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Árie a dueta ze slavných operet
E. Kálmána, F. Lehára, J. Strausse
Účinkuje: soubor Nálady a sólisté hud. 
divadel
Vstupné: 150 Kč
Předprodej od 18. 5. 2009

Literárně hudební večer
Jak vzniká fi lmový dokument
s hostem Miroslavem Trudičem
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 19. 5. 2009 

The Beatles
Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty Náchod
Vstupné: 40 Kč

Pondělí
8. 6. 2009
V 19.00 hod.

Středa
10. 6. 2009
v 19.00 hodin

Úterý
16. 6. 2009
v 17.00 hodin

Slavnostní akademie žáků 
ZŠ Komenského I. stupně
Vstupné: 40 Kč

G. Feydeau: Blboun
Divadlo Na Fidlovačce
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kč
Předprodej od 1. 6. 2009

Slavnostní akademie žáků 
ZŠ Plhov
Vstupné: 40 Kč

Slavnostní akademie žáků 
ZŠ Komenského II. stupně
Vstupné: 40 Kč

Čtvrtek
18. 6. 2009
v 17.00 hodin

Neděle
21. 6. 2009
v 19.00 hodin

Středa
24. 6. 2009
V 17.00 hodin

Pondělí
29. 6. 2009
v 17.00 hodin

uvádí v červnu

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, 
otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. 

Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole 
vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

Slavnostní akademie žáků ZŠ Komenského I. stupně
Árie a dueta ze slavných operet E. Kálmána, F. Lehára, J. Strausse

Účinkují: soubor Nálady a sólisté: Ivana Koupilová – soprán, Petr Horák – tenor
Komorní soubor Nálady je ojedinělý zjev české koncertní zábavní hudby. Soubor hraje v obsazení dvoje housle, viola, violoncello, kontra-
bas, fl étna, dva klarinety a fagot. Během své existence soubor uskutečnil řadu koncertů doma i v zahraničí. Jeho cílem je přinášet poslu-
chačům dobrou náladu a potěšení z poslechu skladeb tzv. vyššího populáru, evergreenů a slavných melodií operet a muzikálů. Ansámbl je 
složen z profesionálních umělců a pěvečtí sólisté jsou přední umělci z různých hudebních divadel a operních scén. Soubor je vlastně malý 
komorní orchestr, který však hraje velké melodie.

Literárně hudební večer – Jak vzniká fi lmový dokument
Vítěz okresních, krajských, celostátních i mezinárodních soutěží amatérských fi lmů, účastník celosvětové přehlídky UNICA 2002 pan 
Miroslav Trudič z Náchoda se podělí s posluchači o své dlouholeté zkušenosti s tvorbou fi lmových dokumentů a reportáží, za něž získal 
mnohá významná ocenění. Dozvíme se, co ho vede k tomu, aby vzal do ruky kameru a začal točit příběh, jaká témata ho lákají, proč se 
zaměřuje na dokumentární žánr a co mu jeho velký koníček do života dal i co mu z něj bere. Mluvené slovo doprovodí projekce vybraných 
autorských snímků.

Georges Feydeau: BLBOUN – Divadlo Na Fidlovačce
Režie: Jan Novák

Hrají: Tomáš Töpfer, Mario Kubec, Petr Rychlý, Ctirad Götz, Zdeněk Palusga, Ladislav Trojan, Václav Svoboda, Petr Herrmann, 
Matěj Kužel, Monika Kobrová,  Tereza Bebarová, Eliška Balzerová,  Marta Issová, Pavla Vojáčková, Milada Kratochvílová.

Velký francouzský komediograf (narozený roku 1862 v Paříži) si bere na mušku počestnost svých krajanů. Zábavný kolotoč pikantních 
nedorozumění a ztřeštěných záměn začíná ve chvíli, kdy donchuán Edmond Pontignac pronásleduje na ulici neznámou krasavici. Jenže 
ta je manželkou jeho přítele Vatelina, jehož věrnost ovšem také není bez poskvrnky. Není proto divu, že se obě podváděné ženy odhodlají 
k rafi nované pomstě. A potrestanému záletníkovi nezbývá než konstatovat, že i ten největší chytrák se může jednou spálit a skončit jako 
„blboun“!
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Léto se nezadržitelně blíží a po tep-
lém jaru všichni doufáme i v krásné léto. 
K létu v Náchodě nerozlučně patří využí-
vání sportovních zařízení a to nejen těch, 
která souvisejí s vodou. 

Město Náchod zřídilo k 1. 1. 1997 pří-
spěvkovou organizaci Sportovní zařízení 
města Náchoda pro poskytování sportov-
ních a rekreačních služeb občanům všech 
věkových kategorií a to v objektech, které 
jsou v majetku Města Náchoda. Vstupem 
do roku 2009 završila toto příspěvková or-
ganizace již dvanáctý rok své samostat-
né existence.

Sportovní zařízení města Náchoda na-
bízejí pro letní měsíce své služby ve stře-
discích krytý plavecký bazén, Jiráskovo 
koupaliště, zimní stadion a stadion Ha-
mra.

Krytý plavecký bazén umožní zá-
jemcům plavání pro veřejnost do 26. 6. 
2009, dětem plavání v Centru péče o mat-
ku a dítě do 28. 6. 2009 a školní výuku 
v Plavecké škole do 29. 6. 2009. V květ-
nu a červnu mohou zákazníci za hodinové 
vstupné využívat bazén vždy po celý blok 
plavání pro veřejnost. Otevřena je i letní 
terasa pro slunění. Po letní odstávce při-
vítá krytý bazén návštěvníky dne 1. 9. 
2009. V průběhu odstávky zde proběh-
ne celá řada údržbových akcí, např. nový 
zdroj páry pro parní kabiny, výměna dve-
ří, oprava venkovního schodiště, sanace 
průsaků vody ve sprchách.

Jiráskovo koupaliště uvítalo své prv-
ní návštěvníky v sobotu 30. 5. 2009, 
kdy od 10 do 15 hodin proběhl Den dětí 
ve spolupráci s partnery VZP ČR, Nadač-
ním fondem Z. Horníkové, Evženem Hla-
váčkem – Restaurace Na koupališti, Déč-
kem Náchod, Rádiem Magic. 

V měsíci červnu bude koupaliště v pro-
vozu pro návštěvníky ve všední dny od 12 
do 19 hodin, o víkendech od 9 do 19 ho-
din. Od 29. 6. pak bude provoz denně od 9 
do 19 hodin. Ceny vstupného zůstávají 
na úrovni loňského roku. 

Zimní stadion zahájí sezonu 2009/2010 
již tradičně o prázdninách, a to 10. 8. 
2009. Proběhne zde celá řada soustředě-
ní zahraničních i domácích hokejistů, sta-
dion budou o prázdninách využívat i kra-
sobruslaři. Všechny uživatele jistě potěší 
nové mantinely, které byly instalovány 
koncem května. 

Stadion Hamra bude v provozu do 26. 6. 
2009 a poté bude následovat každoroční 
údržba fotbalového trávníku. Provoz pro 
veřejnost je na stadionu do konce června 
a pak od 1. 9. vždy ve středu od 15 do 19 
hodin.

V období letních prázdnin a dovolených 
je nejvíce využíváno Jiráskovo koupališ-
tě na Plhově, které prošlo v letech 2006 
a 2007 rozsáhlou rekonstrukcí a bylo slav-
nostně otevřeno 15. 6. 2007. V roce 2007 
přivítalo koupaliště celkem 17 731 a v roce 
2008 již 22 141 návštěvníků. K dispozici je 
50m bazén s masážními tryskami a chrli-
či, s rychlostní čtyřdráhovou skluzavkou, 
dětský bazén a brouzdaliště s vodním hři-
bem. Pro malé návštěvníky jsou zde dvě 
dětská hřiště. Služby doplňují nafukova-
cí vodní atrakce, plážový volejbal, ruský 
kuželník, stůl na stolní tenis. Za zmínku 
stojí jistě i to, že špičkové kvality vody 
je dosahováno díky výkonné předúprav-
ně a úpravně vody, která  potoční vodu 
z Radechovky upraví na azurově modrou 
a jiskrnou vodu bazénovou. Již svým krás-
ným umístěním na okraji města, bohatou 
zelení a v neposlední řadě tradicí sahají-
cí do roku 1928, je Jiráskovo koupaliště 
vyhledávaným cílem návštěvníků tuzem-
ských i zahraničních.

Na závěr mi nezbývá než popřát nám 
všem krásné letní počasí a pozvat Vás 
všechny do našich zařízení. Užijte si slun-
ce, vodu, pohyb společně s námi!

Ing. Jaroslava Justová, 
ředitelkaSportovních zařízení 

města Náchoda, p. o.
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Zprávy 
z radnice

2 Náchodský zpravodajZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo 
města 27. 4.
Jednání zastupitelstva města 
se zúčastnilo všech 23, pozdě-
ji 25 zastupitelů, dva byli omluveni. 
Číselný popis u každé zprávy představu-
je poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-
ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 ZM schválilo prodej části pozemků 

č. 498/1 a č. 503/1 v k. ú. Náchod společ-
nosti RADEX z Dolní Radechové s tím, že 
podmínkou prodeje je řádné vynětí po-
zemků z lesního půdního fondu a legali-
zace staveb, které se na předmětné části 
nachází. Jedná se o pozemky navazující 
na areál fi rmy. Veškeré náklady spojené 
s převodem uhradí kupující. 23-0-0

 ZM schválilo uznání vydržení vlastnic-
kého práva k pozemkové parcele č. 599/4 
v k. ú. Náchod (zahrada o výměře 14 m², 
kde je město duplicitním vlastníkem s ža-
datelem o narovnání) formou souhlasného 
prohlášení a provedení výkupu pozemků 
č. 587/17, č. 587/18, č. 1982/8 a č. 1982/9 vše 
v k. ú. Náchod s tím, že město uhradí ná-
klady spojené s převodem. Jedná se o po-
zemky, na kterých se nachází část stavby 
chodníku v ulici Za Kapličkou. 23-0-0

 ZM zamítlo prodej pozemkové parce-
ly č. 516/1 (134 m²) v k. ú. Staré Město 
n. M. a schválilo prodej parcel č. 352/1 (34 
m²) a č. 352/4 (4 m²) v k. ú. Bražec. Jedná 
se o pozemky vklíněné mezi pozemky ža-
datele, po nichž má přístup ke svým po-
zemkům v ulici Pod Lipím. Strana kupující 
uhradí veškeré náklady spojené s převo-
dem. 23-0-0

 ZM schválilo prodej části pozemku 
č. 407/3 v k. ú. Pavlišov žadateli, který již 
nyní pozemek užívá jako zpevněnou plo-
chu vjezdu. Strana kupující uhradí veške-
ré náklady spojené s převodem. 15-6-2

 ZM schválilo prodej pozemkové parce-
ly č. 897/25 v ulici v Třešinkách pro stav-
bu rodinného domu. Podmínkou prode-
je je dosažení pravomocného stavebního 
povolení na stavbu uvažovaného rodinné-
ho domu. Prodej bude uskutečněn formou 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, 
že kromě uvedené kupní ceny uhradí ku-
pující i veškeré náklady spojené s převo-
dem. 23-0-0

 ZM schválilo darování části pozemku 
č. 34/1 o výměře 261 m² k. ú. Běloves bez 
části určené pro Klub vojenské historie 
Náchod. Převod bude proveden až po do-
končení akce s Klubem vojenské historie 
Náchod, kterému bude na zbytku parce-
ly zřízeno věcné břemeno pro přístup. Ža-
datel chce proti tomu darovat část svého 
pozemku do vlastnictví občanského sdru-

žení SK Běloves, které zde zřídí cestu pro 
obsluhu fotbalového hřiště. 15-4-4

 ZM schválilo nabytí pozemkové parce-
ly č. 1936/4 k. ú. Náchod, která je součástí 
místní komunikace Pod Valy v lokalitě Ho-
molka, do vlastnictví Města Náchod for-
mou bezúplatného převodu od ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých. 23-0-0

 ZM schválilo provedení výkupu části 
parcely č. stav. 485/1, která byla zabrá-
na při rekonstrukci ulice Borské. Jedná se 
o majetkové narovnání se Společenstvím 
vlastníků domů čp. 1522, 1523, 1524 Klad-
ská ul. související s provedenou rekon-
strukcí Borské ulice. 23-0-0

 ZM schválilo prodej části půdy v domě 
čp. 727 Krámská ul. Náchod žadateli, kte-
rý předložil nejvyšší nabídku formou 
smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že řád-
ná kupní smlouva bude uzavřena po vy-
dání stavebního povolení. 23-0-1
Změna územního plánu 
– návrh změny č. 6 24-0-0

 ZM souhlasilo s návrhem změny č. 6 
Územního plánu sídelního útvaru Ná-
chod.

 ZM vydalo Opatření obecné povahy 
č. 1/2009 – změna č. 6 územního plánu sí-
delního útvaru Náchod.
Změna č. 6 řeší úpravu plochy s rozdílným 
způsobem využití spočívající pro smíšené 
území centrální (jedná se o bytový dům 
Raisova – dříve sídlo pobočky České po-
jišťovny).
Půjčky z rozpočtu města Náchoda 
na rozvoj bydlení 24-0-0

 ZM schválilo rozdělení půjček z roz-
počtu města Náchoda na rozvoj bydlení 
a uzavření smluv o poskytnutí těchto půj-
ček dle schváleného vzoru smlouvy a pra-
videl města Náchoda č. 1/2007 za pod-
mínky předložení nezbytných podkladů 
do 16. července 2009.
Rozdělení fi nančních prostředků 
sportovním klubům

 ZM schválilo smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda na rok 
2009 HC Náchod (600 tis. Kč), FK Náchod 
– Deštné, s. r. o. (600 tis. Kč) a TJ Náchod 
– házená (600 tis. Kč). 22-1-1

 ZM schválilo rozdělení částky 
2 880 000 Kč a smlouvy o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města Náchoda na rok 2009 
sportovním klubům (podrobnosti na www.
mestonachod.cz).  24-0-0
Smlouvy o poskytnutí dotací 
nad 50 tis. Kč 22-1-1

 ZM schválilo smlouvy o poskytnutí do-
tací z rozpočtu města Náchoda na rok 
2009 v částkách nad 50 tis. Kč (podrob-
nosti na www.mestonachod.cz).

 ZM schválilo smlouvu o dotaci na pre-
venci kriminality pro Středisko volného 
času Déčko Náchod v objemu 80 000 Kč 
z rozpočtu města na rok 2009 na reali-
zaci komplexního programu pro sociálně 
znevýhodněné děti. 24-0-0

Poskytnutí příspěvku 
k úhradě ztráty z provozování 
dopravní obslužnosti  22-1-1

 ZM schválilo uzavření smlouvy o po-
skytnutí příspěvku k úhradě ztráty při 
zajišťování městské hromadné dopravy 
v Náchodě se spol. s r. o. OREDO Hradec 
Králové.
Celková kalkulovaná ztráta pro rok 2009 
činí 944 769 Kč a ve srovnání s rokem 
2008 je nižší o 103 017 Kč. Znění smlouvy 
oproti roku 2008 zůstalo v ostatních bo-
dech beze změny.

Rada města 28. 4. 
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, později všech devět.
Výroční zprávy mateřských škol 8-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy pří-
spěvkových organizací v oblasti školství: 
MŠ Březinova, MŠ Vančurova a MŠ Vítkova.
Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 
– ředitelka p. Lenka Jiráková
– 70 dětí, tři oddělení, speciální třída 
– snížený počet dětí (autistické dítě s asi-
stentem), třída předškoláků, ostatní čás-
tečně smíšené
Mateřská škola, Náchod, Březinova 669 
– ředitelka p. Iveta Lukešová 
– 50 dětí, dvě oddělení, heterogenní sku-
piny
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 
– ředitelka p. Blanka Posnarová
– 90 dětí, odloučené pracoviště U Kočov-
ny (23 dětí)
Prázdninový provoz 
mateřských škol v roce 2009 9-0-0

 RM vzala na vědomí organizaci provozu 
v náchodských mateřských školách v mě-
sících červenci a srpnu 2009.
Mateřská škola Doba uzavření
MŠ Alšova 20. 7. až 14. 8. 2009
MŠ Březinova 20. 7. až 14. 8. 2009
MŠ Havlíčkova 20. 7. až 14. 8. 2009
MŠ Komenského 13. 7. až 7. 8. 2009
MŠ Myslbekova 20. 7. až 14. 8. 2009
(náhradní provoz pro MŠ U Kočovny)
– odloučené pracoviště U Kočovny 
 1. 7. až 14. 8. 2009
MŠ Vančurova 1. až 31. 7. 2009 
(od 3. do 14. 8. 2009 omezený provoz z dů-
vodu rekonstrukce) 
MŠ Vítkova 13. 7. až 7. 8. 2009 
(náhradní provoz pro MŠ U Písníku)
– odloučené pracoviště U Písníku  zavřeno
V době uzavření MŠ čerpají zaměstnanci 
dovolenou, provozní zaměstnanci se po-
dílejí na celkovém úklidu.
Trhací mapa centra města 8-0-0

 RM souhlasila se zařazením odkoupení 
digitálního podkladu mapy města do pro-
jektu U nás v Náchodě na základě prove-
dení rozpočtové změny projektu.
Na žádost Informačního a cestovního cen-
tra v Náchodě se uvažuje o přípravě tzv. 
trhacího plánku města Náchoda. Požada-
vek vychází ze zájmu a poptávky domá-
cích i zahraničních turistů, k dispozici 



Jednání Zastupitelstva města Nácho-
da se uskuteční 15. 6. 2009 od 15 hod. 
v přednáškovém sále Městs. divadla.
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jsou návštěvníkům zdarma již v řadě čes-
kých i zahraničních měst. S uvedeným zá-
měrem souvisí odkoupení autorského prá-
va digitálního mapového podkladu města 
Náchoda pro využití jak městem Nácho-
dem, tak ICC Náchod. Náklady spojené 
s nákupem tohoto digitálního podkladu 
mohou být zařazeny do právě realizova-
ného česko-polského projektu U nás v Ná-
chodě. 

 RM schválila smlouvu o spolupráci 
na bezplatné pořízení 10 000 ks plánků 
města s ing. Petrem Mahlerem.
Prodloužení veřejného osvětlení 
v ulici Na Rovince 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku fi rmy TS 
Náchod, s. r. o., na prodloužení veřejné-
ho osvětlení v ulici Na Rovince v Bělovsi. 
Jedná se o prodloužení vedení o 65 m 
(vzduchem), montáž stožáru s jedním sví-
tidlem, revizi a zaměření. Vybudování no-
vého světelného bodu je nutné z důvodu 
bezpečnosti chodců na této komunikaci, 
vzdálenost mezi dvěma stávajícími světel-
nými body je 180 m.
Dětské hřiště Pavlišov 
– schválení zhotovitele stavby 9-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na zhotovení stavby „Dětské hřiš-
tě Pavlišov“ a uzavření smlouvy o dílo 
s uchazečem na 1. místě – fi rmou B plus P 
spol. s r. o., Červený Kostelec.
Program pro podporu životního 
prostředí Města Náchoda  9-0-0

 RM schválila poskytnutí tří dotací a jed-
noho daru v rámci Programu pro podporu 
životního prostředí města Náchoda v cel-
kové výši 51 170 Kč a zároveň schválila 
příslušné smlouvy.
Jedná se o příspěvky na podporu ekolo-
gické výchovy na Jiráskově gymnáziu (10 
tis. Kč), na výsadbu keřů a opravu cho-
vatelského zařízení na školním pozemku 
ZŠ Komenského (12 870 Kč), podporu vy-
užívání solární energie pro soukromého 
žadatele (18 300 Kč) a dotaci na podporu 
ekologické výchovy (ekologické poznáva-
cí výlety) pro MŠ Vančurova (10 tis. Kč).
Oprava vnějšího vstupního schodiště 
budovy MÚ v Náchodě, 
Palachova č. p. 1303 9-0-0

 RM souhlasila s výběrem zhotovitele 
a uzavřela smlouvu o dílo na opravu vněj-
šího vstupního schodiště budovy MěÚ Ná-
chod v Palachově ulici čp. 1303 se společ-
ností VOTAVA CZ, s. r. o., Skuteč.

Rada města 12. 5.
Jednání rady města se zúčastnilo všech 
devět radních.
Výroční zprávy příspěvkových 
organizací v oblasti školství 9-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy pří-
spěvkových organizací v oblasti školství: 
MŠ Alšova, ZŠ Drtinovo náměstí 121 (Sta-
ré Město) a ZUŠ J. Falty.
Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 
– ředitelka p. Vladislava Domáňová

– kapacita 60 dětí, tři oddělení, hetero-
genní skupiny ve třídách
Základní škola, Náchod, Drtinovo ná-
městí 121 – ředitelka Mgr. Dagmar Švor-
cová
– 138 žáků, sedm tříd
– velká pozornost věnována dětem se spe-
cifi ckými vývojovými poruchami učení 
a chování – péče integrovaným dětem za-
jištěna asistentkami
ZUŠ J. Falty, Náchod, Komenského 265 
– ředitel Mgr. Zbyněk Mokrejš
– 625 žáků ve třech oborech: hudební, vý-
tvarný a taneční

 RM vzala na vědomí stanovení výše 
úplaty v ZUŠ J. Falty, Náchod, 265 pro škol-
ní rok 2009/2010.
Změna oproti loňské výši úplaty se týká 
pouze žáků hudebního oboru, kteří mají 
zapůjčen hudební nástroj. Platba na rok je 
o 200 Kč navýšena. 9-0-0
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy na pronájem části pozemku 
p. č. 705/1 v k. ú. Náchod, díl č. 2. Nájem-
ní smlouva bude uzavřena na dobu neu-
rčitou s platností od 1. 6. 2009. Jedná se 
o zahrádku v lokalitě na Kašparáku, kte-
rá je již delší dobu opuštěná. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene se společností Telefónica O
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Czech Republic, a. s. Břemeno bude zříze-
no na pozemku města p. č. 648 v k. ú. Ná-
chod v ulici Blažkova a spočívá v uložení 
podzemního komunikačního vedení ve-
řejné komunikační sítě. 9-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru pronajmout stavební pozemek č. 3211 
v k. ú. Náchod ČR – Ministerstvu zeměděl-
ství a Křesťanské společnosti Nový život. 
Jedná se o pozemek pod budovou bez čís-
la popisného umístěnou za budovou sou-
du. 9-0-0

 RM souhlasila s ukončením smlouvy 
uzavřené s fi rmou Agency of Security FE-
NIX, a. s., výpovědí s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou. Smlouva se týká střežení bu-
dovy polikliniky čp. 738 v ulici Němcové 
v Náchodě. 9-0-0
Výměna oken v ZŠ Babí, Náchod 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na výměnu oken v ZŠ Pavlišovská 
55, Náchod - Babí s fi rmou OTHERM, a. s., 
Husinec.
Stavební úpravy komunikace 
ul. Českých bratří – Náchod  9-0-0

 RM souhlasila se zadáním zakázky 
na vypracování projektové dokumentace 
stavební úpravy komunikace ul. Českých 
bratří, II. etapa, v Náchodě fi rmě Miloslav 
Kučera – PRODIS, Hradec Králové. 
Výstavba komunikace 
U Vodojemu v Náchodě 9-0-0

 RM souhlasila se zadáním zakázky 
na vypracování projektové dokumentace 
k územnímu řízení komunikace ul. U Vo-
dojemu v Náchodě fi rmě Ing. Josef Hauck, 

Česká Skalice a souhlasila s uzavřením 
smlouvy o dílo.
Integrovaný plán rozvoje 
města Náchoda – problémová 
zóna u nemocnice 9-0-0

 RM souhlasila se zadáním zakázky 
na vypracování projektové dokumenta-
ce – územní studie – pro realizaci „Inte-
grovaného plánu rozvoje města Náchoda 
– problémová zóna u nemocnice“ fi rmě 
URBAPLAN, spol. s r. o., Hradec Králové 
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo.

 RM souhlasila se změnou ve složení Ří-
dicího výboru Integrovaného plánu roz-
voje města Náchoda – problémová zóna 
u nemocnice. Ing. Boris Oláh nahradí 
pana Vladimíra Michelčíka.

 Finance 2009 9-0-0
RM vzala na vědomí informace o fi nanč-
ním toku v letošním roce a uložila odbo-
ru správy majetku a fi nancování připravit 
návrh na snížení provozních výdajů v ob-
jemu 3 mil. Kč.
Projekt „Úspora energie 
na objektech ZŠ Komenského“ 9-0-0

 RM schválila předložení projektu s pra-
covním názvem „Úspora energie na ob-
jektech ZŠ Komenského“ do Operačního 
programu Životní prostředí a uzavře-
ní Mandátní smlouvy s fi rmou Dabona, 
s.  r. o., Rychnov nad Kněžnou, na zpraco-
vání žádosti o dotaci.
Projekt Třídění komunálních 
odpadů v evropském 
městě Chudoba – Náchod 9-0-0

 RM vzala na vědomí předložené infor-
mace o projektu „Třídění komunálních 
odpadů v evropském města Chudobě 
– Náchod“ a souhlasila s přípravou výzev 
k předložení cenových nabídek.
Úhrada za pobyt v MěSSS Marie 
– domov pro seniory 9-0-0

 RM schválila úhradu za pobyt v MěSSS 
– domově pro seniory – ve výši 165 Kč/
den v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb., 
v platném znění s účinností od 1. 6. 2009.
Oprava ZŠ, 
Komenského ulice v Náchodě 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na opravu 1. nadzemního podlaží 
pavilonu odborných učeben ZŠ, Komen-
ského ul. v Náchodě, s fi rmou DELTA,
s. r. o., Velké Poříčí.
Stavební úpravy komunikace ulice 
Komenského (veřejné osvětlení) 9-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na tuto akci a uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem na 1. místě, fi rmou 
TELKABEL CR, s. r. o., Náchod.

TELEGRAFICKY:
 RM jmenovala novým členem kultur-

ní komise ředitele ZUŠ J. Falty v Náchodě 
pana Mgr. Zbyňka Mokrejše. 9-0-0



  Kronika
V dubnu byli oddáni:
4. 4.
David Kulhánek Náchod
Kateřina Bártová  Červený Kostelec
24. 4.
Lukáš Pšenička  Česká Skalice
Paulína Doubicová Velké Poříčí
 25. 4.
Petr Seibert Náchod
Helena Sedlmajerová Náchod
25. 4.
Milan Mach Nové Město nad Metují
Lenka Glouzarová Černilov
25. 4.
Martin Raušer Náchod
Monika Adámková Náchod
30. 4.
Libor Zelený Náchod
Aneta Smolíková Náchod

V dubnu se narodili:
Jakub Sklenář
Dominik Šustr
Marek Čermák
Nela Urbánková
Marie Janovičová
Dominik Nehyba
Rudolf Vymetálek
Karolína Baldrychová
Filip Felkl
Ender Redžepi
Marek Šlejhar
Štěpán Tyč
Pavlína Bohadlová
Jonáš Hubálek
Elen Mikušová
Jana Cvrčková
Ladislav Halounek

foto Vl. Balcar

Jmenuji se Terka Prchalová a čtyři roky 
jsem navštěvovala ZŠ Komenského v Ná-
chodě.

Co je na tom zvláštního? Po mozko-
vé obrně jsem zdravotně hendikepova-
ná a tato bezbariérová škola mi umožnila 
vzdělávání se v „běžné“ třídě.

Škola pro všechny, aneb integrace, je když…
Občas to nebylo jednoduché, ale všich-

ni učitelé za pomoci asistentky Lídy Her-
zánové mi pomáhali účastnit se nejen 
vyučování, ale i exkurzí, divadel, výletů 
a jiných akcí. Měla jsem sice individuál-
ní vzdělávací plán, ale zvládala jsem uče-
ní jako ostatní spolužáci. Ve třídě se se 
mnou děti kamarádily, pomáhaly mi, pro-
stě jsem mezi ně patřila. Velmi užitečná 
byla pomoc p. Třískové, speciální peda-
gožky na škole, pěkné byly společné akce 
s Martinem, Kubou a jejich asistentkami.

 Dobrá škola je dílem všech a mně po-
mohla zvládnout přijímačky a jsem přija-
ta k dalšímu studiu na střední škole. 

 Na všechny budu moc vzpomínat, ale 
těším se již na novou školu a nové kama-
rády.              Tereza Prchalová, 

9.A  ZŠ Komenského, Náchod  

Za malými pacienty do Oblastní ne-
mocnice v Náchodě přiletěla čarodějni-
ce Lenora. 

Jako každoročně zahájila kurzy pro 
malé čaroděje–asistenty. Vymetla infekč-
ní, ušní a chirurgické oddělení. Předvedla 
svůj bleší tým, berušku Marušku, klíšťáka 
Chmatáka, myšku Elišku, botky Kvákalky. 

Čarodejnice v Náchodské nemocnici
Děti naučila vykouzlit a začarovat květi-
nu Mlsojedku, z „prdu kuličky“ a nakonec 
se vařila vtipná kaše. Dokladem o úspěš-
ném absolutoriu bylo rozdání slavnost-
ních „Osvědčení“, podepsaných muří no-
hou.  

Lenka Borůvková 
ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě

V květnu tohoto roku jsem podstoupila 
výměnu kyčelního kloubu v Oblastní ne-
mocnici v Náchodě. Ráda bych touto ces-
tou poděkovala lékařům a sestřičkám or-
topedického oddělení a rehabilitačního 
střediska za profesionální a citlivý pří-
stup k pacientům.

Irena Setrmajerová, Velké Petrovice

PODĚKOVÁNÍ

Děti ze školních družin Náchodska se 
jako každý rok sešly 20. 4. na přehlídce 
umělecké činnosti v aule ZŠ TGM Náchod. 
Vystoupilo 140 dětí z osmi družin. Pod ve-
dením svých vychovatelek předvedly po-
hádky, zpěv lidových písní s tancem, ta-
neční vystoupení, aerobik a sborový zpěv. 
Děkujeme všem dětem a vychovatelkám. 
Na malé umělce se těšíme zase příští rok.

L. Macková

Přehlídka 
školních družin
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pořádá

závěrečný koncert

„T H E  BE AT L E S“
dne 16. června 2009

17.00 hodin

Divadlo Dr. J. Čížka
vstupné 40 Kč

„KONCERT u sv. Michala“

Hraje Smyčcový soubor 

pod vedením L. Janka

dne 25. června 2009

17.00 hod.



Ve čtvrtek 30. 4. se děti ze ZŠ Komen-
ského vypravily do Montace. Uklidily 
všechny nečistoty a nepořádky, které se 
jim dostaly do cesty. Celá akce byla pře-
dem domluvena s panem Haškem, naším 
dlouholetým patronem. Dostali jsme ige-
litové pytle, které jsme po naplnění za-
nechali na různých místech v Montaci. 
Odtud je lesníci odvezli. Žáci 4.A dokon-
ce objevili černou skládku nedaleko hote-
lu Bonato za garážemi. Co jim síly stači-
ly, odklidili z celé skládky značnou část. 
Děti tak dokázaly, že dobře vědí, co je tý-
mová práce. Za to dostaly velkou pochva-
lu. Výsledkem celé akce je i výzva všech 
dětí. Pokud vám není lhostejný osud 
naší přírody, vyhazujte odpadky do po-
pelnic!!!

Za žáky 4. a 5. tříd Nikola Erberová                            

Pomáháme přírodě

Festival se koná v Semilech a má již 
dlouhou tradici. Pořádá ho Podkrkonošská 
společnost přátel postižených a v tom-
to roce se uskutečnil ve dnech 14.–17. 4. 
2009. I my jsme pilně trénovali a nacviči-
li jsme scénický tanec s názvem „Kouzel-
ný les“, se kterým jsme v rámci festiva-
lu vystupovali v Rovensku pod Troskami, 
v Turnově a ve Vysokém nad Jizerou. Pro-
gram byl opravdu pestrý. Kromě zkou-
šek, vystoupení a galakoncertů jsme také 
stihli navštívit výstavy, zahrát si bowling 
i projít se Boreckými skalami, odkud se 
nám naskytl nádherný výhled na Tros-
ky. Nejúspěšnějším bodem programu 
byla diskotéka a třešničkou na dortu byla 
ukázka brazilských tanců.

 Díky společné spolupráci ZŠ a MŠ J. Ze-
mana a stacionáře Cesta v Náchodě jsme 
se mohli pochlubit tím, co jsme se nauči-
li a jak jsme šikovní. Všechna vystoupení 
byla výpravná a nápaditá a my už se nyní 
těšíme na další ročník tohoto festivalu. 

Poděkování za podporu patří rodičům, 
oběma ředitelům uvedených zařízení, 
pracovníkům obou zařízení, kteří se za-
pojili do příprav kostýmů a rekvizit a pře-
devším všem účinkujícím, kteří trpělivě 
trénovali, tančili vždy „jako o život“ a vý-
borně nás reprezentovali.

L. Renfusová, 
ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod

12. ročník festivalu ,,Patříme k sobě“

V rámci projektu Metuje se ve středu 
6. 5. vydaly všechny čtvrté třídy ZŠ Ko-
menského vlakem do Jaroměře. V plánu 
jsme měli návštěvu muzea historických 
mašin a soutok řek Metuje a Labe. Počasí 
nám moc nepřálo, ale nedali jsme se. Mezi 
starými mašinami jsme si to opravdu uži-
li a pan průvodce ani nestačil odpovídat 
na naše zvědavé otázky. Také jsme hodně 
fotili. Pak jsme se za deštivého počasí vy-
dali směrem k Josefovu. Došli jsme k sou-
toku obou řek, kde jsme získali potřeb-
né informace, abychom úspěšně vyplnili 
pracovní list. Poté jsme se již mohli vydat 
na cestu zpět. Exkurze se nám líbila, vrá-
tili jsme se všichni spokojení.  

Třídní učitelky 4. tříd , ZŠ Komenského

V náchodské Arše se třikrát týdně schá-
zí skupinka mladých tanečníků k nároč-
nému tréninku breakdance. Celou velkou 
místnost zaplní hlasitá hudba, pánové si 
rozbalí linoleum, rozcvičí svá těla a zkou-
šejí sestavu. Nemají to spolu lehké, sla-
dit sedm lidí a sedm názorů dohromady 
je občas dost komplikované, ale taneční-
ci mají motivaci. Jejich sedmičlenná par-
ta s názvem Šafr breakers se připravuje 
na své vystoupení na Bambiriádě 2009 
v Náchodě. Všechny příznivce tohoto 
druhu akrobatického tance street dance 
srdečně zveme na vystoupení Šafr brea-
kers, které budete moci zhlédnout 6. červ-
na v areálu Déčka Náchod.

Více informací na www.bambiriada.cz 
a www.dokoran.eu.                            Anka

Breakdance

Exkurze v rámci projektu Metuje

Páteční sportování 
s Archou

Páteční odpoledne patří v Arše spor-
tování. V zimních měsících chodí klienti 
Archy se sociálními pracovníky sportovat 
do tělocvičny základní školy T. G. Masary-
ka. Hraje se fl orbal, fotbal, vybíjená, volej-
bal, cvičí se gymnastika, trénuje se bre-
akdance. Program se přizpůsobuje přání 
klientů. Nyní v teplejším období roku cho-
díme hrát hry do parku Déčka, jezdíme 
na skateboardech a na in-line bruslích 
v skateparku, brázdíme ulice na koloběž-
kách a plánujeme výlet na atletický sta-
dion do Nového Města nad Metují. Velkou 
část sportovního vybavení jsme mohli po-
řídit díky  dotaci od Komise prevence kri-
minality Města Náchoda. 

Po celý rok je možné si v Arše zalézt 
na umělé horolezecké stěně, zahrát si 
stolní tenis, trénovat breakdance nebo 
jiné tance, soutěžit v kroketu nebo si za-
házet šipkami.                                    Anka

červen  2009 5INFORMACE



Červnová výročíPocta významným osobnostem Náchoda
Na 1. červen připadají nedožité 

75. narozeniny pedagoga a po něko-
lik období i náchodského zastupite-
le Jana Hilberta. Před nuceným od-
chodem ze školství na začátku tzv. 
normalizace byl ředitelem školy 
ve Starém Městě, po listopadu ško-
ly běloveské. Zemřel před pěti lety 
v únoru. Před 15 lety na začátku 
června podlehl zákeřné nemoci P. Ja-
roslav Knittl. Založil a vedl zásluž-
né nakladatelství Signum unitatis, 
obnovil tradici Akademických týdnů 
(do loňského roku se konaly pravidel-
ně v létě na Pavlátově louce u Nového 
Města), krátce učil i na zdejším gym-
náziu. Polický knihkupec a vydava-
tel, autor několika souborů pověstí 
z kraje Jiráskova Antonín Krtička-Po-
lický se narodil 17. června 1879. Aka-
demického malíře a jaroměřského 
profesora Karla Meisnera jsme zna-
li i v Náchodě. Narodil se 25. června 
1904, zemřel 24. června 1979. Před 
sto lety, v roce 1909, se narodili 13. 
června spisovatel Vladimír Neff, 17. 
června herec Karel Höger a 28. červ-
na hudební skladatel a dirigent Jin-
dřich Praveček, ten spolupracoval 
kdysi i s náchodským Hronem.

V červnu roku 1889 zemřel ná-
chodský purkmistr Michal Tichý, 
koncem 60. let předminulého stole-
tí také předseda Hronu. Čestný člen 
pěveckého sboru Hron prof. dr. Jo-
sef Plavec, hudební vědec a význam-
ný sbormistr, zemřel 29. června 1979. 
Před 75 lety, 29. června 1934, před-
časně zemřel malíř Adolf Kašpar, nej-
známější ilustrátor Babičky, ale i spi-
sů Jiráskových (U nás) či Raisových. 
Před 150 lety, 11. června 1859, zemřel 
přítel „naší paní kněžny“ kníže Kle-
mens L. W. Metternich, který vedl 
v první polovině předminulého sto-
letí dlouhá léta rakouskou zahranič-
ní (od r. 1809) i vnitřní politiku (1821
–1848 kancléř), jeden z vedoucích či-
nitelů protinapoleonské koalice. 

Dne 8. června 1924 byla i za účasti 
náchodských spolků slavnostně ote-
vřena Jiráskova chata na Turově. 
V současné době je bohužel mimo 
provoz.

Nakonec připomeňme událost 
s tragickými následky: 28. červ-
na 1914 došlo v Sarajevu k atentátu 
na následníka trůnu Františka Ferdi-
nanda d´Este. Atentát se stal zámin-
kou k rozpoutání kruté první světo-
vé války. V týž den o pět let později, 
tedy před 90 lety, byla podepsáním 
Versailleské mírové smlouvy tato 
válka i formálně ukončena.

(AF)

V dubnu byl Městem Náchod rekonstru-
ován památník na Staroměstském hřbito-
vě a doplněn o další jména významných 
náchodských osobností:
Ing. Antonín Hartman (1887–1954), sta-
vitel, projektant mnoha významných sta-
veb v Náchodě a okolí. Se svým spolužá-
kem z náchodského gymnázia Oskarem 
Goldschmiedem (1887– asi 1942 v Osvěti-
mi) založili stavební fi rmu, která se také 
podílela na rozsáhlých zakázkách při 
stavbě pevnostního opevnění koncem 
třicátých let minulého století. Významné 
jsou realizace architekta Hartmana, pro-
vedené v duchu avantgardy – funkciona-
lismu (např. tři rodinné vily v Náchodě, 
železniční zastávka Náchod-Staré Město). 
Projekty ing. Hartmana došly uznání i ta-
kových osobností jako byl architekt Adolf 
Loos, podle jehož návrhu postavila sta-
vební fi rma Hartman-Goldschmied děl-
nické domky v Náchodě-Babí.
Profesor František Štěpánek (1922
–2000), rodák z Náchoda-Babí, kam se vel-

mi rád vracel na prázdninové pobyty, kdy 
také radou pomáhal místním divadelním 
ochotníkům. Působil dlouhá léta jako pro-
fesor DAMU v Praze a jako režisér divadla 
na Vinohradech. Nastudoval mnoho vý-
znamných inscenací v divadlech, rozhla-
se a české televizi. Je spoluautorem knihy 
Základy činoherní režie.
Václav Erben (1930–2003), náchodský 
rodák, spisovatel, redaktor, se proslavil 
především cyklem detektivních románů 
s hlavním hrdinou – detektivem kapitá-
nem Exnerem, některé příběhy byly zfi l-
movány. Náchod se také objevuje v jeho 
historické trilogii Paměti českého krále Ji-
řího z Poděbrad.
Oldřich Šafář (1921–2004), významný 
náchodský kulturní pracovník, sběratel 
a publicista, autor nepřeberného množ-
ství článků z náchodské historie i součas-
nosti. Výborný vypravěč, který zachytil 
mizející historickou paměť města slovem 
i obrazem. Dlouholetý náchodský kroni-
kář, dokumentarista, znalec numismati-
ky, výtvarného umění, držitel Kulturní 
ceny města Náchoda.
Libor Volný (1926–2005), známý náchod-
ský divadelník, recitátor a básník, laska-
vý člověk. Na sklonku svého života věno-
val všem pohřbeným na Staroměstském 
hřbitově krásné verše v básni Staroměst-
ská lada. Odpočívá již mezi nimi…

…a my cestičkou písčitou jdeme k nim 
s díkem a pokorou…

Věra Vlčková

Když jsem přemýšlela o názvu příspěv-
ku věnovaného obecní kronice na Pavlišo-
vě, jímž zakončíme letošní malá zastavení 
s „náchodskými“ kronikáři, nenašla jsem 
příhodnější než ten výše uvedený. Sami 
poznáte proč. Původně samostatná obec 
Pavlišov, která je dnes součástí tzv. velké-
ho Náchoda, má kroniku psanou od roku 
1921, čili již 88 let, a za tuto dobu se zde 
vystřídali pouze čtyři kronikáři. Dnes si 
povíme něco málo o dvou z nich. Osobně 
jsem poznala nejprve Jaromíra Kočvara, 
bývalého učitele náchodských škol. I když 
se na Pavlišově narodil, většinu života žil 
jinde. Nějaký čas tu ale učil na škole, často 
navštěvoval svoji matku, která tady v do-
mečku žila a byl velkým pavlišovským 
patriotem. To všechno snad byly důvody, 
které ho přivedly ke kronice, kterou pro 
svoji rodnou obec psal celých 21 let. Když 

už pro obtíže stáří nemohl, předal písař-
ské žezlo své nástupkyni, paní Dagmar 
Rudolfové. Ta se narodila v Náchodě, ale 
na Pavlišově prožila své úplně nejranější 
dětství a po řadě let strávených v Červe-
ném Kostelci se v roce 1985 s celou rodi-
nou na Pavlišov odstěhovali k jejím praro-
dičům do domku, který postavil její otec 
s dědečkem. Zapustila zde pevné kořeny 
stejně jako předchozí generace její rodiny. 
Původním povoláním učitelka se silnou 
vazbou k obci má pro kroniku ty nejlep-
ší předpoklady. Píše ji zdařile již od roku 
1999. Na moji otázku proč, odpověděla: 
„Vždy mě lákala historie, staré věci, paměti, 
zápisky a vyprávění. A to především z míst, 
která znám osobně a o konkrétních lidech. 
Mám velmi hluboký vztah k naší vesnici. Pro-
žila jsem tady kouzelné dětství s mými rodiči 
i prarodiči. Kořeny mých předků, žijících zde 
na Pavlišově, sahají až do 17. století. Vzorem 
pro psaní kroniky mně byl můj tchán, který 
se železnou pravidelností zpracovával kroni-
ku Rudolfova selského rodu. Vážím si toho, 
že mně osud přivál do cesty možnost zazna-
menávat dění v naší vesnici.“ Tomu oprav-
du říkám tradice.                 Lydia Baštecká, 

předsedkyně letopisecké komise

Kronikářská tradice na Pavlišově
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6. Tyršova ulice a Nový Svět

Náchodské hostince, hotely a vinárny

První z dnes popisovaných hospod již v Náchodě nenajde-
me, navíc i vystopování její minulosti je poněkud složitěj-
ší, protože během více než 150 let své existence vystřídala 

celkem tři názvy. První zněl U modrého hroznu a býval to zá-
jezdní hostinec se slavnou minulostí. Nízká a rozložitá roube-
ná chalupa se širokým vjezdem do dvora s maštalemi pro koně 
stála na křižovatce Riegrovy a Tyršovy ulice. Zastavovali se tu 
formani, rozvážející na těžkých krytých vozech textilní zboží 
z Broumovska do světa, slavně se tu popíjelo a zpívalo a o vel-
kých jarmarích se tu shromažďovali sousedé z mnoha okolních 
horských obcí. Nebylo výjimkou, když při hře v karty prohráli 
vše, co právě utržili za prodaný dobytek. Hospodu koupil kolem 
roku 1861 Jan Martínek a za něj se stala na čas lazaretem pro ra-
něné ve válce 1866. Další majitelé – Burgetovi přestavěli dřevě-
nou hospodu koncem 19. století na zděný patrový dům a začalo 
se tu říkat U Burgetů. V hostinské místnosti v přízemí se s obli-
bou scházely stolní společnosti, mimo jiné i náchodský „Spolek 
lhářů“, a v patře byly dva hostinské pokoje. Burgetovi však pod-
nik neudrželi a v polovině dvacátých let 20. století ho koupil ná-
chodský velkostatek rodiny Schaumburg-Lippe. Tehdy se tu zača-
lo čepovat českoskalické pivo. Podle jména posledních nájemců 
se tu pak začalo říkat U Součků. Roku 1946 koupil hostinec ná-
jemce Sokolovny Václav Štěpánek s velkolepou představou, že 
ho zboří a že na jeho místě a na vedlejší parcele postaví moder-
ní hotel. Plán se neuskutečnil snad pro nedostatek stavebního 
materiálu a potíže ve stavebním podnikání v době po II. světo-
vé válce, snad pro jiné nepříznivé okolnosti, nevíme. Dnes je celé 
přízemí domu změněno na obchodní místnosti.

Tam, kde je dnes náchodská sokolovna, býval hostinec nazva-
ný U maršálka Radeckého. V jeho průčelí skutečně visel malova-

ný štít, na němž byl tento známý vojevůdce vyobrazen. Vyprávě-
lo se, že kolemjdoucí náchodští vojenští vysloužilci mu vzdávali 
po vojensku čest, stejně jako princ Vilém Schaumburg-Lippe, 
když jel okolo kočárem. U hostince byla velká zahrada a po za-
ložení tělocvičné jednoty Sokol v ní bylo roku 1869 zřízeno let-
ní cvičiště. Sokolům se v lokalitě zřejmě líbilo, protože koncem 
století koupili i hostinec. Radeckého nahradil ve fasádě emblém 
Sokola, zdobné „S“, a také původní název byl nahražen novým 
– U Sokola nebo jednodušším Sokolovna. Při stavebním boomu 
v Náchodě koncem dvacátých let 20. století byl hostinec i s ved-
lejším domem zbořen a na jejich místě vyrostla krásná moderní 
sokolovna tak, jak ji známe dnes. Jen na střeše v nároží měla na-
víc mohutného kamenného sokola s roztaženými křídly. A stej-
ně jako tehdy je i dnes v přízemí restaurace Sokolovna. Mívala 
však i hostinské pokoje a za podnikavého nájemce, již zmíněné-
ho hoteliéra Václava Štěpánka, fungovala jako hotel a současně 
i jako turistická stanice a společenské středisko. Nabízela i spol-
kové místnosti a zimní kuželník.

Na Novém Světě v Poděbradově ulici byl na začátku 20. stole-
tí hostinec U Jiřího z Poděbrad. Měl soukromého majitele, kte-
rý ho však z důvodu fi nančních potíží byl nucen prodat v draž-
bě, ve které ho koupil náchodský pivovar. Hostinec disponoval 
poměrně velkým sálem s jevištěm, kde za první republiky hrá-
val divadlo jeden z četných místních divadelních ochotnických 
souborů Lidová scéna. Byl to katolický spolek a jeho představení 
značnou měrou navštěvovali souvěrci, kteří často byli i členy Li-
dové strany. Ve veřejnosti se začalo hostinci nejprve trochu po-
směšně říkat Vatikán, název však rychle zdomácněl a nyní již 
přestavěný a dvojnásobně velký hostinec ho nese s hrdostí stá-
le. Většina návštěvníků nejspíš ani netuší jeho původ.

                      Mgr. Lydia Baštecká 
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Město Náchod dne 23. 12. 2008 poda-
lo na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
žádost o schválení „Integrovaného plá-
nu rozvoje města Náchoda – problémo-
vá zóna u nemocnice“ (dále IPRM zóny) 
v rámci Integrovaného operačního pro-
gramu. Žádost byla 27. března 2009 
schválena, avšak z důvodu zvýšených fi -
nančních požadavků předložených in-
tegrovaných plánů rozvoje měst nad 
alokované fi nanční prostředky bylo roz-
hodnuto o jejich krácení. Městu Náchod 
byla z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (dále ERDF) přidělena dotace v ma-
ximální výši 4 233 175 EUR, což je zhruba 
75 % požadované částky. Celková získaná 
dotace (z ERDF a státního rozpočtu) bude 
rozdělena přibližně ve stejné výši na revi-
talizaci veřejných prostranství a regene-
raci bytových domů na sídlišti u nemoc-
nice. V souvislosti s krácením přidělených 
fi nančních prostředků probíhá aktualiza-
ce kapitol IPRM zóny týkajících se povin-
ných monitorovacích ukazatelů (počet 
regenerovaných bytů a plocha revitalizo-

vaného území), časového harmonogramu, 
fi nančního plánu a způsobu výběru pro-
jektů městem. 

K naplnění podmínek dotačního titulu 
je povinností Města Náchod doložit výsle-
dek posuzování vlivu IPRM zóny na život-
ní prostředí a veřejné zdraví. Dokument 
vlivu IPRM zóny na životní prostředí a ve-
řejné zdraví (dále SEA) vypracovala krá-
lovéhradecká společnost EMPLA, spol. 
s r. o. Dne 30. dubna 2009 byl dokument 
SEA předán na Krajský úřad Královéhra-
deckého kraje. 

1. června 2009 se od 15 hod. v budově 
radnice koná veřejné projednání k aktua-
lizovanému dokumentu IPRM zóny včet-
ně SEA.

Město Náchod během měsíce června 
připraví výzvu k předkládání projekto-
vých žádostí, která bude vyhlášena v čer-
venci. Na podzim letošního roku je plá-
nován začátek stavebních prací, a to 
rekonstrukce mostu Na Skalce a rekon-
strukce bytového domu v ulici Zelená.

INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Město Náchod v roce 2008 předložilo 
společně s partnery dvě žádosti o dotaci 
v rámci Operačního programu přeshra-
niční spolupráce Česká republika–Polská 
republika v období 2007–2013. Tento pro-
gram je fi nancován ze zdrojů Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj. Město Ná-
chod s partnery připravilo dva projekty 
„Cyklostezky v Kladském pomezí“ a „Čes-
ko-polské komunikace se sdíleným pro-

Úspěšné projekty přeshraniční 
spolupráce v Kladském pomezí

vozem pěším, cyklistickým a automobilo-
vým v Kladském pomezí“.

Projekt „Cyklostezky v Kladském po-
mezí“ zahrnuje čtyři partnery: Město Ná-
chod, Město Hronov, Obec Vysoká Srbská 
a Město Kudowa Zdrój. Vedoucím part-
nerem projektu je Město Náchod. Měs-
to Náchod získalo fi nanční prostředky 
na vybudování cyklostezky v ulici Na Str-
ži. Náklady jsou dle rozpočtu projektové 
dokumentace přibližně 500 tis. Kč včetně 
DPH. Úsek cyklostezky se bude realizovat 
v závěru letošního roku.

Na projektu „Česko-polské komunika-
ce se sdíleným provozem pěším, cyklis-
tickým a automobilovým v Kladském po-
mezí“, který je zaměřen na rekonstrukci 
komunikací, se podílejí tři partneři: Měs-
to Náchod, Město Nové Město nad Metu-
jí a Město Kudowa Zdrój. Město Náchod 
je i v tomto projektu vedoucím partne-
rem. Město Náchod získalo fi nanční pros-
tředky na rekonstrukci komunikací v ulici 
Na Strži a v ulici Odboje. V současné době 
je vybrán zhotovitel stavby a podepsána 
smlouva o dílo. Náklady na stavební práce 
jsou 11,5 mil. Kč včetně DPH. Rekonstruk-
ce komunikací bude realizována v měsí-
cích květen–září letošního roku.

volné bytové jednotky:
 Krámská 727, jednotka č. 727/4, 

1+kk, výměra 34,70 m2

Vyvolávací základní cena 500 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná
4. 6. 2009 vždy v 9.00 hod.

 Krámská 727, jednotka č 727/7, 
1+kk, výměra 35,50 m2 
Vyvolávací základní cena 500 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná
4. 6. 2009 v 9.00 hod.

 Němcové 656, jednotka č. 656/4, 
2+1, výměra 71,79 m2 
Vyvolávací základní cena 1 200 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná 
4. 6. 2009 v 9.30 hod.

 Pražská 682, jednotka č. 682/5, 
1+1, výměra 50,40 m2

Vyvolávací základní cena 650 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná 
4. 6. 2009 v 10.00 hod.

 Pražská 1550, jednotka č. 1550/15, 
3+1, I. kat., výměra 63,40 m2 
Vyvolávací základní cena 1 000 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná
4. 6. 2009 v 10.30 hod.

 Pražská 1313, jednotka č. 1313/3, 
3+1, I. kat., výměra 72,10 m2 
Vyvolávací základní cena 1 200 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná
4. 6. 2009 v 11.00 hod.

Nabídky v uzavřené obálce 
označené v levém horním rohu 
nápisem:
Výběrové řízení – byt 727/4 
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 727/7 
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 656/3 
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 682/5 
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 1550/15 
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 1313/3 
– neotvírat
doručit na MěÚ Náchod, 
Odbor správy majetku a fi nancování. 

Uzávěrka přihlášek 5. 6. 2009 
ve 13.00 hodin

informace na telefonu:
491 405 233, 491 405 237 
a www.mestonachod.cz/mu/uredni_des-
ka/udeska.asp?id=1058

Prodej pouze prvnímu v pořadí – při 
jeho odstoupení se řízení ruší a opa-
kuje.

Město Náchod prodá 
obálkovou metodou
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Město Náchod provádí v termínu od 20. 
května do 31. července 2009 stavební 
úpravu parkoviště u restaurace Pod Mon-
tací v Bělovsi. Cílem prováděných prací 
budou úpravy parkoviště o celkové délce 
197 m. Úpravou se zvýší počet parkova-
cích stání na 63 a ochrání se okolní trav-
naté plochy, které jsou devastovány divo-
kým parkováním.

Upozorňujeme občany, že během sta-
vebních prací v této lokalitě bude veške-
rá cílová doprava odkloněna, nebude tedy 
možné po dobu úprav v těchto místech 
parkovat.

Děkujeme za pochopení.
investiční oddělení

odboru správy majetku a fi nancování

Stavební úpravy 
parkoviště u restaurace 
Pod Montací v Bělovsi

Na základě jednání s vedením Rubeny 
o umožnění průjezdu ul. Českých Bratří 
byl koncem dubna tento úsek jednosměr-
ně ve směru do centra zprůjezdněn. 

Objížďka rekonstruované ulice Komen-
ského je tedy vedena od příjezdu do Ná-
choda ve směru od České Skalice ulicí 
Českoskalická, dále ulicí Štefkova a zmí-
něnou ulicí Českých Bratří. Komunikace 
v prostoru Rubeny je jednosměrně zprů-
jezdněna v pracovních dnech od 6 do 18 
hodin.

Průjezd ulicí 
Českých Bratří 

Volba povolání
Zajímavý projekt pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a pro 

studenty středních škol připravila Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje. Projekt nazvaný „Volba povolání“ se 
realizuje v letech 2008–2011 a v jeho rámci se školy mohou zú-
častnit zajímavých exkurzí a soutěží – literární o nejlepší popis 
technických profesí a o nejlepší vlastní výrobek v praktickém vy-
učování. Práce vybrané v základním škole byly zaslány do okres-
ního kola, které organizovala okresní pobočka KH v Náchodě. 
Sedmičlenná porota měla nelehkou povinnost – vybrat soutěž-
ní práce, které budou náchodský okres reprezentovat v krajském 
kole. Ze 36 literárních prací byly vybráno pět nejlepších a je po-
těšitelné, že mezi nimi byly dvě práce náchodských žáků (text 
J. Balcara a P. Jirmana), čtyři výrobky žákovské a pět student-
ských postupuje také do krajského kola.

Cílem projektu je zvýšit zájem mladých lidí o technické obo-
ry a rovněž vyjádřit svoji zodpovědnost při volbě budoucího po-
volání.               Věra Vlachová

První místo v literární soutěži získal Josef Balcar z 9.A třídy 
ZŠ Náchod – Komenského svojí prací Kominíci:

Kdy jste naposledy viděli kominíka? Že už nejsou vidět tak 
jako dřív? 

S kominíky je spoutáno mnoho českých pověr a říkadel. Čiš-
tění komínů je řemeslo jako každé jiné. Je to velmi namáhavé 
a špinavé řemeslo. Stále se někde leze po střechách, po žebří-
cích i po půdách. A když se k tomu komínu konečně doleze s čer-
tem (to jsou takové ohnuté pružiny) nebo s železnou koulí (oba 
nástroje na čištění komínů na laně), musí se opatrně spouštět 
komínem dolů, aby se ty všechny saze prorazily a spadly dolů. 
Přitom ještě kominík balancuje na vrcholkách střech a zrezatě-
lých lávkách. Poté sleze dolů, rozebere kouřovod (roury od kotle 
do komína), vyčistí je bubákem (drát na konci s chlupy), otevře 
dvířka dole v komínu a vybere a vymete saze až komínem fouká 
meluzína. Při tomto všem kontroluje, jestli se komín nerozpadá, 

jestli tam nejsou otvory z místností do komína zacpány papíry, 
hadry a jestli kouřovod není prorezavělý. K tomu vlastně samot-
né komíny opravuje. Postaví-li se nový dům s novým komínem, 
schvaluje jeho používání, aby nedošlo k požáru.

Já už jsem takového kominíka neviděl hodně dlouho. Důvody 
jejich úbytku jsou jasné. Netopí se tolik tuhými palivy jako dřív. 
Mnoho dnešních vlastníků komínů si provádí již zmiňované úko-
ny samo, proto je více požárů. A pro úbytek zájemců o toto ře-
meslo se učební obory zavírají.

S postupem techniky se toto řemeslo stalo přesnějším. V sou-
časnosti může kominík použít nejnovější techniky, např. prosu-
nutí sondy komínem ze shora dolů, přičemž zjistí jeho technický 
stav. Nebo prosouvá komínem ze shora dolů speciální vložkovací 
rouru, aby se komínem mohly vypouštět zplodiny z plynového 
kotle ven. V dnešní době je tato živnost koncesovaná. Docela se 
divím, že na tyto složité technické pracovní úkony stačí jen tří-
letý učební obor. Já si myslím, že být kominíkem, i když pracuje 
i za deště, nemusí být tak špatné, protože pokud je šikovný, ur-
čitě nemá nouzi o práci. 

Kdo toto vše bude dělat, až všichni staří kominíci vymřou, 
netuším. Mám z toho strach, protože to bude dělat mnoho lidí 
„z leknutí“.

V letošním roce bychom opět rádi za-
bezpečili úklid města, ale stále se potýká-
me s problémem velkého množství zapar-
kovaných motorových vozidel v ulicích, 
která zabraňují provádět důkladné úkli-
dové práce.

Proto přicházíme s novinkou: Před za-
početím úklidu bude instalována nová do-
pravní značka, která určí, po jako dobu 
bude nutno komunikaci uvolnit.

Nová dopravní značka bude umístě-
na sedm dnů před započetím úklidových 
prací. Na značce bude den a hodina, kdy 
bude probíhat blokové čištění komunika-
ce. Nové přechodné dopravní značení je 
nadřazeno stávajícímu dopravnímu zna-
čení. Po odstranění přechodného doprav-
ního značení nabude platnost stávající 
dopravní značení. Městská policie bude 
zajišťovat dodržování přechodného do-
pravního značení. Vozidla zaparkovaná 
v době úklidu komunikace v rozporu se 
značením budou odtažena!!

Nové dopravní značení 
při zabezpečení čištění 
města

Žádáme obyvatele lokalit, kterých se 
bude tato novinka týkat, aby dodržova-
li přechodné dopravní značení. Nebude 
tak docházet ke zbytečným nedorozumě-
ním.                                  Ing. Libor Baudyš
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Kladské pomezí – Branka, o. p. s., 
ve spolupráci s Královéhradeckým 
krajem připravuje propagační ma-
teriál na téma „Ekoturistika, agro-
turistika a hippoturistika“. 

Pokud Vaše činnost a nabídka 
spadá do uvedené tématiky, máte 
možnost ji zdarma v této připravo-
vané brožuře prezentovat. 

V případě zájmu
kontaktujte Markétu Machovou, 
info@icnachod.cz, 
tel.: 723 416 599 
a to nejpozději do 10. 6. 2009.

Nabídka 
propagace Obecně prospěšná společnost Branka 

se podílí na rozsáhlém projektu „Cílená 
prezentace a propagace Královéhradec-
kého kraje“ pro oblast Kladského pome-
zí. Branka je obecně prospěšná společnost 
pro rozvoj cestovního ruchu působící již 
více než deset let na území bývalého okre-
su Náchod a částečně zasahující do okresu 
Trutnov. Ofi ciální název této oblasti jako 
turistického regionu je Kladské pomezí. 
Jeho součástí je Jaroměřsko, Novoměst-
sko, Českoskalicko, Náchodsko, Červe-
nokostelecko, Hronovsko, Policko, Brou-
movsko a oblast Jestřebích hor. Projekt 
zaměřený na propagaci a prezentaci ces-
tovního ruchu byl zahájen Královéhradec-
kým krajem v září 2009 a potrvá téměř 
dva roky. Jeho součástí je hned několik 
aktivit – vydání propagačních materiálů, 

Kladské pomezí 
je součástí projektu Královéhradeckého kraje

tvorba prezentačního DVD, účast na za-
hraničních veletrzích, inzerce, propaga-
ce formou pojízdného informačního cent-
ra a další. Dvě brožury jsou již připraveny 
ke zpracování. Jedna se zabývá tématem 
relaxace, druhá propaguje tradiční výrob-
ky a pokrmy. Do přípravy podkladů byla 
zapojena informační centra regionu. Byly 
zahájeny přípravy k brožuře Ekoturistika, 
agroturistika a hipoturistika. Branka se 
díky tomuto projektu zúčastnila čtyř za-
hraničních veletrhů. V září navštíví Klad-
ské pomezí skupina novinářů a zástupců 
cestovních kanceláří. Další propagač-
ní materiály vzniknou v průběhu tohoto 
a příštího roku. Předpokládaný konec pro-
jektu je stanoven na červen 2010. 

Markéta Venclová 

Letošní Den země jsme si velmi uži-
li. Navštívili jsme Déčko – Dům dětí, kde 
jsme procházeli různými stanovišti. Tří-
dili jsme potraviny, poznávali léčivé byli-
ny, vyzkoušeli si šikovnost na laně a mno-
ho dalších věcí. Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavostí. Všechny úkoly jsme splnili, 
získali jsme všechny potřebné klíče k vy-
plnění listu, kde jsme se dozvěděli, co je 
vše potřeba dělat, abychom chránili naši 
planetu. Určitě si návštěvu Déčka příští 
rok zase zopakujeme.

Čtvrťáci ze 4.A, 4.B 
ZŠ Komenského Náchod

Den Země 
na ZŠ Komenského

Ve středu 22. dubna 2009 probíhal 
na Základní škole T. G. Masaryka v Nácho-
dě projektový den na téma „Oheň, voda, 
vzduch“. Celá škola byla rozdělena na jed-
notlivé předměty do dílen, do kterých se 
žáci mohli zařadit podle libosti. Každý 
žák si vybral dva předměty a na každém 
z nich strávil dvě vyučovací hodiny. Nyní 
se vám pokusíme přiblížit, jak to v každé 
dílně probíhalo.

Žáci, kteří se přihlásili na fyziku, mu-
seli splnit následující pokusy: jak získat 
elektrickou energii z citronu, pomocí 
PET-lahve naplněné vodou a brčka vytvo-
řit tzv. potápěče (karteziánka), dále žáci 
mohli sestavit jednoduchý model elektro-
motoru.

Na hodině angličtiny dostali za úkol na-
psat povídku, komiks na téma dne nebo 
jako hádanku popsat nějaké zvíře, popř. 
město. 

V dílně matematiky měli žáci seřadit 
země Jižní Ameriky podle rozlohy, počtu 
obyvatel, jazyka a jiných údajů do tabul-
ky. Dále řešili hlavolamy a kvizové otáz-
ky určené k rozvoji myšlení. 

V učebně dějepisu měli zpracovat téma 
„požáry“. Mezi projekty byla zařazena té-
mata: Velký požár Londýna, požár Národ-
ního divadla. Poté žáky čekalo vyrábění 
modelu shořelého domu při rekonstrukci. 

Český jazyk – v této učebně měli žáci 
zadané téma „živly“ a o nich měli na-
psat povídku, pohádku nebo úvahu. Dále 
měli zjistit, jak se promítly živly do názvů 
měst, nebo něco o řecké mytologii.

Při vstupu do učebny chemie nás zau-
jaly plameny a silný zápach. Žáci si mohli 
vybrat z několika pokusů. Nejčastěji je za-
jímal pokus se zbarvením plamene a po-
užití neviditelného inkoustu pomocí ky-

Den Země na ZŠ T. G. Masaryka
seliny citronové a kyseliny octové. Hodně 
pokusů se nezdařilo, ale všichni pracova-
li se zaujetím. 

V zeměpisné dílně žáci zpracovali pro-
jekt na téma tsunami a ničivé požáry. 
Dále vytvářeli umělé ohniště a vyřezáva-
li si dřevěnou píšťalku.

V učebně výtvarné výchovy si žáci na-
kreslili na papír předlohu nějakého zví-
řete, květiny nebo živlu. Poté si uřízli kus 
keramické hlíny, do níž obrázek vyřeza-
li. Nejvíce nás zaujal krásný reliéf plame-
nů žáka ze 6.B.

V dílně přírodopisné měli žáci tzv. „za-
chraňovat zvířata před potopou“ – hleda-
li je poslepu v lahvích, což vyvolalo řadu 
emocí, dále pozorovali pod mikroskopem 
různé druhy minerálních vod, které i de-
gustovali a porovnávali jejich vůni.

Tématem dílny zaměřené na tělesnou 
výchovu byl hasičský výcvik. Žáci šplha-
li po tyčích a lanech, houpali se na kru-
zích, přetahovali lano a skákali ze žebří-
ku do žíněnek.

Dílna hudební výchovy na sebe upozor-
nila již dlouho před tím, než jsme vkroči-
li do učebny. Dolehly k nám zvuky písní. 
Sotva jsme vstoupili do třídy, písně ztich-
ly a po povelu „Převlékat“ si všichni ob-
lékli slušivé papírové sukně a kostýmy. 
„Sedáme, sedáme,“ energicky popohnala 
žáky paní učitelka Bydžovská. Poté jsme 
zhlédli domorodý tanec na oslavu ohně.

Dnešní projektový den se vydařil, jak 
plyne z názorů žáků i učitelů, kteří klad-
ně hodnotí nejen práci, ale i připravenost 
žáků, a takřka všichni považují tuto akci 
za dobrý nápad. Doufáme, že příští pro-
jektový den bude také úspěšný.

Mediální dílna projektu
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Okrsek Náchod–Jizbice
2. května v ranních hodinách proběhla 

soutěž v požárním útoku družstev z okrs-
ku Náchod. Za Náchod soutěžily sbory 
Dobrošov, Jizbice, Lipí, Běloves, Babí a Pav-
lišov. Na 1. místě se umístila Běloves, na 2. 
místě Dobrošov a na 3. místě Jizbice. Ač 
domácí nebyli první, i tak se mohli rado-
vat z úspěchu, jelikož se tři roky snaži-
li dostat na stupínek vítězů. Již nyní lze 
konstatovat, že příští rok bude velice na-
pínavý. Zda Běloves již potřetí obhájí své 
prvenství, nebo jim bude Jizbice a Dobro-
šov šlapat na paty natolik, že pozici ne-
ustojí. Nechme se však překvapit. Ceny 
předali místostarosta okrsku Ing. Urban 
a starosta sboru Petr Břenda. Všem chce-
me poděkovat za skvěle vytvořenou atmo-
sféru.                                         Petr Břenda

Požární sport 
Náchodská Hasičská Primátor NTC Liga

A opět se tu setkáváme na poli hasič-
ského sportu. Tradičně byla sezona zahá-
jena ve Velkém Třebešově dne 23. května 
2009. V době uzávěrky zpravodaje neby-
lo ještě známo, jaké zastoupení v soutěži 
bude mít město Náchod. Zda budou měs-
to opět reprezentovat sbory Lipí, Jizbice 
a Dobrošov.

I. kolo
Velký Třebešov 23. 5. 2009 v 12.00 hod.
II. kolo
Velká Jesenice 30. 5. 2009 v 10.00 hod.
III. kolo
Blažkov 13. 6. 2009 v 10.00 hod.
IV. kolo
Vršovka 26. 6. 2009 v 22.00 hod.
V. kolo
Vysokov 29. 8. 2009 v 13.00 hod.
VI. kolo
Nový Hrádek 5. 9. 2009 v 13.00 hod.
VII. kolo 
Červený Kostelec 12. 9. 2009 v 13.00 hod.
VIII. kolo
Kramolna 19. 9. 2009 v 13.00 hod.

Petr Břenda
starosta SDH Jizbice

Hasičský sport

Základní škola Náchod–Plhov provozuje sportovní stadion a budeme rádi, když zaříze-
ní bude fungovat ke spokojenosti našich žáků i široké veřejnosti.
Stadion si musí na základní údržbu vydělat, proto kromě dvou bloků, kdy návštěva 
bude zdarma, zaplatí návštěvníci – sportovci poplatek za užívání sportovišť.
hodiny pro veřejnost – zdarma:
 středa 16–18 hodin
 sobota  9–11 hodin
Návštěvu v jiných hodinách je třeba dojednat se správcem hřiště panem 
Rompotlem – telefon 605 056 479.
Lze se domluvit na pravidelném sportování i na jednorázových návštěvách hřiště.
Veřejnost (neorganizovaní sportovci) – poplatek za užití sportovišť:
 tenisový kurt, basketbalové hřiště – 100 Kč/1 hodina
 fotbal – 1/2 hřiště – 200 Kč/1 hodina
Poplatek za užití sportoviště:
(fotbalová plocha, atletická dráha) pro jednotlivé návštěvníky:
a) žáci ZŠ Náchod–Plhov  1 návštěva – 10 Kč 
 10 návštěv – 100 Kč   
b) ostatní (žáci jiných škol, dospělí)  1 návštěva – 20 Kč
 10 návštěv – 180 Kč
(permanentky vydá správce pan Rompotl, bude označovat jednotlivé návštěvy)

Sportovní stadion Plhov – provoz pro veřejnost
Vítáme Vás na sportovním stadionu na Plhově.

Dne 25. 4. 2009 se na dětském doprav-
ním hřišti v Bělovsi uskutečnil 7. ročník 
prestižní soutěže kolektivů mladých hasi-
čů z blízkého i z dalekého okolí. Běloveští 
mladí hasiči si domů odnesli poháry a me-
daile za první místo v obou soutěžních 
kategoriích (mladší i starší žáci) a obhá-
jili tak své loňské prvenství. Děti z bělo-
veského hasičského oddílu i letos úspěš-
ně město Náchod v této oblíbené soutěži 
reprezentovaly. Soutěžilo celkem 23 druž-
stev ve dvou disciplínách – v požárním 
útok CTIF a ve štafetě na 400 m CTIF. Tak 
jednoduché to opravdu nebylo, k naměře-
nému času se připočítávaly i trestné body. 

V Bělovsi se v dubnu konal
7. ročník soutěže kolektivů Mladých hasičů 
– „Memoriál Jirky Beka“ CTIF

Memoriál Jirky Beka je znám především 
tím, že drobným dárkem jsou oceněna 
všechna soutěžní družstva. Bohaté a za-
jímavé ceny sponzorů dětem předala sta-
rostka Sboru dobrovolných hasičů Bělo-
ves paní Šárka Cimbálníková. Děkujeme 
proto všem sponzorům, zejm. Kulturní 
a sportovní nadaci města Náchoda,  Ate-
lieru Tsunami, s. r. o., Náchod, ORGATEXu, 
Náchod, s. r. o., Informačnímu a cestovní-
mu centru Náchod, Pivovaru Náchod, a. s., 
Rubeně Náchod, a. s., INS Atelieru Náchod, 
s. r. o., Pekárně Peko, ČSOB Pojišťovně, a.s., 
Drogerii TETA Náchod, p. Janu Hlináko-
vi, Nadačnímu fondu senátora Ing. Pet-
ra Pakosty, TAMADEXu, s. r. o., Zbečník, 
vyslanci za Královéhradecký kraj Centra 
paraple – PhDr. Ondřeji Prokopovi a také 
panu Miloši Benešovi, který nám na akci 
zapůjčil dětské dopravní hřiště. 

V Bělovsi před hasičskou zbrojnicí si 
můžete zasoutěžit se svými dětmi i vy. 
Poslední srpnovou sobotu dne 29. 8. 2009 
můžete přijít se svými dětmi a spolu 
s námi tak oslavit výročí 55 let nepřetr-
žité práce s mládeží. Pozvánky včas zve-
řejníme.

Ing. Jiří Polák, 
mediální poradce 

Sboru dobrovolných hasičů Běloves 
a oddílu Mladých hasičů Běloves

P. S.: Družstvo mužů SDH Běloves slaví 
také úspěch. Dne 2. 5. 2009 vyhrálo již 
po čtvrté za sebou okrskovou hasičskou 
soutěž 5+1 (požární útok dle cvičebního 
řádu), která se letos konala na Jizbici.
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v červnu 2009 v Regionálním muzeu

Přehled kulturních akcí

Státní zámek Náchod 39. ročník festivalu
CAMERATA NOVA NÁCHOD 2009
závěrečný koncert

ČTVRTEK 4. června NÁCHOD Kostel sv. Vavřince 19.00 hod.

Komorní orchestr MUSICA QUINTA ESSENTIA Praha
Dirigent:  Ivan Kadlec
Sólista:  Petr Kužel – cembalo
Henry Purcell:  Orchestrální suita Abdelazer  
Johann Sebastian Bach:  Koncert F-moll pro cembalo a orchestr
Carl Stamitz:  Orchestrální kvartet C-dur, op. 14, č. 1
John Ireland:  Suita dle Downlanda

  Budiž světlo!
Na měsíc červen připravuje Regionální muzeum v Náchodě vý-
stavu historických svítidel a osvětlení. Umístěna bude ve výstav-
ní síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice), přesné datum ko-
nání bude uvedeno později.

  Ladakh & Garhwal – dvě tváře indického Himálaje
Do 14. 6. 2009 si mohou návštěvníci v přednáškovém salonku 
a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., 
čp. 18 v Náchodě prohlédnout výstavu fotografi í Petra Hackera, 
D. Adamského a L. Macháčka zachycující rozličné podoby indic-
kého Himálaje. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

  Kresby a obrazy Evy Skořepové
Ve dnech 19. 6. až 19. 7. 2009 proběhne v přednáškovém salonku 
a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 
18 v Náchodě výstava obrazů a kreseb Evy Skořepové. Návštěv-
ník si bude moci prohlédnout např. kalendáře s lidovými a křes-
ťanskými náměty, ilustrace k pohádkám B. Němcové nebo obráz-
ky s květinovými motivy. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 18. 6. 
v 16 hodin. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších do-
ložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Ná-
chod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pon-
dělí 9–12; 13–17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. 
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.eko-
nom@seznam.cz.

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
V červnu je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30–18.00 
hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo 
nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@
seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Je červen, doba školních výletů a za dveřmi už čekají prázdniny. 
Chceme tedy ještě jednou upozornit na změnu otvírací doby, kdy 
od května do září bude otevřen I. prohlídkový okruh (tzv. Picco-
lominská expozice) i každé pondělí od 10 do 16 hodin (poslední 
prohlídky začínají v 15 hodin).
Chceme Vás také pozvat na tyto kulturní akce:

Plánované kulturní akce pro červen:
  1. 4. – 31. 7.  Výstava – Historie Lázní Běloves

Zveme všechny na výstavu fotografi í a dalších dokumentů, za-
chycujících historii a proměny lázní Běloves. V případě zájmu lze 
uspořádat i přednášku na toto téma (kontakt na tel. 491 426 201 
nebo na e-mailu: objednavky.nachod@tiscali.cz). 
Vstupné jednotné: 10 Kč, děti do šesti let zdarma.

  3.–7. 6. Zvláštní prohlídky
Prohlídky kaple s průvodcovským výkladem 
v rámci otvírací doby zámku.
Vstupné jednotné: 10 Kč, děti do šesti let zdarma.

  12. 6. Koncert skupiny Jagabab 
Večer, od 18 hodin, zahraje na III. nádvoří zámku skupina Jaga-
bab skladby středověké hudby. Vstupné jednotné 80 Kč. V přípa-
dě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do Velkého sálu 
na I. nádvoří.

  20.–21. 6. Víkend pro náchodské
 Zveme náchodské občany na prohlídku zámeckých prohlídkových 
tras. Ve výše uvedené dny budou mít totiž všichni, kdo se pro-
káží trvalým pobytem v Náchodě, zlevněné vstupné na kterýko-
liv okruh.

  21. 6. Mezinárodní den Hudby
Ve spolupráci s Déčkem Náchod pořádá správa zámku prome-
nádní koncert na III. nádvoří zámku ve 14 hodin.
Vstupné: dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se koncert 
přesouvá do Velkého sálu na I. nádvoří zámku.
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Stomatologická pohotovost 
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufl and 
denně 7–20 hod., v neděli 8–20 hod.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 6.  a 7. 6. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48   
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 947
 13.  a 14. 6. MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábřeží 665  
   Náchod tel.: 491 431 104
 20.  a 21. 6. MUDr. Anna Klikarová Havlíčkova 377   
   Hronov tel.: 491 482 700
 27.  a 28. 6. MUDr. Jan Klimek Českých Bratří 407  
   Náchod tel.: 491 427 603

ČERVEN
PROGRAM

 PO 1. 6. – KUŘÁTKA 1 
Cvičeníčko s padákem

 ÚT 2. 6. – KUŘÁTKA 2 
Cvičeníčko s padákem

 ST 3. 6. – ZAJÍČCI Cvičeníčko s padákem
 PO 8. 6. – KUŘÁTKA 1 Cvičení s Ájou 
 ÚT 9. 6. – KUŘÁTKA 2 Cvičení s Ájou
 ST 10. 6. – ZAJÍČCI

Cvičení s Ájou + vyrábění pro šikulky
 PO 15. 6. – KUŘÁTKA 1

Cvičeníčko s říkadly + volné hraní
 ÚT 16. 6. – KUŘÁTKA 2 

Cvičeníčko s říkadly + volné hraní
 ST 17. 6. – ZAJÍČCI

Cvičeníčko + vyrábění pro šikulky
 PO 22. 6. – KUŘÁTKA 1

Cvičení malých plaváčků 1 
– přineste si s sebou nafukovací kruh

 ÚT 23. 6. – KUŘÁTKA 2 
Cvičení malých plaváčků 2

 ST 24. 6. – ZAJÍČCI 
Cvičení malých plaváčků 3 + vyrábění

 PO 29. 6. – VOLNÉ HRANÍ
Akce na tento měsíc

 4. 6. Návštěva solné jeskyně 
– od 10.00 hodin
– maminky zapisujte se v MC na nástěn-
ce nebo telefonicky u Martiny

 30. 6. „Rozloučení s MaCíčkem“ 
– poslední setkání před prázdninami
Budeme si hrát, soutěžit a opékat. Přines-
te si s sebou vuřta, něco dobrého ke kávě 
a hlavně dobrou náladu!!!

Připravované akce v červnu 
(v případě pěkného počasí)

 Návštěva zábavního parku „COLORA-
DO“ v Polsku na konkrétním datumu této 
akce se společně domluvíme v Macíčku.
Na setkání s vámi se těší Martina Hladíko-
vá, tel. 775 562 720

 Taneční tábor v Chorvatsku 
– Makarska riviera 22.–31. 8. 2009
10 dní, pro děti 11–18 let
Zájezdový tábor k moři pro starší děti, 
čeká nás skoro dospělácká dovolená 
s koupáním v moři a opalováním na pláži, 
ale také cvičení, aerobik, tanec, hry a dal-
ší program v táborovém režimu. Ubyto-
vání ve 4místných stanech s podsadou 
a základním vybavením, česká kuchyně 
s plnou penzí, možnosti výletů navíc.

Vedoucí: Tereza Išová, DiS., Petr Neumann 
a další. Cena: 5690 (člen Déčka 5590) Kč 

 Výtvarný tábor Dračí říše – výprava 
za císařem Li Mu Čajem – Vižňov 9.–6. 8. 
2009, 8 dní, pro děti 8–16 let
Tábor pro holky a kluky, kteří chtějí za-
žít opravdové prázdninové dobrodruž-
ství v přírodě, zábavu s novými kama-
rády a nebojí se ani tvoření ani pohybu. 
Na týden se ocitneme za Velkou čínskou 
zdí, abychom společně odhalili rozličná 
tajemství Staré Číny a přivezli si vlast-
ní vyrobené suvenýry. Ubytování v zá-
kladně s vybavením, v blízkosti koupališ-
tě. Vhodné i pro děti, které jedou na svůj 
první tábor.
Vedoucí: Tereza Išová, DiS., Petr Neumann, 
Káťa Chmelařová, Jana Valterová, Pája 
a Pája. Cena: 2590 (člen Déčka 2490) Kč

Ve dnech 5.–6. června proběhne ve ve-
řejném parku u SVČ Déčka Náchod nej-
větší prezentace činnosti dětských oddí-
lů, občanských sdružení dětí a mládeže 
a středisek volného času. Jednotlivé or-
ganizace ukáží své programy, kroužky, 
a připraví atraktivní hry a aktivity.
PROGRAM
5. 6. od 9 do 21.30 hod. pro školky, ško-
ly, družiny oddíly a veřejnost, v 10.00 hod. 
slavnostní zahájení, od 9 do 17 hod. pre-
zentace oddílů a dětských organizací, 
hry, soutěže, vystoupení, cirkus, od 19 
do 21.30 hod. dětské písničky, tance, dis-
kotéka pro děti a náctileté, ohňostroj. 
6. 6. od 10 do 17 hod. pro veřejnost v regi-
onu – prezentace oddílů, hry, soutěže, vy-
stoupení, kouzla, cirkus – šapitó.

V průběhu Bambiriády proběhnou dal-
ší atraktivní programy: Šapitó – cirkus, 
možnost vyzkoušet si žonglování, pře-
chod po skle, provaze, ukázka zásaho-
vé jednotky Policie ČR, létání na laně, 
lanová lávka nad parkem, bambiri-
ádní dětský ohňostroj, plivání ohňů, 
kouzla a čáry, projížďka na koních, jíz-
da na čtyřkolkách, převoz přes řeku 
Metuji, výtvarné programy, malová-
ní, batikování, ukázka canisterapie 
– skupina CANTES Náchodsko, vystou-
pení a přehlídky DDM, oddílů a MŠ, Pře-
kvapeníčko SVČ Déčka, nabídka táborů, 
kroužků a dalších volnočasových aktivit.

Krajská BAMBIRIÁDA

Tábor pod Vysákem je klasický stano-
vý tábor pro děti od 7 do 15 let pořáda-
ný Okresním sdružením hasičů v Trutno-
vě. Hlavní zaměření však není hasičské, 
na děti čeká zdolávání jednotlivých etap 
celotáborové hry – tentokrát na téma 
Starověký Egypt. Základna se nachází 
v CHKO Broumovsko u města Stárkov. 
Termín: 18. 7. – 1. 8. 2009
Místo: Táborová základna Tábor pod Vysá-
kem, Stárkov (7 km od Hronova).
Ubytování: V dvoulůžkových podsadových 
stanech s pevnou podlážkou, pro nejmen-
ší možnost ubytování ve srubech. V tábo-
řišti je k dispozici: kuchyň, prostorná jí-
delna, umývárna, WC, hřiště pro míčové 
hry a bazén.
Cena: 3000 Kč (ubytování, strava 5x den-
ně, pitný režim, pojištění, dozor vyškole-
ných vedoucích).
Program: Prostřednictvím her získají děti 
základní znalosti o Starověkém Egyp-
tě, čeká je spousta aktivit rozvíjející je-
jich psychickou i fyzickou zdatnost. Pro 
děti jsou mimo jiné připraveny sportov-
ní i poznávací soutěže, dobrodružné výle-
ty do okolí, možnost získání tábornických 
dovedností, koupání v bazénu i tradiční 
„Katovna“.
Kontakt: OSH Trutnov 499 815 657 
nebo 499 397 206, Petr Hepnar 775 630 328, 
Jarmila Kopečná 724 908 849
www.oshtu.cz sekce OR mládeže

Tábor pod Vysákem
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Husův sbor Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář: Zdeněk Kovalčík. Tel. 
491 426 223, mobil faráře 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@se-
znam.cz, pondělí – 16.30 biblická hodina
Úřední hodiny: pondělí a středa: 9–12 a 13–17 hod. Sbírky pro Di-
akonii Broumov je možno dávat do chodby v pytlích a krabicích 
od pondělí do soboty v době od 8–17 hod. V neděli NE!

Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost, děkanství Náchod, Masarykovo nám. 
75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. Th-
Lic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan Mgr. Ing. Vladi-
mír Handl 728 515 557, www.nachod.farnost.cz, email: farnost.
nachod@tiscali.cz.
Úřední hodiny: pondělí, středa, pátek od 8.15 do 9.00 a od 13.00 
do 15.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Boho-
služby v kostele sv. Vavřince: po 7.00, út 18.00, st 16.00, čt 7.00, 
pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00. 4. 6. v 19.00 v kostele 
sv. Vavřince bude v rámci 39. ročníku národního festivalu ko-
morních sdružení Camerata nova Náchod koncert Komorního 
orchestru MUSICA QUINTA ESSENTIA Praha; 7. 6. se uskuteční 
1. sv. přijímání dětí při mši sv. v 9.00 hod.; 14. 6. je Slavnost Těla 
a Krve Páně, po slavnostní mši sv. v 9.00 bude průvod kolem kos-
tela; 28. 6. v 10.30 a 29. 6. v 17.30 se uskuteční poutní mše sv. 
v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel.: 491 426 712, bo ho služ by v neděli v 9.00 hod. 
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špre ňa ro va 1053). 
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-so nov@evangnet.cz. Biblické 
hodiny každé út. v 17 hod. Fa rář M. Bárta. 

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk, e-mail: 
rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic ký, CSc.; 
stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bo ho služ by 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.

Církve v NáchoděSenior klub

Sdružení zdravotně postižených

ICC informuje

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavu

  Ruské malířství 19. století
Tradiční expozice obrazů 19. a počátku 20. století ze sbírek 
GVU v Náchodě, Národní galerie v Praze, Galerie moderního 
umění v Hradci Králové a Moravské galerie v Brně (přízemí 
jízdárny 20. 2. – 1. 11.) Pro děti z MŠ a žáky 1.–3. tříd ZŠ je 
připraven interaktivní program, více na www.gvun.cz.

  Josef Benedikt – monotypy
Výstava k životnímu jubileu výtvarníka z Dobrušky.
(ochoz a kabinet grafi ky, kresby a fotografi e, do 21. 6.) Pro 
žáky 4.–9. tříd ZŠ a studenty SŠ je připraven interaktivní 
program, více na www.gvun.cz.

  Neznámé země
Obrazy, kresby a grafi ka Michala Burgeta. Výstava mladého 
umělce z Náchoda, patřícího k výtvarné generaci 90. let.
(26. 6. – 30. 8., ochoz a kabinet grafi ky, kresby a fotografi e)
Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.

Místní organizace Svazu důchodců v Náchodě nabízí v červnu 
svým příznivcům následující program v Klubovně Harmonie II.:

 čtvrtek 4. 6. od 14.00 hod.  – Posezení u videa s panem Zavře-
lem, kdy budete moci obdivovat krásy Yosemitského národního 
parku 

 čtvrtek 11. 6. od 14.00 hod.  Andre Rieu – tentokrát na koncer-
tu v Holandsku. Nenechte si ujít krásný hudební zážitek. 
Účastníkům zájezdu do Velkých Losin a okolí připomínáme odjezd 
v sobotu 6. 6. 2009 v 6.00 hod. od bývalého Tepna klubu. V tomto 
měsíci se konají i jiné zájezdy od dalších klubů, a proto je náš pro-
gram kratší.
Přejeme vám pohodové prožití prázdninových měsíců a budeme 
se těšit na shledanou opět v září.          Výbor MO SD ČR v Náchodě

pořádá zájezd do Kladska dne 17. června 2009
Poutní místo Szalejów Dolny, na úpatí Bystřických hor, s rozhle-
dem po okolí, ambity.
Klodsko: procházka městem po památkách, náměstí, radnice, 
kostel Panny Marie, kde měla babička Boženy Němcové svat-
bu, „Malý Karlův most“, pevnost, náhrobek arcibiskupa Arnoš-
ta z Pardubic, tržnice a jiné.
Lázně Dušniky: procházka lázeňským parkem – koncertní sál 
tzv. Chopinově dvorku, pomník skladatele.
Stroužné: evangelický kostel se hřbitovem (české nápisy), ochut-
návka pečeného pstruha.
Odjezd: 7.30 hod. od Tepny (jídelny), návrat: kolem 16.00 hod.
Cena zájezdu: 120 Kč člen, 140 Kč nečlen
Kontakt: každou středu v klubovně SZdP v budově MÚ (býva-
lý OÚ) 13.00–15.00 hod. paní Alena Balážová, tel. 737 028 369.

Za výbor SZdP Olga Frühaufová

Předprodej
   6. 6. Concerto Grobe Fest – Jiráskův park Hronov, 

 začátek ve 14 hodin, cena 89 Kč
   12. 6. 09  koncert skupin Slade a The Sweet – Výrava
  od 15. 6. 2009 přeprodej abonentek  skupin A, K 

 na sezonu 2009/2010 pro stávající abonenty
   všechny akce přes Ticketpro, Ticketportal, Ticketart, 

 Ticketstream, Tiskets
V prodeji:

   dálniční známky – ČR, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko
   mince Pamětník – náchodský zámek a Jiráskova chata
   nová keramika – hrnečky s Náchodem
   letní dětské tábory – nově zajišťujeme pobyty dětí na letních 

 táborech ve westernovém městečku Šiklův Mlýn
   nová sada pohledů malíře J. Škopka

Zdarma:
   leták cyklobusy Kladským pomezím
   katalog zařízení Cyklisté vítáni
   informační zpravodaj Lázeňské Etudy

otevírá pro příští školní rok 
Obor Dramatické výchovy, 
zaměřené na loutkové divadlo.
Hlásit se mohou žáci od 8 let.
Frekvence schůzek – jednou týdně dvě vyučovací hodiny.
Přihlášky můžete zasílat na e-mailovou adresu: 
detemproradost@seznam.cz. 
Uzávěrka přihlášek 21. června 2009. 
Do přihlášky prosím uveďte adresu, věk a kontaktní spojení.
Ostatní informace: Daniel Šárka, tel.: 777 209 535 

Loutková scéna Dětem pro radost
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Městská knihovna Náchod 
informuje – červen 2009
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Za změny v programech zodpovídají pořadatelé 
jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, 
nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané 
příspěvky pořídila redakce. 
Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, 
Masarykovo náměstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, 
e-mail: nina.adlof@mestonachod.cz. 
Uzávěrka tohoto čísla byla 18. 5. 2009. 
Uzávěrka červenco-srpnového čísla bude 17. 6. 2009! 

Kniha mého srdce
Celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu českých čtenářů
V červnu bude odhaleno pořadí Top100 a v abecedním pořadí Top12, zároveň bude spuš-
těno třetí kolo hlasování o nejoblíbenějších 12 knih (Top12) a potrvá do neděle 13. září.
Můžete se stát spoluautory knížky na pokračování. Tuto knížku můžete psát buď na http://
mknachod.cz nebo ve všech odděleních knihovny.

Oddělení pro děti 
  15. 6. 2009 ve 14.00 Korálková dílna 

Co naše děti umějí – cyklus výstav našich čtenářů
Studie – Kresby – Malby – Výstava obrázků a kreseb studentů Marie Šimonové, Pavla 
Mrověce, Ondřeje Vašíčka a Vaška Zídky.
Vernisáž výstavy 11. června 2009 v 17.00 hod. Srdečně zveme.

  Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře v náchodské knihovně proběhne od 12. do 18. června 
2009.
12. 6. v 8.15 – 1.A ZŠ Náchod-Plhov a v 10.15 – prvňáčci z Dolní Radechové a Babí
15. 6. v 8.15 – 1.A ZŠ TGM, v 9.30 ZŠ Bražec a v 10.15 ZŠ Běloves
16. 6. v 8.15 – 1.A ZŠ Komenského a v 10.00 1.B ZŠ Komenského
18. 6. v 8.15 – 1.B ZŠ Plhov, v 9.30 1.C ZŠ Komenského, v 10.15 1.B ZŠ TGM
 ve 13.30 ZŠ Nový Hrádek

  18. 6. v 15.00 
– Křest knihy Princové nemyjí záchody a beseda s její autorkou Petrou Braunovou.
Jestli jste četli knížky Borůvkové léto s Terezou a Terezománie, jistě vás zajímají další 
osudy Michala a Terezy. Přijďte si popovídat se spisovatelkou Petrou Braunovou. Mů-
žete si knížku i zakoupit a získat autogram.

Výstavy
  výstavní sálek ve 2. poschodí knihovny od 1. 6. 2009

Kořeny – Výstava fotografi í Radoše Notka                                                                 (Vo)  

Loutkové divadlo „Dětem pro radost“ 
v Náchodě hrálo tentokrát seniorům 
z „Marie“. Všechno začalo tím, že penzi-
on Marie v Náchodě navštívili „muzikan-
ti“ s harmonikami, houslemi a vozem-
bouchem. Začali vyhrávat po chodbách 
písničky z dob mládí obyvatel a ti zaplni-
li společenskou místnost s náramnou zvě-
davostí. Staré písničky z dob jejich mládí 
je potěšily tak, že s chutí zpívali známé 
melodie,  spoluvytvořili příjemnou odpo-
lední atmosféru a jen neradi se rozcháze-

Loutkáři seniorům
li do svých bytů. Zároveň však bylo hned 
domluveno další vystoupení svérázné 
„kapely“. A nejen to. Její členové jsou zá-
roveň členy loutkového divadla „Dětem 
pro radost“ v Náchodě a pozvali  nové přá-
tele na představení Jiráskovy „Lucerny“ 
v unikátním loutkovém provedení u pří-
ležitosti 55. výročí trvání souboru. Slo-
vo dalo slovo a 2. května v 17 hodin se 
zaplnilo hlediště poněkud „odrostlejší-
mi“, ale stejně nadšenými diváky, jaký-
mi jsou děti. Principál Dan Šárka všech-

ny srdečně přivítal, 
obzvláště paní Ma-
rii Kaválkovou, kte-
rá stála u zrodu di-
vadla. Představení 
se líbilo a loutkáři 
byli odměněni za-
slouženým a upřím-
ným potleskem. Dík 
i za zajištění dopra-
vy vlastními auty 
členů souboru. Dě-
kujeme za příjemně 
prožité chvilky při 
písničkách i před-
stavení a těšíme se, 
na další „spoluprá-
ci“ s loutkáři!
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tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

ČERVEN
PÁTEK TŘINÁCTÉHO (FRIDAY THE 13TH – USA 2009)
Vítejte v Crystal Lake! Budete se znovu bát, budete se lekat! Remake slavného kultovního hororu. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.fridaythe13thmovie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

ANDĚLÉ A DÉMONI (ANGELS AND DEMONS – USA 2009)
Světový fenomén „Šifra Mistra Leonarda“ se vrací  a s ním i spisovatel Dan Brown, představitel hlavní role Tom Hanks i režisér Ron Howard. Čekají nás honičky po za-
pečetěných hrobkách, nebezpečných katakombách i opuštěných katedrálách. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.angelsanddemons.com Doporučená přístupnost: od 12 let

BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ (CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC – USA 2009)
Alkoholik nemůže žít bez pití, workoholik bez práce a shopaholik bez nákupů! Nová práce? Snad… Nový přítel? Možná… Nová kabelka? Absolutně!!! Romantická ko-
medie přímo pro Vás! České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.shopaholicmovie.com Mládeži přístupný

NOC V MUZEU 2 (NIGHT AT THE MUSEUM: BATTLE OF THE SMITHSONIAN – USA 2009)
Světla zhasla, další dobrodružství začíná!!! Ben Stiller opět zachraňuje své „oblíbené exponáty“ ve volném pokračování úspěšné fantasy komedie. Film je uváděn 
v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.nightatthemuseummovie.com Mládeži přístupný

PŘEDČÍTAČ (THE READER – USA 2008)
Kam až zajdete, abyste uchránili tajemství? Mrazivý příběh o pravdě a odpuštění. Hlavní představitelka Kate Winsletová získala Oscara za nejlepší ženský herecký 
výkon za rok 2008. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.palacepictures.net a na www.thereader-movie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

GRAN TORINO (GRAN TORINO – USA 2008)
I mezi cizími můžete objevit své lepší já… Clint Eastwood (v hlavní roli i v roli režiséra) v příběhu neústupného válečného veterána, který si uvědomuje, že na nový 
svět už nestačí... České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.warnerbros.cz a na www.grantorino.co.uk Doporučená přístupnost: od 12 let

JMÉNEM KRÁLE (ČR – 2009)
Píše se 13. století a Království českému a markrabství Moravskému vládne Přemysl Otakar II... Historické drama s kriminální zápletkou natočil Petr Nikolaev, ve fi l-
mu uvidíte Karla Rodena, Kláru Issovou, Jana Kanyzu, Davida Prachaře, Lukáše Vaculíka, Markétu Hrubešovou, Martina Štěpánka, Jana Dolanského, Davida Matás-
ka a další známé tváře. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bioscop.cz Mládeži přístupný

LA BOHÈME (LA BOHÈME – Rakousko/Německo 2008)
Láska básníka Rudolfa k něžné Mimi mohla vydržet věčně, nebýt nepřejícího osudu… Slavná opera Giacomo Pucciniho s hvězdami současného operního nebe – Ro-
lando Villazónem a Annou Netrebko. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

VÁCLAV HAVEL PŘIKULUJE (ČR – 2009)
„Akční fi lm“ o lásce k pivu, nás zavádí do minulosti, aby nám ukázal, jak vznikla slavná hra „Audience“ a zároveň nás uvádí do paradoxů podivného světa česko-
slovenské normalizace… DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz Mládeži přístupný

TERMINATOR SALVATION (TERMINATOR SALVATION – USA/Německo/Velká Británie – 2009)
Zapomeňte na minulost… Zapomeňte na Arnolda Schwarzeneggera coby terminátora, těšte se na Christiana Balea v roli vůdce lidstva – Johna Connora. Válka za svo-
bodu pokračuje v akčním sci-fi  fi lmu. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.net/movies/terminatorsalvation/ Doporučená přístupnost: od 12 let

HOME (HOME – Francie 2009)
„Z ptačí perspektivy“ se vydáme na cestu kolem světa do těch nejúžasnějších, ale také nejponičenějších krajin Země – nádherná, dech beroucí a silné emoce vyvolá-
vající cesta z hlubin australského korálového pobřeží na vrchol hor Kilimandžáro, z amazonských pralesů do pouště Gobi, z bavlníkových plantáží v Texasu do prů-
myslové Šanghaje a ještě dál. Home je unikátní dokument, který nám skýtá konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit... Průvodcem fi lmu nám 
v českém komentáři bude Zdeněk Svěrák. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.spi-fi lm.cz a na www.home-2009.com/us/index.html Mládeži přístupný

POSLEDNÍ DŮM NALEVO (THE LAST HOUSE ON THE LEFT – USA 2009)
Co byste udělali člověku, který ublížil vašim nejbližším? Horor „o beráncích, ze kterých se stávají vlci“, je remakem fi lmu mistra hrůzy Wes Cravena. České titulky. 
DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.thelasthouseontheleft.com Mládeži do 15 let nepřístupný

STAR TREK (STAR TREK – USA 2009)
Budoucnost začíná… jedenácté pokračování, a přitom přelomové. Akční sci-fi  pro všechny, okořeněné humorem i velkolepými akčními scénami. České titulky. DOL-
BY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.startrekfi lm.cz a na www.startrekmovie.com Mládeži přístupný

ANDĚLÉ A DÉMONI (ANGELS AND DEMONS – USA 2009)
Světový fenomén „Šifra Mistra Leonarda“ se vrací  a s ním i spisovatel Dan Brown, představitel hlavní role Tom Hanks i režisér Ron Howard. Čekají nás honičky po za-
pečetěných hrobkách, nebezpečných katakombách i opuštěných katedrálách. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.angelsanddemons.com Doporučená přístupnost: od 12 let

DVOJÍ HRA (DUPLICITY – USA 2009)
Přechytračit. Překonat. Přehrát. Převézt! A pak už jen převést prachy! Komedie o tom, jak „Dannyho parťáci“ potkávají „pana a paní Smithovy“… V hlavních rolích 
Clive Owen, Julia Robertsová, Tom Wilkinson a Paul Giamatti. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a www.duplicitymovie.net Doporučená přístupnost: od 12 let

HANNAH MONTANA (HANNAH MONTANA: THE MOVIE – USA 2009)
Žila dva životy… Teď si musí vybrat jeden z nich… Televizní fenomén konečně ve fi lmu! Příběh o dívce, která žije dvojí život průměrné středoškolačky a zároveň po-
pulární zpěvačky... Rodinná hudební komedie, uváděná v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/hannahmontanamovie/ Mládeži přístupný

SYNECDOCHE, NEW YORK (SYNECDOCHE, NEW YORK – USA 2008)
Všichni máme na vybranou… a nakonec všichni skončíme stejně… Komedie o režisérovi a jeho nové hře. V hlavní roli Philip Seymour Hoffman. Režie Charlie Kauf-
man. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.sonyclassics.com/synecdocheny/ Mládeži do 15 let nepřístupný

NA ODSTŘEL (STATE OF PLAY – USA 2009)
Vše, co řeknete, bude použito… Russell Crowe, Rachel McAdamsová, B. Affl eck, H. Mirrenová a J. Daniels v napínavém thrilleru. Čes. titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.stateofplaymovie.net Doporučená přístupnost: od 12 let

NEDODRŽENÝ SLIB (NEDODRŽANÝ SĹUB – Slovensko/ČR/USA – 2009)
Příběh natočený podle skutečných událostí, který získal na festivalu Los Angeles Jewish Film Festival hlavní cenu v kategorii hraný fi lm. Hrají S. Spišák, O. Vetchý, 
L. Paulovič, M. Slovák, P. Kříž a další. Režie Jiří Chlumský. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.spi-fi lm.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

JMÉNEM KRÁLE (ČR – 2009)
Píše se 13. století a Království českému a markrabství Moravskému vládne Přemysl Otakar II... Historické drama s kriminální zápletkou natočil Petr Nikolaev, ve fi l-
mu uvidíte Karla Rodena, Kláru Issovou, Jana Kanyzu, Davida Prachaře, Lukáše Vaculíka, Markétu Hrubešovou, Martina Štěpánka, Jana Dolanského, Davida Matás-
ka a další známé tváře. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bioscop.cz Mládeži přístupný

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

1. pondělí 17.15 a 20  hod.
2. úterý 17.15 a 20  hod.
3. středa 17.15 a 20  hod.

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

4. čt, 5. pá 16 a 18  hod.
6. sobota 18 a 20  hod.
7. neděle 16 a 18  hod.
8. po, 9. út, 10. st pouze 16  hod.

9. úterý pouze ve 20  hod.
10. středa pouze ve 20  hod.

8. pondělí pouze v 18  hod.
9. úterý pouze v 18  hod.
10. středa pouze v 18  hod.

11. čt, 12. pá pouze v 19.15  hod.
13. so, 14. ne 16 a 20  hod.
15. pondělí pouze v 16  hod.
16. úterý pouze v 16  hod.
17. středa pouze ve 20  hod.

15. pondělí pouze ve 20  hod.

16. úterý pouze ve 20  hod.
17. středa pouze v 16  hod.

11. čt, 12. pá v 17  hod.
13. so, 14. ne pouze v 17.45  hod.
15. po, 16. út pouze v 17.45  hod.
17. středa pouze v 17.45  hod.
18. čt, 19. pá pouze ve 20  hod.
20. sobota pouze ve 20  hod.
21. neděle pouze ve 21  hod.
22. po, 24. st pouze v 17  hod.
23. úterý pouze v 19.15  hod.

18. čtvrtek pouze v 16  hod.
19. pátek pouze v 16  hod.
20. sobota pouze v 18  hod.
21. neděle pouze v 18  hod.

18. čtvrtek pouze v 18  hod.
19. pátek pouze v 18  hod.
20. sobota pouze v 16  hod.
21. neděle pouze v 16  hod.

22. pondělí pouze v 19.15  hod.
23. úterý pouze v 17  hod.
24. středa pouze v 19.15  hod.

25. čtvrtek pouze ve 20  hod.
26. pátek pouze ve 20  hod.
27. sobota pouze ve 20  hod.
28. neděle pouze ve 20  hod.

25. čtvrtek pouze v 18  hod.
26. pátek pouze v 18  hod.
27. sobota pouze v 18  hod.
28. neděle pouze v 18  hod.

25. čt, 26. pá pouze v 16  hod.
27. sobota 14 a 16  hod.
28. neděle pouze v 16  hod.
29. po, 30. út 16 a 18  hod.
ČERVENEC 2009
1. středa 16 a 18  hod.

29. pondělí pouze ve 20  hod.
30. úterý pouze ve 20  hod.
ČERVENEC 2009
1. středa pouze ve 20  hod.

2. čtvrtek pouze v 18.45  hod.
3. pátek pouze v 18.45  hod.
4. so, 5. ne pouze v 19.30  hod.

2. čtvrtek pouze v 16.30  hod.
3. pátek pouze v 16.30 hod.
4. sobota pouze v 17  hod.
5. neděle pouze v 17  hod.

6. pondělí pouze 17 a 18.30  hod.
7. úterý pouze v 17  hod.
8. středa pouze v 19  hod.



JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01  Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431
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•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

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

výroba VELKOFORMÁTOVÉ FOTOGRAFIE 
od formátu 20 x 30 cm, 30 x 40 cm...90 x 60 cm...

fotopapír LESK, MAT, PLÁTNO, samolepy...lišty...laminace...
retuše a úpravy fotografi í před tiskem, vysoká kvalita

výroba, zpracování a tisk kalendářů A4, A3, A2 
zpracování z vašich fotek, kroužková vazba, kovový háček 

grafi ka, tisk – plakáty černobílé i barevné od 1 ks

Terapeut tradiční čínské 
medicíny v Náchodě
   bolestivé stavy, migrény, gynekologické potíže, 

 poruchy imunity, trávicí problémy atd.
   více na našich www stránkách

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

Nové relaxační centrum na Vyhlídce
 bohatá nabídka ručních 

 i přístrojových masážních procedur
 !!! novinka – formování postavy novou 

 revoluční metodou UCWRAP
  okamžitý efekt, garantovaný úbytek 15 cm 

Kontakt:
Dennipe-h Hotel Vyhlídka Náchod
tel.: 728 697 766
www.vyhlidka.cz

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
Zabezpečovací, kamerové, požární, přístupové 

systémy, domácí telefony a videotelefony, satelitní 
autoalarmy, inteligentní domy. 

Elektronický dohled pro staré nebo nemocné lidi.
Zpracování nabídky a cestovné je ZDARMA!!!

Tel.: 724 823 687       www.zabezpecenisudek.cz


