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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě
sezóna 2011/2012
Divadelní abonentní cyklus

Abonentní cyklus Komorní hudby Náchod

20. září 2011
Peter Quilter: JE ÚCHVATNÁ

14. září 2011
G. Rossini: Stabat Mater, RYCHNOVSKÝ PĚVECKÝ SBOR

Divadlo Kalich Praha. Režie: Jana Kališová. Hrají: Jaroslava Kretschmerová,
Jan Maxián, Ladislav Potměšil, Naďa Konvalinková, Daniela Bakerová,
Jaroslava Brousková a Lilian Malkina.

Sbormistr: JUDr. Jiří Fuchs. Sólisté: Marie Matějková – soprán, Lenka
Zahutová-Kučerová – alt, Jakub Hrubý – baryton, Dušan Růžička – tenor,
Petr Hostinský – varhaník

Říjen 2011
Robert Thomas: OSM ŽEN
Překlad Milena a Josef Tomáškovi. Náchodská divadelní scéna. Režie: Ludmila
Šmídová. Hrají: herci Náchodské divadelní scény.

17. 11. 2011
Bengt Ahlfors: POSLEDNÍ DOUTNÍK
Divadlo Na Fidlovačce. Režie: Juraj Deák. Hrají: Eliška Balzerová, Tomáš
Töpfer, Zdeněk Maryška, Monika Kobrová

20. října 2011
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Ašot Chačaturjan klavír – klavír, Luca Bizzozero – dirigent. Program: Coriolan
(c moll) op. 62, předehra ke smuteční hře Josepha von Collinse Ludwig van
Beethoven: Klavírní koncert č. 3 c moll op.,
Robert Schumann: Symfonie č. 4 d moll op. 120.

15. listopadu 2011
JITRO

Divadlo Bez zábradlí. Režie: Boris Ščedrin. Hrají: Karel Heřmánek, Bohumil
Klepl, Zdeněk Žák

Klavír: Michal Chrobák. Sbormistr: Jiří Skopal
Program: J. Gallus: Ascendit Deus, J. Campanus Vodňanský: Favete linguis
singuli, P. Řezníček: Salve Regina, R. Thompson: Alleluja, Z. Lukáš: Poselství
hudby, B. Smetana: Proč bychom se netěšili (úvodní sbor z opery Prodaná
nevěsta), O. Mácha: Maryjánek; Halekačka; Laštuvěnka (z cyklu Moravské
lidové písně), O. Mácha: Hoj, hura, hoj, Z. Lukáš: Ozvěna, J. Vičar: Gorale
(pro dětský sbor, bicí nástroje a klavír na goralské motivy)

Leden 2012
Bohumil Hrabal: OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

15. prosince 2011
KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ NÁCHOD

Městské divadlo Mladá Boleslav. Režie: Ivo Krobot. Hrají: Matouš Ruml, Petr
Halíček, Miroslav Babuský, Ivana Nováčková, Dagmar Teichmannová, Tereza
Rumlová j. h., Petr Nakládalová, Eva Horká, Ludvík Jiřík a další.

Lukáš Pospíšil – violoncello. Jindřich Roubíček – dirigent.
Program: S. Galeotti, O. Berger a další

Únor 2012
Nikolaj Vasiljevič Gogol: HRÁČI

Julie Svěcená, Martin Kasík, Petr Nouzovský. Program: G. F. Händel –
Passacaglia pro housle a violoncello, L. van Beethoven – Sonáta A dur pro klavír
a violoncello, A. Dvořák – Klavírní trio Dumky

1. 12. 2011
Luigi Lunari: TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE

Divadlo Rokoko. Režie: Petr Svojtka. Hrají: Michal Dlouhý, Vasil Fridrich,
Aleš Procházka, Lukáš Jurek, Zdeněk Dušek, Martin Písařík, Jan Szymik, Jan
Meduna, Vojtěch Dvořák / Jaromír Nosek.

Březen 2012
Henry Meyerson: FÍGL
Divadlo Ungelt. Režie: Ladislav Smoček. Hrají: Alena Vránová, Václav
Postránecký, Marta Vančurová

Duben 2012
Klaus Mann, Ariane Mnouchkine: MEFISTO
Divadlo Pod Palmovkou. Režie: Emil Horváth. Hrají: Jiří Langmajer j. h., Klára
Issová j.h., Ondřej Kavan, Eva Kodešová, Rudolf Jelínek, Miloš Kopečný / Dušan
Sitek, Sandra Nováková j.h., Natálie Topinková j.h., Zuzana Slavíková, Jan
Skopeček nebo Dušan Sitek, Kateřina Macháčková, Jan Teplý a další.

Květen 2012
Eduardo Rovner: VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Převzaté představení Divadla na Vinohradech. Agentura Harlekýn
Režie: Radovan Lipus. Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor
Hruška, Martin Zahálka, Marcela Peňázová nebo Kateřina Seidlová, Ladislav
Trojan nebo Miloš Hlavica.

Červen 2012
Petr Jarchovský / Jan Hřebejk: MUSÍME SI POMÁHAT
Divadlo Na Jezerce. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Jiří Macháček, Lenka Vlasáková,
Miroslav Vladyka, Václav Chalupa, Martin Sitta, František Staněk.
Ceny abonentek pro divadelní sezónu 2011–2012
I. kategorie ........................1350 Kč
II. kategorie ........................1200 Kč
III. kategorie ..........................950 Kč
IV. kategorie ..........................750 Kč

19. ledna 2012
„FÓRUM MLADÝCH“

Únor 2012
PRAZAK QUARTET
Pavel Hůla – violin, Vlastimil Holek – violin, Josef Klusoň – viola, Michal
Kaňka – cello. Program: J. Haydn: Smyčcový kvartet D dur,
op. 71, č. 2 (Hob.III.70), A. von Zemlinsky: Smyčcový kvartet č. 1 A dur, op. 4,
A. Dvořák: Smyčcový kvartet G dur, op. 106

7. března 2012
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Tomáš Vinklát – housle. Andreas Sebastian Weiser – dirigent. Program:
F. Mendelssohn – Bartholdy: Scherzo g moll z Oktetu op. 20 (úpr. pro orchestr
skladatele), F. Mendelssohn – Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr e moll
op. 64, H. Berlioz: Fantastická symfonie (Epizoda ze života umělce) op. 14

17. dubna 2012
KYTAROVÉ DUO SIEMPRE NUEVO
Patrick Vacík, Matěj Freml. Program: D. Scarlatti: 4 sonáty, A. de Lhoyer:
Duo Concertants op. 34, J. Rodrigo: Tonadilla, E. Granados: 2 Danzas
espaňolas, L. Brouwer: Triptico

16. května 2012
VIOLONCELLOVÝ DVOJKONCERT
Dominika Hošková – violoncello, Jiří Hošek – violoncello. Program:
J. Haydn: Duo for two Cellos D dur No. 1 Hob. X:11., A. Kraft: Sonata for two
Cellos op. 1 č. 1 C dur, E. Bloch: Jewish Song z cyklu „From Jewish Life“,
J. Offenbach: Duo for two Cellos op. 53, D. Popper: Suita for two Cellos op. 16,
D. Popper: Koncertní polonéza pro violoncello a klavír op. 14, violoncellové
koncerty Bohuslava Martinů. Je mnohostranným hudebníkem: byl koncertním
Ceny abonentek pro koncertní sezónu 2011–2012
I. kategorie ......................... 800 Kč
II. kategorie ..........................650 Kč
III. kategorie ..........................450 Kč
IV. kategorie ..........................350 Kč

Způsob prodeje abonentních průkazů: Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 13. 6. a potrvá do 15. 7. 2011 (prosíme o předložení
letošní průkazky). Od 13. 6. bude zároveň probíhat prodej pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezóně obsazena. Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen 18. 7. a potrvá do 9. 9. 2011. Prodej bude opět probíhat v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin, sobota od 8.30 do 11.30 hodin. Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491
420 420) nebo písemně na adrese Informační a cestovní centrum, Kamenice, 547 01 Náchod, popřípadě na e-mail: info@icnachod.cz.
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Pokud při svých prázdninových cestách hodláte navštívit naše hlavní město, doporučuji zajít na Pražský hrad a zejména do nově zrekonstruované Zlaté
uličky. Miniaturní domečky vestavěné do hradebních oblouků lákají zářivými barvami, které pro ně navrhl už v polovině minulého století malíř Jiří Trnka,
a kromě nezbytných suvenýrů nově také
malebnými dobovými expozicemi. A právě v jednom z nich, v domku č. p. 21, se
skrývá pro nás Náchoďany magnet. Je
jím dílna zlatnického mistra Josefa Dítěte z Náchoda, odbornou veřejností i novináři nazývaná vlajkovou lodí celé expozice. Evokuje totiž věrně atmosféru doby,
kdy uličku po hradních střelcích (legendární alchymisty vyrábějící pro Rudolfa II.
zlato a hledající elixír věčného mládí ponechme stranou) obývali drobní řemeslníci. Mezi nimi také zlatníci, kteří dali prostoru již v 17. století jméno. A jak se dílna
z Náchoda dostala na Hrad?
Poté, co jeden z členů rodiny náhodně
loni na jaře zaslechl rozhlasovou reportáž
o opravě uličky, uvědomila si dcera pana
Dítěte, paní ing. Miloslava Šedivá, že má
po svém otci, který zemřel v únoru 2010
ve věku sto let, vybavenou zlatnickou dílnu, která by se do zamýšlené nové expozice mohla hodit. A opravdu se velmi hodila, vždyť znalci odhadují stáří některých
vzácných nástrojů až na 200 let. Správa
Pražského hradu vyjádřila rodině za velkorysý a cenný dar upřímný dík, dílnu si
při slavnostním otevření uličky 1. června
2011 prohlédl i prezident Václav Klaus.
Paní Šedivá, která si při této příležitosti na chvíli vyzkoušela, jak se u zlatnického ponku sedí, s neskrývanou radostí
pronesla: „Můj tatínek, který svoji profesi celý život miloval, nemohl tušit, kam se
jeho náčiní dostane. Ale jestli nás teď vidí,
vím, že plesá blahem.“ Také my, budoucí návštěvníci uličky, kteří budeme obdivovat domeček švadlenky, kartářky nebo
středověkou krčmu, při pohledu do domku zlatníka jistě zažijeme pocit zdravého patriotismu. Současně neuškodí, když
o původním majiteli dílny budeme vědět
něco víc.
Josef Dítě se narodil roku 1909 na Kramolně v domě č. p. 63. Jeho rodný dům
můžeme vidět na pozadí fotograﬁe, na níž
je Josef s rodiči a dvěma mladšími bratry – dvojčaty Františkem a Rudolfem, jen
starší sestra Marie chybí. Otec pracoval
v náchodské elektrárně, maminka se starala o děti a malé hospodářství u chalupy. Oba byli nábožensky založení a v křesťanském duchu vychovali i své děti. Když

Josef vychodil v Náchodě školu, nastoupil jako čtrnáctiletý do učení ve známé
zlatnické ﬁ rmě Kudelků, kde se řemeslo dědilo ve čtyřech generacích. Právě
tady získal dobrý technický základ a cit
pro uměleckou výrobu, později i užitečné kontakty. V dílně umístěné na tehdejší
náchodské hlavní ulici Kamenici se pracovalo šest dní v týdnu, někdy i v neděli dopoledne. Mladý Josef byl spokojený a vydržel zde celkem 18 let, až do roku 1942,
a nebýt války možná i déle. Na dvoře u Kudelků si mohl také opečovávat svoji milovanou motorku a právě v těchto letech
si z vydělaných peněz kupoval vybavení
pro svoji budoucí vlastní dílnu. Všestranně šikovný řemeslník žil i bohatým společenským životem. S místními ochotníky
odehrál přes stovku různých divadelních
představení a svůj hudební talent (hrál
na housle a na violu) uplatnil v náchodské
ﬁlharmonii i při hudebních večerech v rodinách, kam býval zván. Byl rovněž aktivním členem katolické tělovýchovné jednoty Orel a zážitkem pro celý život byla pro
něj účast na mezinárodním sletu v roce
1936. Z obavy před nuceným pracovním
nasazením v Německu se na tři válečné
roky 1942–1945 uchýlil ke své sestře provdané do Lužce nad Vltavou u Mělníka.
Pracoval v náhradní zbrojní výrobě, zlatnické nářadí si však vezl s sebou. Po konci války se vrátil domů a v září 1945 se
oženil s Miluškou Sukovou z Trubějova.
Mladým manželům se po roce narodila dcera Miloslava a Josef konečně začal
provozovat vlastní zlatnickou a hodinářskou živnost. Neměl to jednoduché, konkurence v Náchodě byla značná. I přes velmi skromné podmínky však vše vyhlíželo
a vyvíjelo se nadějně až do nástupu komunistického režimu. V roce 1952 musel zlatník Dítě s podnikáním skončit a nastoupil na dlouhých 18 let jako dělník do n.p.
MEZ Náchod. Jako bývalý živnostník, který navíc pracoval s drahými kovy, byl pro
režim z principu podezřelý, a tak se u Dítětů občas konaly domovní prohlídky
a Josef Dítě poznal na vlastní kůži šikanu a policejní výslechy. Přesto nezahořkl
a s láskou k řemeslu opravoval v soukromí hodinky a šperky – nejčastěji zadarmo.
V důchodu pak na chatě na Plhově, kde
si zařídil malou dílnu, vyráběl i nové zlaté šperky na zakázku až do svých 97 let.
V poctivosti a skromnosti se dožil požehnané stovky a jistě si zaslouží naši dnešní vzpomínku.
S přáním hezkého léta
(nejen ve Zlaté uličce) za celou redakci NZ
Lydia Baštecká
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 31. 5. 2011

Jednání rady města se
zúčastnilo osm radních,
později všech devět. Číselný
popis u zprávy představuje poměr
hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy MěSSS Marie
8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Městského střediska
sociálních služeb Marie za rok 2010.
MěSSS Marie poskytuje pobytovou službu
v Domě pro seniory Marie, dále odlehčovací službu v tomtéž objektu a terénní pečovatelskou službu na celém území města Náchoda a v Domech s byty zvláštního
určení Harmonie I a Harmonie II. Podrobné informace na http://www.messs-na.cz/.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce se ZUŠ Náchod na bezplatné užívání budovy čp. 247 v Tyršově ulici v Náchodě. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s platností od 1. 6. 2011. 8-0-0
RM souhlasila se zbouráním staré
chatky stojící na pozemku č. 274 v k. ú.
Babí u Náchoda (zahrádkářská kolonie).
Na stejném místě nájemce postaví novou
dřevěnou chatku.
9-0-0
RM vzala na vědomí výpověď nájemní
smlouvy na pronájem části objektu zařízení staveniště na sídlišti SUN předloženou společností ISRAMCO cz, s. r. o., která
již prostory nevyužívá.
9-0-0
Veřejná prostranství Náchod
– II. etapa – SUN
9-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti projektu s pracovním názvem „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa
– SUN“ do 1. kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová
zóna u nemocnice“.
Tento projekt řeší dopravní a technickou
infrastrukturu (úpravu komunikací, úpravu a výstavbu chodníků, výstavbu parkoviště v centrální části, výměnu veřejného
osvětlení, výstavbu dětských hřišť včetně
hřiště v centrální části, zrušení nefunkčních dětských hřišť – s jejich náhradou
počítáno v příští etapě). Projekt navazuje na revitalizaci veřejných prostranství
započatou na sídlišti u nemocnice v loňském roce.
Stavební úpravy kuchyně ZŠ TGM
– zadávací dokumentace
9-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci pro otevřené podlimitní řízení na stavební úpravy kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě.
Úpravy se týkají prostorů kuchyně, přípravny a chodby. Práce spočívají v kompletní rekonstrukci rozvodů vody, kana-
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lizace, vytápění, elektroinstalace, obkladů
a dlažeb.
Výroční zpráva
Lesů města Náchoda, spol. s r. o. 9-0-0
RM v působnosti valné hromady schválila Zprávu o činnosti společnosti za rok
2010, Roční účetní závěrku za rok 2010
bez výhrad, Návrh společnosti na převedení disponibilního zisku, Prémii jednateli společnosti za rok 2010 v plné výši,
Zprávu dozorčí rady a Plán činnosti společnosti na rok 2011.
Integrovaný plán rozvoje města
– Duhovka
9-0-0
RM schválila projekt „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – Duhovka“ předložený Městem Náchod, podaný
do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje
města Náchoda – problémová zóna u nemocnice“.
Projekt řeší ve vazbě na výstavbu domů
(objektů č. 3, 4 a 5) v ulici Duhovka úpravu veřejných prostranství v jejich okolí. Soukromý investor prozatím vystavěl objekt č. 5. Projekt je naplánován
jako dvouetapový – v rámci 1. etapy budou provedeny komunikace a zpevněné
plochy včetně odvodnění (komunikace,
chodníky, plocha pod kontejnerové stání, opěrná zeď, terénní úpravy a osetí)
mimo spojovacích chodníků a terénních
úprav u objektů č. 3 a č. 4, dále bude provedena venkovní kanalizace a venkovní
světelné rozvody. V rámci 2. etapy (1. 10.
2011 – 30. 9. 2012) budou provedeny spojovací chodníky a terénní úpravy u objektů č. 3 a č. 4.
Rekonstrukce Tepenské ulice
9-0-0
RM schválila záměr rekonstrukce
Tepenské ulice a pověřila odbor investic
a rozvoje města zahájením poptávkového/výběrového řízení na projekční přípravu této akce a prací na potřebném výkupu/převodu pozemků pod ulicí Tepenská
do vlastnictví města Náchoda.
Jedná se o akci, která by byla v součinnosti se soukromým investorem – Protivítr-invest, s. r. o., a spočívá ve vybudování
parkovacího domu (dvě podlaží v podzemí), obchodního centra a bytů na místě
části stávajícího objektu Tepna – přádelna, ve vybudování pozemního parkoviště Tepna na místě druhé půlky stávajícího objektu Tepna – přádelna a komplexní
rekonstrukci stávající komunikace, kdy
cílem je vybudování oboustranného parkovacího stání a dvousměrné vozovky.
Stávající vozovka se tak posune směrem
ke stávajícímu objektu Tepna-přádelna.
Tím dojde k významnému nárůstu parkovacích míst ve středu města.
„BEZEDOS CUP o putovní pohár města
Náchoda“ v plážovém fotbale
9-0-0
RM schválila I. ročník „BEZEDOS CUPu
o putovní pohár města Náchoda“ v plážovém fotbale na Masarykově náměstí v Ná-

chodě dne 30. 7. 2011. Odpovědným pořadatelem je agentura Nejlepšíkoncerty.
cz ve spolupráci s městem Náchod. Současně rada schválila způsob ﬁ nancování akce ze strany města Náchoda ve výši
do 28. 000 Kč.
Oprava Zámecké ulice v Náchodě
– veřejné osvětlení
9-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na zhotovení stavby „Oprava Zámecké ulice v Náchodě – veřejné osvětlení – oprava“ a uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem na 1. místě – ﬁrmou TELKABEL CR, s. r. o., Náchod za nabídnutou cenu
včetně 20 % DPH 495.006 Kč.

Zastupitelstvo města 6. 6. 2011

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
nejprve 23 zastupitelů, později 25, dva byli
omluveni.
Závěrečný účet
Města Náchoda za rok 2010
24-0-0
ZM schválilo Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2010 včetně příloh vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Při přezkoumání hospodaření města
za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle zákona kromě těch odstraněných v průběhu přezkoumání.
Majetkoprávní úkony obce
ZM schválilo prodej bytu v domě čp.
930 v ulici Němcové s podílem o velikosti
2845/102328 na společných částech objektu a na stav. parc. č. 1143 a 1144 k. ú. Náchod paní Ungrové za 207.000 Kč. 23-1-1
ZM zrušilo prodej bytu v domě čp. 683
Pražská panu Janu Stojkovi z Dobrušky,
který byt odřekl z důvodu nezískání hypotéky, a schválilo prodej tohoto bytu
za stejnou cenu 420.000 Kč panu Milanu
Oláhovi.
23-0-2
Obecně závazné vyhlášky č. 7, 8 a 9/2011
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 7/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod. Nová
vyhláška umožní o polovinu zvýhodnit
prodejní stánky, které budou umístěny
na veřejném prostranství pouze pro účely
konání farmářských trhů (snížení na 20 Kč
ze 40 Kč za jedno zařízení a den). 20-1-4
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 8/2011 o regulaci pohybu psů a jiného
zvířectva na veřejných prostranstvích.
Na základě vyhlášky bude povinností majitelů opatřit psa na veřejném prostranství evidenční známkou a její eventuální
ztrátu hlásit správci poplatku.
25-0-0
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 9/2011 o stanovení okruhu vzdáleností na 15 m, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno s tím, že se k dané problematice vrátí
ve 3. čtvrtletí 2011 v návaznosti na vývoj
legislativy státu.
16-3-4
Plné znění vyhlášek najdete na www.mestonachod.cz.
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Dotace z rozpočtu města – sport 25-0-0
ZM schválilo rozdělení dotace ze schváleného rozpočtu města sportovním klubům na rok 2011 a s tím související smlouvy o dotacích. Podrobnosti na www.
mestonachod.cz.
Změny územního plánu č. 13 a 14
ZM schválilo návrh zadání změny č. 13
územního plánu sídelního útvaru Náchod.
25-0-0
Podkladem pro změnu byl schválený „Integrovaný plán rozvoje města Náchoda
– problémová zóna U nemocnice“. Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice KHK nebude realizován záměr na zřízení dětského hřiště na místě rekultivované
skládky odpadů. Požadavek byl stanoven
na základě hodnocení zdravotních rizik,
které předpokládá významná zdravotní rizika pro děti s tím, že nelze vyloučit průnik skládkových plynů do ovzduší
a kontaminaci povrchových vrstev půdy
škodlivinami ze skládky.
ZM schválilo upravený návrh zadání změny č. 14 územního plánu sídelního útvaru Náchod v části Babí (1/14) a zamítla upravený návrh zadání změny č. 14
v části Lipí (2/14). Současně ZM ukončilo
práce na této změně 2/14.
16-1-8
Akcie Beránek Náchod, a. s.
23-0-1
ZM schválilo rozhodnutí akcionáře společnosti BERÁNEK Náchod, a. s., o spojení akcií ve vlastnictví města Náchoda
a o změně stanov této společnosti s tím
souvisejících.
Změna zřizovací
listiny MěSSS Marie
23-0-1
ZM schválilo změnu zřizovací listiny
MěSSS Marie související se změnou systému při přidělování bytů v MěSSS Marie
a Harmonie, a to tak, že bude tato problematika vyňata z agendy komise sociální a prevence kriminality. Rozhodnutí ve věci poskytnutí služby může činit
rozmisťovací komise při MěSSS, které je
k tomu legislativně i profesionálně plně
kompetentní.
Projekt třídění komunálních
odpadů a bioodpadů v evropském
městě Kudowa Zdrój – Náchod, II. etapa
ZM schválilo Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013. Dohoda se vztahuje
k projektu „Třídění komunálních odpadů
a bioodpadů v evropském městě Kudowa
Zdrój – Náchod, II. etapa“.
Projekt je na české straně zaměřen na modernizaci péče o životní prostředí – nákup
vybavení k třídění odpadů nebo souvisejících s péčí o životní prostředí, vzdělávací
aktivity a pořízení spotřebního materiálu pro třídění odpadů.

TELEGRAFICKY:

ZM schválilo poskytnutí půjčky ve výši
200.000 Kč Sdružení lázeňských míst České republiky, se sídlem v Třeboni. Půjčka

ZPRÁVY Z RADNICE
je určena na akci „Jedeme do lázní“, která bude propagovat mimo jiné i město Náchod jako takové včetně toho, že se nyní
připravuje obnovení lázeňství v našem
městě.
20-0-4

Rada města 14. 6. 2011

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Výroční zpráva
– Technické služby Náchod, s. r. o. 7-0-0
RM v působnosti valné hromady schválila Zprávu o činnosti společnosti za rok
2010, Roční účetní závěrku za rok 2010
bez výhrad, Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2010, Zprávu dozorčí rady
a Plán činnosti společnosti na rok 2011.
Přibližně 79 % veškerých činností provádí
TS Náchod, s. r. o., pro město Náchod. Jedná se především o svoz odpadu, čistotu
města, údržbu komunikací, zimní údržbu
komunikací, údržbu zeleně nebo údržbu
veřejného osvětlení.
Výroční zpráva
– Správa budov Náchod, s. r. o.
7-0-0
RM v působnosti valné hromady schválila Zprávu o činnosti společnosti za rok
2010, Roční účetní závěrku za rok 2010
bez výhrad, Návrh společnosti na převedení disponibilního zisku, Zprávu dozorčí rady a Plán činnosti společnosti na rok
2011. Správa budov, s. r. o., spravuje celkem 632 městských bytů (od roku 1998
stav poklesl o 637 bytů). Příjmy na opravy
a údržbu svěřeného majetku města jsou
pouze z nájemného.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s vložením movitých
věcí uvedených v inventurním seznamu
v celkové hodnotě 1.218.500 Kč do základního kapitálu společnosti BERÁNEK Náchod, a. s. Jde o drobné vybavení a umělecké předměty umístěné v prostorách
hotelu a restaurace Beránek.
6-0-1
RM souhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout sdružení Liga proti rakovině
nebytové prostory v budově čp. 1303 v Palachově ulici v Náchodě Obecně prospěšné společnosti Branka v budově čp. 2020
v ulici Němcové a Krajské hospodářské komoře KHK také v budově čp. 2020 v ulici
Němcové.
7-0-0
RM schválila s tím související ukončení
nájemních smluv pro všechny tři uvedené organizace, které měly sídlo v budově
čp. 1 na Masarykově náměstí a to dohodou k 30. 6. 2011.
7-0-0
RM schválila záměr opravy komunikace
Březinova a nabídku ﬁrmy COLAS CZ, a. s.,
na její opravu za 320.461,14 Kč vč. DPH.
7-0-0
Stanovení plánu oprav městských
komunikací na rok 2012
7-0-0
RM schválila závazný plán rekonstrukce městských komunikací na rok 2012
v tomto pořadí: ulice Dobrošovská, Šafaříkova, Horova a Anglická (spodní část).

Varianty rekonstrukcí
a oprav komunikací
7-0-0
RM schválila následující postup:
a) prozatím nepokračovat v určování nových komunikací na opravy
b) na základě příjmů do konce července
2011 připravit případný seznam dalších
komunikací, které bezpodmínečně potřebují opravu a předložit návrh na vypsání
výběrového řízení radě města
c) průběžně na jednání rady města předkládat ke schválení opravy většího rozsahu včetně cenové kalkulace placené
z kapitol „Oprava a údržba komunikací
a dopravního značení“ a „Havarijní údržba komunikací“
Rekonstrukce veřejného osvětlení
– VI. etapa
7-0-0
RM souhlasila s Podmínkami čerpání
investiční dotace v programu EFEKT 2011.
Dotace je poskytnuta na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Náchod – VI. etapa“.
Současně rada souhlasila se zajištěním ﬁnančních prostředků na realizaci tohoto
projektu.
Prázdninový
provoz mateřských škol
7-0-0
RM vzala na vědomí organizaci provozu v náchodských MŠ v měsících červenci
a srpnu 2011. V době uzavření MŠ čerpají zaměstnanci dovolenou, provozní zaměstnanci se podílejí na celkovém úklidu školy.
od 18. 7. do 12. 8. 2011 – MŠ Alšova, MŠ
Březinova, MŠ Havlíčkova (Plhov), MŠ Vančurova, MŠ Myslbekova, MŠ Komenského
a MŠ Vítkova
od 1. 7. do 12. 8. 2011 – odloučená pracoviště U Kočovny a U Písníku
Bytový dům
č. p. 269 v Duhové ulici
7-0-0
RM souhlasila na základě podnětu nájemníků s odstoupením od projektu „Stavební úpravy bytového domu č. p. 269,
Duhová ul., Náchod“ a pověřila odbor investic a rozvoje města přípravou rozšíření stávajícího projektu společně s nájemníky domu a Správou budov, s. r. o.
Podpora cyklodopravy v návaznosti
na Koncepci cyklodopravy
Královéhradeckého kraje
7-0-0
RM souhlasila se zpracováním záměru
na značení cyklostezek v Pekle a Malém
Poříčí pro zvýšení bezpečnosti.

TELEGRAFICKY:

RM jmenovala členem kulturní komise
Davida Novotného.
7-0-0
RM schválila uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o zajišťování úkolů podle zákona o obecní policii s obcí Kramolna.7-0-0
RM schválila Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 250.000 Kč na podporu
vybavení pro obce zřizující jednotku požární ochrany.
7-0-0

***
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Náchodský zpravodaj
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.,
okresní organizace Náchod,
poskytuje v náchodské oblasti
tyto doplňkové sociální služby:

Kronika
V květnu se narodili:
16. 5.
7. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
25. 5.

Soﬁe Štěpánková
Jakub Hornych
Tomáš Bank
Veronika Benešová
Elena Vojnarová
Slavomír Dominik Rác
Kristýna Ptáčková
Lukáš Hubka
Viktorie Škodová

V květnu byli oddáni:
13. 5.
Miroslav Svatek, Náchod
Lucie Kurová, Náchod
Tomáš Vyletěl, Třebíč
Veronika Kolajová, Náchod
Marek Pasler, Hronov
Linda Špatenková, Náchod
20. 5.
Václav Seideman, Česká Skalice
Lucie Šulcová, Česká Skalice
21. 5.
Martin Macek, Batňovice
Kateřina Rosová, Batňovice

První pomoc na speciálních školách
Ve středu 18. května uspořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě, jako každoročně, soutěž hlídek
mladých zdravotníků. Jedná se o akci,
kde simulované situace pomocí ﬁgurantů
vytváří atmosféru přibližující skutečnou
událost při nečekaném úraze nebo jiném
náhlém zdravotním postižení. Skupinky dětí ze speciálních škol náchodského
okresu poskytovaly první pomoc, prováděly život zachraňující úkony na resuscitačním modelu, ošetřovaly žilní krvácení,
popáleniny a zlomeniny. Snažily se správně vyhodnotit vzniklou situaci, přivolat
rychlou záchrannou službu, organizovat
záchrannou akci a postarat se o postiže-

ného do příjezdu odborníků. Hodnocení
soutěžících zajišťovali zkušení rozhodčí,
dle standardů první pomoci. Opakovaným tréninkem získaly děti jistotu a zručnost v poskytování první pomoci a zároveň také odolnost pro zvládání psychické
zátěže. Zúročila se zde jejich celoroční příprava a výsledky byly výborné.
Putovní pohár vítězů si odvezly děti
z České Skalice, které se zúčastnily v červnu krajské soutěže ve Speciální škole
v Úpici. Výuka první pomoci na speciálních školách v roce 2011 byla ﬁ nančně
podpořena z drobného programu Královéhradeckého kraje.

Půjčovna
kompenzačních pomůcek
Mechanické invalidní vozíky, elektrický vozík a dětský invalidní vozík. Chodítka pevná, podpažní kolečkové a kolečková s nákupním košíkem. Toaletní křesla
pevná, nebo kolečková. Nástavec na WC.
Antidekubitní sedáky a matrace. Sedačky do vany. K výpůjčce je potřeba pouze
občanský průkaz a ﬁnanční záloha. Půjčovné je zpoplatněno. Dále poskytujeme
bezplatně základní sociálně právní poradenství. Kde nás naleznete: Rehabilitační
středisko FAUST, Zámecká ul. 239 Náchod.
Půjčovna se nachází v bezbariérovém
prostředí s výtahem v 1. patře. Provozní
doba: středa od 12.00–15.30 hod., ostatní dny po telefonické dohodě od 8–16
hod. mimo svátků, soboty a neděle. Tel.:
724 11 33 29, Květoslav Kábrt.

Podání žádostí
o nadační
příspěvek (grant)
II. kolo v oblasti kultury
a sportu rok 2011
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda vyhlašuje termín podání přihlášek o nadační příspěvky (granty) v oblasti kultury a sportu. V oblasti sportu se
týká pouze města Náchoda, oblast kultury může mít i regionální působnost. Bližší
informace a předepsaný formulář získáte
na http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/nadace/ nebo u tajemníka nadace
paní Renaty Lepšové, tel. 604 803 605.
Vyplněné žádosti na předepsaném
formuláři zašlete na adresu: Kulturní
a sportovní nadace města Náchoda, Odbor sociálních věcí a školství, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Termín podání – do 30. září 2011.

Dobrovolníci
do sociálních služeb!
Na území okresu Náchod startuje nový
projekt. Jeho cílem je zapojit dobrovolníky do života klientů sociálních organizací. Dobrovolník nedělá žádnou náročnou práci. Může zajít s babičkou či dědou
na procházku, pro děti přichystat hru
nebo si jen tak obyčejně popovídat. Lidé
trávící část svého života za zdmi ústavů
toto ocení.
Věnujte část sebe těm, kteří to potřebují! Projekt Rozvoj dostupnosti a kvali-

ty soc. služeb v Královéhradeckém kraji
II rozjíždí Občanské poradenské středisko, o. p. s., ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Program je ﬁ nancován
z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. O profesionální koordinování dobrovolníků se postará Dobrovolnická kancelář v ulici Hálkova 432. Přijďte
si pro více informací ve čtvrtek od 8.00
do 18.30 hod. E-mail: dikna@ops.cz, tel.
734 734 823.

Speciálně
pedagogické
centrum Náchod
(odloučené pracoviště Choustníkovo Hradiště – ZŠ a MŠ logopedická) děkuje vedení škol, pedagogům a asistentům MŠ a ZŠ
Komenského v Náchodě za dobrou práci
s handicapovanými dětmi, která je potřebná při integraci žáků se speciálními
pedagogickými potřebami.
Mgr. Iva Doudová

červenec – srpen 2011

Pohádkové odpoledne
Ve středu 1. června 2011 jsme zažili
opravdu velké dobrodružství při hledání
pokladu. V lesíku za školkou nás přepadl zlý loupežník a museli jsme prokázat
statečnost při krmení velkého medvěda.
U Divoké řeky nás čekal vodník Zelenáček
se svým hejnem ryb. Za každou ulovenou
rybku jsme získali malý diamant. Cesta
pokračovala k převozníkům, kteří nám
pomohli na druhý břeh. Někteří z nás seděli v loďce poprvé, ale vše jsme zvládli na jedničku. Další překvapení nás čekalo pod Mostem duchů. Černá paní nám
dovolila utrhnout si sladkosti a posílit se
na cestu k hodné víle a princezně. Po prolezení úzké tmavé jeskyně nám Křemílek
ukázal cestu do Řáholce, kde nás Manka s Cipískem přivítala s košíkem plným
pohádkových karet. U rozpálené pece
na Kejdačce již čekala Ježibaba s mísou
perníčků, které jsme si dozdobili. Odměnou nám byly krásné perníkové medaile.
Odpoledne se chýlilo ke konci a nám zbývalo to hlavní – NAJÍT POKLAD. Za pěknou
písničku nám jej vydal poustevník ukrytý ve své jeskyni. Opékáním buřtů skončilo krásné odpoledne, za které všem moc
děkujeme. Děti a kolektiv MŠ Babí, Náchod

ŠKOLY

Žákyně ZUŠ Náchod

uspěla v mezinárodní výtvarné soutěži
Do letošního už 16. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Českého rozhlasu, Malujeme po síti, poslaly děti na 3000 prací z celého světa.
Letošní téma Báje, pohádky a pověsti
inspirovalo děti nejen v České republice,
ale i na Slovensku, v Bosně a Hercegovině,
Švýcarsku, Německu, Bělorusku, Bulharsku, Indii, Indonésii a Africe.
Prvního kola hodnocení, které proběhlo v budově Českého rozhlasu, se zúčastnilo několik výtvarníků, kteří se zhostili
nelehkého úkolu vybrat z mnoha povedených dílek ta nejkrásnější. Úroveň zaslaných prací je rok od roku vyšší, proto to
ani pro profesionály nebylo rozhodování
lehké.
Na vernisáž výstavy, která se konala 14. června, byli pozvání ﬁnalisté, tedy
autoři vítězných prací. Michaela Fetter-

Dětský den ve velkém stylu
Dne 21. 5. 2011 se na hřišti v příměstské části Náchod-Babí uskutečnil Dětský
den, dovolím si říci ve velkém stylu, neboť se zde sjela spousta lidí z celého Náchoda. Kromě volné zábavy na dětském
hřišti připravili organizátoři této akce
pro děti soutěžní okruh v ulicích Babí se
spoustou dovednostních a naučných úkolů. Za každý splněný úkol děti dostaly razítko a malou sladkost na cestu k dalšímu
úkolu. Za nasbíraná razítka v cíli soutěžního okruhu děti obdržely dárkovou tašku. Okruh byl připraven tak, aby se mohly
zúčastnit děti již od dvou let. Další dárky děti obdržely za nejhezčí obrázky, kte-

Středověký den na Jiráskově gymnáziu
1. června svůj svátek dětí prožili sekundáni našeho gymnázia netradičně. Prostřednictvím vlastního programu se přenesli o staletí zpět, do období vrcholného
středověku. Do auly gymnázia dorazili
kejklíři sekundy W se svojí písní a komedianti kvarty V z daleké Lombardie, aby
ve stínovém divadle divákům sehráli krvavý příběh „O strašlivém mordu tom.“ Studenty navštívil král Václav II. v doprovodu

sová, žákyně pana učitele Jindřicha Roubíčka, byla jednou z nich. Dílo je umístěno na výstavě v Národopisném muzeu
Národního muzea a webových stránkách
Českého rozhlasu.
Gratulujeme ke krásnému ocenění
a děkujeme za skvělou reprezentaci školy
i města Náchoda.

Elišky Přemyslovny a Elišky Rejčky spolu
s jejich dvorní dámou. Na středověkém tržišti své výrobky nabízeli mistři a tovaryši rozličných cechů, přicházeli venkované a venkovanky, cukrářky a pekařky.
Ti všichni vychvalovali své zboží, nakonec obdarovávali diváky sladkými plackami, rohlíky, chlebem a koláči. Křížový
rytíř se navrátil ze Svaté země a vyprávěl lidem hrůzné zážitky z tažení do Palestiny ke Kristovu hrobu. Svatá Anežka
česká promlouvala o svém mládí a křesťanské víře. Mistr popravčí kat spolu s pomocným pacholkem předváděl na žebrajících tulácích právo útrpné. Ve středověké
krčně došlo k hádce a neplatiči na příkaz
šenkýřky byli vyhozeni na ulici.
V odborných historických prezentacích (např. o Karlu IV., o rytíři Hronovi,
o Janu Žižkovi, o středověkých zbraních,
středověké módě aj.) prokázali studenti sekund nejen dějepisné vědomosti, ale
i své schopnosti pracovat s počítačovou
technikou.

ré kreslily na jednom ze soutěžních stanovišť. Na akci byla též k vidění spousta
zajímavostí. Vystoupil zde pan Karel David s modelem vrtulníku, nechyběla ani
možnost prohlídky vozu rychlé záchran-

né služby, policejních složek včetně jejich
motocyklu a vystoupení mladých hasičů
z SDH Babí. Největší atrakcí však byla pro
děti pěnová koupel, kterou připravili hasiči SDH Lipí pod vedením Martina Černého. Velký dík patří všem, kteří se na této
akci podíleli, vč. sponzorům, především
pak Osadnímu výboru Babí, SDH Babí, ZŠ
Babí, SK STAR Babí a rodině pana starosty.
Libor Šustr
Nechyběly ani zdramatizované obrazy
z dějin Náchoda. Vzdělaný loupeživý rytíř Jan Kolda ze Žampachu táhl se svojí
bandou loupežníků do sousedního Slezska a čelil spravedlnosti krále Jiřího z Poděbrad.
Společné hodiny strávené ve středověku ukončila opět píseň kejklířů, doprovázená kejklířskými muzikanty Martinem
Blahotou, Kateřinou Čápovou a Kristinou
Pavlasovou spolu s jejich třídním profesorem Alešem Chmelíkem. Tentokrát se
kejklířská skupina rozrostla o dalších třicet členů sekundy V. Vždyť být alespoň
na chvíli potulným středověkým kejklířem stálo za to!
PaedDr. Blanka Dvořáčková,
Jiráskovo gymnázium Náchod
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Vzpomínky a poděkování
Před 65 lety byla v Náchodě založena
čtyřletá škola s maturitou Obchodní akademie. Prvním ředitelem byl profesor Josef Černý a později profesor Karel Mikolášek a školníkem byl František Matoušek.
Dne 7. května 2011 se sešlo 16 studentů
a studentek (z osmnácti dosud žijících)
z let 1947 –1951 při oslavách 60. výročí
od maturity na Obchodní akademii v Náchodě. Vzpomínali jsme na své spolužáky
a profesory. Na Stanislava Březinu – našeho třídního, Vladimíra Fiedlera, Libuši Hronovskou, Vlastu Krestovou, Jaroslava Krouského, Josefa Lipského, Josefa
Malého, Vladimíra Matějčka, Kamila Raichla, Františka Suchánka, Marii Vašatovou, Alenu Vítovou, PhDr. Josefa Vodičku a Jiřího Zikána. Většina z nich již není
mezi námi.
Chtěla bych poděkovat svým spolužákům z přípravného výboru v čele s Jiřím
Šulitkou, bývalým starostou Velkého Poříčí, který dobře zastupuje předsedu třídy Miroslava Pařízka, který před šesti lety
zemřel. Dále pak Vladimíru Hlavatému,
Zdikovi Kernerovi, Zdenkovi Podzimkovi
a Běle Marhové za to, že se o nás tak starají a že jsme se letos sešli již po sedmnácté. Nemají to nijak lehké, protože my „Náchoďáci“ jsme pouze čtyři a ostatní jsou
roztroušeni po celé republice. Také děkuji Radkovi Čápovi, který jezdí pravidelně

až z Ostravy. Po sedmihodinovém trmácení ve vlaku se ještě ten den vracel zpět,
a přesto si nenechal ujít naše setkání. Tuto
školu z mé rodiny navštěvuje již třetí generace. Než vznikla Obchodní akademie,
byla v Náchodě dvouletá Veřejná obchodní škola, založená v roce 1895. Nejstarším
žijícím absolventem z roku 1932/1933 je
pan Rudolf Prouza z Kramolny.
V roce 1943 se na této škole konala
28. 11. ustavující schůze spolku „SAVOŠ“
za podpory ředitele školy Josefa Černého
a profesorského sboru. Do čela byl zvolen
Bohuslav Maršík z Babí, po jeho odchodu
na vojnu Miroslav Fišer. Karel Hůlek byl
jednatelem, dalšími členy byli V. Vlček,
J. Hlavatý, V. Koldrt a Z. Jiroušková. Spolupracovali s odbočkami z celé republiky
a s ing. Solarem a dr. Janem Brabcem. Ačkoliv tato organizace byla nejmladší, patřila mezi nejlepší a pomáhala všem studentům překlenout období od roku 1943
až po rok 1945, kdy po osvobození byla
konečně odbočka schválena a pokračovala ve své činnosti až do roku 1947. Bylo to
krásné vzpomínání.
Přála bych všem současným i budoucím studentům, aby utvořili takovou dobrou partu jako my a měli také po tak dlouhé době na co vzpomínat.
Absolventka 4. A třídy Obchodní akademie
Miroslava Hůlková

Noc kostelů v Náchodě
Dne 27. 5. 2011 se náchodské křesťanské církve zapojily do akce „Noc kostelů“
a zajistily pro zájemce otevření svých kostelů a modliteben včetně vlastních programů.
Pořadatelé děkují Městu Náchod za zajištění informovanosti náchodským občanům prostřednictvím Náchodského
zpravodaje, sboru Cantoria žáků TGM

a místním církevním sborům za jejich vystoupení a všem, kteří přispěli poskytováním informací o historii a činnosti církví.
Do této akce, která je organizována
i v jiných státech Evropy, se chceme zapojit i v příštím roce a dát tak příležitost navštívit náchodské sakrální prostory i dalším zájemcům.

Prázdninová výročí
V červenci 1441 oblehlo a pak dobylo a vypálilo město i hrad Náchod vojsko slezských knížat a českých katolických pánů. Požár zničil i významné
městské dokumenty. V červnu jsme připomínali mj. výročí „šestašedesáté“, která se týkala bezprostředně i našeho města a jeho okolí. Rozhodující tragická bitva
války byla 3. 7. 1866 u Hradce Králové,
8. 7. obsadili Prusové Prahu, 23. srpna
byl uzavřen mír. Ale během celého léta
ranění z bitev umírali v lazaretech, mj.
i na náchodském zámku. Ti byli pohřbeni na tehdy k tomu zřízeném hřbitůvku
v zámecké aleji. V noci 12. 8. 1881 vypukl požár už téměř dostavěného Národního divadla. Do sbírky, která byla vypsána na jeho obnovu, se zapojili i náchodští
občané. Slavné pro naše město i řádku
dalších měst regionu byly dny v červenci 1926, kdy náš kraj navštívil prezident
T. G. Masaryk. Do Náchoda přijel v pondělí 12. 7. z Hronova, kde se setkal s Aloisem Jiráskem. Na 23. 7. připadá 160. výročí narození Aloise Jiráska, k nedožitým 80.
narozeninám Mistrovým se v srpnu 1931
uskutečnil první Jiráskův Hronov. Vybraní ochotníci z Náchodska na něm zahráli Jiráskovu historickou hru Gero. O deset
let starší než Jirásek byl jeho učitel a přítel, autor řádky knížek Karel Janků, jehož
jsme připomněli minule (nar. 12. 8. 1841
na Hořičkách). Jeden z největších českých
básníků Jan Neruda zemřel 22. 8. 1891.
V létě 1877 pobýval s Miroslavem Tyršem na Rezku u Nového Města. Spisovatel Karel V. Rais, jehož Zapadlí vlastenci
mají jedno z epizodních dějišť v Náchodě,
zemřel 8. 7. 1926. Na Dobrošově se 23. 7.
1891 narodil významný prvorepublikový
menšinový nakladatel a propagátor české
literatury Josef Krbal. Působil ve Vrchlabí,
kde vydával české knihy a měsíčník Horské prameny. Na podzim 1938 musel svou
činnost ukončit a z Vrchlabí spolu s ostatními Čechy odejít, po květnu 1945 se tam
vrátil, ale po roce 1948 musel svou činnost znovu nedobrovolně ukončit.
V srpnu 1941 byla dokončena výstavba architektonicky významné náchodské Wolkerovy ulice. V noci na 31. 7. 1941
vznikl požár skladiště náchodské ﬁ rmy
František Welzel, označený Němci za sabotáž. Byl podnětem k zatčení řady náchodských občanů, zejména židovského
původu.
Naši gratulaci si zaslouží malíř a vypravěč Jaroslav Cita, vysokovský rodák, autor
krásných večerníčků a desítek půvabných
knížek pro děti. Pětaosmdesátku dovrší
20. srpna. A dále ekonom doc. ing. Jaroslav Foltýn, čestný občan Náchoda, který
se 23. srpna dožívá 75 let. Všem přejeme
do dalších let ještě hodně sil a úspěchů
v jejich záslužné práci.
(AF)

červenec – srpen 2011
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Kronikáři města Náchoda
7. Alois Tašner
Čtvrtý kronikář města Alois Tašner (1875–1959) byl stejně jako ních i jiných podniků, plakáty, fotograﬁe, místní časopisy a publidva první povoláním učitel. S tím rozdílem, že v Náchodě neu- kace vydané v Náchodě. To vše bude jednou zajímat naše potomky
čil, sem přišel už jako penzionovaný. Být na penzi však pro něj a poslouží historiografovi při sdělování dějin města. Ke svým záv žádném případě neznamenalo nic nedělat. Naopak. Byl velmi znamům však připomínám: bylo by omylem přikládat měřítko náčinorodý a úspěšně se angažoval v mnoha směrech. Více o tom zorů přítomnosti událostem v minulosti. Bylo by to i nesprávné. Pov příštím pokračování, dnes se zaměřím na jeho kronikářskou měry, lidé i jejich názory se mění. Z dějin známe také případy, že se
činnost. K vedení kroniky se rozhodně nedostal tak přímoča- pravda prohlašovala za nepravdu a lež za pravdu. Ostatně doklad
ře jako jeho předchůdci. Podívejme se, co nám o tom říkají zá- je na dosah ruky. Jistě máme všichni dosud v živé paměti nemravpisy z jednání městské rady. Dne 18. 11. 1939
nou zásadu Adolfa Hitlera, že lež stokrát opakoposlal dosavadní městský kronikář Dr. Fryvaná stává se pravdou. Bylo by zle s lidskou spoček dopis, jímž na funkci rezignoval: „Onelečností, kdyby tomu tak bylo! Nikdo by nebyl
mocněl jsem zánětem pohrudnice a lékař mi neničím vázán. Ale pak běda lidstvu! Pravdu lze
dává naději, že budu zdráv dřív než do měsíce.
sice násilím na čas potlačit, ale dříve nebo pozKnihovní radu jsem o svém onemocnění uvědoději pravda vyjde najevo jako olej na vodu, jak
mil a v knihovně jsem učinil potřebné dispozice,
praví české přísloví a jak to napsal před 140 lety
aby její poslání nebylo dotčeno. Prosím, aby byl
náš nesmrtelný pěvec Slávy dcery a co nám hisurčen můj zástupce pro práce kronikářské, jimž
torie na mnohých místech dokládá: Čas vše mění,
dávám výpověď.“ Městská rada dne 30. 11. rei časy, k vítězství on vede pravdu. Co sto věků
zignaci přijala a usnesla se, že „Ohledně obsabludných hodlalo, zvrtne doba. Na rozloučenou:
zení se rozhodne v příští schůzi.“ Ale nerozhodMilému Náchodu rozkvět, Náchoďanům vše doblo se ani v příští, ani v přespříští, záležitost
ré. Čtoucímu pozdrav!“ Ač zní Tašnerova slova
se stále odkládala, až ve schůzi 1. 2. 1940 byl
z konce roku 1950 o manipulaci s pravdou poustanoven novým kronikářem náměstek staněkud nadneseně, následující období mu dalo
rosty Tašner. Neměl to však snadné. V kroniv mnohém za pravdu.
ce chyběly zápisy za roky 1938 a 1939, navíc
Z činnosti kronikáře Aloise Tašnera se kroon sám byl od července 1942 do dubna 1945
mě kroniky samé dochovalo také množství
Němci uvězněn. V době věznění ho zastupopoznámek a skutečně denních záznamů, kteval ve vedení kroniky Jaroslav Suchý, Tašré mají velkou historickou cenu. Nehynoucí
Reprodukce portrétu A. Tašnera
ner naopak doplnil předchozí chybějící roky
zásluhu má také na pečlivém a systematicpo poněkud trapném a vleklém jednání rady
kém shromažďování příloh, jak o něm mluví
národního výboru s V. Fryčkem v roce 1948 ohledně dodání III. ve svém textu. Jsou všechny označeny razítkem, datem a signadílu kroniky na úřad a dopsání chybějících zápisů.
turou a uloženy v archivu jsou stále neocenitelným pramenem
Činnost kronikáře Tašner ukončil pro stáří a nemoc k 31. pro- pro práci místního historika, přesně jak to předvídal. Na závěr
sinci 1950. Současně vepsal do kroniky svůj zápis na rozlouče- ještě jednu zajímavost. Dlouho jsme všichni obdivovali Tašnerův
nou, jehož podstatnou část stojí za to zde ocitovat. „Nejsem ná- úhledný kaligraﬁcký rukopis. Až v loňském roce jsem při bedlichodským rodákem, nicméně Náchod se mně stal milým domovem, vém dohledávání informací k jeho osobnosti zjistila, že všechny
přilnul jsem k němu a pracoval jsem proto na kronice města s láskou, jeho záznamy do pamětní knihy města od listopadu 1937 do kons vědomím odpovědnosti před budoucí generací a veden snahou psát ce roku 1950 z konceptu do čistopisu přepsal penzionovaný řínepředpojatě a pravdu. Prácí jsem měl usnadněnu svými veřejnými dící učitel Josef Paukner, který byl tímto úkonem za úplatu pofunkcemi… Byl jsem tudíž v úzkém styku s městem a jeho obyvatel- věřen v únoru 1951 radou MNV. Rukopis pětasedmdesátiletého
stvem. Zaznamenával jsem denně zprávy pro kroniku a opatřoval Tašnera by byl pravděpodobně méně čitelný. Ovšem jako autor
k nim doklady: úřední výnosy, programy koncertů, divadel, sportov- může být dodnes kronikářům vzorem.
Mgr. Lydia Baštecká

Rozdíl mezi rukopisem opisovače a vlastnoručním
podpisem kronikáře
Ukázka Tašnerova denního záznamu pro kroniku 
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Společné česko-polské projekty
zaměřené na dopravní a technickou infrastrukturu
V rámci třetího kola Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika v období 20072013 (dále jen „Program“) byly předloženy a schváleny projekty „Cyklostezky v Kladském pomezí – III. etapa“, registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/09.01553 a „Optimalizace hospodaření s vodou
a zlepšení kvality vod v povodí řeky Metuje v Kladském pomezí
výstavbou kanalizací v okolí měst Chudoby a Náchoda“, registrační číslo PL.3.22/1.2.00/09.01536.
Partnerem Města Náchoda v projektu zaměřeném na výstavbu kanalizací je organizace Kudowski Zaklad Wodociągów i Kanalizacji, která vystupuje jako Vedoucí partner.
Stavba na české straně sestává ze dvou objektů: „Kanalizace Lipí – Peklo v Náchodě“ a „Náchod – Jizbice, splašková kanalizace I. etapa“ – část stavby“. Stavební a montážní práce byly
ukončeny v lednu letošního roku. Vybudované kanalizační stoky
odvádí splaškové vody z části Lipí a Jizbice do nové čerpací stanice, z níž jsou čerpány výtlačným řádem do stávající kanalizace v Lipí, která je napojena na čistírnu odpadních vod Náchod.
Na jaře roku 2011 stavební práce ukončil i polský partner, který v rámci projektu postavil kanalizační síť včetně čerpací stanice a připojení tlakového potrubí do stávající kanalizace ve městě Kudowa Zdrój v části Słone.
Na projekt odkanalizování části Lipí a Jizbice navazuje projekt „Cyklostezky v Kladském pomezí – III. etapa“, práce na tomto projektu zahájilo Město Náchod v říjnu 2010 realizací stavby
odpočívadla s přístřeškem pro cyklisty v Malém Poříčí na hlavní cyklotrase č. 22.
Město Náchod je Vedoucím partnerem a zajišťuje výstavbu
dvou částí cyklostezky v úseku Lipí–Peklo. V místě budované
cyklostezky nastal v loňském roce po vydatných srážkách sesuv
půdy. Po prozkoumání situace geology bylo z důvodu nestability
svahu, kudy vede cyklostezka, rozhodnuto o provedení sanace.
Sanace je prováděna od dubna 2011 a spočívá ve výstavbě opěrné
zdi z gabionů (drátokošů) podél cyklostezky. Po dokončení těchto prací bude do konce července ukončena i stavba cyklostezky.
Dalšími partnery v projektu III. etapy cyklostezek jsou Městys
Velké Poříčí a Město Kudowa Zdrój. Městys Velké Poříčí v květnu 2011 dokončil stavbu cyklostezky v úseku Velké Poříčí–Letiště, Město Kudowa Zdrój připravuje výstavbu cyklostezky v ulici Zdrojowe.
Již v roce 2008 byly v rámci prvního a druhého kola do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika v období 2007–2013 předloženy čtyři žádosti týkající
se výstavby a rekonstrukce cyklostezek a komunikací. Dva z projektů „Cyklostezky v Kladském pomezí“ a „Cyklostezky v Kladském pomezí – II. etapa“ již byly ukončeny, dva projekty zaměřené na rekonstrukci komunikací ještě probíhají.
Město Náchod v rámci projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí“, registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/08.00045 zrealizovalo

cyklostezku v ul. Na Strži v úseku od dílny autoklubu po most
Na Skalce. Projektový partner Obec Vysoká Srbská v rámci projektu postavila cyklostezku v úseku Vysoká Srbská–Žďárky, Město Hronov v úseku V lískách, Město Kudowa Zdrój postavilo cyklostezky v ulicích Słone a Brzozowie.
V rámci projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí – II. etapa“, registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/08.00653 Město Náchod vybudovalo cyklostezku v úseku od napojení na stávající cyklostezku do Malého Poříčí podél říčky Střela k hranici s Polskou
republikou (úsek ČR Malé Poříčí–PR Slané). Cyklostezka je napojena na nově vybudovaný úsek Městem Kudowa Zdrój. Projektový partner Město Hronov realizovalo v rámci projektu cyklostezku v úseku Střezina–Kozinek a projektový partner Obec
Česká Čermná v úseku vedoucím z Kudowy Zdrój do osady Peklo na cyklostezce č. 4306.
V rámci projektu „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí“, registrační číslo CZ.3.22/1.1.00/08.00055 Město Náchod
provedlo úpravy na komunikaci v ulici Odboje od autobusové
zastávky u školy po autobusovou zastávku Bražec odbočka Peklo včetně vyznačení „jízdního pruhu“ pro cyklisty, v tomto konkrétním případě červených obdélníků s bílým logem kola a číslem cyklistické trasy. Dále Město Náchod realizovalo opravu
komunikace v ulici Na Strži od mostu v ul. Němcové po opravnu autoklubu.
Projektoví partneři Město Kudowa Zdrój a Město Nové Město
nad Metují své úseky komunikací začaly realizovat v roce 2010,
v letošním roce by stavební práce měly být dokončeny i u nich.
Město Kudowa Zdrój provádí rekonstrukci komunikace v ulicích
Kościuszki a Chrobrego, Město Nové Město nad Metují komunikace v ulicích Klosova a Českých legií.
Projekt „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“ byl v roce 2009 také schválen, ale pro nedostatek ﬁnančních
prostředků byl zařazen mezi náhradní projekty. V květnu 2011
bylo na tento projekt vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace
a projekt byl přeřazen z náhradních projektů mezi realizované.
Na projektu se společně podílejí tři partneři – Město Náchod,
Město Hronov a Město Kudowa Zdrój. Město Náchod do projektu
zařadilo stavební úpravy komunikace Denisovo nábřeží.
Město Náchod zahájilo v roce 2010 realizaci své části projektu přeložkami inženýrských sítí a odvodněním komunikace. Celková rekonstrukce komunikace na Denisově nábřeží byla dokončena v červnu 2011.
Všechny zmíněné projekty jsou spoluﬁnancovány Evropskou
unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a česká část projektů i státním rozpočtem ČR.

Nečekejte na složenku!

Zastupitelstvo města Náchoda na červnovém jednání vydalo
Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích. Na základě vyhlášky bude povinnost majitelů opatřit psa na veřejném prostranství evidenční známkou a její eventuelní ztrátu hlásit správci
poplatku.
Povinné očkování psů proti vzteklině dle zákona se uskuteční ve dnech 9. až 10. 9. 2011 za spolupráce MěÚ.
Podrobnosti budou zveřejněny v dalším čísle, na webových
stránkách a na plakátech.
Poznámka: Na www.mestonachod.cz jsou průběžně zveřejňovány přehledy počtu psů aktuálně přihlášených do evidence
MěÚ Náchod v obytných domech s více byty (dle jednotlivých
vchodů), kde je pro držitele psa stanoven roční poplatek 1.200 Kč.

Upozorňujeme všechny držitele psů, kteří jsou povinni platit místní poplatek ze psů, že splatnost poplatku byla 30. června 2011.
Město Náchod již nezasílá poštovní poukázky pro platbu
místního poplatku ze psů. Místní poplatek lze hradit na účet
Města Náchoda převodem na účet číslo: 19-222551/0100 (VS –
134100 + číslo evidenční známky psa) nebo hotově v pokladně
MěÚ Náchod – budova radnice – Masarykovo náměstí 40.
V případě, že poplatník v důsledku nového způsobu platby,
kdy již neobdržel poštovní poukázku, opomněl místní poplatek uhradit, bude mu ze strany MěÚ Náchod zaslána upomínka.

červenec – srpen 2011

Náchodský pedagog roku 2011
Město Náchod oceňuje již od roku 1998 vždy v závěru školního roku několik pedagogů za jejich práci udělením titulu „Náchodský pedagog roku“. Připomíná tak veřejnosti záslužnou práci pracovníků ve školství.
Letošní slavnostní udílení titulů proběhlo v obřadní síni náchodské radnice 8. června. Vedle představitelů města Náchoda – starosta Jan Birke a místostarostové ing. Tomáš Šubert
a Mgr. Drahomíra Benešová – a oceněných pedagogů se akce
zúčastnila také zástupkyně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mgr. Svatava Odlová a České školní inspekce Mgr. Radomíra Bartošová.
Hned v úvodu bývá dobrým zvykem, že vystupuje soubor, který patří k jednomu z oceněných pedagogů. V letošním roce byl
mezi oceněnými ředitel ZUŠ J. Falty Zbyněk Mokrejš, a proto vystoupení patřilo akordeonovému TRIU ze ZUŠ J. Falty.
Titul Náchodský pedagog 2011 získali:
Mgr. Alena Ducháčová, učitelka ZŠ Náchod-Plhov, která je již 27
let členkou pedagogického sboru ZŠ Náchod-Plhov. Jejími aprobačními předměty jsou chemie a pěstitelské práce, v posledních
letech se věnuje poradenství pro volbu povolání.
Mgr. Marcela Lepšová, učitelka ZŠ Komenského, kde pracuje
od roku 1995 jako učitelka 1. stupně. Svým mírným, vyrovnaným a přitom důsledným přístupem dosahuje ve své práci vynikajících výsledků.
Klára Bydžovská, dipl. um., učitelka ZŠ TGM od roku 2008, kam
přešla ze základní umělecké školy. Vyučuje především hudební výchovu a na 1. a 2. stupni dále rodinnou výchovu a dějepis.
Mgr. Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Náchod-Plhov od roku 2008
s aprobací český jazyk – občanská nauka

Žák roku 2011
V letošním roce se Město Náchod rozhodlo zavést novou tradici. Po již zavedeném oceňování pedagogických pracovníků chce
každoročně ohodnotit také píli žáků a udělit titul „Žák roku
2011“.
Tituly udělili nejlepším žákům v obřadní síni náchodské radnice ve středu 22. června starosta Jan Birke, místostarostka Drahomíra Benešová a vedoucí odboru sociálních věcí a školství MěÚ
Náchod Pavel Schuma.
Nejlepší žáci byli hodnoceni v kategoriích: 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ a nejlepší žák ZUŠ. Ohodnocen byl také žák s největším
zlepšením, tzv. „Skokan roku“.
Žáky navrhuje pedagogická rada každé školy na základě dlouhodobě dosahovaných výborných studijních výsledků. Věříme,
že je to zároveň ocenění určené i rodičům těchto žáků, protože
bez jejich podpory a neustálé motivace by děti takových úspěchů jistě nedosáhly.
V úvodu malé slavnosti vystoupil pěvecký sbor Cantoria ze Základní školy TGM pod vedením Kláry Bydžovské.

Program prevence kriminality
ve městě Náchodě pro rok 2012

Město Náchod a komise sociální a prevence kriminality vyhlašují termín podání žádostí o ﬁnanční příspěvek (dotaci) na projekty v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických
jevů.
Dotace jsou určeny na ﬁnancování projektů občanských sdružení, státních i nestátních organizací, škol a školských zaříze-

OCENĚNÍ, INFORMACE
Mgr. Zbyněk Mokrejš, ředitel ZUŠ J. Falty – ve své funkci působí od roku 2007, vede dva pěvecké sbory – Rarášek a Canto, který je hlavním oddělením pěveckého sboru ZUŠ.
Bc. Lenka Klempárová, ředitelka MŠ Vančurova, kde pracuje
od roku 1995 a ve funkci ředitelky od roku 2002. Celý výchovně
vzdělávací program mateřské školy zaměřuje na ekologii.
Martina Hladíková, pedagog volného času SVČ Déčko, která je
vedoucí mateřského centra Macíček. Činnost Macíčku rozvinula do veliké šíře, v současnosti má v členské základně téměř 100
maminek a obdobný počet předškolních dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let.
Ocenění a poděkování za aktivní práci s dětmi získala:
Mgr. Ivana Votavová, ředitelka Městské knihovny Náchod
Paní Votavová vystudovala Filozoﬁckou fakultu UK obor knihovnictví a vědecké informace. Do knihovny nastoupila v roce
1982, ředitelkou se stala v roce 2009. Až do roku 2003 pracovala
v oddělení studovny, ale po otevření nového oddělení pro děti
se začala intenzivně věnovat práci s dětmi.

Město Náchod udělilo titul Žák roku 2011:
Adéle Palatové a Štěpánce Frimlové – žákyním ZŠ Drtinovo náměstí 121, Benjaminu Sichrovskému – žáku ZŠ Pavlišovská 55,
Vojtěchu Brejtrovi – žáku ZŠ 1. Máje, Monice Říhové a Janu Ďuriškovi – žákům ZŠ Komenského, Vojtěchu Balcarovi a Adéle Pinkavové – žákům ZŠ Plhov, Anně Zahálkové – žákyni ZŠ TGM, Michalu Matoulkovi a Tereze Tylerové – žákům ZUŠ J. Falty.
Titul „Skokan roku“ 2011 byl udělen Tomáši Meszárosovi, žáku
ZŠ Komenského, za jeho velkou snahu a pravidelnou školní přípravu, se kterou se snaží úspěšně překonávat celou řadu handicapů.

ní, církví a dalších právních subjektů, které se v Náchodě věnují prevenci sociálně patologických jevů.
Vyplněné formuláře žádosti předkládejte koordinátorovi prevence na místní úrovni Mgr. Olze Landové na MěÚ v Náchodě
prostřednictvím podatelny. Termín podání žádosti je do 30. 9.
2011.
Formulář žádosti včetně zásad o poskytování dotací obdržíte u koordinátora prevence kriminality nebo na internetových
stránkách města Náchoda – www.mestonachod.cz. Bližší informace můžete získat na tel. č. 491 405 430 nebo 739 548 965.
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POZVÁNKY

Náchodský zpravodaj

BEZEDOS CUP
turnaj v plážovém fotbale
Město Náchod Vás zve na 1. ročník BEZEDOS CUPU.
Turnaj v plážovém fotbale o putovní pohár města Náchoda se uskuteční 30. července 2011 přímo na Masarykově náměstí v Náchodě!
Hřiště 32x16 m – 160 tun jemného písku.
Týmy na turnaj můžete přihlašovat na telefonním čísle
777 983 022 nebo na emailu – nejlepsikoncerty@seznam.cz.
Do turnaje je možno přihlásit pouze 20 týmů! Hraje se v počtu
hráčů 4+1 a hrací doba jednoho zápasu je 1x15 minut. Startovné do turnaje je 1.000 Kč na tým.
Součástí celého programu bude bohatý doprovodný program
pro sportovní fanoušky, ale také pro rodiče s dětmi.
Dětský koutek a skákací atrakce, pro dámy wellness koutek.
Občerstvení je zajištěno. Pro fanoušky je vstup ZDARMA!
Pro nejlepší týmy je připraveno bohaté ocenění!
Podrobné informace a propozice k turnaji na
www.nejlepsikoncerty.cz!!!

SK Rubena Náchod, oddíl volejbalu
Pražská 696, 547 01 Náchod

pořádá 1. ročník turnaje

O POHÁR STAROSTY
MĚSTA NÁCHODA
sobota 3. 9. 2011 – MINI žákyně a mladší žákyně
neděle 4. 9. 2011 – starší žákyně a juniorky
MÍSTO KONÁNÍ:
sportovní areál SK Rubena Náchod „Na Hamrech“
– 3 antuková hřiště
ZAHÁJENÍ:
sobota i neděle 8.30, zahájení prvních zápasů vždy v 9.00
VĚKOVÉ KATEGORIE:
MINI žákyně (1. 9. 1999 a mladší)
– 3 hráčky, velikost hřiště 4,5m x 4,5m, formou modrého
mini volejbalu
ml. žákyně (1. 9. 1998 a mladší)
st. žákyně (1. 9. 1996 a mladší)
juniorky (1. 9. 1992 a mladší)
VKLAD:
MINI žákyně
mladší žákyně
starší žákyně
juniorky

100 Kč/družstvo
200 Kč/družstvo
300 Kč/družstvo
300 Kč/družstvo

OBČERSTVENÍ:
zajištěno přímo v areálu v dostatečném rozsahu (párek
v rohlíku, obložené chleby, sladkosti, limo, čaj, káva, pivo…)
CENY:
každé družstvo obdrží diplom s fotograﬁí + drobné ceny
první tři družstva v každé kategorii obdrží ceny + pohár
PŘIHLÁŠKY:
CO NEJDŘÍVE, ale nejpozději do 19. 8.2011!
Jana Osobová, jana.osobova@seznam.cz, tel.: 776 004 374

TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
– dr. byt 1+1 v Jaroměři (50 m2) nová výstavba, zděný, 3. p., výtah,pěkné
770.000 Kč
790.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (50 m2) Zavadilka, výtah, komora,udržovaný
770.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (47 m2) 3. p., výtah, plast. okna, velká komora
949.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (70 m2) nové zd. jádro, kuchyň, plast. okna, lodžie
1,150.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (74 m2) zd. jádro, plast. okna, zateplení, lodžie, 2. P
1,120.000 Kč
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec Koubovka (81 m2) zděný, plast. okna, balkon
1,100.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (60 m2) nová fasáda, zatepleno, lodžie, n. okna
1,250.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři-Ptáky (70 m2) zděné, vl. plyn. kotel, velká lodžie
1,095.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (74 m2) lodžie, zděné jádro, nová kuchyň, pl.okna
1,200.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (88 m2) lodžie, komora, 3. p.,vše nové, Nábřeží
890.000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2) bude komplet. revitalizace, panel
550.000 Kč
– byt 2+1 v OV (68 m2), Jar.-Josefov(U Letiště), 2. p., panel, umakart, lodžie
890.000 Kč
– byt 2+1 v OV Jaroměř (56,8 m2) prostorný, plast. okna, lodžie, zateplení
675.000 Kč
– byt 3+1 v OV Jaroměř-Josefov u letiště (74 m2) slunný, lodžie, klidné
2,249.000 Kč
– byt 2+1 v OV (69 m2), Hradec Králové, po rekonstrukci, lodžie, 3.p. z 3
3,400.000 Kč
– rodinný dům Jaroměř 7+1+prodejna, 428 m2, lukrat. místo „Na Ptákách“
– rodinný dům Jaroměř centrum – obchodní zóna, k bydlení i podnikání
3,295.000 Kč
2,590.000 Kč
– rodinný dům Jaroměř 4+1,141 m2, z r. 2001, v centru, klidné krásné místo
2
3,750.000 Kč
– RD – prodejna a 3+1 v Jaroměři nám. (230 m ),centrum-obchodní zóna
1,720.000 Kč
– ½ rod. dvojdomku Jaroměř 4+1, 992 m2,garáž, lukrativní lokalita, dohoda
2,060.000 Kč
– rodinný dům Jaroměř 2+1, 1237 m2, po rekonstr., krásné klidné místo
2
2,000.000 Kč
– rodinný dům Vlkov u Jaroměře 4+1, 846 m , kompl. rekonstrukce, bazén
2,099.000 Kč
– rodinný dům Rasošky 2x 4+1, 897 m2, garáž, dobrý stav, klidné místo
2,100.000 Kč
– RD 4+kk a 3+kk Jasenná, 3000 m2, zděná stodola, část. rekonstrukce
2,200.000 Kč
– rodinný dům-novostavba 3+1 v Zaloňově u JA,1784m2, krásné místo!
700.000 Kč
– r. d. – restaurace v Litíči (Nová Amerika), 2854 m2,podnikání s bydlením, golf
– rod. dům – novostavba 4+kk České Meziříčí, 885 m2,výb. lok. 1,890.000 Kč bez DPH a prov.
1,570.000 Kč
– rodinný dům-novostavba 6+kk České Meziříčí, 704 m2, před kolaudací
– rod. dům – novost. 4+kk Opočno, 512 m2,Ořechovka, gar., zár. 2,320.000 Kč bez DPH a prov.
2,730.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m2, na klíč,
– RD – novostavba Slavětín n. M. 4+kk, 860 m2, zděné, krásné místo, HK18 km 2,690.000 Kč
1,350.000 Kč
– rodinný dům – chalupa Horní Rybníky, 512 m2, krásné a klidné místo
1,399.000 Kč
– rodinný dům – chalupa Červený Kostelec, 848 m2, velká zděná stodola
3,120.000 Kč
– rodinný dům – chalupa Litoboř 6+1, 1402 m2, po rekonstrukci, 3x koupelna
2,850.000 Kč
– podnikatel. objekt – výrobna,kanceláře, byt v Novém Městě n. M., 977 m2
990.000 Kč
– rodinný dům – chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné místo pod nám.
1,320.000 Kč
– rodinný dům Nové Město n. M., 2950 m2, ke komplet. rekonstrukci
1,290.000 Kč
– rodinný dům Slavoňov u N. Města n.M., 5+1, 2268 m2, též jako chalupa
1,790.000 Kč
– rodinný dům Horní Radechová 7+1, 568 m2, po rek., bydlení/podnikání
530 Kč/m2
– st. pozemky 1414 m2 a 1359 m2 Kramolna-Lhotky, el.,plyn na hranici
950 Kč/m2
– st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce
– st. pozemky 14505 m2 + les 7437 m2 Červený Kostelec, u centra, klidné
270 Kč/m2
2
– st. pozemky 526 m Červený Kostelec-Bohdašín, sítě, oploceno, klidné
280.000 Kč
249.000 Kč
– st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné
630.000 Kč
– st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě
640.000 Kč
– st. pozemek 1058 m2 Jaroměř, voda+el., oploceno, klidné místo
650.000 Kč
– st. pozemek 1858 m2, Pohoří, stavba 2 RD, pěkné místo, sítě, asfalt. cesta
490 Kč/m2
– st. pozemek 2122 m2 Lejšovka, u HK, sítě na hranici, klidné krásné místo
– st. pozemek 1627 m2 Mostek-Horní Debrné, sítě, klidné krásné místo
360 Kč/m2

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

5. Tropická charitativní pouť
(Každý den se začíná v 10.30) 8.–10. 7. 2011
u penzionu a restaurace Tropical v České Skalici
Vstupené na všechny akce zdarma
Hudba:
pátek – Blockhead, Vaťák, Debill Heads, Jsemtam Band, Jo!Ska
sobota – Bugs Banny Company, Divokej Bill revival, Inner Space Rock, Veronika a Klára Zaňkovy ze Superstar, Noví Paka
Dixiland, Pearlštejn
neděle - country kapela Druhá Vlna
Doprovodný program: Dětský den, malování na obličeje, kouzelníci, soutěže pro děti i dospělé, elektrický býk, pouť s extrémními atrakcemi, barmanská a ohnivá show, loutkové Divadélko Bodi z Jaroměře, historická vozidla KHV Metuje, ukázka
výcviku psů Policie Jaroměř, hasiči VETERÁNI z SDH Nahořan,
ukázka práce záchranářů na Rozkoši (přímo na vodě), hasičská
vodní fontána s ohňostrojem a hudbou B. Smetany, Novica
– historický šerm a další zajímavosti.
dobrovolné vstupné bude věnováno ústavu sociální péče
v české skalici a dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou
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Den s hasiči

HASIČI

Masarykovo náměstí v Náchodě
patřilo v sobotu 18. června hasičům

V rámci projektu „Dobrovolník roku“ uspořádal okrsek hasičů
Náchod v sobotu 18. června na Masarykově náměstí v Náchodě
„Den s hasiči.“ Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a starosty Náchoda
Jana Birke.
Mezi hosty se mimo jiné objevili: plk. Ing. Radek Vymlátil
– ředitel odboru IZS a služeb HZS Královéhradeckého kraje, Jiří
Orsák – starosta Krajského sdružení hasičů ČMS a mjr. Ing. Ludvík Blaha – pracovník ochrany obyvatelstva, krizového a havarijního plánování HZS KHK a funkcionáři okrsku hasičů Náchod.
Během odpoledne byly předvedeny ukázky dobrovolných hasičů. Požární útok 1+5 historickou technikou předvedli hasiči
z Dobrošova. Požární útok dospělých vystřídala kolem 15. hodiny družstva mladších a starších mladých hasičů z Bělovsi, která postupně předvedla štafetu dvojic a požární útok. Pořadatelé
akce umožnili přihlížejícím dětem vyzkoušet si „hašení požáru.“
Následovali dobrovolní hasiči z Dolní Radechové, kteří ve spo-

lupráci se ZS Náchod nasimulovali ukázku vyprošťování a zraněných osob z havarovaného automobilu pomocí hydraulických
nůžek a následnou resuscitaci a jejich odvoz. Nechybělo hašení
hořícího automobilu hasiči z SDH Náchod. Poslední ukázkou zásahu hasičů byla likvidace požáru v kuchyni (hořícího fritovacího oleje) s důrazným upozorněním, že požár olejů a tuků nelze
hasit vodou. Každá kapka vody, která se vnoří do vřícího tuku,
totiž zvětší rázem svůj objem až 1700krát, tzn. exploduje, a hořící tuk z pánve rozhodí do celého prostoru. Výsledkem je extrémní a okamžité zvýšení plamenů a tím tedy pořádný požár.
Diváci si mohli po celou dobu trvání akce prohlížet hasičskou
techniku, kterou tvořily historické, starší i nové modely zásahových vozidel, které používají dobrovolní hasiči a IZS KHK u zásahů – požárů i dopravních nehod. Zájemci o požární prevenci se
mohli seznámit (a zakoupit si) hasičský materiál, přístroje a další podobné výrobky do domácnosti.
Jiří Polák
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POZVÁNKY

Pozvánka

na obnovenou výstavu
do Regionálního muzea v Náchodě

Náchodský zpravodaj
V měsíci červenci bude pro zájemce o historii města i další návštěvníky v budově muzea na Masarykově náměstí znovu instalována výstava Jak mizel starý židovský Náchod, která byla vytvořena
díky iniciativě mnoha lidí. Muzeum obdrželo jednak fotograﬁe Antonína Rabišky, jednak sadu panoramatických fotograﬁí ing. arch.
Josefa Koutného, bývalého ředitele SPŠ stavební v Náchodě, které
uchoval před zničením a muzeu zapůjčil Petr Kuchař. Fotograﬁe
jsou doplněny kresbami náchodského malíře Karla Šafáře z fondů Regionálního muzea, přehlednou mapou předválečného centra Náchoda z fondu náchodského archivu a dokumenty ze soukromých sbírek. Řada snímků nebyla dosud představena. Nutno
upřesnit, že se fotograﬁe týkají celých ulic (Krámské, Radniční, Židovské, Hradební Na Parkánech a Strnadovy), v nichž žili jak židovští, tak křesťanští obyvatelé. Z nich si jen ulice Krámská a Strnadova částečně zachovaly svoji původní podobu. Ulice Židovská
byla za nacistické okupace přejmenována na Starou, nyní na jejím místě stojí vícepodlažní družstevní domy ze 70. let a jmenuje se Hronova.
V jiných městech sledujeme, že historická centra byla zachována. Zde se bouralo a co se týče ulice Židovské naprosto důsledně. Nikdo z tehdejších odpovědných radních nepovažoval za důležité uchovat alespoň synagogu. Zdůvodnění pro její odstranění
v roce 1964 zní opravdu paradoxně: „Budova nebyla pojata do seznamu památkově chráněných objektů pro záměr jejího odstranění.“
Dnes je na jejím místě divoké parkoviště a žádná připomínka.
Dívajíce se na fotograﬁe domů, pořízené před jejich zbouráním,
řeknete si – dobře, že ty ošklivé budovy v Židovské ulici zmizely.
Ale ony nebyly všechny po válce tak ošklivé. To až později, když
nebyly po dalších 20 let udržovány a měly často problematické nájemníky. Pak se z některých staly doslova slamy.
Výstava chce představit nejen domy, ale i některé naše bývalé spoluobčany. Najdete tu připomínky na významné regionální
osobnosti, ale i běžné obchodníky a živnostníky.
Všichni víme, jak tragický byl osud většiny židovských obyvatel. I ti náchodští skončili většinou v nacistických věznicích a koncentračních táborech. Až znovu půjdeme Poštovní ulicí k Všeobecné zdravotní pojišťovně, uvědomme si, že stojíme na rohu
bývalé Židovské ulice, která tu směrem doleva i doprava existovala po celá staletí a kde spolu žili a pracovali křesťané i židé. (AČ)

Dny pro Izrael

v Náchodě 22. 5. 2011 a 29. 5. 2011
Organizátoři: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) – česká pobočka, Město Náchod, Regionální muzeum
v Náchodě, Církev československá husitská v Náchodě
Stejně jako v loňském roce probíhaly přípravy této akce za významné podpory města Náchoda.
Základní záměr – uctění památky židovských obětí z Náchodska – byl letos obohacen o program, vycházející z židovského
kulturního dědictví.
Při vernisáži výstavy Jak mizel starý židovský Náchod (16.
května) se v regionálním muzeu představil hebrejskými písněmi
dětský pěvecký soubor Studánka ZUŠ Police nad Metují pod vedením paní učitelky Miriam Blažkové. Krásné vystoupení mnoho přítomných potěšilo a dojalo.
Výstava spojila Dny pro Izrael tématicky a časově. Její autorka Mgr. Alena Čtvrtečková ve spolupráci s výtvarnicí náchodského muzea Alžbetou Spíškovou zachytily historii zaniklé židovské čtvrti s jejich obyvateli a evokovaly mnohé vzpomínky
u přítomných. Z návštěvníků a pamětníků jmenujme PhDr. Olgu
Castiellovou-Hostovskou – dceru spisovatele Egona Hostovského,
Věru Tomanovou, Věru Kauckou, Ilsu Lewithovou, plk. Rudolfa
Macka. Nechyběli ani pedagogové náchodských škol a studenti.
Program pokračoval přednáškou lektorky Center vzdělávání
a dialogu PhDr. Jany Hofmanové. Téma Proč zmizeli? sledovalo
projevy antisemitismu v evropských dějinách vedoucí od zášti až
k holocaustu. Pro přítomné byl tento workshop dokladem pozor-

nosti, která je věnována vzdělávání nejmladší generace v otázkách rasových předsudků a důsledků netolerance. Spolupráce
lektorů ICEJ se školami na realizaci přednášek tohoto zaměření
běží v náchodském regionu třetím rokem.
Na nedělní odpoledne 22. 5. byla v muzeu připravena hudební produkce rodinné skupiny Hejretband. Jednotlivé hebrejské
písně propojil Radek Hejret, koordinátor a lektor ICEJ, zamyšlením nad historickou skutečností holocaustu, současnými postoji k minulosti, vnímáním aktuálnosti hrozby antisemitismu.
Akci zaštítil svou přítomností místostarosta ing. Tomáš Šubert.
Setkání pokračovalo pietním aktem s položením kytice u Památníku obětí druhé světové války na novém židovském hřbitově. Slovem sloužil PaedDr. Zdeněk Kovalčík, farář Církve československé husitské, zpěvem Ludmila Hejretová. Přítomní si také
položením květin na hrob Evy Koubkové, vězněné v ghettu Terezín, připomněli její bolestnou ztrátu.
V neděli 29. května proběhl v Husově sboru koncert. Krásný
Hartychův obraz náchodské synagogy umístěný v blízkosti oltáře dotvářel prostor pro úspěšné vystoupení účinkujících. Brněnská sólistka Milada Sedláková a houslistka Eva Kopřivová se
náchodské veřejnosti představily již v červnu 2008. Skupinka tří
tanečnic souboru SimchaT pod vedením Lydie Martykánové přijela až z Ústí nad Labem.
Tečkou za akcí Dny pro Izrael v Náchodě byla veřejná sbírka Staronová šance v Husově sboru na domov v Haifě pro přeživší ŠOA.
PhDr. Hofmanová, lektor ICEJ
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Tým Archy zazářil
Fotbalový tým klientů Nízkoprahového zařízení Archa Náchod se blýskl
na fotbalovém turnaji v Jaroměři. 1. 6.
zde páni z Náchoda poměřili své síly s klienty z královéhradeckých „nízkoprahů“.
Ve skvělé konkurenci vybojovali první
místo v kategorii do 14 let. Říká se „Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ ale když
se taková výhra povede je to spousta radosti a nadšení do dalších akcí.
Provoz Archy o letních prázdninách
4.– 6. července – Zavřeno
11.–15. č ervence – Zavřeno
– jedeme na tábor do Orlických hor
18.– 29.č ervence – Otevřeno
Srpen – Zavřeno
– dovolená a rekonstrukce Archy

SKAUTI, SPORT

Náchodští skauti na Hünnenbergu
Junáci vzhůru, volá Jamboree!
Co že to volá? Největší setkání skautů
ze všech koutů světa, které se koná jednou za čtyři roky pokaždé na jiném místě. Letos to skauty čeká ve Švédsku, kde
se sjede 38 000 lidí. Plných dvanáct dní se
budou setkávat a seznamovat s cizími národy a jejich odlišnými kulturami, budou
si procvičovat znalosti cizích jazyků. Aby
poznali další účastníky z České republiky, se kterými budou ve Švédsku sdílet
jedno tábořiště, pojmenované podle švédské hory Hünnenberg, uskutečnila se dvě

setkání v Zábřehu na Moravě a v Hradci
Králové. Na těchto setkáních se připravovali na to, aby co nejlépe představili Českou republiku celému světu. 26. července
společně odjedou do švédského Kristianstadu. Tam jim bude přidělena plocha, kde
postaví své tábořiště a kde budou po celou dobu Jamboree bydlet. Z Náchoda se
připravují dva skauti a dvě skautky.
Autor článku: Daniela Lasotová,
Frühbauerová Anežka
Autor fotek: Jan Bičovský

OTEVÍRACÍ DOBA Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Archa Náchod
o letních prázdninách (Komenského 577)
Pondělí 14.00–18.00
Úterý
16.00–20.00
Středa
13.00–15.00
(jen doučování – individuální domluva)
Čtvrtek 14.00–18.00
Pátek
13.00–16.00
www.dokoran.eu,
tel.: 491 422 386, 777 992 258

Provoz stadionu
HAMRA o letních prázdninách
Volejbalový oddíl
SK RUBENA NÁCHOD

VOLEJBALOVÁ
PŘÍPRAVKA
PRO DÍVKY NAROZENÉ 2002 až 2004
základy hry s míčem
obratnostní dovednosti
základy volejbalu
ZAHÁJENÍ:
ZÁŘÍ 2011
(každé pondělí od 15.30 hodin )
SPORTOVNÍ AREÁL
SK RUBENA NÁCHOD (NA HAMRECH)
KONTAKT:
Lenka Joudalová – tel.: 724 610 752
Irena Vaněčková – tel.723 757 169
e-mail: volejbal.nachod@quick.cz

Stadion Hamra bude o letních prázdninách zdarma otevřen pro veřejnost
vždy ve středu a v pátek od 14 do 20 hodin (v případě deštivého počasí a podmáčení stadionu nebude otevřen).

Víceúčelové hřiště bude otevřeno denně
(bez ohledu na počasí) od 8 do 20 hodin.
Skatepark je z technických důvodů nadále uzavřen.
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Náchodští turisté před sto lety
podle Časopisu turistů, r. XXIII / 1911; vyd. KČT v Praze,
red. Dr. Jiří Guth; zpracoval Aleš Fetters
V uvedeném ročníku je jako příloha Výroční zpráva Klubu českých turistů ze správní rok 1910, jejíž součástí jsou zprávy o činnosti odborů v tom roce. Předsedou náchodského odboru KČT
byl tehdy MUDr. Jan Nyklíček, lékař všeobecné nemocnice, jednatelem Jan Helliger ml., úředník okresní nemocenské pokladny,
pokladníkem Alois Bureš, správce občanské záložny. Náchodský
KČT byl založen v r. 1893, v roce 1910 měl jednoho člena čestného, tří zakládající a 74 činných členů. V dubnovém čísle časopisu (1911) je jmenovitě uvedeno osm nových členů, takže se celkový počet zvýšil na 86.

OHLÉDNUTÍ
Ve výroční zprávě, ale i ve Zprávě o studentských noclehárnách se dovídáme, že byla i v Náchodě, a to v „reálné škole“ (tj.
v budově dnešního gymnázia, dříve reálky), zřizovatelem a udržovatelem byla městská rada a odbor KČT, dozorcem MUDr. Nyklíček. Noclehy poskytovala bezplatně, samozřejmě fungovala
jen o prázdninách. V roce 1910 poskytla 101 návštěvníku 112
noclehů. Většina studentů-turistů tu tedy přespávala jen jednu
noc. Režii a patrně i nějaký obnos školníkovi zřejmě hradil KČT.
Ve výroční zprávě se také mj. dočítáme, že místní Sokol daroval odboru pozemek potřebný k příštímu rozšíření rozhledny a že byla označena cesta z Náchoda přes rozhlednu (tj. Dobrošov, o tu náchodský KČT pečoval) do Pekla. Jinde v časopise
zjišťujeme, že v r. 1909 dostal odbor od ústředí 3.000 K „na chatu na Dobrošově“, což byla v tom roce druhá nejvyšší přidělená
částka (o 500 K více dali na koupi pozemků u Macochy). Šlo v té
době o přípravy na stavbu nové – Jiráskovy chaty. Přípravy, jak
víme, přerušila světová válka, chata se pak stavěla až záhy po ní.
V jednom z článků si Čeněk Chyský stěžuje, že „pod Orlickými horami /…/ kromě Rychnova n. Kn. a Náchoda není po celé
ostatní délce žádného odboru KČT.“ A volá po jejich zřízení v Novém Městě, Dobrušce a dalších místech.
V každém čísle mohli tehdejší zájemci číst v Oznamovateli pohostinství: „Dobrošov u Náchoda (622 m n. m.) Turistická
rozhledna a útulna odborem KČT zřízená (r. 1895) a upravená
též pro zimní sporty. Nádherný rozhled na pohraniční horstvo
a na bojiště z r. 1866. Automatický teleskop „Bellavista“. Studentská noclehárna. Chutné pokrmy a nápoje v levných cenách.
Adolf Hynek Polej, krčmář.“
Časopis přinášel i soupis „cestopisné a místopisné literatury
české“, u hesla Náchod je uvedeno sedm titulů, poslední Wirthův
soupis památek Politický okres Náchod z r. 1911.

Oslavy 80 let existence druhé největší

pobytové sociální služby pro seniory v Královéhradeckéj kraji
Ve středu 25. května proběhla v Domově důchodců Náchod
velkolepá oslava 80. výročí existence této pobytové služby pro
seniory.
Stará budova A Domova důchodců Náchod byla slavnostně
otevřena ve středu 28. října 1931 jako BARTOŇŮV OKRESNÍ CHOROBINEC. Výstavbu budovy ﬁnancovali, včetně věnování stavebního pozemku, bratři Josef a Cyril Bartoňové z Dobenína částkou 2 000 000 Kčs.
Tato stará budova A tak patří k poslední ze čtyř sociálních
staveb podnikatelské rodiny Bartoňovy, která jediná do dnešních dnů plně slouží stejnému účelu, ke kterému byla před 80
lety určena.
Dle dostupné evidence prošlo naším zařízením od roku 1952
do dnešních dnů přes 2300 obyvatel. V roce 1998 byla lůžková
kapacita zařízení rozšířena na základě přístavby nové budovy
B na současných 152 lůžek v 71 pokojích. Tímto se Domov důchodců Náchod stal jednou ze tří největších pobytových sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.
Jsme velice rádi, že se tyto naše velké oslavy dle našeho neskromného mínění velice vydařily a čas, který jsme věnovali jejich přípravě a organizaci, nevyšel nijak naplano.
Podařilo se přivítat okolo 300 návštěvníků z široké i odborné
veřejnosti a naši obyvatelé tak mohli strávit příjemné odpoledne ve stínu velkého venkovního stanu za hudebního doprovodu lidových písní v podání malé dechové hudby STAVOSTROJKY
z Nového Města nad Metují. Vystoupily také děti z Mateřského
centra HOPSÁČEK a jako překvapení byl ﬁrmou OHŇOSTROJE NÁCHOD pana Grosse připraven denní ohňostroj.
V rámci oslav měli návštěvníci také možnost prohlídky zařízení, včetně obrazové expozice věnované historii budovy, fotograﬁcké výstavy M. Dušánka s názvem STÁŘÍ TVÁŘÍ V TVÁŘ
a malé výstavky ručních prací obyvatel, včetně ukázky řezbář-

ských prací našeho klienta pana Grosse. Výstavu fotograﬁ í a obrazovou historickou expozici bude v našem zařízení možno volně navštívit do konce tohoto roku. V rámci oslav 80. výročí byla
také za laskavé pomoci ředitelky okresního archívu paní Mgr.
L. Baštecké vydána reprezentativní příležitostná publikace o zařízení – ALMANACH BARTOŇOVA OKR. CHOROBINCE – DOMOVA
DŮCHODCŮ NÁCHOD 1931–2011.
U příležitosti výročí 80 let trvání naší služby jsme všem přítomným ukázali, že veřejné prostředky jsou také vynakládány
smysluplně. Zároveň byl tento den otevřených dveří možností
veřejného ocenění každodenní nelehké činnosti personálu zařízení a společné snahy o co nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb, kdy se snažíme poctivě sloužit všem lidem, kteří
naši podporu, pomoc a péči
potřebují.
Na závěr bych chtěl ze
srdce a upřímně ještě jednou poděkovat všem, kteří se na realizaci oslav výročí naší služby v Náchodě
podíleli.
Bc. Václav Voltr
ředitel DD Náchod
voltr.v@ddnachod.cz
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Náchodské Kuronské slavnosti 2011
Letošní, a to již pátý ročník stále více oblíbených slavností,
získal důležitý historický podtext uzavřením vzájemné partnerské smlouvy mezi městem Náchod a lotyšským městem
Bauska v roce 2010. Bauska totiž leží v oblasti bývalého vévodství Kuronsko-Semigalského, které bývalo doménou rodiny Bironů. V nedalekém městě Mitavě, nyní lotyšské Jelgavě, se narodil v roce 1724 Petr Biron, vlastník náchodského
panství v letech 1792–1800, v roce 1781 se zde narodila Kateřina Bedřiška Vilemína Benigna, pozdější kněžna Zaháňská,
držitelka náchodského panství v letech 1800–1839. Její sestra
Paulina kněžna Hohenzollern-Hechingen byla poslední majitelkou panství Náchod, které prodala v roce 1842.
Vzájemná dohoda umožňuje všestranný rozvoj spolupráce mezi oběma spřátelenými městy, zvláště zahrnující oblasti kulturní, sportovní a společenské, dává prostor především
výměnným aktivitám mládeže. Význam společné dohody
podtrhuje i účast představitelů Lotyšské republiky, již dva
velvyslanci navštívili Náchod, loňská delegace z města Baus-

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
Školní rok je u konce a my hodnotíme, co úspěšného nám přinesl. Opět jsme vám mohli nabídnout spousty besed na téma rodičovství, péče o dítě, stravování, probíhají stále individuální pohovory na téma „Příprava na návrat do zaměstnání“ – kdo máte
zájem volejte nebo pište, rádi vás budeme informovat.
Maminky si po celý školní rok chodí dopoledne pohrát se svými nejmenšími a snad si i podle spokojeného výrazu dětí užívají u nás pobyt stejně radostně. Finanční prostředky utržené
z akcí jsme opět investovali do vybavení centra, jistě jste zaregistrovali nové držáky na overbaly a úložné odkládací prostory ve cvičebně. Inovaci se nebráníme, plánujeme zvelebit hernu
a rádi se necháme inspirovat vašimi podněty a nápady. Děkujeme všem sponzorům, jmenovitě samotnému Městu Náchod, bez
jehož přispění by naše nabídka aktivit nemohla být tak široká,
dále všem aktivním tatínkům, především p. Špačkovi – řemeslnické práce Náchod, dále ﬁnanční podpoře Královéhradeckého
kraje a mnohým dalším.
O letních prázdninách bude MC i Klub pro veřejnost uzavřen,
probíhat zde budou příměstské tábory. Na táborech v termínu
od 25. do 29. a od 15. do 19. 8. jsou stále volná místa!
V případě zájmu o narozeninovou dětskou oslavu či volnou
hernu v době letních prázdnin nás kontaktujte. Můžete využít
volných dnů, kdy nejsou v nabídce tábory, a samozřejmě víkendů.
Ne každý den o letních prázdninách bude slunečný a možná mnozí z vás nebudou vědět, kam vyrazit s dětmi. Domluvte se a klidně využijte tyto prostory k setkání s dětskými kamarády. Využít
můžete i nabídky našeho Klubu, kde si zájmově mohou děvčata vyzkoušet břišní tance bez rozdílu věku. Těšit se můžete opět
na další taneční kroužky jako je Breakdance, Hip Hop, Streatdance. Nejen pro chlapce bude nově v nabídce kroužek Karate – a to
každé pondělí a středu pro školní děti, ve středu navíc bude jedna
hodina věnována předškolákům – POZOR začínáme již 12. září.
Pro nejmenší se opět rozběhne kroužek šikovné ručičky – pro velký zájem budou od příštího roku každé úterý a čtvrtek od 16.30
do 18 hodin – začínáme 13. září.
V případě zájmu opět otevřeme hodiny Angličtiny pro různé
věkové skupiny, a to nejen pro děti, studenty, ale i pro dospělé
– případní zájemci volejte nebo pište – během září budou vytvořeny pracovní skupinky, dle věku a znalostí.

ky se zúčastnila Kuronských slavností. I letos počítáme s návštěvou hostů z Lotyšska.
Také letošní slavnosti se budou tradičně odehrávat začátkem září 2011, začnou tradičním večerním koncertem v děkanském chrámu sv. Vavřince v pátek 9. září. Sobota 10. Září
pak poskytne mnohostrannou zábavu a poučení návštěvníkům náchodského zámku, kde je přivítá vévoda Petr Biron
s družinou a mnoho umělců i dovedných řemeslníků předvede ukázky své kreativity. V programu vystoupí malí i dospělí
kumštýři z Náchoda i okolí, zlatým hřebem bude vystoupení hudební skupiny JAVORY (sourozenci Hana a Petr Ulrychovi). O zábavu pro děti i občerstvení všech návštěvníků bude
rovněž dobře postaráno.
Přijměte naše pozvání na letošní, již jubilejní, Náchodské Kuronské slavnosti!
Informace o slavnostech budou zveřejněny na www.mestonachod.cz a plakátech.
Mgr. Věra Vlčková
Dopolední mateřské centrum pro maminky s nejmenšími dětmi bude otevřeno již od 5. září – každý den dopoledne, podrobnější informace hledejte na našich webových stránkách, kde
mimo jiné, je možné prohlédnout si naše prostory.
Podvečerní cvičení – PILATES, KALANETIKA, AEROBIK budou
opět pokračovat ve stejný čas i den, začneme v polovině září
a těšíme se i na nové nadšence, kteří chtějí udělat něco pro své
zdraví. Sledujte naši nabídku, pište, co by ste rádi v našem Klubu uvítali, pokusíme se během prázdnin zajistit lektory a Vámi
požadované aktivity vám nabídnout. Jsme si vědomi, že je velká poptávka po hodinách Zumby – víte-li o někom, kdo by měl
zájem u nás Zumbu předcvičovat, předejte mu na nás kontakt.
Děkujeme.
Klub SUN Náchod na sídlišti u nemocnice je právě vaším Klubem, na nás je pouze vám vše dle vašeho přání zajistit. Uvítáme
nové pomocníky nejen z řad maminek, realizovat se zde může
každý bez rozdílu věku, jsme občanské sdružení – což znamená, že jsme organizace tvořená občany. Proto se nebojte, přijďte a zapojte se aktivně do činnosti. Je na každém z vás, jakou
měrou, i sebemenší aktivita je pro náš Klub velkým přínosem.
Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na viděnou v novém
školním roce 2011–2012. Sledujte www.hopsacek.cz, pište na email: hopsacek@seznam.cz, nebo volejte 608 970 406 – Hlavatá
Simona nebo 604 610 581 – Hepnarová Dagmar.

Děkujeme děvčatům z tanečního kroužku HIP HOP, který úspěšně
reprezentoval náš Klub na několika soutěžích, a gratulujeme
k úspěchu, kterého děvčata dosáhla na soutěži v Josefově.
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Náchodský zpravodaj

Na Jiráskovu chatu:
„Náchod–Dobrošov“ již po šestadvacáté
Potěšitelný rozvoj rekreační pohybové aktivity po celé ČR je příčinou toho,
že uznávaný seriál „Český pohár v běhu
do vrchu 2011“ – 26. ročník probíhá
od dubna do listopadu 2011. Jeho součástí v neděli 17. července 2011 se bude konat další závod, náš hezký tradiční výběh
z údolí Metuje až na Dobrošov.
Loňský 25. ročník byl slavnostně zahájen přímo v budově Senátu ČR. Jedním z pěti zakládajících a stále trvajících
běhů, jež jsou součástí vrchařského seriálu, je i Náchod–Dobrošov. Dvacet let se běhalo mezi auty po silnici a až v roce 2006
byl závod přeložen do přírodních partií
se zpevněnými cestami. Jeho trať vede
až na Ostrovy po nové cyklostezce. Běh
má délku 8,9 km s výhledy na Pekelské
údolí v okolí Ostrovů, před Lipím na Kr-

konoše se Sněžkou a na Jiráskovu chatu
na Dobrošově, z jejíž rozhledny účastníci mohou, za ideálních podmínek, spatřit až 1/3 Čech.
Doplňková, atraktivní jízda pro cyklisty je po známé trati v délce 7,4 km.
Běžci startují v 10.00 hodin od lávky přes Metuji – pod zimním stadionem
v Náchodě.
Cyklisté následně tamtéž, již do svého
XII. ročníku, v 10.01 hodin.
Šatny, prezentace účastníků je u nebo
v restauraci hotelu Zimní stadion od 8.30
hod do 9.45 hod. Přeprava svršků a zavazadel závodníků do cíle bude zajištěna.
K účasti za organizátory Sportovního
centra Dobrošov zve Josef Kolisko

TJ SOKOL NÁCHOD
Úspěšné družstvo
Družstvo žactva náchodského sokola se
ve dnech 27.–29. 5. 2011 zúčastnilo přeboru ČOS ve všestrannosti mladšího žactva v Brně. Dopadlo skvěle, stalo se přeborníkem ČOS. Z jednotlivců se výborně
umístily dívky Pavlínka Vejrková a Nikolka Jiřinová. Nikolka zvítězila v gymnastice a byla druhá ve šplhu. Pavlínka byla
druhá v gymnastice.
Z materiálu vedoucí oddílu Míly Vejrkové

„HÝBEJME SE“
– pozvánka na výlety
Nejpřirozenějším pohybem, zvláště vhodným pro lidi, kteří většinu dne
prosedí, je chůze. Náchodský Sokol připravil na prázdninové měsíce tyto výlety za dobrou vodou spojené se cvičením
(dobrovolným!):
So 9. července Malé Svatoňovice
– účast na pietním aktu
Odjezd vlakem z Náchoda (nádraží) 12.21
hod. (přestup Václavice, Starkoč), příjezd
do M. Svatoňovic v 13.00, chůze na koupaliště, ve 14 hod. pietní akt u pomníku
popravených členů odboje v roce 1942.
Poté koupání se cvičením ve vodě (příznivé počasí) nebo procházka nad M. Sv.
se zastávkou u kaple s vodou. Odjezd vlakem v 17.01 (19.01) hod.
So 23. července Maternice
Odjezd autobusem z Náchoda ve 12.35
hod., příjezd Červený Kostelec 12.57 hod.
Z ČK pěší tůra do Maternice, zde zastávka
u „zázračné vody“ se cvičením TAO. Pak
pokračování přes Dřevíč na nádraží v Hronově, odjezd vlakem v 18.05 (18.51) hod.

Ne 7. srpna Třtice u Studnice – sraz
u náchodské sokolovny v 13 hod.
Pěšky přes Kramolnu, Studnici k prameníku ve Třticích. Zde cvičení ČI-KUNG.
Pak přes Studnici do Starkoče na vlak
– odjezd 16.42 (18.42) hod. Příjezd do Náchoda 16.56 (18.56) hod.
Ne 21. srpna – Rezek u Nového Města
n. M. – v 10 hod. od školy ve Starém Městě u Náchoda do Pekla (zastávka na oběd
v restauraci v Pekle), dále do Nového Města a na Rezek (dobrá voda u kaple a pamětní deska na pobyt Miroslava Tyrše).
Zde cvičení TAI-CHI. Odtud na nádraží
v N. M. Odjezd vlaku v 18.20 hod, příjezd
do Náchoda v 18.39 hod.
Na tyto výlety zveme celé rodiny, všechny,
kteří chtějí udělat něco pro své zdraví.
V případě trvalého deště v daném termínu se
až na první výlet 9. 7. a poslední 21. 8. další
přesouvají o týden na následující volný termín (z 23. 7. na 30. 7., ze 7. 8. na 14. 8.).
T. J. Sokol Náchod, E. Trejbalová

Z historie sokolských sletů

Před 120 lety v roce 1891 se konal II. sokolský slet. Bylo to v rámci jubilejní výstavy v Praze. Přes 2400 cvičenců předvedlo
prostná a různé závody před sedm tisíci diváky. Prahou pochodovalo více než
5 tisíc sokolů, včetně přátelských delegací z ciziny. Cvičení bylo již doprovázeno
hudbou. Zúčastnili se i členové náchodského Sokola. Ve schůzi se náchodští sokolové usnesli, že v kroji smí jet jen ten
člen, který bude ovládat pořadová cvičení.
Slet trval čtyři dny, probíhal bohatý
kulturní program – například slavnost
v Národním divadle za účasti českých
umělců.

Pavel Janeček zaplaval
limit na Mistrovství světa
juniorů v Peru
Plavec Delfínu Náchod
získal pět medailí
na mítinku v Banja Luce
Banja Luka v Bosně a Hercegovině hostila poslední květnový víkend 4. ročník
mezinárodního plaveckého mítinku Banja Luka Open s rekordní účastí 500 plavců,
65 klubů ze 14 evropských zemí. Hvězdami dvoudenního klání se stali pekingský
olympijský medailista na 100 m motýl Milorad Čavić a mistr světa z Dubaje 2010
na 100 m motýl Jevgenij Korotyškin.
Na tento mítink odjel také reprezentační výběr ČR složený převážně z juniorských plavců, kteří již měli splněné limity
na evropské a světové juniorské soutěže
a také plavci, u nichž byl předpoklad tyto
limity ještě splnit.
Výsledek celého českého týmu hodnotil
reprezentační trenér Boris Neuwirt jako
velmi úspěšný. K tomuto úspěchu českého výběru přispěl nemalou měrou i plavec náchodského Delfínu, 17letý juniorský reprezentant ČR Pavel Janeček. Přiváží
si z těchto závodů pět medailí, přičemž
nejcennější je zaplavání limitu na mistrovství světa juniorů v peruánské Limě
letos v srpnu.
Limit se mu podařilo zdolat v disciplíně
200 m znak, kde časem 2:05,07 překonal
o sekundu svůj předchozí výkon 2:06,08
z březnového pražského semiﬁnále družstev, který znamenal limit na ME juniorů v Bělehradě.
Pavel získal v kategorii dorostu dvě
zlaté na tratích 200 m polohově a 50 m
motýl. Dále dvě stříbra na znakařských
tratích 50 a 200 m. Dvakrát se mu podařilo probojovat se do odpoledního ﬁ nále mužů, kde získal zmiňované stříbro
na 200 m znak a bronz na 200 m polohově časem 2:08,15. Těmito časy vytvořil dorostenecké rekordy mítinku.
Stejně starý juniorský reprezentant Jakub Kočař zaplaval na 200 m znak dokonce český rekord v kategorii dorostu časem
2:03,08 – potvrzený limit MS juniorů. Další české rekordy pokořily Anna Kolářová
a Lucie Svěcená v kategorii 14letých na 50
m volný způsob, resp. na 100m motýl. (pj)
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Státní zámek Náchod
CO NABÍZÍ NÁCHODSKÝ ZÁMEK V ČERVENCI A SRPNU 2011

V měsících červenci a srpnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra, expozice Na dvoře vévodském a Malého okruhu (věž, terasa a středověké sklepení) a to od úterý do neděle od 9.00 do 18.00 hodin.
V pondělí otevřen pouze I. okruh
– Piccolominská expozice od 10.00–16.00 hodin.
První víkend v měsíci (2. a 3. 7.; 6. a 7. 8. 2011) v 10.00 a 15.00
hod. bude pro zájemce o faleristiku otevřena Expozice řádů a vyznamenání (v ostatních dnech je prohlídka možná pro objednané skupiny deseti a více osob).

KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE
Červenec

1. 7. – 31. 8. 2011 Výstava historických panenek a dalších hraček v salonech II. patra
1. 7. – 10. 8. 2011 – Výstava historických smyčcových hudebních nástrojů
Výstava historických houslí a houslových komponentů ze sbírky
polského majitele Ryszarda Majdy. Pan Majda má snad největší
evropskou sbírku houslí, která čítá cca 72 nástrojů. Výstava se
bude konat ve Velkém sále na I. nádvoří (u věže).
Vstupné: 40 Kč/plné, 20 Kč/snížené.
9. 7. 2011 – Mše v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
Začátek v 16.00 hodin.
15.–16. 7. 2011 – Večerní prohlídky s „Černou paní“
29.–30. 7. 2011 – Večerní prohlídky s „Černou paní“
Zveme malé i velké návštěvníky na večerní prohlídky zámec-

KULTURA
kých komnat (Piccolominské expozice) s „Černou paní“ a dalšími strašidly. Prohlídky budou oživeny krátkými hudebními
vstupy v podání ZUŠ Police nad Metují. Je nutné objednat se
předem na tel. 491 426 201. Vždy od 21.00 do 22.30 hodin. Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené a 360 Kč/rodinné.

Srpen
5.–6. 8. 2011 – Večerní prohlídky s „Černou paní“
Zveme malé i velké návštěvníky na večerní prohlídky zámeckých komnat (Piccolominské expozice) s „Černou paní“ a dalšími strašidly. Prohlídky budou oživeny krátkými hudebními
vstupy v podání sester Hargitaiových. Je nutné objednat se předem na tel. 491 426 201. Vždy od 20.30 do 22.00 hodin. Vstupné:
120 Kč/plné, 80 Kč/snížené a 360 Kč/rodinné.
6. 8. 2011 – Mše v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie.
Začátek v 16.00 hodin.
13. 8. 2011 – Zámecký den plný hudby a loutek
Zveme vás na hudební vystoupení několika různých interpretů doplněné loutkovým představením pro děti.
Akce bude probíhat ve Velkém sále na I. nádvoří (u věže)
od 10.00 do 18.00 hodin. Na nádvoří bude zajištěn stánkový prodej. Vstupné: 30 Kč/děti, 50 Kč/dospělí
19.–20. 8. 2011 0 Večerní prohlídky s „Černou paní“
Zveme malé i velké návštěvníky na večerní prohlídky zámeckých komnat (Piccolominské expozice) s „Černou paní“ a dalšími strašidly. Prohlídky budou oživeny krátkými hudebními
vstupy v podání ZUŠ Police nad Metují. Je nutné objednat se
předem na tel. 491 426 201. Vždy od 20.30 do 22.00 hodin. Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené a 360 Kč/rodinné.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Správa Státního zámku v Náchodě

Přehled kulturních akcí
v červenci a srpnu 2011 v Regionálním muzeu Náchod
Jak mizel starý židovský Náchod
Ve dnech 28. června až 7. srpna 2011 mohou návštěvníci v budově stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě
zhlédnout výstavu Jak mizel starý židovský Náchod ve fotograﬁích Antonína Rabišky a ing. arch. Josefa Koutného. Otevřeno je
denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Kraj Boženy Němcové a Aloise Jiráska v dílech malířů
Jindřicha Havlíčka a Karla Šafáře
Od 16. do 31. srpna 2011 mohou návštěvníci v budově stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout
výstavu zdejších regionálních autorů Jindřicha Havlíčka a Karla
Šafáře. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor
L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před
pevností. V červenci a srpnu je otevřeno denně mimo pondělí
10–12., 13.30–18. hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel.
čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stomatologická pohotovost
2. a 3. 7.
5. 7.
6. 7.
9. a 10. 7.
16. a 17. 7.
23. a 24. 7.
30. a 31. 7.
6. a 7. 8.
13. 8.
14. 8.
20. a 21. 8.
27. a 28. 8.

MUDr. Michaela Kučerová
Nové Město nad Metují
MUDr. Milan Hýbl
Náchod
MUDr. Blanka Hulánová
Stavostroj, Nové Město n. M.
MUDr. Jana Malíková
Náchod
MUDr. Hana Matoušová
Nové Město nad Metují
MUDr. Svatava Olšarová
Nové Město nad Metují
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují
MUDr. Alena Prouzová
Náchod
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
Nové Město nad Metují
MUDr. Jiří Sedláček
Náchod

PROGRAM
ČERVEN

www.decko-nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
poslední volná místa na letní tábory:
Příměstské tábory:
Týden s Včelkou Májou – 25.–29. 7.
– pro děti od 4 do 8 let, od 7 do 16 hodin
Tábor plný pohádek, hraní, cvičení uvnitř
i na louce a spousta dalších aktivit přizpůsobených věku dětí. Celodenní stravování zajištěno.
S angličtinou celou Evropou – 8.–12. 8.
– vhodné pro děti 10–14 let, od 8 do 17 hodin
Tábor s rodilým mluvčím pro všechny holky a kluky, kteří se chtějí zlepšit v angličtině, dozvědět se zajímavé věci o celé
Evropě. Výuka bude probíhat formou jazykových her s důrazem na zlepšení konverzačních schopností.
Pobytové tábory:
Taneční tábor Pohyb v rytmu ulice 1
16.–23. 7. v Deštném v Orlických horách
Taneční tábor Pohyb v rytmu ulice 2
24.–31. 7. v Deštném v Orlických horách
– pro dívky a chlapce od 12 let
Tábor zaměřený na moderní styly tance
– hip-hop, street dance, new style,house
dance, MTV dance pod vedením profesionálních lektorů, další zábavný, soutěžní program, nebude chybět taneční párty v rytmu ulice, ubytování s plnou penzí
v horském Penzionu Anička se skvělým
zázemím, v přihlášce uved’te zaměření
na street dance nebo break dance
Vodácký putovní tábor „Překvapení“
– 31. 7. – 7. 8.

Komenského 48
tel.: 491 472 924
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Náchodská 145
tel.: 491 476 176
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 428 885
Komenského 134
tel.: 491 470 566
Komenského 48
tel.: 491 472 946
Komenského 48
tel.: 491 472 923
Jugoslávská 33
tel.: 491 421 725
Větrník 720
tel.: 491 462 331
Burdychových 325
tel.: 491 463 237
ZŠ Malecí
tel.: 491 520 373
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926

– pro děti 8–18 let a rodiny s dětmi od 2 let
Vhodnou řeku zvolíme až podle aktuální sjízdnosti, zažijeme táboření pod stany,
hry vodní i na suchu, návštěvu památek,
vaření na ohni, dobrou partu kamarádů,
vodácký křest, naučíme jezdit na kanoi
či raftu každého, jedinou podmínkou je
umět plavat, na lodích jedeme „na lehko“,
zavazadla veze doprovodné vozidlo
Cykloturistický tábor Ventilek
13.–21. 8. v Lomnici nad Popelkou
– pro děti 9–16 let
Hvězdicové jednodenní výlety za krásami Českého ráje i za koupáním, budeme
hrát hry a soutěžit, naučíme se rozumět
mapě, poskytnout první pomoc a opravit
kolo, tábor je určen i pro začínající cyklisty a cyklistky.
Výtvarný tábor
Tajemství runové magie – 14.–21. 8.
ve Vižňově u Meziměstí
– pro děti od 7 do 16 let
Tábor bude v rytmu života Keltů, světa legend, magie a pokladů. Děti se mohou těšit na výtvarné dílny, netradiční výrobky,
hry, soutěže a spoustu nevšedních zážitků.
DULŠ I. – Poznej sám sebe
15.–24. 7. v Sebuči u Chvalkovic
– pro mládež 14–21 let
Rád poznáváš nové hry a programy?
Chceš zažít pohodu a příjemné prostředí?
Prožít tajemství, dobrodružství a napětí?
Dokázat řešit náročnější situace a poznat,
co ti není vlastní, kde máš hranice a v čem
jsi naopak nejlepší? Chceš si hrát a užít si
spousty legrace? Pojeď s námi na Dulš 1
pro instruktory, začínající vedoucí a kamarády. Poznáš nové hry, vyzkoušíš si je,
užiješ si lezení, vodáctví, lanové aktivity,

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

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

Vavřinecká pouť
13.–14. srpna 2011

Tradiční Vavřinecká pouť se koná
na Masarykově náměstí v Náchodě.
Kromě kolotočů, stánků a houpaček se můžete těšit
na kulturní program na pódiu v zahradě Déčka.
Přijede 5 Angels a Michal Nesvadba
a řada dalších skvělých vystoupení.
Přesný program sledujte na plakátech
na www.decko-nachod.cz a www.mestonachod.cz
nahlédneš do základů pedagogiky, psychologie, bezpečnosti a zdravovědy pod
vedením kvaliﬁkovaných lektorů. Dulš I
není o odpočinku, ale o zážitkových programech a nových dovednostech. Absolventi získají osvědčení.
DULŠ II.
15.– 24. 7. v Sebuči u Chvalkovic
Tábor je určen pro absolventy Dulš I.,
zkušenější instruktory a mládež ve věku
16 –23 let, kteří si chtějí prohloubit své
znalosti, získat nové dovednosti a vyzkoušet si nové aktivity a programy.
Program bude rozčleněn do tří okruhů: odborného, herního a zážitkového a relaxačního okruhu. Přednášky povedou zkušení lektoři, zážitková a herní část bude
společná s táborem Dulš I.
LEGENDA „Za hranice mléčné dráhy“
30. 7. – 11. 8. ve Studánce u Vernéřovic
– pro děti 8 do 16 let
Cesta do vesmíru, plná ohromujících dobrodružství, návštěva mimozemských civilizací, osídlování planet a spousta her,
výtvarných a hudební aktivit, bojovek
a nočních her, netradičních aktivit, spaní a vaření v přírodě
Více informací a přihlášky najdete
na www.decko-nachod.cz
Přejeme všem prázdniny plné sluníčka, pohody a dobrodružství.
Na vás, se kterými se neuvidíme na našich
táborech, se těšíme zase v září na kroužcích.
Rodičům děkujeme za podporu dětí ve volnočasových aktivitách a přejeme vydařenou
dovolenou.
Kolektiv SVČ Déčka Náchod

červenec – srpen 2011

Senior klub „Harmonie 2“
Svaz důchodců v Náchodě nepořádá po dobu prázdninových
měsíců programové čtvrtky. V klubovně Harmonie 2 se opět sejdeme v září a s programem vás seznámíme v závěru srpna.
Připomínáme jen, že 7. září pořádáme zájezd na Poděbradsko
a ještě je několik volných míst. Zájemci se mohou přihlásit u A.
Polákové na tel. 775 242 562 (po 19. hod.)
Přejeme vám pohodové prožití letních měsíců a nashledanou
v září při našich programech se těší výbor MO SD v Náchodě.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

přeje všem svým členům a příznivcům pěkně strávené letní dny
ve zdraví a bez nehod.
Poradenské středy v naší klubovně v Palachově ulici od 13.00
–15.00 hodin zůstávají. Zároveň je možné dokoupit baterie
a opravit ušní sluchadla pro sluchově postižené.
Těšíme se na setkání s Vámi opět v září, při zdravotní besedě a odpoledním tajném výletě.
Výbor SZdP Náchod

ICC informuje
Před námi všemi jsou dva nejkrásnější měsíce roku – červenec
a srpen. Většina z nás vyráží na výlety a dovolenou. Také k nám
do Náchoda přijíždí každoročně spousta turistů vyhledávajících
především zdejší pevnosti, zámek a nauč. stezku 1866. Informační centrum je přes tyto dva měsíce mnohem více než místními
navštěvováno právě turisty, kterým nabízíme nejen propagační
materiály a informace, ale prakticky vše, co vyžadují – sběratelské suvenýry, mapy, pohledy nebo třeba jen pojištění, aby mohli navštívit nedaleké polské sousedy. Denně u nás projde okolo
150 lidí. Přesto se i přes tento nápor snažíme co nejvíce informovat místní obyvatele o chystaných akcích. Opět proto apeluji na všechny pořadatele, ať neváhají a plakáty svých akcí nám
nosí, abychom zprávy o nich mohli předávat nejen Náchoďanům,
ale i přijíždějícím turistům.
M. Machová a J. Řezníčková

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně:

VÝSTAVY
Ruské malířství 19. a počátku 20. století
(do 6. 11.)
Pavel Hošek – Mezi dveřmi
(výstava z cyklu Umělci do 40 let) (do 31. 7.)
Luboš Janata (1931–2008) – obrazy, kresby, koláže
Výstava k nedožitým 80. narozeninám náchodského
výtvarníka. V rámci této výstavy je připraven pro rodiče
s dětmi samoobslužný doprovodný
program „kubistický kufřík“. (1. 7. – 4. 9.)
Nikola Čulík – Kresby (výstava z cyklu Umělci do 40 let)
(5. 8. – 18. 9.)
Cesta kolem světa
Netradiční výtvarné cestování po světě pro děti od 7 let,
jejich rodiče i prarodiče.
Ve dnech 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8. a 30. 8.
vždy od 9.30 do 11 hodin.
7. 7. Evropa (papírové vitráže – inspirace gotikou)
21. 7. Austrálie (tečkovaná malba)
4. 8. Asie (kouzlo kaligraﬁe)
18. 8. Afrika (masky)
30. 8. Amerika
(akční malba, v případě horšího počasí pop-art)
Nutné předchozí objednání! Více na www.gvun.cz.

KULTURA | CÍRKVE

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod, tel. 491 426 223, administrátor
Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: jiri.musil@ccsh.cz.
Bohoslužby: neděle 9.00 hod. Úřední hodiny v červenci a srpnu:
středa 15–17 hod. Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii pouze v sobotu od 9.00–11.00 hod. V ostatní dny je odběrní místo uzavřeno.
Kolumbárium je otevřeno denně od 9. 00–17.00 hod.
Varhanní koncert k uctění památky Mistra Jana Husa. Husův sbor
– středa 6. července 18.00 hod. V průběhu koncertu zazní skladby z děl J. S. Bacha a českých mistrů v podání absolventa brněnské konzervatoře Jaroslava Nepilého. Vstupné dobrovolné.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
jáhen Václav Smola 775 936 317, http://www.nachod.farnost.cz,
e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek 8.15 do 10.00, v jinou
dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv.
Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30,
9.00. Mše sv. v kapli na zámku 9. 7. a 6. 8.
v 16.00 hod. Vzhledem k atrakcím na náměstí budou mše sv.
v pátek 12. 8. a sobotu 13. 8. v kostele sv. Michaela v 18.00 hod.
Poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince s posvěcením chleba se
uskuteční v neděli 14. 8. od 9.00 hod.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel. 491 426 712, bohoslužby v neděli v 9.00 hod.
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špreňarova 1053).
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické
hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při shromážděních. Farář M. Bárta.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY NA ŠONOVSKOU MISIJNÍ SLAVNOST
konanou v neděli 12. června 2011 v kostele v ŠONOVĚ
DOBRÁ DĚDINA, o. s., srdečně zve na Festival milostné poezie
„NA BŘEZÍCH ROZKOŠE 2011“ o víkendu 17.–19. 6. na šonovské
faře. Bližší informace: Ivan Petlan (Ivan.Petlan@seznam.cz)

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

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

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

vysoce kvalitní digitální tisk
letáky, plakátky, brožury, vizitky, pohledy, knihy... od 1 ks
výroba barevných vizitek cena 2 Kč, barevné kopírování A3 od 15 Kč

komplexní grafický a tiskový servis
• foto • graﬁka • letáky • prospekty • plakáty • brožury • katalogy
studio@ garmondcz.cz, tel.: 491 420 239, mobil 603 311 052
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod

informuje na ČERVENEC–SRPEN 2011
Upozornění:
Z důvodu revize knihovního fondu:
Bude knihovna od 4. do 31. července UZAVŘENA
Nebude možné knihy půjčovat ani vracet.
Půjčovní doba v srpnu:
Oddělení pro dospělé čtenáře a studovna
Pondělí až pátek od 9.00 do 17.00
V tuto dobu můžete navštívit i letní čítárnu – parčík za knihovnou. Na sluníčku a čerstvém vzduchu si můžete číst časopisy, noviny i knížky.
Samozřejmě jen ty, které jste si předtím nechali načíst na své čtenářské konto.
Oddělení pro děti
Pondělí a pátek od 9.00 do 14.00
Úterý, středa, čtvrtek od 12.00 do 17.00

Rozvoz knih

Rozvoz knih nemocným nebo starším občanům se uskuteční 1. 7. a 2. 8. v dopoledních hodinách.
WI-FI – v naší knihovně pro vás.
BRÝLE – Zapomněli jste si doma brýle a přesto byste si rádi přečetli noviny nebo si vybrali knihu podle svého? Žádný problém. Oční optika Havlová věnovala do knihovny
čtvery brýle na čtení (1,5 až 3,5 dioptrií), které si můžete půjčit ve studovně.

foto obrazu Kateřiny Rýdlové

Náchodská univerzita volného času – 3. semestr

Na 3. semestr (září – prosinec 2011) se můžete přihlásit ve studovně (2. patro). Školné
200 Kč. Poslední volná místa.

Výstavy
Oddělení pro děti:
1. – 21. 8. Co namalovaly děti pro knihovnu
Hala a studovna:
Svět Kateřiny Rýdlové
– výstava mladé výtvarnice, studentky Střední umělecko-průmyslové školy v Praze.

Výtvarné dílničky o prázdninách:

8. 8. Plachetnice – přijďte si vyrobit loďku, která může plout v rybníce, v moři i ve vaně.
16.8. Totemy – stačí trocha šikovnosti a máte vlastní totem, který se vejde i do pokoje
23. 8. Korálky – přijďte si vyrobit korálky, náušnice, náramek, můžete je sladit se svým
oblečením nebo udělat kamarádce či mamince nebo babičce radost. Vstupné 30 Kč.
30. 8. Letní koláže – sbírejte o prázdninách mušličky, peříčka, kamínky …a přijďte si
vyrobit originální vzpomínku na prázdniny. Vhodné jsou i lístky z vlaku, vstupenky
na hrad, fotograﬁe a všechno, co vám připomene nezapomenutelné chvíle tohoto léta.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz.
(Vo)

Z čarodějné noci v knihovně, konané 10. června 2011.
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Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 6. 2011.
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www.kinonachod.cz

červenec
srpen

1. pá, 2. so 17 a 19.30 hod.
3., 4., 5.,6. po pouze v 17 hod.

TRANSFORMERS 3 (TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON – USA 2011)

3., 4., 5., 6., 7., 8. jen v 19.30 hod.
9. so, 10. ne pouze v 15.45 hod.
7. čtvrtek pouze v 17.30 hod.
8. pátek pouze v 17.30 hod.

LIDICE (ČR – 2011)

Vstupné 130 Kč
Vstupné 100 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR i v celém světě!!!
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.transformersmovie.com
Mládeži přístupný

SKYLINE (SKYLINE – USA 2011)

Vstupné 70 Kč
9., 10., 11. pouze v 18 hod.
HANNA (HANNA – USA 2011)
12. út, 13. st pouze ve 20.15 hod. Vstupné 110 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.ﬁlminfocus.com/hanna
9., 10., 11., pouze ve 20.15 hod.
12. út, 13. st pouze v 18 hod.

ŽENY SOBĚ (BRIDESMAIDS – USA 2011)

11. pondělí pouze v 16.15 hod.

NA VLÁSKU (TANGLED – USA 2010)

12. úterý pouze v 16 hod.

ČERTOVA NEVĚSTA (ČR – 2011)

13. středa pouze v 16.15 hod.

MÉĎA BÉĎA (YOGI BEER – USA 2010)

14. čtvrtek pouze v 15 hod.

14. čtvrtek pouze v 17.30 hod.
15. pá, 16. so 14.45 a 17.30 hod.
17. neděle 14.45 a 17.30 hod.
18. pondělí pouze v 19.30 hod.
19. úterý pouze 17.30 hod.
20. středa pouze v 17.30 hod.
14. čtvrtek pouze ve 20.15 hod.
16. sobota pouze ve 20.15 hod.
18. pondělí pouze v 16.45 hod.

Vstupné 90 Kč
Vstupné 70 Kč
Vstupné 80 Kč

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

Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!
Mládeži přístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://adisney.go.com/disneypictures/tangled/#/home/
Mládeži přístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

Více informací o ﬁlmu na www.certovanevesta.cz

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Mládeži přístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI/ČÁST 1 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 1 – USA 2010)
První část sedmého dílu dobrodružné ságy o Harry Potterovi spisovatelky J. K. Rowlingové, uváděná v českém znění. Speciální představení pro ty, kteří chtějí vidět oba
díly sedmé části. Druhá část následuje 15 minut po skončení tohoto představení!!!
Vstupné 50 Kč
Mládeži přístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR i v celém světě!
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI/ČÁST 2 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 – USA 2011)
Tady všechno končí!!! Poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi spisovatelky J.K.Rowlingové. Výpravné ﬁ nále, ve kterém eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná bude muset podstoupit oběť největší, když
se přiblíží rozhodující bitva s Lordem Voldemortem
Vstupné 140 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://harrypotter.warnerbros.co.uk/
Mládeži přístupný
Vstupné 70 Kč

Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://yogibear.warnerbros.com/

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI/ČÁST 2 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Film je uváděn S ČESKÝMI TITULKY!!! Zvuk Dolby Digital. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD PÁTKU 1. ČERVENCE V POKLADNĚ KINA VESMÍR!!!
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://harrypotter.warnerbros.co.uk/

15. pátek pouze ve 20,15 hodin

WESTERNSTORY (ČR – 2011)

17. neděle pouze ve 20.15 hod.

VODA PRO SLONY (WATER FOR ELEPHANTS – USA 2011)

19. úterý pouze v 16 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmlidice.cz

Vstupné 80 Kč
Vstupné 80 Kč

Více informací o ﬁlmu na www.westernstory.cz

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let

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

FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO (ČR – 2011)
Vstupné 80 Kč

Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

Více informací o ﬁlmu na www.ﬁmfarum.cz

19. úterý pouze ve 20.15 hod.

CZECH MADE MAN (ČR – 2011)

20. středa pouze v 15.30 hod.

RANGO (RANGO – USA 2011)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají! Animovaná rodinná komedie o nejnepravděpodobnějším hrdinovi, jakého kdy Divoký západ poznal... Režie Gore Verbinski (mj. ﬁ lmy Hon na myš nebo všechny tři díly Pirátů z Karibiku). Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.rangomovie.com
Mládeži přístupný

20. středa pouze ve 20.15 hod.

Vstupné 80 Kč

KRÁLOVA ŘEČ (THE KING‘S SPEECH – USA 2010)
Vstupné 80 Kč

21. čtvrtek pouze v 16 hod.
22. pátek pouze v 15 hod.
23. sobota pouze v 17.30 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži do 15 let nepřístupný

Více informací o ﬁlmu na www.czechmademan.cz

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let

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

MEDVÍDEK PÚ (WINNIE THE POOH – USA 2011)
Vstupné 70 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/pooh/

TRANSFORMERS 3 (TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON – USA 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.transformersmovie.com

Mládeži přístupný

STROM ŽIVOTA (THE TREE OF LIFE – USA 2011)
Premiéra v ČR!
21. čtvrtek pouze ve 20.15 hod.
22. pá, 23. so pouze ve 20.15 hod. Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmeurope.cz a na www. www.foxsearchlight.com/thetreeoﬂife/
Doporučená přístupnost: od 12 let
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
21. čt, 22. pá pouze v 17.30 hod.
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI/ČÁST 2 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 – USA 2011)
23. sobota pouze v 15 hod.
24. neděle pouze v 17.30 hod.
25. po, 26. út pouze v 17.30 hod.
27. středa pouze ve 20.15 hod.
Vstupné 140 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://harrypotter.warnerbros.co.uk/
Mládeži přístupný
24. neděle pouze ve 20.15 hodin
25. pondělí pouze ve 20.15 hod.
26. úterý pouze v 15.45 hod.

26. úterý pouze ve 20.15 hod.
27. středa pouze v 17.45 hod.

27. středa pouze v 15.45 hod.
28. čtvrtek pouze v 16.15 hod.
28. čtvrtek pouze ve 20.15 hod.
29. pátek pouze ve 20.15 hod.
30. sobota pouze ve 20.15 hod.
31. neděle pouze ve 20.15 hod.
28. čtvrtek pouze v 18 hod.
29. pátek 16 a 18 hod.
30. sobota 16 a 18 hod.
31. neděle 16 a 18 hod.
SRPEN 2011
1. pondělí pouze v 16 hod.
2. úterý pouze v 16 hod.
3. středa pouze v 16 hod.

ODCHÁZENÍ (ČR – 2011)
Vstupné 80 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

Více informací o ﬁlmu na www.havelodchazeni.cz

RYCHLE A ZBĚSILE 5 (FAST FIVE - USA 2011)
Vstupné 80 Kč

MÉĎA BÉĎA (YOGI BEER – USA 2010)
Vstupné 70 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.fastﬁvemovie.com
Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://yogibear.warnerbros.com/

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

PIRÁTI Z KARIBIKU – NA VLNÁCH PODIVNA (PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES – USA 2011)

Johnny Depp opět v roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů... Když se Jack setká se ženou ze své minulosti (Penelope Cruzová), není si jistý, zda jde o lásku, nebo zda tato žena jen „hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí. Donutí ho proto, aby vstoupil na palubu Queen Anne’s Revenge, lodi obávaného piráta Černovouse (Ian McShane), Jack se ocitá v nečekaném dobrodružství, kde neví, koho se obávat více: Černovouse nebo ženy ze
své minulosti. Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/pirates/
Mládeži přístupný

ČERTOVA NEVĚSTA (ČR – 2011)
Vstupné 80 Kč

Více informací o ﬁlmu na www.certovanevesta.cz

GNOMEO A JULIE (GNOMEO AND JULIET – USA/Velká Británie 2011)
Vstupné 120 Kč

Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.gnomeoandjuliet.com

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Mládeži přístupný

JANE EYEROVÁ (JANE EYRE – USA 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D. Premiéra v ČR!
Romantické drama natočené podle románu Charlotte Brontëové. Hrdinka, která nepřestává inspirovat generace čtenářů a diváků po celém světě, si nyní díky novému a odvážnému ﬁ lmovému zpracování režiséra Cary Fukunaga nachází cestu k nové generaci. V hlavních rolích Mia Wasikowska (Alenka v říši divů), Michael Fassbender (Hanebný pancharti) a Judi Denchová (James Bond). Životní příběh Jany Eyrové, který mapuje dramatické a pohnuté situace, jež zoufalou a vyděšenou mladou ženu přivedly až do domu duchovního otce Johna Riverse (Jamie Bell), v jehož harmonické domácnosti se chce nadobro odstřihnout od minulosti... České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://focusfeatures.com/jane_eyre
Doporučená přístupnost: od 12 let

AUTA 2 (CARS 2 – USA 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
Skvělá jízda kolem světa! Hvězda závodních okruhů Blesk McQueen a nedostižný odtahový vůz Burák se coby nerozluční přátelé vydávají na zcela nová místa s cílem zúčastnit se prvního světového šampionátu, ve kterém bude rozhodnuto o tom, kdo je nejrychlejším autem světa... Rodinný animovaný svižný a zábavný ﬁ lm, představující zcela nové automobilové hrdiny, ale také zákeřné padouchy a závodní auta světové úrovně, tajné agenty, hrozné darebáky i mezinárodní soupeře... Film je uváděn
v českém znění. Zvuk Dolby Digital. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD ČTVRTKA 14. ČERVENCE V POKLADNĚ KINA VESMÍR!!!
Vstupné 165 Kč

Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/cars/

Mládeži přístupný

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov
Veškeré služby pohřební,
hřbitovní a kamenické.
Pich Tomáš, tel. 777 656 830
Náchod, Strnadova 51, tel. 734 330 252
(vedle drogerie TETA)
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany
•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby
•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích,
protipožárních a kamerových systémů
JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

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

tel. 777 656 830

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

akční jarní slevy
montáž zdarma

Zahradní dům Ratibořice
=D]iPHFNìPVNOHQtNHP

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

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

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