel: 491 422 104
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Náchodská 145 Stavostroj
tel.: 491 476 176
Náchodská 145 Stavostroj
tel.: 491 476 176

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

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

LS Dìtem pro radost
v sobotu 2. a 9. dubna

Kašpárek a Jaga baba

PROGRAM
DUBEN
www.decko-nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
VÍKEND HER – „GENOM“
– Vižňov u Meziměstí
8.–10. 4. pro instruktory, začínající vedoucí a pro všechny, kteří si rádi hrají a chtějí poznat nové aktivity, hry a zážitkové
programy, jejich pravidla, využití v práci s oddílem, spousta legrace a zábavy,
cena: 490 Kč, sleva 60 Kč do 4. 4., informace: Gerd Weinlich, tel.: 775 223 292
KERAMIKA „na zkoušku“
pátek 15. 4. od 16 hodin pro rodiče s dětmi do 7 let, hravá dílnička, ve které si
společně vyzkoušíte práci s keramickou
hlínou a vytvoříte si originální dekoraci
(v případě zájmu bude keramika probíhat
pravidelně jako kroužek), s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstup volný, informace a přihlašování: Bc. Tereza Išová, tel.:
774 223 296
VELIKONOCE 2011 aneb O poslušných
kůzlátkách a dědu Nevědovi
15.–17. 4. víkendová akce v Déčku pro
děti od 6 do 12 let, „Velikonoce nanečisto“, hry, hrátky a soutěže venku i uvnitř,
estetické, sportovní i tábornické aktivity
cena: 340 Kč, informace: PhDr. Jaroslava
Nývltová, tel.: 775 223 291
KURZ PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ
zotavovacích akcí – Vižňov u Meziměstí
15.–17. 4. akreditovaný kurz pro vedoucí,
kteří se chystají v létě na pobytové tábory.
Úspěšní absolventi získají osvědčení nutné pro případné čerpání dotace státu/KHK
na tábor, cena: 800 Kč, zkrácená forma pro
pedagogy 700 Kč, informace: Bc. Gerd Weinlich, tel.: 775 223 292
VELIKONOCE SE ZAJDOU
– velikonoční prázdniny
21.–22. 4. pro děti od 6 do 10 let, denní
program 8–16 hodin, velikonoční tvoření,
výroba dekorací, zábavné zaječí hry atd.,
s sebou jídlo na celý den (možno dát oběd
na ohřátí), přezůvky, pracovní oděv, oblečení na ven, pět vejdunků, nutné se přihlá-

sit do 20. 4., cena: 60 Kč na každý den (materiál na výrobu a program, pitný režim)
informace: Bc. T. Išová, tel.: 774 223 296
PODMOŘSKÉ VELIKONOCE
– pobytový tábor Vižňov
20.–24. 4. pro děti 6–15 let, poznáte nejen
tradiční české zvyky, ale i podmořský svět
plný lagun, korálů, perel a mořských živočichů, hry a soutěže v přírodě i v budově, netradiční zážitkové ,,bojovky“ a programy, barvení vajíček, pletení pomlázek,
velikonoční mrskut, sádrové masky, tajuplné hry, disko-karneval, cena: 980 Kč, informace: Gerd Weinlich, tel.: 775 223 292
TANEČNÍ VELIKONOCE V DÉČKU – víkendový seminář plný moderního tance
22.–24. 4. Jump dance, House, Crump, Popin, Lockin, Hip-hop, New style – sedm
tanečních lekcí vedených profesionálními
lektory, ubytování a stravování v Déčku.
Cena 800 Kč. Informace: Jaroslav Karásek,
tel.: 723 871 858
OTVÍRÁNÍ ŘEK ÚPY A METUJE
23.– 24. 4. v sobotu s havlovickým vodníkem otevřeme Úpu a pak ji sjedeme na raftech a nafukovacích kánoích do Ratibořic, v neděli otevřeme v Náchodě Metuji
a pojedeme do Nového Města nad Metují,
program pro milovníky vodácké turistiky, vhodné pro děti, mládež i rodiny, lodě,
pádla, vesty i helmy jsou zajištěny, cena
za den 250 Kč/dospělý, 150 Kč/dítě. Nutná přihláška předem u ing. L. Pohankové,
tel.: 608 812 232.
ČARODĚJNIČKY pro malé dětičky i jejich rodiče a babičky – v zahradě Déčka
30. 4. 2010 od 16 hodin čarodějnický program se soutěžemi o letecký průkaz, taneční vystoupení, vyhlídka z tajemné
věže Déčka, opékání buřtů a čarodějnický oheň, cena 30 Kč/dospělý, 20 Kč/kostýmovaný čaroděj/ka. Informace: Ing. L. Pohanková, tel.: 608 812 232.
Z pohádky do pohádky
– výstava výtvarných prací
do 30. 4. si můžete prohlédnout výstavu
na téma „Za zvířátky do pohádky“ (obrázky jsou od dětí z MŠ a ZŠ, kroužků Déčka)
v prostorách SVČ Déčko během otevíracích hodin, hlasování v anketě o nejhezčí obrázek, vstup volný.

a v sobotu 16. dubna

Kouzlem do øíše brouèkù
Pøedstavení zaèínají v 15 hodin.
Srdeènì zveme malé i velké diváky.

www.detemproradost.com

MÁCÍČEK
JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA S TERKOU
4. 4. dvě skupiny od 9 a 10 hodin (v jedné
max. 8 maminek), vstupné: 30 Kč (maminka + dítě ), nutné se přihlásit do 1. 4. 2011
FOCENÍ DĚTÍ
8. 4. od 9.30 hodin je třeba se přihlásit
na nástěnce u MC a dodržet daný čas
AKUTNÍ STAVY V DĚTSKÉM VĚKU
12. 4. od 16 hodin přednáška v Klubu ICM,
řada dobrých rad při onemocnění dětí,
lektor MUDr. Pavlína Neumanová, vstupné: 30 Kč
CVIČENÍ PRO ZDRAVÉ NOŽIČKY
13., 19., 29. 4. od 9.30 hodin
Máte ploché nožičky a nevíte, jak správně cvičit? Přineste si s sebou balónek „ježečka“a zacvičte si s námi. Cvičení je zařazeno v rámci týdenního programu pro
každou skupinku, vede rehabilitační sestra Markéta Hodovalová. Informace: Martina Hladíková, tel.: 774 635 232.

HNÍZDO
Pondělí 4. 4. 16.00–17.00 Simulátor F1
Přijďte si zajezdit formule 1 a zažít pocit
opravdového závodníka.
Úterý 5. 4. v 15.00 Logické hry
Přijď si provětrat mozkové závity a vyzkoušet různé logické hry a úlohy.
Středa 6. 4. v 16.00 Turnaj v kris krosu
Přijďte si k nám zahrát tuto hru s písmenky a procvičit tak slovní zásobu.
Čtvrtek 14. 4. v 15.30 Turnaj v pexesu
Přijďte si zahrát tuto známou hru a třeba vyhrajete.
Pátek 22. 4. v 17.00 JAM
Vezměte s sebou nějaký ten nástroj, co
vydává zvuk (klidně i plechovku s rýží
a drobet té fantazie a přijďte si zaimprovizovat do klubu.

duben 2011

Senior klub „Harmonie 2“
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové
čtvrtky v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme
v dubnu 2011 při následujících programech:
7. 4. ve 14 hod. „Kde kvetou citróny“ – nejkrásnější pobřeží
a ostrovy Evropy, promítání pro nás připravil p. Josef Zavřel
14. 4. ve 14 hod. Na kolech a lodích Polskem a Litvou – snímky z cesty doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt
21. 4. ve 14 hod. Mořský svět v San Diegu, Kalifornie – II. část
(delfíni, lachtani…), promítání pro nás připravil p. Otto Mach
28. 4. ve 14 hod. se sejdeme na „JARNÍ VESELICI“, která je
pro všechny seniory, kteří si rádi zazpívají i zatančí při hudbě
p. Františka Čížka – FRČÍ. Občerstvení zajištěno, dobrou náladu
s sebou!
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové
výboru MO SD v Náchodě.

Klub vojenských důchodců
6. 4. od 14 hod. ve Vatikánu – CESTOMANIE po „Česku“, promítání z výletu v r. 2010 – Morava II. část

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

13. 4. 11.00–17.00 hodin pořádá odbor sociálních věcí a školství
MěÚ, SZdP Náchod a ZO neslyšících: Den otevřených dveří pro
sluchově postižené. Přítomni budou odborní poradci ze SNN
Praha, zástupce ﬁrmy Widex, spolu s výstavkou historických sluchadel a kompenzačních pomůcek. Najdete nás v budově Městského úřadu (OS) Palachova 1303 ve 2. patře (výtah je v provozu).
Po dlouhé době je možnost konzultací i vyzkoušení kompenzačních pomůcek. Audiogram si vezměte s sebou.
2. 5. 2011 pořádáme celodenní zájezd do Polska
Trasa zájezdu: Krzeszów – Cisteriánský klášterní kostel panny
Marie, kostel svatého Josefa se slavnými freskami M. Wilmana,
mauzoleum Svidnisko-Javorských knížat; Lázně Szczawko – promenáda, park, hala na pití léčivých vod; Zámek Ksiaž – výstava květin, prohlídka zámecké oranžerie s teplomilnými rostlinami; Stroužné – posezení v rybárně s ochutnávkou opečeného
pstruha. Odjezd je v 7.00 hodin od bývalé jídelny Tepna, návrat okolo 18. hodiny. Cena zájezdu je 200 Kč pro členy a 210 Kč
pro nečleny sdružení. Závazné přihlášky nejpozději do 15. dubna přijímá p. Otto Volhejn, tel. 603 949 721 nebo p. Věra Máslová, tel. 775 671 344 každou středu v 13–15 hodin v naší klubovně sdružení.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve všech prostorách zámecké jízdárny výstavu
Ruské malířství 19. a počátku 20. století
přízemí zámecké jízdárny (4. 3. – 6. 11.)
Daniel Reynek – fotograﬁe
ochoz zámecké jízdárny (4. 3. – 1. 5.)
Mojmír Preclík (1931–2001) – plastiky, kresby, fotograﬁe
kabinet kresby, graﬁky a fotograﬁe (4. 3. – 1. 5.)
Otevřeno denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.

Velikonoce v Rusku – 16. 4. 2011
Jednodenní tvořivý program pro rodiče s dětmi přiblíží
Velikonoce v Rusku i v našem regionu. Velikonoční dílna
s vyprávěním proběhne ve dvou blocích od 10 do 13
a od 14 do 17 hodin. S sebou si přineste vyfouklá nebo
uvařená vejce a vhodné oblečení na vyrábění. Rezervace je
nutná na tel. 491 427 321 nebo mailem:mesnerova@gvun.cz
Více na www.gvun.cz.

KULTURA | CÍRKVE

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod, farář Zdeněk Kovalčík, telefon 491
426 223, mobil faráře 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.
cz. Úřední hodiny: pondělí a středa 9–12 a 13–16.30 hod. Jinak
kdykoli po domluvě. Bohoslužby: neděle 9 hod. Biblická hodina:
pondělí 16.30 hod. Velikonoční bohoslužby: 21. 4. – Zelený čtvrtek – 17 hod., 22. 4. – Velký pátek – 17 hod., 23. 4. – Bílá sobota
– 17 hod., 24. 4. – Hod Boží velikonoční – 9 hod., 25. 4. – Pondělí
velikonoční – 9 hod. Sběr oděvů pro Diakonii Broumov pouze v sobotu od 9 do 11 hod. Prosíme, abyste v jiné dny a hodiny věci nenosili!

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
jáhen Václav Smola 775 936 317, www.nachod.farnost.cz, email:
farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa
od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne
7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 10.15. Křížové pobožnosti v kostele sv. Vavřince v postním období jsou
ve středu po odpolední mši sv. a v pátek od 17.30 hod. Příležitost k přijetí svátostí smíření v kostele sv. Vavřince před ranní
a večerní mši sv.; ve dnech 15. a 16. 4. od 15.00 do 18.00 hod.;
ve dnech 18. do 20. 4. od 9.00 do 10.00 hod a od 15.00 do 18.00
hod. Existuje možnost navštívení nemocných knězem v předvelikonoční době. Zájemce o návštěvu a přijetí svátosti prosíme o telefonickou domluvu termínu a místa. Příležitost ke společnému
přijetí svátostí pomazání nemocných bude ve dnech 19. a 20. 4.
při mších sv. v kostele sv. Vavřince. Na Zelený čtvrtek bohoslužba
v kostele sv. Vavřince bude v 18.00 hod., na Velký pátek v 16.00
hod a na Bílou sobotu v 19.00 hod.; na neděli a Pondělí velikonoční jako v každou neděli, kromě kostela sv. Michaela, kde na Pondělí velikonoční nebude mše sv. Povídání o Bohu a zpívání pro
nejmenší děti „Andělka“ je v pátek od 17.00 hod. na děkanství.
Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek po večerní
mši sv. na děkanství. Setkání s výukou sebeobrany se uskutečňuje v sobotu po večerní mši sv. na děkanství. Všem čtenářům
Zpravodaje a občanům Města Náchoda jménem naší farnosti přeji krásné, spokojené, požehnané prožití velikonočních svátků.
P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka, děkan.

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 se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při shromážděních. farář M. Bárta.

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

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

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

* * *
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
informuje na DUBEN 2011
Noci s Andersenem se 1. dubna 2011 zúčastní
výherci soutěže Cesta k Andersenovi.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 5. 4. v dopoledních hodinách.
WI-FI od října v naší knihovně pro vás.

BRÝLE – Zapomněli jste si doma brýle a přesto byste si rádi přečetli noviny nebo si
vybrali knihu podle svého? Žádný problém. Oční optika Havlová věnovala do knihovny
čtvery brýle na čtení (1,5 až 3,5 dioptrií), které si můžete půjčit ve studovně.

Náchodská univerzita volného času – 2. semestr
4. 4. Historik Vladimír Wolf – „ Jan Kolda ze Žampachu“ (kino Vesmír 14.00)
21.4. Jaderná fyzička Dana Drábová – „Člověk, energie a jaderná energetika“
(knihovna 14.00 a 16.00)
Výstavy – Hala:
31. 3. – 7. 5. Čtení je fajn
Výstava prací studentů Jiráskova gymnázia v Náchodě.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 31. 3. v 16.00 hodin.
3. – 6. 4. Jarní výstava ZŠ a MŠ Josefa Zemana

Oddělení pro děti
5. 4. – 30. 4. Markétčiny obrázky
Výstava obrázků a keramiky Markétky Macháňové.
Studovna:
Výstava ilustrací Markéty Vydrové
Modrý Poťouch a jiné laskavosti je prodloužena do 30. 4.
Výtvarné dílny v dětském oddělení
11. 4. 14.00 Jarní dílnička pro kluky a holky
19. 4. Druhé setkání klubu Maceška

11. 4. v 17.00 vás zveme na přednášku s promítáním „Mongolsko“
Po zemi stepí, koní a trav, která je třikrát větší než Francie, ale kde je jedna železniční trať, jeden člověk na kilometr čtvereční, v zimě -40 a v létě +40°C.
O cestě na pomoc sirotčinci vám budou vyprávět Jaroslav Přidal a Eliška Rozsívalová.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.
mknachod.cz.
(Vo)

Mongolsko
M!stská knihovna Náchod,
1. poschodí (odd!lení pro d!ti)
Pond!lí 11.dubna 2011 v 17.00

Cestopisné promítání inženýra a lékaKky

Jaroslava Pidala a Elišky Rozsívalové
Cesta na pomoc sirotLinci v hrdé Kíši stepí, koní a trav, tKikrát vNtší než Francie, kde
je jedna železniLní traP, 1 LlovNk na kilometr LtvereLní, v zimN -40 a v létN +40 oC.

Měsíčník Náchodský zpravodaj.
Vydává Město Náchod, IČO: 00272868,
Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod.
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Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda,
Michal Kudrnáč, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková
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Titulní foto Bc. Martin Hurdálek.
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duben

1. pátek pouze v 16 hod.
2. so, 3. ne pouze v 15.30 hod.
4. pondělí pouze v 16 hod.
5. úterý pouze v 16 hod.
6. středa pouze v 17 hod.

HOP (HOP – USA – 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR i v celém světě!!!

1. pátek pouze ve 20 hod.
2. sobota pouze v 17.30 hod.
3. neděle pouze v 17.30 hod.

LONDÝNSKÝ GANGSTER (LONDON BOULEVARD – USA/Velká Británie 2010)

1. pátek pouze v 18 hod.
4. pondělí pouze ve 20 hod.
5. úterý pouze ve 20 hod.
6. středa pouze v 19 hod.

VEM SI MOU DUŠI (MY SOUL TO TAKE – USA 2010)

2. sobota pouze v 19.30 hod.
3. neděle pouze v 19.30 hod.
4. pondělí pouze v 18 hod.
5. úterý pouze v 18 hod.
7. čtvrtek pouze v 19 hod.

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ (NO STRINGS ATTACHED – USA – 2011)

Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez. Animovaná komedie o zraněném velikonočním králíčkovi, který žije na Velikonočním ostrově a od slunka východu do slunka západu má velet armádě zajíců a kuřat, kteří jako na běžícím páse vyrábějí sladkosti a vajíčka pro všechny děti... On však uteče z domova a „za tenhle dobrý skutek“ bude po zásluze potrestán, protože jeho život se v tu
chvíli promění v sérii katastrof... Komedie úplně pro všechny!!! České znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.iwantcandy.com
Mládeži přístupný
Ne každý kriminálník chce být gangsterem... Opustil věznici s dobrými úmysly a znovu se zapletl se svou minulostí, je vtažen do života ﬁ lmové hvězdy, která se schovává před hordou fotografů a reportérů. Přitahován její krásou a zranitelností, rychle se ujímá role jejího ochránce... Colin Farrell a Keira Knightleyová v hlavních rolích romantického krimi ﬁ lmu. České titulky.
Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmeurope.cz
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!!!

Navštivte ospalé městečko Riverton, ve kterém koluje legenda o sériovém vrahovi s rozpolcenou osobností… Patnáct let to byla jen povídačka pro děti – nyní se začíná stará přísaha sedmi
vražd neznámým útočníkem naplňovat… Napínavý hororový thriller mistra hrůzy a napětí režiséra Wes Cravena (mj. ﬁ lm Vřískot). České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč.
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.iamrogue.com/mysoultotake
Mládeži do 15 let nepřístupný

Premiéra v ČR!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Patří kamarádství do postele? Žádné lhaní, žádné žárlení - přátelství má své výhody! Natalie Portmanová a Ashton Kutcher v hlavních rolích romantické komedie režiséra Ivana Reitmana (ﬁ lmy „Krotitelé duchů“, „Junior“ nebo „Šest dní, sedm nocí“). České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.nostringsattachedmovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

DALŠÍ ROK (ANOTHER YEAR – Velká Británie 2010)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Režisér Mike Leigh, šestkrát nominovaný na Oscara, občas přezdívaný jako „antropoloog s kamerou“, přichází s další skvělou studií lidských osudů. A v čase, který se odehraje ve ﬁ lmu, mu
na to stačí jeden rok… České Titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.aeroﬁlms.cz a na www.anotheryear-movie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let
8. pátek pouze v 19 hod.

ČERNÁ LABUŤ (BLACK SWAN – USA 2010)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Co všechno byste obětovali pro sen? Psychologický thriller, zasazený do prostředí newyorské baletní scény, zavádí diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se
kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou... V hlavní roli vynikající Natalie Portmanová, která získala Zlatý glóbus i Oscara za rok 2010 za nejlepší ženský herecký
výkon v hlavní roli. V dalších rolích Vincent Cassel, Mila Kunisová a Winona Ryderová. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.foxsearchlight.com/blackswan/
Mládeži do 15 let nepřístupný
7. čtvrtek pouze v 17 hod.
8. pátek pouze v 17 hod.
9. sobota pouze v 15.30 hod.
10. neděle pouze v 17.30 hod.

MÁMA MEZI MARŤANY (MARS NEEDS MOMS - USA - 2011)

9. sobota pouze v 17.30 hod.
10. neděle pouze v 15.30 hod.

GNOMEO A JULIE (GNOMEO AND JULIET – USA/Velká Británie 2011)

9. sobota pouze v 19.30 hod.
10. neděle pouze v 19.30 hod.
11. pondělí pouze v 17 hod.
12. úterý pouze v 17 hod.
13. středa pouze v 19.15 hod.

JSEM ČÍSLO ČTYŘI (I AM NUMBER FOUR – USA – 2011)

11. pondělí pouze v 19.15 hod.
12. úterý pouze v 19.15 hod.
13. středa pouze v 17 hod.

LÁSKA A JINÉ ZÁLEŽITOSTI (LOVE AND OTHER DRUGS – USA 2010)

14. čtvrtek pouze ve 20 hod.
15. pátek pouze ve 20 hod.

FIGHTER (THE FIGHTER – USA 2010)

16. sobota pouze ve 20 hod.
17. neděle pouze v 18 hod.

KRÁLOVA ŘEČ (THE KING‘S SPEECH – USA 2010)

14. č, 15. pá pouze v 18 hod.
16. sobota pouze v 18 hod.
17. neděle pouze ve 20 hod.
18. pondělí pouze v 19 hod.

VŘÍSKOT 4 (SCREAM 4 – USA 2011)

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

RIO (RIO – USA 2011)

19. úterý pouze v 19 hod.

JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT (JACK GOES BOATING – USA 2010)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

I máma potřebuje trochu prostoru... Milovi unesou Marťané maminku a plánují, že ukradnou její „maminkovství“ pro své vlastní potomky. Proto podnikne výpravu na záchranu své maminky a zažije divoké dobrodružství, které zahrnuje cestování načerno na vesmírné lodi, řízení komplikované víceúrovňové planety a ovládnutí mimozemského národa a jejich vůdce... Film je
uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/marsneedsmoms/
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

I s malým trpaslíkem můžete zažít velké dobrodružství... Rodinná animovaná dobrodružná komedie, u které se budou bavit úplně všichni, od tvůrců Shreka 2 (režisér) a Madagaskaru (scénárista) s písněmi Eltona Johna. Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 120 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.gnomeoandjuliet.com
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!!!

Tři lidé zemřeli. Kdo bude číslo čtyři? Napínavý thriller o pozoruhodném mladém muži, který je na útěku před nemilosrdnými nepřáteli, usilujícími o jeho život. Režisér D.J. Caruso (ﬁ lmy
Oko dravce nebo Disturbia) předvádí thriller plný akčních scén a napínavý ﬁ lmový zážitek s povědomými středoškolskými hrdiny, kteří se ocitají přímo uprostřed smrtícího pronásledování... České titulky. Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://ﬁndnumberfour.com/
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Komedie plná citů a lásky... V hlavních rolích Jake Gyllenhaal a Anne Hathawayová. On je charismatický ﬂink, je obchodním zástupcem léku Viagra, ona je krásnou a talentovanou umělkyní
– a oba se nacházejí pod vlivem základní drogy: lásky. Režie Edward Zwick. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let
Skutečný příběh boxera Mickyho Wara (v podání Marka Wahlberga) a jeho neuvěřitelný vzestup ke slávě. Drama o úsilí, lásce a hrdosti protkané vytříbeným humorem, bylo oceněno dvěma Zlatými glóby za rok 2010 a je právem považováno za jeden z nejvydařenějších snímků loňského roku – na svém kontě má i dva Oscary za rok 2010. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.theﬁghtermovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele... Skutečný životní příběh otce současné britské královny - krále Jiřího VI, který se po abdikaci svého
bratra stává plnohodnotným nástupcem a držitelem anglického trůnu. Kvůli své koktavosti ho však okolí považuje za neschopného... V hlavní roli vynikající Colin Firth, v dalších rolích Helena Bonham Carterová, Geoffrey Rush a Derek Jacobi. Film byl vyhlášen nejlepším britským nezávislým ﬁ lmem roku 2010, získal Zlatý glóbus za rok 2010 a stal se i nejúspěšnějším ﬁ lmem
při letošním udílení Oscarů za rok 2010 – z dvanácti nominací získal čtyři Oscary – za nejlepší ﬁ lm, režii, původní scénář a C. Firth za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. České tituly. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.kingsspeech.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D. Premiéra v ČR!!!

Nové desetiletí. Nová pravidla... Uplynulo deset let a Sidney Prescottovou, která se dala dohromady hlavně díky svému psaní, navštíví zabiják Ghostface... Neve Campbellová v hlavní roli volného pokračování mysteriózního thrillerového hororu. Režie se opět ujal tvůrce předchozích dílů – mistr napětí a hrůzy – Wes Craven. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmeurope.cz a na www.scream-4.com
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!!!

Papoušek Blu není jako ostatní ptáci – nikdy se nenaučil létat. Nalezne odvahu jít za svými sny? Animovaná rodinná komedie o papouškovi z Minnesoty, který se ocitl „jako poslední svého
druhu“ v barevné a roztančené Brazílii, je od tvůrců trilogie Doba ledová. Film je uváděn v českém znění a dominuje mu fantastická 3D animace! Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 140 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.rio-themovie.com
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Romantická komedie podle stejnojmenné divadelní hry z Broadwaye v režijní prvotině Philipa Seymoura Hoffmana, který zde ztvárnil i hlavní roli. Film o osudech dvou párů, které se musí
vyrovnat s nevyhnutelným osudem svých vztahů… České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.aeroﬁlms.cz a na www.jackgoesboatingmovie.com
Doporučená přístupnost: od 12
let
20. středa pouze v 19 hod.

OBČANSKÝ PRŮKAZ (ČR - 2010 )

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana (ﬁ lm „Želary“) na motivy stejnojmenného románu Petra Šabacha, podle scénáře Petra Jarchovského. Osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Nutno podotknout, že děj ﬁ lmu se odehrává v Praze v letech 1973–1977, tedy v letech nejtužší normalizace, v době, „kdy big beat a dlouhé vlasy byly rebélií proti husákovskému socialismu, občanský průkaz prostředkem k policejní buzeraci a modrá knížka vymodlenou svátostí“. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.tha.cz/ﬁlmy_obcansky_ prukaz.html
Mládeži přístupný
21. čtvrtek pouze v 15 hod.
22. pátek pouze v 15 hod.

NA VLÁSKU

21. čtvrtek pouze v 17 hod.
22. pátek pouze v 17 hod.

RANGO (RANGO – USA 2011)

21. čt, 22. pá pouze v 19.15 hod.
23. sobota pouze v 17.45 hod.
24. neděle pouze v 19.15 hod.
25. po, 27. st pouze v 17 hod.
26. úterý pouze v 19.15 hod.

OREL DEVÁTÉ LEGIE (THE EAGLE – USA/Velká Británie 2011)

23. sobota pouze v 16 hod.
24. neděle pouze v 15 hod.

MÉĎA BÉĎA (YOGI BEER – USA 2010)

23. sobota pouze ve 20 hod.
24. neděle pouze v 17 hod.
25. pondělí pouze v 19.15 hod.
26. úterý pouze v 17 hod.

ZKUS MĚ ROZESMÁT (JUST GO WITH IT – USA)

27. středa pouze v 19.15 hod.

EVEREST (ANEB TO NEJLEPŠÍ Z OUTDOOROVÝCH FILMŮ)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která má dlouhé kouzelné vlasy zlaté barvy, je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po dobrodružství.... Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity provést velký husarský kousek... Dobrodružství, srdce, humor a vlasy – spousta
dlouhých vlasů – to vše v komedii, převyprávějící klasickou pohádku bratří Grimmů. České znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://adisney.go.com/disneypictures/tangled/#/home/
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají! Budete se bez ustání smát tomu nejnepravděpodobnějšímu hrdinovi, jakého kdy Divoký západ poznal... Animovaná rodinná komedie o dobrodružstvích vychloubačné ještěrky... Režie Gore Verbinski (mj. ﬁ lmy Hon na myš nebo všechny tři díly Pirátů z Karibiku). Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.rangomovie.com
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!!!

Dobrodružné drama z dob římského impéria. V roce 140 n. l. se dva muži, římský voják Marcus a jeho otrok Esca, vydávají na nebezpečnou cestu na sever za hranice dosud známého světa, postavit se divokým severským kmenům, obnovit čest zmizelého otce a získat nazpět posvátného Orla, který je jejich emblémem a odznakem síly. Film byl natočen podle stejnojmenného, a velmi úspěšného, románu spisovatelky Rosemary Sutcliffové. V hlavních rolích Channing Tatum, Jamie Bell a Donald Sutherland. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na http://focusfeatures.com/the_eagle
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

Prosíme, nekrmte medvědy!!! Nové osudy nejslavnějšího medvěda a jeho kamaráda Bubu z Jellystonského parku, které spojují animaci s živými herci a nově i 3D formátem... V rodinné komedii je náš hrdina postaven před největší výzvu svého života - musí dokázat, že je opravdu chytřejší než průměrný medvěd a spolu s Bubu a správcem parku Smithem spojí síly, aby společně
našli způsob, jak park zachránit... Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://yogibear.warnerbros.com/
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Bez holky se holka těžko hledá... Komedie o muži, kterému se vymkla zpod kontroly bezděčná lež. Začne si totiž romanci s mnohem mladší učitelkou, využije svou loajální asistentku, aby
předstírala, že je jeho nastávající... A když toho selže mnohem víc, musí se do plánu zatáhnout i děti asistentky a všichni zamíří na víkend na Havaj, který změní životy všem zúčastněným.
V hlavních rolích Jennifer Anistonová, Adam Sandler a Nicole Kidmanová. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.justgowithit-movie.com
Mládeži přístupný
Ve stínu Bohyně matky Země – dokument o horolezcích, kterým se podařilo vystoupit na vrchol Mt. Everest.
Okno do nebe – Československá expedice na nejvyšší vrchol světa – Mount Everest. Dokument nejen o úspěšném výstupu, ale také o náboženských obřadech a duchovním životě místních
obyvatel… Everest – Juzek Psotka – Jeho jméno vzbuzovalo respekt. Lidský i profesionální. Doma, ale i v zahraničí. Dokument o jedné z nejvýraznější osobnosti slovenského horolezectví.
Vstupné 70 Kč
Mládeži přístupný

28. čt, 29. pá pouze v 17 hod.
30. sobota 15 a 17 hod.
KVĚTEN 2011 1. ne. pouze v 15 hod.
2. pondělí pouze v 17 hod.
3. út, 4. st pouze v 15.30 hod.

ČERTOVA NEVĚSTA (ČR – 2011)

28. čt, 29. pá, 30. so pouze v 19.15 hod.
KVĚTEN 2011
1. neděle 17 a 19.30 hod.
2. pondělí pouze v 19.45 hod.
3. út, 4. st pouze v 17.30 hod.

THOR (THOR – USA 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!!!

Klasická milá, lyrická, hezká česká komediální pohádka na motivy pohádky Boženy Němcové Spravedlivý Bohumil, v režii „krále pohádek“ Zdeňka Trošky. Hrají František Němec, Sabina Laurinová, Jana Andresíková, Antonín Hardt, Eva Josefíková, Václav Šanda, Karel Zima, Bára Munzarová, David Suchařípa a další. Zvuk Dolby Digital. V PONDĚLÍ 2. KVĚTNA 2011 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ, V ČELE S REŽISÉREM ZDEŇKEM TROŠKOU.
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.certovanevesta.cz
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!!!

Bůh. Rebel. Legenda. Zrodil se v severské mytologii, díky své domýšlivosti přijde o božské schopnosti a je svrhnut mezi obyčejné smrtelníky na planetu Zemi, kde se musí vzchopit, zvednout
svoje pověstné kladivo a vyrazit na zteč... Akční sci-ﬁ fantasy režiséra Kennetha Branagha. V hlavních rolích Chris Hemsworth, Natalie Portmanová, Tom Hiddleston a Anthony Hopkins. Film
je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 140 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://thor.marvel.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let

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

PCO
DOSON

PULT
CENTRALIZOVANÉ
OCHRANY
napojení na PCO zcela ZDARMA!!
služby PCO již od 499 Kč/měsíc
monitoring 24 hod. denně
Dispečink PCO:
tel.: +420 739 683 764
+420 739 683 768
e-mail: doson@doson.cz/eu

w w w.doson.cz/eu

NABÍZÍME MNOHO DRUHŮ MASÁŽÍ
OD ZKUŠENÝCH MASÉRŮ
Z ČECH, INDIE A TURECKA
www.masaze-nachod.cz
info@masaze-nachod.cz
objednávky na tel. 491 461 199

PO až SO 9-12 a 13-20 hod.
Náchodská 272
549 11 Dolní Radechová

