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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě
uvádí v červnu

Úterý
7. 6. 2011
v 19.00 hodin

A. Branald – R. Balaš:
Dědeček automobil
Městské divadlo Mladá Boleslav
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 380, 360, 340 Kč
Předprodej od 16. 5. 2011

15. 6. 2011
v 17.00 hodin

Nákupní středisko
Úterý
Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty Náchod 28. 6. 2011
Vstupné: 50 Kč
V 17.00 hodin

Středa
22. 6. 2011
v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
Slavné francouzské páry
Zpěv Eva Kriz-Lifková
a Edouard Mesdag,
klavírní doprovod Milan Dvořák
Velký sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 1. 6. 2011

Čtvrtek
23. 6. 2011
v 17.00 hodin

Středa
29. 6. 2011
v 17.00 hodin

Slavnostní akademie žáků ZŠ
Komenského I. stupně
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek organizuje škola,
prodej před představením v pokladně
divadla
Slavnostní akademie žáků ZŠ Plhov
Vstupné: 40 Kč

Slavnostní akademie žáků ZŠ
Komenského II. stupně
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek organizuje škola,
prodej před představením v pokladně
divadla

Adolf Branald – Radek Balaš: DĚDEČEK AUTOMOBIL
Městské divadlo Mladá Boleslav, Režie: Radek Balaš
Hrají: Dalimil Klapka j. h., František Projsa, Matouš Ruml, Petr Mikeska, Martin Hrubý, Veronika Kubařová, Ota Jirák, Michal
Slaný j.h., Petr Bucháček, Eva Reiterová, Ivana Nováčková, Petr Prokeš, Ivo Theimer, Martin Hrubý, Luděk Jiřík a další.
Rok 2009 je rokem 100. výročí Městského divadla Mladá Boleslav, 100 let uplyne rovněž od prvních mezinárodních úspěchů boleslavských automobilů firmy Laurin a Klement na silničních okruzích. Oběma výročím je věnována původní inscenace muzikálu Dědeček automobil. Vzniká na motivy stejnojmenné novely a pozdějšího filmu spisovatele Adolfa Branalda a režiséra Alfreda
Radoka. Historicky poprvé ožijí na jevišti v originálním choreografickém pojetí starobylé motocykly a automobiloví veteráni, diváky dojmou a rozesmějí příběhy a osudy českých automobilových mechaniků a závodníků v čele s legendárním hrabětem Kolowratem.

Literárně hudební večer

Slavné francouzské páry
Každé setkání muže a ženy je svým způsobem jedinečné, ale jen z některých takových párů se stanou legendy – Bardot a Vadim, Napoleon a Josefína, Chopin a Sand, Cocteau a Marais, Cerdan a Piaf… O každém z nich se dá povídat a zpívat. Pojďme se
s nimi setkat v zemi, kde prý je láska doma, ve Francii. Představení, v němž s Náchoďanům již známou šansoniérkou Evou KrizLifkovou vystoupí mladý francouzský zpěvák Edouard Mesdag za klavírního doprovodu Milana Dvořáka, je pestrým a poutavým
kaleidoskopem scének a písní, vztahujících se k jednotlivým legendárním párům. Nechybí v něm příležitost k zamyšlení, nostalgie a dojetí, ani humorná nadsázka.

Divadelní abonentní cyklus a Abonentní cyklus Komorní hudby
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.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí–pátek
8.00–17.00 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ
v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Náchodský zpravodaj

Vážení čtenáři
Náchodského zpravodaje,
Náchodský
zpravodaj
červen 2011
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měsíc červen bývá tradičně spojován
s ukončením školního roku. Napětí z posledních písemek a klasiﬁkačního zkoušení vystřídá v poslední červnové dekádě pocit uvolnění a radostného očekávání,
jakkoliv tu a tam zkalené obavami z horších známek. Ani to však nemůže nic
změnit na skutečnosti, že na obzoru je
doba prázdnin přinášející spoustu volného času a nabízející nejrůznější možnosti
k jeho smysluplnému využití. Prázdninové pobyty, tábory, nejrůznější studentské
kurzy, cestování – to vše je samo o sobě
jistým příslibem velkého prázdninového
dobrodružství.
Konec školního roku je také vhodnou
příležitostí k ocenění práce pedagogů.
Město Náchod již tradičně uděluje titul
Náchodský pedagog vybraným učitelům
náchodských škol zřizovaných Městem
i ostatním pedagogickým pracovníkům
za aktivní přínos v práci s dětmi. Je to jen
malá splátka dluhu – uznání za jejich náročnou velmi zodpovědnou práci.
Město Náchod uvolňuje každoročně nemalé prostředky v oblasti školství – ráda
bych zde zmínila dvě nejnáročnější investiční akce tohoto roku: zateplení budov ZŠ Komenského, které teprve začíná
a plánuje se dokončení na podzim roku
2012. A především bych chtěla vyzdvihnout dokončení rekonstrukce novorenesanční budovy původní Občanské záložny, dostavěné v roce 1912. Tuto akci se
podařilo uskutečnit navzdory velkým potížím v souvislosti s nepřidělením slíbené
dotace. Nynější poslání této krásné budovy jako nového sídla náchodské Základní
umělecké školy se ne vždy setkalo u náchodské veřejnosti s pochopením. Osobně si nedovedu dost dobře představit její
lepší využití. Je dobře, že právě tato budova neskončila, tak jako mnoho jiných,

v neuváženém prodeji a bude sloužit
ušlechtilému účelu. To považuji v dnešní
uspěchané, poněkud odduchovnělé době
za obzvlášť důležité. Tím nechci říci, že
výuka na této škole je v zajetí přehnaně
konzervativního přístupu – bude zde například vyučován nový předmět počítačová graﬁka.
Také moje poslední zmínka se bude týkat dětí – přesněji řečeno nezkažené, čisté dětské duše. V rámci Týdne Země připravilo Déčko Náchod společně s městem
akci Otvírání schodů, při které mohly děti
umístit své ilustrované vzkazy na Zdi náchodských přání. Velmi mne zaujal překvapivě citlivý a všímavý přístup dětí
ke svému okolí a k veřejným záležitostem.
S nezvyklou upřímností nám zde děti sdělují svá přání, své pocity, své připomínky
k problémům, které je nejvíce trápí. Například nekonečné fronty automobilů na komunikacích, nečistota a odpadky na veřejném prostranství, špatné zacházení se
zvířaty, nedostatek dětských hřišť nebo
jiných prostranství určených pro zábavu.
Ale děti si také přejí zákaz sprostých slov,
aby lidé nedávali děti do dětského domova, ať jsou na sebe dospělí konečně hodní,
ať nekouří, aby byli čistotnější, aby bylo
více parků a zeleně nebo také pohyblivé
chodníky a skautskou klubovnu na kopci s krásným výhledem. Aby se nekácely
stromy a zachovávaly památky. Chlapeček Matyáš píše: prosím Pána Boha, aby
tady v Náchodě stál aquapark dlouhý tisíc metrů. A jedna holčička si přeje, aby
do školy chodila i zvířátka. Nejvíce si děti
přejí méně dopravy, více zeleně a hřišť. To
jistě stojí za vážné zamyšlení.
Přeji vám krásné slunečné dny nadcházejícího léta, dětem pěkné prázdniny
a dospělým vydařenou dovolenou.
Mgr. Drahomíra Benešová, místostarostka
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 19. 4.

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních. Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při
hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy základních škol 9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací:
ZŠ Drtinovo náměstí
– ředitelka Mgr. Dagmar Švorcová
– 139 žáků v sedmi kmenových třídách,
50 dětí ve dvou odděleních školní družiny
ZŠ Pavlišovská (Babí)
– ředitelka Mgr. Zuzana Hoffmannová
– 52 žáků ve třech třídách, dvě oddělení
školní družiny
ZŠ 1. Máje (Běloves)
– ředitel Mgr. Libor Zelený
– 87 žáků v pěti třídách, 50 žáků ve dvou
odděleních školní družiny
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dohody
o odepisování stavebních úprav s občanským sdružením PFERDA, které provozuje v pronajatých prostorách čp. 371 v Hurdálkově ulici Kavárnu Láry Fáry. Město
nezvýší o tyto náklady hodnotu domu
čp. 371 ve svém účetnictví a společnost
PFERDA může provádět účetní odepisování stavebních úprav provedených v domě
čp. 371.
9-0-0
RM souhlasila s umístěním vývěsního štítu propagujícího kavárnu Láry Fáry
na domě čp. 371 v Hurdálkově ulici v Náchodě. Nájemce si zajistí kladné vyjádření
odboru výstavby a územního plánování.
9-0-0
Oprava chodníku na Masarykově
náměstí – výběr zhotovitele
9-0-0
RM zadala veřejnou zakázku na projekt
„Oprava chodníku na Masarykově náměstí“ společnosti VOTAVA CZ, s. r. o., Skuteč
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
za podmínky schválení ﬁnančního krytí
této akce na nejbližším jednání zastupitelstva města. Realizace září–říjen 2011.
Pražská ulice – zábradlí
9-0-0
RM souhlasila s dožitím zábradlí v ulici Pražské podél čp. 1550–1553 a pověřila odbor správy majetku a ﬁ nancování vypsáním výběrového řízení (e-aukce)
na nátěr zábradlí podél čp. 1540–1544.
El. energie
9-0-0
RM schválila ﬁ rmu Sentinet, s. r. o.,
na zajištění vypsání výběrového řízení
na dodavatele elektrické energie v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. pro město Náchod a jím zřizované a zakládané organizace a Městský úřad Náchod pomocí
elektronické aukce.
Udělování ocenění Žák roku
9-0-0
RM vzala na vědomí informaci o udělení titulu Žák roku 2011.

Náchodský zpravodaj
Ocenění „Žák roku 2011“ bude udělováno
v těchto kategoriích: nejlepší žák 1. stupně, nejlepší žák 2. stupně, nejlepší žák hudebního oboru, nejlepší žák nehudebních
oborů. Zároveň bude možné ohodnotit
žáka s největším zlepšením, tzv. „Skokana roku “. Žáky bude navrhovat pedagogická rada každé školy na základě dlouhodobě dosahovaných výborných studijních
výsledků.
Zápis do 1. tříd základních škol 9-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o zápisu
do náchodských základních škol, který
proběhl 10.–11. února. K zápisu se dostavilo celkem 247 dětí, z toho bylo zapsáno
196 a u zbývajících požádali rodiče o odklad povinné školní docházky.
Úplata za vzdělávání v MŠ
zřizovaných městem Náchod
5-3-1
RM schválila výši a použití úplaty
za předškolní vzdělávání ve stávající výši
(350 Kč) a mimořádný příspěvek jednotlivým MŠ v průměru 10 tis. Kč (v závislosti na počtu dětí) na pořízení drobných pomůcek, materiálu a hraček.
Zřízení komisí rady města
9-0-0
RM zřídila dozorčí a kontrolní komise
rady města:
– dozorčí a kontrolní komise pro příspěvkovou organizaci – Sportovní zařízení
města Náchoda ve složení Renata Lepšová jako předseda a Mgr. Miroslav Jindra
a Zdeněk Philipp jako členové,
– dozorčí a kontrolní komise pro příspěvkovou organizaci – Středisko volného
času Déčko ve složení: Ing. Aleš Cabicar
jako předseda a Ing. Iva Cvetanova a Daniela Krynková jako členové.

TELEGRAFICKY:

RM jmenovala členem redakční rady Náchodského zpravodaje ing. J. Poláka. 9-0-0
RM schválila smlouvy o dotaci pro Svaz
diabetiků ČR, územní organizace Náchod
(6.000 Kč) a Konfederaci politických vězňů (5.000 Kč).
9-0-0
RM souhlasila s vyhrazením jednoho
parkovacího místa na rok 2011 v Hurdálkově ulici pro Unicredit Bank CZ, a. s., za
20.000 Kč.
9-0-0

Rada města 26. 4.

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Branka, o.p.s. – zástupce města 8-0-0
RM souhlasila s tím, aby členem Správní
rady společnosti Branka, obecně prospěšná společnost, byla za město Náchod jmenována Mgr. Drahomíra Benešová.
Studie parkoviště Krámská
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na urbanistické a architektonické řešení prostoru za radnicí ve více variantách
ﬁrmě ATELIER TSUNAMI, s. r. o., Náchod
za cenu 92.800 Kč bez DPH.
Stanovení počtu zaměstnanců
města Náchoda
8-0-0
RM souhlasila se snížením počtu funkčních míst o 10 % ze současného stavu (cel-

kově se od listopadu 2010 jedná o 17 pracovních míst). Tímto opatřením dojde
v druhé polovině roku 2011, tj. od 1. 7.
do 31. 12., k úsporám mzdových nákladů
o více než dva miliony korun.
RM stanovila podle zákona o obcích celkový počet zaměstnanců města zařazených
v městském úřadu od 1. 7. 2011 na 155.

TELEGRAFICKY:

RM schválila finanční příspěvek
20.000 Kč pro Domov důchodců Náchod
na vydání almanachu v rámci 80. výročí založení Domova důchodců Náchod
a s tím související smlouvu o poskytnutí dotace.
8-0-0

Zastupitelstvo města 28. 4.

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
nejprve 19 zastupitelů, později 18, osm bylo
omluveno.
Zastupitelstvo projednalo tři návrhy
změn územního plánu, podrobnosti najdete na www.mestonachod.cz.

Rada města 3. 5.

Jednání rady města se zúčastnilo nejprve
všech devět radních, později osm.
Výroční zprávy základních škol 9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací:
ZŠ Komenského
– ředitel Mgr. Ladislav Domáň
– více informací na www.nachod-zskom.cz
ZŠ Náchod-Plhov
– ředitel Mgr. Vladimír Honzů
– více informací na www.zsplhov.cz
ZŠ T. G. Masaryka
– ředitel Mgr. Roman Odvářka
– více informací na www.zstgmnachod.cz
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce pozemkové parcely p. č. 757
v Bělovsi na bezplatné užívání pozemku jako dětského hřiště. Pozemek o výměře cca 120 m² se nachází na rozhraní
ulice Na Terasách a ulice Železniční Kolonie. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 10. 5. 2011.
8-0-0
RM uložila odboru investic a rozvoje
města realizovat prodloužení veřejného
osvětlení v ulici Na Skalce a schválila cenovou nabídku TS Náchod, s. r. o., za cenu
23.337,64 Kč s DPH.
8-0-0
Mimořádný příspěvek
na dovybavení MŠ
8-0-0
RM souhlasila s vyčleněním částky
70.000 Kč na dovybavení mateřských
škol drobným spotřebním materiálem
a pomůckami a doporučila zastupitelstvu města schválit příslušné rozpočtové
opatření.
Program pro podporu životního
prostředí Města Náchoda
8-0-0
RM schválila poskytnutí tří dotací
v rámci Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda (pravidel pro
poskytování ﬁnančních prostředků) a zároveň schválila příslušné smlouvy. Celko-

červen 2011
vá rozdělená částka na projekty ZŠ a MŠ
J. Zemana, MŠ Vančurova a ZŠ Komenského činí 13.260 Kč.
Projekt s pracovním názvem
„Bioodpady“
8-0-0
RM souhlasila s novým projektovým
záměrem OIRM na zpracování projektu
s pracovním názvem „Bioodpady“ tak,
aby bylo možné jej předložit se žádostí
o dotaci do výzvy OPPS ČR – PR 2007–2013
pro rok 2011, tj. do 15. 6. 2011.
Původně byla zpracována předběžná skica možného vzhledu zpevněné plochy pro
bioodpad umístěné v ul. Na Mokřinách.
S tímto záměrem nesouhlasili obyvatelé
přilehlých nemovitostí a na základě veřejného projednání 27. 4. 2011 rozhodlo
vedení města, že od záměru vybudování zpevněné plochy pro bioodpad ustoupí. V rámci projektu je možné realizovat
i jiné záměry a nově se tedy projekt zaměří na pořízení zametacího stroje, pořízení kontejnerů na tříděný i netříděný odpad, pořízení kompostérů, pořízení pytlů
na odpad, pořízení sáčků na psí exkrementy a další. Výše dotace dosahuje 90 %
celkových způsobilých výdajů projektu.
Konkrétní obsah projektu včetně přesného rozpočtu bude radě města znovu předložen ke schválení.
Oprava Zámecké ulice v Náchodě 8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na zhotovení stavby „Oprava Zámecké ulice v Náchodě“ a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě ﬁrmou
SKANSKA, a. s., Praha 4 - Chodov za nabídnutou cenu 1.579.492,30 Kč včetně DPH.
ZUŠ Náchod – Stavební úpravy a přístavba č. p. 247, Tyršova ulice
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky „ZUŠ Náchod – Stavební úpravy a přístavba č. p.
247, Tyršova ulice – Dokončovací práce“
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
s ﬁrmou na 1. místě – Průmstav Náchod,
s. r. o., za cenu 3.167.820 Kč včetně DPH.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila s nabídkou prezentovat
Náchod v pořadu Cyklotoulky a pověřila
odbor sociálních věcí a školství přípravou příslušných smluv ke schválení v radě
města.
8-0-0
RM jmenovala členkou Komise letopisecké a místopisné Mgr. Lydii Bašteckou.
8-0-0
RM odvolala na vlastní žádosti Mgr. Lucii Peterkovou z kulturní komise a p. Andreu Mrštinovou, Ing. Evu Trejbalovou
a p. Květu Joovou z komise pro obřady
a slavnosti.
8-0-0

Rada města 17. 5.

Číselný popis u zprávy představuje poměr
hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy
o činnosti za rok 2010
7-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací Kino Vesmír, Spor-

ZPRÁVY Z RADNICE
tovní zařízení města Náchoda, SVČ Déčko Náchod a Městská knihovna Náchod,
o. p. s.
Kino Vesmír – ředitel p. Zdeněk Duba
– aktuální informace www.kinonachod.cz
Městská knihovna Náchod, o. p. s. – ředitelka Mgr. Ivana Votavová
– podrobnosti na www.mknachod.cz
Sportovní zařízení města Náchoda
– ředitelka Ing. Jaroslava Justová
– více na http://www.sportnachod.cz/
Středisko volného času Déčko
– ředitelka Ing. Ludmila Pohanková
– podrobnosti na www.decko-nachod.cz
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce se společností Běloveské lázně, a. s., Náchod. Předmětem výpůjčky
bude bezplatné užívání nemovitostí půjčitele za účelem zprovoznění odběrného
místa minerální vody IDA v areálu lázní
Běloves. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2031.
Na základě podpisu této smlouvy budou
zahájeny stavební úpravy pro vybudování prameníku v Bělovsi.
7-0-0
RM souhlasila s cenou nabídnutou Královéhradeckým krajem za čp. 1107 v Kostelecké ulici (domek školníka při ZŠ Náchod-Plhov) 1.451.690 Kč za podmínky,
že k odkupu dojde v roce 2011, a pověřila
odbor správy majetku a ﬁnancování jednáním s Královéhradeckým krajem o jejich požadavcích na odkup části zahrady
na p.č. 338/1 k. ú. Náchod.
7-0-0
RM schválila nabídku ﬁrmy COLAS CZ,
a. s., na opravu vybrané části ulice Za Tratí za 156.459,74 Kč vč. DPH.
7-0-0
Dětské hřiště Náchod Klínek
7-0-0
RM schválila nejlevnější nabídku ﬁrmy
B plus P, s. r. o., ve výši 80.874 Kč bez DPH,
na rekonstrukci dětského hřiště na Klínku za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření zastupitelstvem
města.
Regenerace břehů řeky Metuje
v Náchodě
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy o souhlasu s provedením opatření se
společností Povodí Labe, státní podnik
v projektu „Regenerace břehů řeky Metuje v Náchodě“.
Výše úplaty v ZUŠ
7-0-0
RM vzala na vědomí stanovení výše
úplaty v ZUŠ Náchod pro školní rok
2011/2012. Více informací o činnosti školy na www.zusnachod.cz.
Návrh členů Školských rad při
náchodských základních školách 7-0-0
RM souhlasila s návrhem členů Školských rad za zřizovatele, kterým je Město Náchod.
ZŠ Náchod, Pavlišovská (Babí)
– Jan Birke, Ing. Iva Cvetanova
ZŠ Náchod, 1. Máje
– Ing. Iva Cvetanova, Ing. Tomáš Šubert
ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí
– Libor Fiedler, Ing. Pavla Maršíková
ZŠ Náchod, Komenského – Jan Birke,

Ing. Aleš Cabicar, Mgr. Karel Petránek
ZŠ TGM Náchod – Mgr. Miroslav Jindra,
Judita Koubková, Bc. Pavel Schuma
ZŠ Náchod-Plhov – Mgr. Drahomíra Benešová, MUDr. Hana Kalibánová, Irena
Škrabková
Komise sociální a prevence kriminality, změna zřizovací listiny MěSSS 7-0-0
RM souhlasila se změnou náplně činnosti komise sociální a prevence kriminality a převedením kompetence na rozmisťovací komisi při MěSSS. Současně s tímto
rozhodnutím rada města schválila související změnu zřizovací listiny MěSSS a uložila ji předložit ke schválení zastupitelstvu města.
RM jmenovala členy komise sociální
por. Bc. Evu Prachařovou a pprap. Václava Stehlíka.
Dětské hřiště Staré Město
6-0-1
RM schválila úpravy dětského hřiště
ve Starém Městě a doporučila zastupitelstvu města schválit příslušné rozpočtové
opatření. V rámci těchto úprav bude hřiště doplněno dopadovými plochami a provedeno oplocení hřiště.
Stanovení celkového počtu
zaměstnanců MěÚ Náchod
7-0-0
RM schválila s cílem zvýšení efektivnosti práce a snížení nákladů úřadu zrušení funkcí vedoucích oddělení a zrušení
jednoho neobsazeného funkčního místa
na odboru životního prostředí.
Počet zaměstnanců zařazených v MěÚ Náchod bude k 1. 7. 2011 celkem 154. Zrušením příplatků za vedení u jednotlivých
vedoucích oddělení dojde v druhém pololetí letošního roku (přesně v období od
1. 6. do 31. 12. 2011) k úspoře 125.000 Kč.
Mezinárodní studentský dopravně-inženýrský projektový seminář 7-0-0
RM souhlasila s ﬁ nanční podporou
akce Mezinárodní studentský dopravně-inženýrský projektový seminář (12.–17.
6. 2011) a doporučila zastupitelstvu města schválit příslušné rozpočtové opatření
k ﬁnančnímu krytí uvedené akce.
Dotační projekty Královéhradeckého
kraje
7-0-0
RM vzala na vědomí informace o přehledu žádostí o dotaci z Královéhradeckého kraje.
Město Náchod bylo v letošním roce velmi úspěšné, podařilo se získat na podporu
celé řady projektů např. pro hasiče a další občanská sdružení celkem 519.000 Kč.
Bylo podpořeno 15 z 25 projektů.

TELEGRAFICKY:

RM schválila jmenování Mgr. Drahomíry Benešové členkou správní rady Městské knihovny Náchod, o. p. s.
7-0-0
RM schválila užití znaku města pro podporu festivalu MetalGate Czech Death
Fest, který proběhne ve dnech 10.–11. 6.
2011 v areálu Autocampu Brodský. 7-0-0
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Občanské sdružení
CESTA – jsme tu pro vás

Kronika
V dubnu se narodili:
1. 4.
2. 4.
4. 4.
5. 4.
7. 4.
12. 4.
16. 4.
17. 4.
22. 4.
28. 4.
29. 4.

Bára Kurová
Viktorie Kurová
Adéla Váchová
Barbora Housová
Jan Andrejs
Ema Strnadová
Kristián Jano
Nela Švorcová
Kristýna Kočí
Gandash Dorjsuren
Alice Flašková
Vilém Vymetálek
Laura Isabell Bendiková
Matyáš Grummich

V dubnu byli oddáni:
16. 4.
Petr Vymětalík, Machov
Darina Mědílková, Náchod

Jakub Kyral, Náchod
Kateřina Gocová, Bezděkov nad Metují
Tomáš Jarkovský, Ohnišov
Kateřina Ptáčková, Kramolna
22. 4.
Svatopluk Coller, Jičín
Miluše Grätzová, Náchod
Ctibor Škoda, Náchod
Jana Kreclová, Červený Kostelec
29. 4.
Tomáš Kaválek, Velké Poříčí
Vladislava Dostálová, Velké Poříčí
Pavel Studený, Náchod
Anna Redaiová, Náchod
30. 4.
Jan Mervart, Chvalkovice
Michaela Mádrová, Náchod

Průzkum spokojenosti MěSSS Marie
V souladu se STANDARDY kvality sociálních služeb je již tradičně ověřována
spokojenost našich klientů. Cílovou skupinou naší služby jsou senioři a zdravotně postižení.
V případě Domova pro seniory Marie
to jsou senioři nad 65 let vyžadující celodenní péči. Průzkum spokojenosti je anonymní záležitost a výsledek by se dal shrno ut do jedné věty. Obyvatelé MARIE jsou
velmi spokojeni. Zde je na místě uvést, že
dobrý výsledek se nerodí sám. Tým zaměstnanců zahrnující profese v sociálních
službách počínaje vedoucím střediska, sociální pracovnicí, zdravotními sestrami,
pracovníky přímé obslužné péče, ergoterapeutkou, uklizečkami a domovníkem
je jednak na vysoké odborné úrovni, ale
co je nejdůležitější, jedná se o lidi s vysokým morálním kreditem, kteří jsou vždy
připraveni řešit problémy „svých“ klientů. Záda tomuto týmu kryjí naše dvě vždy
ochotné pracovnice ekonomického úseku.
Výsledek je výzvou pro celý tým, aby stá-

le hledal cesty, jak zpříjemnit podzim života našim klientům.
Daleko největší skupinou jsou naši senioři, o které pečuje tým „terénních“ pečovatelek přímo v domácnostech klientů.
Zde se průzkumu zúčastnilo 138 z nich.
A výsledek? Naše profesionálky terénní
pečovatelské služby, které většinou pracují samostatně, jsou v drtivé převaze
oporou seniorů. Tato spokojenost je rovněž dána atmosférou v celém týmu Pečovatelské služby.
Všichni pracovníci v MěSSS Marie si
plně uvědomují svou odpovědnost vůči
klientům a do budoucna vzhledem k demograﬁckému vývoji lze jen doufat, že
tato společensky nenahraditelná práce
bude i více oceněna.
Zřizovatelem příspěvkové organizace
MěSSS Marie je Město Náchod, bez jehož
podpory a přístupu k našim seniorům by
nemohlo být dosaženo takových výsledků.
Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS Marie

Hudební sobotní odpoledne

v Domově pro seniory Marie a koncert skupiny Klapeto
V sobotu 21. května 2011 se uskutečnilo
již tradiční hudební odpoledne ve venkovních prostorách Domova pro seniory Marie. Hudební odpoledne je věnováno nejen
našim klientům a jejich rodinným příslušníkům, ale i pozvaným hostům.
Hudební odpoledne rozezvučela ve 14
hodin skupina Klapeto. Někteří klienti si
notovali s kapelou a další klienti si zatančili. V průběhu odpoledne se podávalo
skvělé občerstvení – opečené klobásy, kte-

ré všem chutnaly, a velké díky patří panu
domovníkovi, který je tak skvěle opekl.
Celé odpoledne obětaví zaměstnanci
přispívali k dobré atmosféře a náladě. Poděkování patří i našim sponzorům paní
Lence Matuškové, panu Miroslavovi Ptáčkovi a panu Petrovi Ptáčkovi. Celé hudební odpoledne pro nás natáčel pan Sláva
Řezníček, kterému děkujeme.
Mgr. Jaromír Vejrych

ředitel MěSSS Marie

V průběhu dubna se občanům Náchodska představilo Občanské sdružení CESTA
krátkou, ale milou výstavou prací. Výstava se konala ve vestibulu Městského úřadu Náchod u polikliniky.
Cílem výstavy bylo připomenutí veřejnosti, že na území našeho okresu je zařízení pro osoby s handicapem a to hned
ve dvou typech.
Denní stacionář se nachází v Bělovsi,
Vítkova ulice 3. Toto zařízení má kapacitu pro 14 uživatelů a sociální služba je poskytována od 7.30 do 16 hodin. Zařízení je
možné využít podle potřeby rodičů.
Zajišťujeme zde sociální služby od péče
o vlastní osobu přes stravování, dopravu
až po aktivizační a výchovně vzdělávací aktivity. Není vynechán ani kontakt se
společenským prostředím.
Odlehčovací neboli respitní služba se
nachází v Bartoňově ulici 897 a je službou zcela speciﬁckou. Poskytuje v rámci
nepřetržitého provozu služby pro pečující rodiče o osoby s handicapem.
Naši práci je možno využít kdykoliv
a to formou ambulantní péče, tedy teď
hned, nebo formou pobytové odlehčovací služby s ubytováním.
Děkujeme všem občanům, kteří navštívili naši výstavu. Věříme, že drobnosti, které si naši spoluobčané na výstavce
dobrovolně zakoupili, jim dělají radost.
Mgr. M. Bednářová

ZUŠ Náchod

zve na vystoupení Tanečního
a Dramatického oboru
NÁKUPNÍ CENTRUM
dne 15. června 2011
v 17.00 hod.
divadlo Dr. J. Čížka Náchod

TVÁŘE DUCHOVNÍ HUDBY
dne 21. června 2011
v 17.00 hod.
Husův sbor

červen 2011

Výtvarný obor ZUŠ Náchod
uspěl v krajském kole
Ve dnech 12.–13. května 2011 se ve Dvoře Králové nad Labem konala krajská soutěžní přehlídka výtvarných oborů základních uměleckých škol. Této přehlídky se
účastnilo 34 pedagogů z 22 škol Královéhradeckého kraje.
Naši školu reprezentovalo 35 žáků s 59
pracemi na téma „KVĚT“.
Techniky kresby, malby, graﬁky se střídaly s objekty z papíru, hlíny, drátu. Součástí této široké kolekce byly i fotograﬁe
a rozsáhlá fotodokumentace celého projektu. Práce vznikaly ve třídách p. uč. Jany
Matoušové a p. uč. Lukáše Jíchy v průběhu dvou let.
Žáci ZUŠ Náchod se počtem 50 postupujících prací do celostátního kola zařadili mezi nejúspěšnější školy Královéhradeckého kraje.
Děkujeme žákům, ale i pedagogům za vynikající reprezentaci školy i města.

ŠKOLY

Další prima akce třeťáků z Komendy
Po velmi úspěšném vánočním představení dětí ze stacionáře jsme se rozhodli, že jim také nějaké divadélko zahrajeme. Protože Velikonoce jsou vlastně
pokračováním Vánoc, vybrali jsme představení s touto tematikou. Trochu jsme
trénovali a pak už nás paní učitelky objednaly na vzácnou návštěvu. Těšili jsme
se moc, ale zároveň jsme měli strach,
abychom nic nezkazili. Stále jsme kontrolovali všechny rekvizity a opakovali jsme si texty. Velký den „D“ nastal 5. května. Hned ráno jsme se vydali
na dalekou cestu do Bělovse. Všechny potřebné věci nám odvezlo školní auto, a tak
se nám šlo dobře. Pracovníci stacionáře
se nás ujali hned u dveří a brzy jsme měli
poznat proč. Jen jsme se všichni nahrnuli dovnitř, nebylo pomalu kam se postavit. Nás bylo téměř 50 a prostory ve stacionáři jsou velmi malé. Nejdříve jsme si
všechno důkladně prohlédli a paní uči-

telka, která tam pracuje, nám ukázala všechny pomůcky, které tam děti používají. Najednou jsme si uvědomili, že
všechny naše problémy jsou vlastně úplně malilinké proti tomu, co musí překonávat děti ze stacionáře. A panečku, jde
jim to velice dobře. Naše představení se
povedlo, všem se líbilo, a tak jsme si nakonec společně i zpívali. Samozřejmě nesmíme zapomenout na focení na zahradě
a různé hrátky, které jsme si tam mohli
užít. Bylo nám tam všem moc dobře a rozhodli jsme se v těchto setkáních pokračovat. Cesta zpět do školy byla zase příjemná.
žáci 3.B a 3.C
Paní učitelky Adámková a Dočkalová udělily všem dětem velkou pochvalu za pěkné
chování a příkladný přístup k dětem ze stacionáře.

Co nového u nás ve školičce na Babí?
Jaro s sebou přináší spoustu příležitostí k setkání a navázání
nových přátelství. A protože my jsme malou „ rodinnou“ školou,
rádi pořádáme akce, kde se aktivně do dění školy zapojují i další členové rodin. Nejen děti navštěvující naši školu, ale i sourozenci, rodiče, prarodiče a přátelé školy. V dubnu byla tato setkání dvě. 18. dubna se konaly Velikonoční dílničky. Odpoledne si
mohli děti i příchozí ozdobit vyfouklá vejce různými technikami
a vyrobit si nejrůznější výrobky z materiálu, který zdánlivě už
není k použití. Všechny výrobky pak byly k vidění na prodejní výstavě v budově školy. Děti si také připomněly velikonoční tradice
a zvyky formou velikonočního kvízu. Další setkání bylo pro děti
zábavné, pro rodiče pracovní. 28. 4. se slétli na školní zahradu
čarodějnice a čarodějové. Zahájením byl let na smetácích a košťatech, která byla součástí krásných převleků. Po úspěšném přistání plnily děti zapeklité úkoly, při kterých si vyzkoušely nejen
svou zdatnost, ale i zručnost. Po vyhodnocení a předání diplomů
nejkrásnějším maskám se opékalo. Zakončením celého odpoledne bylo pálení čarodějek, které si děti samy vyrobily. Společně
s rodiči jsme uklidili školní půdu a zkrášlili zahradu.
V dubnu jsme stihli navštívit Hvězdárnu a planetárium
v Hradci Králové. Taneční kroužek, pracující v rámci školní družiny, měl své vystoupení v cukrárně Korunka.

A ani květen není pro učitelky, pracovnice školy i děti odpočinkovým měsícem. Krásné počasí se přímo nabízí k pořádání
výletů. A což teprve, když vám přijde tak úžasná nabídka, navštívit NEVIDITELNOU VÝSTAVU v Praze. Výstava, která nám přiblížila život nevidomých, nám vskutku až zatajila dech. Teď se
pomalu už připravujeme na Dětský den, cyklistické závody, čtyřdenní pobyt v Orlických horách a závěrečné vystoupení s posezením a občerstvením. U nás se prostě pořád něco děje.
A ještě jedna věc. Naše škola se přihlásila do projektu „Nejlepší česká škola“, který je pod záštitou MŠMT a Ministerstvem
kultury a je natáčen Českou televizí.
Po vstupním pohovoru, představení školy a předvedení prezentace o naší škole jsme postoupili do dalšího kola, kde nás čeká
první televizní natáčení.
Cílem projektu je: zatraktivnit, popularizovat výuku na základní škole, prezentovat široké veřejnosti naši práci, metody,
postupy výuky, ukázat dobré příklady z praxe. Posílit zájem veřejnosti o základní školství a ukázat výsledky, kterých lze dosáhnout na základní škole.
Česká televize natáčela v naší škole celý den ve středu 18.
května. Chceme tím dokázat, že i na malé „venkovské“ škole se
dá výborně učit a dosahovat výborných výsledků.
(čejna)
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Ohlédnutí za literární procházkou
Smyslem tohoto malého ohlédnutí
za jedním z doprovodných programů festivalu studentské tvořivosti, letošní Náchodské prima sezóny, je představit jeho
protagonisty z řad náchodských studentů. Zmíněným programem byla Literární
procházka po stopách Josefa Škvoreckého, která se letos uskutečnila v nedělní odpoledne dne 1. května 2011. Tedy
termín téměř ideální, doprava v Náchodě utichá, můžeme se klidně procházet
a povídat si a díky vzácné vstřícnosti hostinského pana Bartoše navštívit i legendární hospodu Port Artur, která má jinak
v neděli zavírací den. Skupinku zájemců o program doprovázela již od gymnázia Kristýna Nováková v roli Primáčka.

14.

A když jsme kolem bývalého okresního
hejtmanství, přes most pod nemocnicí,
s malou zastávkou u domu, v němž bydlíval Guth-Jarkovský, dorazili do hostince,
čekal tam nejen druhý Primáček – Daniela
Urbanová, ale i dvě dívky, stylově oblečené a stylově popíjející limonádu – Babeta
Polončeková a Lenka Kalivodová. Po muzikálovém a limonádovém (třeba i jiném)
občerstvení jsme pokračovali v cestě. Pod
pivovarem jsme se zastavili u dvou vášnivě diskutujících mladíků s červenobílou páskou na rukávech – Honzy Staňka
a Matěje Fanty – a na mostě jsme pak nemohli minout trojici Karolína Fiedlerová, Marek Halaška a Robert Souček. Alias Danny, Benno a Helena. Všichni výše
jmenovaní studenti představovali v průběhu procházky tzv. oživlé postavy z románu Zbabělci
Josefa Škvoreckého. Velmi nápaditě a kreativně,
leč anonymně. Proto jsem
považovala za vhodné, je
alespoň takto představit
jménem a zároveň jim poděkovat. Byli jste všichni
výborní a doufám, že se
zase za rok sejdeme.
Lydia Baštecká
Foto: David Pitas

ročník festivalu
Náchodská Prima sezóna

„In Memoriam MÍLA ČERMÁK“

První týden v květnu patřil Náchod už
studentům a všelikému umění. Proběhl
totiž 14. ročník festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna.
Zažili jsme od 30. dubna do 7. května
opravdu rozmanité počasí, ale také rozmanitou kulturu. Do našeho města zavítaly na dvě stovky studentů středních
škol z celé České republiky, kteří přijeli
předvést své výtvarné, hudební, divadelní
i slovesné umění. Nezapomněli jsme ani
na nejmenší, a tak se vydařil i 6. ročník divadelního festivalu pro děti z mateřských
a základních škol Malá Prima sezóna, který po dvou letech opět obsadil Karlovo náměstí. Za dětmi dorazil i Michal Nesvadba z Kouzelné školky, a tak se „divadlení“
náramně vydařilo.
Za o. s. NPS bych na tomto místě velmi ráda poděkovala těm, kteří se na festivalu podíleli velkou organizační měrou.
V první řadě studentům Jiráskova gymnázia, Gymnázia Úpice, SPŠ Hronov a ZŠ Plhov, kterým se u nás říká Wokurky, a bez
jejichž nasazení a nadšení by se jen těž-

ko dala vytvořit báječná atmosféra, která
dýchala na všechny hosty. Také děkujeme všem aktivním i pasivním účastníkům
obou festivalů a jejich pedagogům.
Dále bych chtěla poděkovat manželům
Štěpánkovým, provozovatelům Jiráskovy turistické chaty na Dobrošově, celému
týmu Klubu SUN – Hopsáček, a také MěÚ
Náchod za spolupráci na přípravě Čarodějnického veselí s Primáčkem.
Vstříc nám ale vyšly i další instituce
– Jiráskovo gymnázium, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, Kino Vesmír, Městský úřad, SK Rubena, Okresní muzeum,
ZUŠ Náchod. A také jednotlivci – Tomáš
Magnusek, Jiří Hubka, Jajka Nývltová, Libor Fiedler ml., Zdeněk Hurník, Michal
Kops, Jan Olesík, Jan Bartoš a mnoho dalších, kterým upřímně děkujeme za vstřícnost a podporu!
Každé kulturní konání je o lidech
na obou stranách barikády, děkujeme
těm, kteří jsou a byli PRIMA!!!
L. P.

Červnová výročí
Koncem června si připomínáme
„šestašedesátou“. Bez boje obsadili
Prusové 26. 6. Náchod, k bitvě došlo až
o den později na výšinách nad Náchodem – u Václavic a Vysokova. K výročí
byl 27. 6. 1901 na Brance odhalen pomník padlým kyrysníkům (jehlan s ležícím českým lvem) a o pět let později
na Vysokově pomník polního myslivce,
dílo sochaře Quido Kociana. O šestašedesáté psal i učitel Karel Janků, přítel
Aloise Jiráska, významný regionální
autor. Narodil se 12. 6. 1841 na Hořičkách, zemřel 6. 6. 1931 v Novém Městě
nad Metují. Dne 19. 6. 1841 se v Polné
narodila jediná dcera Boženy Němcové
Dora (Theodora) Němcová, po většinu
života učitelka v Jičíně. Českoskalické
muzeum od ní získalo řadu významných památek z pozůstalosti B. Němcové. Dne 21. 6. 1881 se narodil Josef
Matouš, v letech 1908–1936 profesor
zdejšího gymnázia, významný překladatel (zejména z polštiny), přítel mnoha básníků, mj. i Františka Halase. Zemřel 4. 1. 1971 v Praze. – Dne 3. 6. 1941
zemřel výtvarník, v letech 1911–1936
profesor náchodského gymnázia Karel Beneš (nar. 4. 3. 1881). Vedle obrazů
s krajinnými náměty ilustroval mnohé
regionální publikace a vytvořil i řadu
pohlednic. Stejně starý byl malíř Antonín Brunner, který žil rovněž řádku let
v Náchodě. Narodil se 13. 6. 1881. Maloval např. portrét starosty JUDr. Čížka,
portréty některých Bartoňů, pro zasedací síň radnice portrét prezidenta Masaryka.
Před 80 lety, 14. 6. 1931, se konal
v Náchodě župní pěvecký festival ze
skladeb Vítězslava Nováka na počest
jeho 60. narozenin. Skladatel byl v Náchodě přítomen, byl při té příležitosti jmenován čestným členem Bendlovy
pěvecké župy severovýchodních Čech
(ta měla sídlo v Náchodě). – Před třiceti lety, v červnu 1981 se konaly komunální volby, hlasovací lístky dostalo
14 423 voličů, z nich se voleb nezúčastnilo jen 15 voličů (účast byla 99,77 %),
pro „kandidáty Národní fronty“ hlasovalo 99,95 %, hlas si jim nedovolilo dát
jen šest voličů. Loni k městským volbám dorazilo ze 16 620 oprávněných
voličů jen 6 940 (41,76 %). Není to důvod k zamyšlení? Před dvaceti lety byl
25. června podepsán protokol o odchodu sovětských vojsk z Československa,
28. června toho roku byla oﬁciálně rozpuštěna Rada vzájemné hospodářské
pomoci.
Dne 19. 6. se dožívá 70 let prezident
republiky Václav Klaus, na jehož četné
návštěvy u nás v Náchodě rádi vzpomínáme. Přejeme mu do dalších let vše
jen a jen dobré.
(AF)
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Z HISTORIE

Kronikáři města Náchoda
6. Václav Fryček (2. část)
Dnes odhlédneme od kroniky a přiblížíme si Václava Fryčka
především jako spisovatele a knihovníka. Nejprve v kostce jeho
životopis. Narodil se 29. srpna 1897 v Malesicích u Plzně, kde
byl jeho otec řídícím učitelem. Maturoval na reálném gymnáziu v Sušici roku 1915 a hned po maturitě narukoval. Po ukončení základního vojenského výcviku byl jako kadet aspirant odvelen na italskou frontu, brzy se dostal do zajetí, prošel řadou
zajateckých táborů a 12.7.1918 vstoupil do československé legie.
Jako legionář se účastnil závěrečných bojů první světové války
a do vlasti se vrátil v hodnosti poručíka. Stejně jako většina legionářů se ještě zapojil do operací na Slovensku, bojových akcí
se však přímo nezúčastnil, byl přidělen ke štábu jako zpravodajský důstojník. Za své vojenské zásluhy obdržel dvě italská
a čtyři československá vyznamenání a své legionářské vzpomínky literárně zpracoval v knize „Pluk Doss Alto“. Po demobilizaci
se přihlásil ke studiu na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy
a v roce 1926 získal doktorát ﬁ lozoﬁe. Vždy ho lákala novinářská činnost a během vysokoškolského studia pracoval v redakcích několika významných listů. V roce 1928 složil Václav Fryček státní zkoušku z knihovnictví a právě tato jeho odbornost
ho přivedla v témže roce do Náchoda. Stal se prvním kvaliﬁkovaným knihovníkem v Městské veřejné knihovně, kterou vedl
mimo kratší vynucené přestávky za okupace až do roku 1948.
Knihovna, již převzal v nouzových prostorách, za jeho vedení
doznala podstatného zlepšení jak prostorových podmínek, tak
v evidenci a značného nárůstu v počtu nových knih i čtenářů.
Jeho činnost se však neomezila pouze na náchodské knihovnictví, postupně se stával významným teoretikem oboru, publikoval ve stavovských časopisech a přednášel na odborných akcích
a sjezdech knihovníků. Fryček byl vždy přesvědčeným vlastencem, což ho v roce 1939 přivedlo k zapojení do odbojové intelektuální skupiny vedené Jaroslavem Kvapilem. Byl pod dohledem
gestapa a nakonec roku 1942 předčasně penzionován. Po válce
se ještě na několik let vrátil do čela knihovny a v Náchodě žil až
do své smrti 17. ledna 1969.

Václav Fryček již od mládí literárně tvořil, dlouhá řada jeho
publikovaných i nepublikovaných prací zahrnuje poezii, povídky, romány i dramata. Zájemce o podrobnější informace odkazuji na drobnou monograﬁi, kterou v roce 1998 vydala Městská
knihovna Náchod. Na tomto místě si připomeneme pouze několik vybraných titulů, současně reprodukujeme jejich titulní strany. Historický román „Záhadný mincíř“ vyšel v roce 1939 ve známém nakladatelství Družstevní práce a dochovala se zajímavá
fotograﬁe prezentace knihy ve výloze vydavatelství na Václavském náměstí s velkou sedící postavou Karla IV., v jehož době se
děj románu odehrává. Kniha byla velmi dobře přijata kritikou
a získala i cenu Masarykova lidovýchovného ústavu k 20. výročí trvání samostatné republiky. Témata z regionálních dějin
zpracoval Václav Fryček především v dramatické podobě. Komedie „Panna Vanka“ je situována do Náchoda za doby vlády Jiřího
z Poděbrad. Ústřední postavou hry „Josef Regner“ je známý obrozenecký kněz a náchodský děkan z první poloviny 19. století. Mně se před časem podařilo koupit v antikvariátu exemplář
s osobním věnováním autora. Hra „Bonato“, jak již napovídá sám
její název, pojednává o italském malíři, který se stal ve druhé polovině 19. století jedním z nejznámějších majitelů lázní v Bělovsi.
Ve všech těchto dramatech stejně jako v další komedii „Luizina
polka“, čerpající námět z doby novoměstského pobytu mladého Bedřicha Smetany a jeho náhlého citového vzplanutí ke sličné sestřenici, vystupuje celá řada reálných historických postav.
Všechny tyto hry byly provedeny na náchodských ochotnických
scénách a setkaly se ve své době se značným ohlasem. Na závěr
je třeba ještě alespoň zmínit výbornou Fryčkovu redakční práci při sestavení a přípravě regionálního sborníku „Náchodsko“,
který v roce 1933 vydala Městská spořitelna v Náchodě k sedmdesátinám Cyrila Bartoně. Sborník je dodnes významným pramenem pro dějiny města a kraje.
Mgr. Lydia Baštecká
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INFORMACE Městského úřadu Náchod
– odboru správy majetku a financování
Místní poplatek ze psů
Dnem 1. 4. 2011 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze psů platná v území obvodu města Náchod.
Roční sazba poplatku ze psa:
1) pro držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném domě ........................400 Kč
u druhého a dalšího psa ...........................................................................................600 Kč
2) pro držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v jiném než rodinném domě .. 1200 Kč
u druhého a dalšího psa .........................................................................................1800 Kč
3) pro držitele s trvalým pobytem
nebo sídlem na Dobrošově, Jizbici, Lipí, Pavlišově ..............................................200 Kč
u druhého a dalšího psa ...........................................................................................300 Kč
4) pro držitele, který je poživatelem některého (některých) z těchto důchodů:
starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a tento důchod je
(nebo tyto důchody jsou) jeho jediným zdrojem příjmu......................................200 Kč
u druhého a dalšího psa ...........................................................................................300 Kč
5) pro držitele, který je poživatelem sirotčího důchodu ..........................................200 Kč
u druhého a dalšího psa ...........................................................................................300 Kč
Pozor změna splatnosti termínu místního poplatku ! ! !
Poplatek je splatný najednou – nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Místní poplatek je možné hradit na účet Města Náchoda:
– převodem na účet číslo: 19 – 222551/0100
– poštovní poukázkou na účet číslo: 19 – 222551/0100
– hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný – 134100 + číslo evidenční známky psa)
Nadále vyzýváme držitele psů, kteří svého psa dosud nepřihlásili do evidence
Městského úřadu Náchod, aby tak neprodleně učinili.
Zároveň důrazně žádáme majitele psů, aby po svém psovi uklízeli. Sáčky na psí exkrementy jsou stále k dispozici zdarma na kontaktním místě CZECHPOINT v přízemí
radnice.
Upozorňujeme občany, že se připravuje nová Obecně závazná vyhláška o regulaci
pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích, která bude projednávána
na červnovém zasedání Zastupitelstva města Náchod.
Dle této vyhlášky bude mimo jiné držitel psa povinen opatřit psa na všech veřejných prostranstvích v územním obvodu města Náchoda evidenční známkou, která
je vydána každému držiteli při přihlášení psa do evidence MěÚ.
Poznámka:
Na webových stránkách Města Náchoda 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 1200 Kč.
Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a ﬁnancování

Město Náchod prodá výběrovým řízením
formou obálkovou metodou volné byty

Pražská 1313 – volná bytová
jednotka 1313/2, I. kat., 3+1, výměra
72,10 m2 s podílem o velikosti
7210/56560 na společných částech
objektu a na parcele č. stav. 1501 v k.
ú. Náchod. Cena 750.000 Kč.
Zelená 1955, volná bytová jednotka
1955/6, I. kat., 3+1, výměra 70,30 m2
s podílem o velikosti 7030/386160
na společných částech objektu
a na parcelách č. stav. 451, 452, 453
v k.ú. Staré Město nad Metují.
Cena 1.100.000 Kč.

Krámská 731 – volná bytová jednotka
731/1, I. kat., 3+1 o výměře 93,37 m2
s podílem o velikosti 9337/51769
na společných částech domu a pozemku
stav.p. č. 910 k. ú. Náchod.
Cena 900.000 Kč.
Žádost adresovat na MěÚ Náchod,
odbor správy majetku a ﬁnancování,
Masarykovo nám. 40, Náchod.
Informace tel. 491 405 233,
nebo e-mail:
gustav.sourek@mestonachod.cz

Město Náchod

prodá výběrovým řízením
formou obálkovou metodou
Běloveská 1674 – volný byt 1674/24
o velikosti 3+1, výměra 67,75 m2,
s podílem o velikosti 6775/364320
na společných částech domu vč.
stavební parcely č. 2613,2614 k. ú.
Náchod.
Vyvolávací základní cena 1.200.000 Kč.
Prohlídka 9. a 16. 6. 2011 v 9.00 hod.
Pražská 683 – volný byt č. 683/9
o velikosti 2+1, výměra 56,70 m2,
s podílem o velikosti 5670/59500
na společných částech domu vč.
stavební parcely č. 911 k. ú. Náchod.
Vyvolávací základní cena 620.000 Kč.
Prohlídka 9. a 16. 6. 2011 v 9.30 hod.
Nerudova 1339 – volný byt 1339/10
o velikosti 1+0, výměra 28,20 m2,
s podílem o velikosti 141/2860
na společných částech domu vč.
stavební parcely č. 1434 k. ú. Náchod.
Vyvolávací základní cena 450.000 Kč.
Prohlídka 9. a 16. 6. 2011 v 10.00 hod.
Jugoslávská 1537 – volný byt 1537/3
o velikosti 3+1, výměra 55,80 m2,
s podílem o velikosti 5580/499005
na společných částech domu vč.
stavební parcely č. 289,290,291,292
k.ú. Staré Město nad Metují.
Vyvolávací základní cena 900.000 Kč.
Prohlídka 9. a 16. 6. 2011 v 10.30 hod.
Riegrova 163 – třípodlažní bytový
dům v centru Náchoda se stav.
parcelou č. 254 k. ú. Náchod s šesti
byty – z toho 5 volných. Prodej
nejvyšší nabídce.
Vyvolávací základní cena 3.000.000 Kč.
Prohlídka 9. a 16. 6. 2011 v 11.00 hod.
Nabídky v uzavřené obálce označené
v levém hor. rohu nápisem:
Výběrové řízení – byt 1674/24
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 683/9
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 1339/10
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 1537/3
– neotvírat
Výběrové řízení – dům čp. 163, Riegrova
– neotvírat
adresovat na MěÚ Náchod,
Odbor správy majetku a ﬁnancování
Masarykovo nám. 40, Náchod.
Uzávěrka přihlášek 17. 6. 2011
ve 13.00 hodin.
Informace na tel. 491 405 233 nebo
e-mail: gustav.sourek@mestonachod.cz
nebo http://www.mestonachod.cz/mestonachod/nemovitosti/
Prodej pouze prvnímu v pořadí
– při jeho odstoupení se řízení ruší
a opakuje.
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Výstava fotograﬁí
v POKLOPU
Občanské sdružení Dokořán vás zve
na výstavu fotograﬁi nesoucí název Lennonova zeď. Obrázky z dílny mladého, talentovaného fotografa Viktora Jelínka budete moci zhlédnout od 29. 5. až do konce
prázdnin v alternativním čajovém klubu
Poklop. Fotograﬁe vznikly v srpnu 2010
u Lennonovy zdi v Praze. Viktor (1989) je
studentem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a v současné době
je žádaným fotografem uměleckých svatebních fotograﬁí. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Dokořán, o. s., Aneta Žďárská

Sport klub
UFO Racing Team
zve všechny příznivce
motocyklového sportu
a dobré hudby
na koncert Radima Hladíka
a skupiny BLUE EFFECT
dne 17. 6. 2011 ve 20 hodin
O zábavu do ranních hodin se postará „sdružení veselých chlapíků“
z Náchoda a okolí PRORADOST
Vstup je od 19.00 hodin,
točit se bude pivo i maso.
Zájemci si mohou zakoupit
vstupenky v ICC Kamenice
nebo objednat mailem na adrese
hudbajinak@hudbajinak.info
Vstup do klubu je povolen s klubovou kartou, další podrobnosti
na www.hudbajinak.info

CYKLOTURISTICKÝ
TÁBOR

Cykloturistický kroužek Ventilek
Lomnice nad Popelkou
– Český ráj
13.– 21. srpna 2011 (9 dní)
Ahoj kluci a holky, pojeďte s námi na
kolech poznávat zajímavosti a krásu
Českého ráje. Můžete se těšit na výlety za poznáním i za koupáním, do přírody i do města. Při exkurzi navštívíme místa, kam byste se jinak nedostali.
pro děti ve věku 9–16 let
bydlet budeme v budově ZŠ
děti budou rozděleny do skupin
podle výkonnosti a věku
tábor je určen i pro začínající cyklisty a cyklistky, nejsme závodní oddíl
zkušení vedoucí a bezva parta
tradice tábora od roku 1994
INFORMACE:
Petr Vojtěch, tel.: 602 208 993

POZVÁNKY, TIPY

K jubileu Hronu
Pokud nejraději čtete či slyšíte o zkaženosti lidské, dál nepokračujte. Vnímáte-li
výskyt opaku mezi lidmi, pak se s vámi
chci podělit o vděčnost k člověku, který
desetiletí nezištně přispívá k dobré pověsti našeho města. Asi se vyskytne více pojednání k příležitosti 150. výročí založení pěveckého sboru Hron v Náchodě. Já
ale nechci řadit významné události sboru v tomto článku, jak léta plynula. Rád
bych tyto řádky věnoval osobě, v níž Hron
a jeho mladší bratr Sboreček (jak mu jeho
příznivci a členové říkají) našel Osobnost
s velkým O. Těm, kteří zmíněnými sbory prošli, nemusím nic vysvětlovat. Ostatním jen pro ilustraci uvádím pár perliček.
Chyběla sólistka na plánovaný koncert?
On si pro ni zajel stovky km na vlastní náklad. Po dost drastickém vlastním úrazu
a značné ztrátě krve oddirigoval koncert
ve Dvoře Králové. Informovaní jen s napětím čekali jeho kolaps na podiu. Nezastavila ho ani srdeční příhoda, kterou jak ho
podezříváme, načasoval na čas prázdnin.
Aby se mohl „nerušeně“ věnovat svým
dvěma sborům. Nezastavily ho ani problémy s očima. Ti, kdo ho znají osobně,
mohou jen s uznáním mluvit o jeho osobních vlastnostech, skromnosti, poctivos-

ti, ochotě vždy pomoci. Ti, kdo ho poznali
v zaměstnání, potvrzují i jeho kvality odborné. Víte, co obnáší zajišťování angažmá sborů v zahraničí či doma? A to téměř
pravidelně? Co dodat? Jménem stovek,
možná i tisíců zpěváků, kteří dotyčnému prošli „rukama“ děkuji možná nejvýraznějšímu a téměř nejdéle sloužícímu
dirigentovi Hronu a Sborečku ing. Vlastimilu Čejpovi. Přejeme mu všichni ještě
dlouhá a úspěšná léta jak v dirigentské
činnosti, tak i v osobním životě. A Hronu
k jeho jubileu, aby měl v budoucnu stejně
zapálené a obětavé dirigenty. Závěrem si
neodpustím povzdech nad naší neschopností vybírat v životě obecném do svého
čela lidi podobného ražení.
(PD)

MARE NOSTRUM

– nová knížka Mirka Bráta…
V pražském nakladatelství Naše vojsko
vychází v červnu již druhá knížka Mirka Bráta s názvem Mare Nostrum (česky
NAŠE MOŘE). Těžištěm publikace „Mare
Nostrum“ – s podtitulem „Za tajemstvím
Středozemního moře“ jsou reportáže z deseti zemí středomořského a černomořského geograﬁckého prostoru: Malty, Tuniska, Francie, Řecka, Turecka, Chorvatska,
Slovinska, Ukrajiny, Kypru a Izraele.
Vznikly v letech 2008–2011 v rámci projektu Mare Nostrum navazujícího na vydání publikace Thalassa – Evropou v kapce vody (Naše vojsko, 2007). Stejně jako

Obálka publikace Mare Nostrum.
Křest knížky proběhne v Praze
v závěru června.

Mirek Brát (vpravo) s tureckými potápěči
v Bodrumu.

v Thalasse, také v publikaci Mare Nostrum doplňují reportáže ze Středomoří
a Černomoří i kapitoly z Česka, ve kterých
nechybějí například ani řeka Úpa v lokalitě Ratibořic či tok Metuje v Pekelském
údolí. „Publikaci, jež bude v brzké době
v běžné knižní distribuční síti či dosažitelná v kamenných a internetových obchodech, by mohli ocenit všichni ti, kteří rádi cestují, zajímají se o vodní faunu,
historii, podmořskou archeologii, šnorchlování, fotografování pod vodou, potápění a další témata – všichni ti, kteří chtějí
vést dialog s vodou…“, říká o svém nejnovějším literárním počinu jeho autor Mirek Brát.
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Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 84, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka 1 427 Kč, celková částka k úhradě 119 783 Kč. Výše splátky platí
za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni
v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší.

Když se známe,
jednoduše vám půjčíme.
Era půjčka

Platíte jen výši splátek

Informujte se ve Finančním centru Náchod,
Kamenice 109 nebo na vaší nejbližší poště.



Sjednejte si od 30. 5. do 30. 6. 2011 Era půjčku
a vyhrajte jeden ze tří zájezdů k moři nebo některou
z tisíců dalších cen. Více informací o soutěži
na www.postovnisporitelna.cz.



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

Jednoduše dostupné

.9$/,7$=$'2%528&(18
129,1.$
Povlečení BOB a BOBEK,
AMÁLKA …

Deka BERÁNEK

bavlna, přikrývka 140x200 cm
a polštář 70x90 cm

595,-

695,-

499,-

velmi dekorativní plastický vzor z líce, z rubu příjemný
beránek, 150x200 cm

Polštář STANDARD
náplň kuličkové duté vlákno,
na zip - možnost kdykoliv měnit
množství náplně, 70x90 cm
Nabídka platí do 30. 6. 2011 nebo vyprodání zásob
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399,-

319,-

399,-

475,-

199,-

169,-

Přikrývka STANDARD

Deka FLEECE

letní, náplň duté polyesterové vlákno,
135x200 cm

jemná, hebká na omak, 150x200 cm

Náchod, Kamenice 91, tel.: 491 426 219
pondělí - pátek 8,30 - 17 hod., sobota 8,30 - 11,30 hod.

110
kg

Matrace STANDARD

2790,-

1990,-

sendvičová, tvořena 2vrstvami PUR pěn
a vrstvou speciální výztuže, pratelný potah, výška 13 cm,
195x80, 195x85, 200x80 a 200x90 cm

 
 

 
    
Loc: 50°24'47''N, 16°9'32''E

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

červen 2011
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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
3,750.000 Kč
– RD – prodejna a 3+1 v Jaroměři nám. (230 m2),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
2,000.000 Kč
– rodinný dům Vlkov u Jaroměře 4+1, 846 m2, 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.
2
1,570.000 Kč
– rodinný dům-novostavba 6+kk České Meziříčí, 704 m , 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
2
2
– st. pozemky 14505 m + les 7437 m Červený Kostelec, u centra, klidné
270 Kč/m2
– st. pozemky 526 m2 Červený Kostelec-Bohdašín, sítě, oploceno, klidné
280.000 Kč
2
249.000 Kč
– st. pozemek 1201 m , 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

Zahradní dům Ratibořice
=D]iPHFNìPVNOHQtNHP

=WUXKHOQDåLFKSUDEDELĀHN
9tNHQG\DVYiWN\RG²RGGRKRG
6ODYQRVWQtYHUQLViçNRWHYŉHQtYìVWDY\QDNWHURXYiVVUGHĀQė]YHPH
SUREėKQHYVRERWXYHKRG
9ìVWDYDKLVWRULFNìFKåDWśGRSOļNśDURPDQWLFNìFKNYėWLQRYìFKYD]HE
]REGREtOHW²
2WHYŉHQD.YėWLQRYiNDYiUQDVQDEtGNRXOX[XVQtFKIUDQFRX]VNìFKGRUWś
ZZZ]DKUDGQLGXPUDWLERULFHFRP
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OKRSEK HASI NÁCHOD
poádá
v rámci „Dobrovolníka roku“

DEN S HASII
Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France
a starosty msta Náchoda Jana Birke

18. ervna 2011 od 14:00 na Masarykov námstí
Program:

Zahájení: hejtman Královéhradeckého kraje a starosta msta Náchoda
Pedstavení vybavení celkem 13 sbor dobrovolných hasi okrsku
Náchod
Výstava historické techniky dobrovolných hasi
Práce mladých hasi Náchod – Bloves
Požární útok 1+5 historickou technikou
Hašení hoícího automobilu pomocí vysokotlakého zaízení
Spolupráce JSDH a ZS pi vyprošování z havarovaného vozidla
Použití runího hasicího pístroje v domácnosti

Doprovodný program:
Pedstavení a prezentace firem zabývajících se výrobou a prodejem
vybavení pro hasie:
SLUPO Dolní Radechová provede kontrolu a revize hasicích pístroj
zdarma, umožní prodej hlási požár a hasicích pístroj
Výzbrojna Požární ochrany nabídne drobný prodej materiálu pro hasie,
ale i širokou veejnost
THT Polika pedstaví moderní hasiskou automobilovou techniku
Zahas nabídne prodej a ukázku hasiského materiálu, techniky
Knzek nabídne prodej a ukázky hasiského a soutžního materiálu
pro hasie.
Snaha Jarom umožní nákup svých výrobk pro hasie i pro veejnost

Na akci zveme nejen hasie, ale i širokou veejnost

KONCERT
MICHAL DAVID,
24. 6. 2011 V NÁCHODĚ
Už se to blíží! Největší letošní koncert v našem regionu už tento měsíc! 24. 6. 2011 od 20.00 hodin proběhne na zimním stadionu v Náchodě konečně pořádná akce – koncert české superhvězdy – MICHAL DAVID.
VSTUPENKY JSOU V PŘEDPRODEJI ZA 350 Kč
VE VŠECH INFORMAČNÍCH CENTRECH!!!
Michal David přijede do Náchoda s 8 člennou kapelou a zbrusu
nově vypracovaným koncertním programem. Na náchodském
koncertě zazní ty největší hity – Céčka, Nonstop, Colu pijeme
colu, Decibely lásky, Každý mi tě lásko závidí, Největší z nálezů
a ztrát a mnoho dalších hitů.
Areál zimního stadionu v Náchodě bude
otevřen od 19.00 hodin. Před koncertem
budou pro návštěvníky připraveny soutěže a doprovodný program. Po koncertě proběhne autogramiáda Michala
Davida a MAXI diskotéka přímo
na zimáku.
Všechny potřebné informace na www.nejlepsikoncerty.cz
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Přivítejte léto U nás na zámku!
Co se bude dít 25. června U nás na zámku? Bude se hrát
– dobře a pro dobrou věc, a to v rámci letního minifestiválku
U nás na zámku! Na akci na nádvoří náchodského zámku zahrají čtyři skupiny z Náchodska – country popová kapela Nacopak Band, jazz-funkoví Jazz Generation a Annabase a šansonoví 6 NaChodníku. Výtěžek připadne obecně prospěšné
společnosti Pomocné tlapky.
Poslední červnový víkend se budou na nádvoří náchodského zámku dít věci! Náchodský SWING zde uvede příjemné odpoledne plné kvalitní a zábavné regionální hudby. Všem, kteří budou chtít přivítat léto (a třeba se také
rozloučit se školním rokem), zahraje nejprve známá náchodská kapela, která nezkazí žádnou legraci, Nacopak
Band. V jejich provedení se můžeme těšit na countrypopové hity naší historie, jako jsou ty nejlepší od Olympiců,
Suchého a Šlitra, Waldemara Matušky a dalších.
Na poněkud odlišnou notu nás naladí dvě jazz-funková
uskupení z hudebníků pocházejících z celého Náchodska:
Annabase a Jazz Generation. Tyto kapely nám přichystají ve vlastních aranžích ty nejlepší jazz-funkové pecky. Uslyšíme tak hudbu Jamese Browna, Stevieho Won-

KONEC analogového TV vysílání
a PORADNA pro zdravotně
znevýhodněné občany
Náchodska
Jak jste byli informováni v minulém čísle Náchodského zpravodaje, také na Náchodsku od 30. 6. 2011 skončí dostupnost analogového TV signálu z vysílače Černá hora – programů ČT1 a NOVA, od 31. 8. 2011 i ČT2.
Pro většinu populace tato skutečnost neznamená žádný problém, avšak vlastní-li někdo starší televizor, mohl
by být zaskočen tím, že analogové TV vysílání bude deﬁnitivně nedostupné. Pro občany se zdravotním handicapem z Náchoda a okolí je zřízena bezplatná poradna, kde kromě získání informací a tiskových materiálů
bude i možnost praktického nácviku, jak a s jakým zařízením starší televizor propojit a digitální TV signál
naladit. Místo poradny: Palachova 1303 Náchod = Budova Městského úřadu v Náchodě + okr. soudu, 2. poschodí, vpravo od výtahu, č. dveří 245 = Centrum
pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje.
Provozní doba: Od 25. 5. do 30. 6. 2011 středy a čtvrtky 13.00–16.00 hodin. Další zajímavosti o digitálním
TV vysílání budou náplní semináře dne 16. 6. 2011 ve
14.00 hodin v přízemí zadního traktu téže budovy,
v klubovně Sdružení zdravotně postižených Náchod.
Akci pořádá sdružení TRIANON – ČECHY, o.s., ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených ČR a Centrem pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje. Internetové stránky projektu: www.ozp-digitalne.cz

dera, Milese Davise a dalších. Annabase nám navíc jistě
zahraje i něco z vlastní tvorby.
Pohodové odpoledne vyvrcholí při vystoupení jednoho
z nejpovedenějších hudebních projektů regionu, šansonových 6NaChodníku. Skupina nám zahraje písně z CD
z r. 2008 Bar Babylon, ale možná, že se dočkáme také nějaké novinky z dlouho připravovaného nového CD. Uvidíme. Nebo spíš uslyšíme.
Vstupné bude činit 100 Kč v předprodeji nebo 120 Kč
přímo v den konání na místě. Vstupenky koupíte
na předprodejních místech projektu Náchodský SWING
uvádí… od 6. 6. 2011. V Náchodě si zajděte do místního
infocentra. Další informace získáte na stránkách www.
nsuvadi.cz. Výtěžek půjde na potřeby obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, která se zabývá chovem,
předvýchovou a výcvikem asistenčních psů pomáhajícím
tělesně postiženým, nevidomým ad.
Tak 25. června U nás na zámku!
Za organizační tým projektu Náchodský SWING
uvádí… Tomáš Kábrt

SKŘIVÁNCI
Vokálně-instrumentální soubor
Jiráskova gymnázia Náchod
Vokálně instrumentální soubor Skřivánci Jiráskova gymnázia si
Vás dovoluje, co nejsrdečněji, pozvat na tradiční jarní koncert.
Letos jsme jej nazvali MUSICA RELIGIOSA a je sestaven z duchovních skladeb napříč staletími. Uslyšíte skvosty duchovní
hudby v úpravě dirigenta a aranžéra souboru Mgr. Milana Poutníka; sbor je pod vedením Mgr. Věry Vlčkové.
Dne 20. června 2011 v 19.00 hodin se na Vás
budeme těšit v kostele sv. Archanděla Michaela
u Jiráskova gymnázia v Náchodě.
V neděli 12. června 2011 v 17.00 hodin vystoupíme
s tímto programem také v kostele Církve
československé husitské v Machově.
Koncerty se uskuteční ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Náchodě, za ﬁnanční podpory Kulturní a sportovní nadace
města Náchoda a paní Edity Rozinkové. Mgr. Lucie Peterková
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Komu vadí zeleň!!
Zájmem vandalů na území města Náchoda nejsou jenom lavičky, popelnice, dopravní značky, nové fasády apod., ale i stromy, květiny a zelené plochy.
Již v předchozích letech se stávalo, že někdo oloupal kůru
mladých stromků po celém obvodu kmene, a tím stromek určil
k záhubě. Nejde o žádné problémové stromy vysazené před okny
domů nebo jinde, kde by mohly překážet, ale jde o stromy vysazené v prostorách parků, dětských hřišť a sídlištní zeleně. Ani
letošní rok pro nás nezačíná dobře, například na dětském hřišti za hypermarketem Albert byl v měsíci květnu zničen krásný panašovaný javor a před tělocvičnou základní školy Komenského v loňském roce
vsazený javor mléč.
Na sídlišti Plhov zase
někdo poničil několik
nově vysazených javorů podél komunikace tak, že odlomil
z kmínků celé koruny, a v ulici Němcové bylo vyvráceno
a rozlámáno několik
sakur rostoucích podél chodníku.
Květinová výzdoba, vysazená v měsíci dubnu na různých místech města
do betonových a kamenných kontejnerů
mobilní zeleně, byla

Nejlepší tým
hasičů města Náchoda
Na území města Náchoda je sedm dobrovolných sborů, které si
změřily síly v okrskové soutěži, kam ještě patří sbory z okolních
vesnic Vysokov a Dolní Radechová. Hasiči z Jizbice po pětiletém
snažení porazili Běloves, která se dlouhodobě umísťuje na předních příčkách. Konečně se na ně usmálo štěstí. Je vidět, že to jen
tak nevzdali a šli to do toho s plným nasazením.
Chceme poděkovat všem, kteří nám po celou dobu fandili
a přáli nám úspěch. Doufáme, že se nám takto dobře bude i dařit v Náchodské hasičcké Primátor NTC lize.
Trenér: Petr Břenda, velitel družstva: Josef Novák, členové:
Zdena Břendová, Jan Zelený, Lukáš Pomahač, Pavel Balcar, Pavel
Macháček, Jiří Kosinka.

z větší části rozkradena a jinak zničena během čtrnácti dnů.
V současné době se chystáme vysadit jako náhradu do kontejnerů mobilní zeleně letničky a obáváme se, že dopadou stejně.
Také travní plochy parků a sídlištní zeleně jsou ničeny opakovaně parkujícími vozidly na těchto plochách, a to zejména
na sídlišti u nemocnice, na Plhově, v parku pod domovem důchodců a na dalších místech po celém území Náchoda.
Na obnovu takto poničené zeleně musíme každý rok vynakládat nemalé prostředky, které poté chybí například na údržbu
stávajících nebo zakládání nových ploch zeleně.
Žádáme tímto občany, kterým není lhostejný vzhled veřejné
zeleně ve městě, o pomoc. V případě, že se stanete svědky ničení zeleně nebo jiných projevů vandalismu, zavolejte, prosím na linku městské policie č. 156, která by měla na místě
zjednat pořádek. Takové oznámení můžete učinit i anonymně.
Není možné, aby určitým skupinám občanů
do nekonečna procházelo beztrestně ničení
veřejného nebo soukromého vlastnictví. Zdá
se mi, že projevy vandalismu všeho druhu
v posledních letech výrazně narůstají a v drtivé většině jejich pachatelům projdou bez
postihu.
Za správu
městské zeleně
Richard Hrachový
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Sezóna 2011 na Jiráskově koupališti
V 19. týdnu proběhla rozsáhlá záruční
oprava bazénové stěrky velkého bazénu
a brodítek (oprava podkladu, penetrace,
dva ﬁnální nátěry) na Jiráskově koupališti
v Náchodě. Opravu provedl subdodavatel
ﬁ rma Eﬁsan, s. r. o., Tlučná. Oprava dětského bazénu a brouzdaliště bude provedena před sezónou 2012 po ověření výsledku opravy velkého bazénu.
Vzhledem ke zrání nátěru může být zahájeno napouštění koupaliště až od 5. 6.
Při příznivé předpovědi počasí předpokládáme zahájení provozu koupaliště od soboty 12. 6. 2011. V letošní sezóně opět ne-

budeme zvyšovat ceny vstupného, proto
zůstává v platnosti ceník z roku 2009. Návštěvníci jistě přivítají novou dřevěnou
výplň lehátek pro slunění, další nová plastová lehátka, nové lavičky kolem bazénů.
V provozu budou opět dva kiosky s občerstvením a zmrzlinový stánek. Pro stínomilné návštěvníky jsme přichystali
nové zákoutí pro odpočinek. Po opravě
a nátěru budou těm nejmenším sloužit
i dvě dětská hřiště. Na letní sezónu chystá i provozovatel Restaurace Na koupališti řadu gurmánských akcí – na zahájení
sezóny to bude uzená kýta na rožni, dále
zahajovací sobotní taneční večer a zmrzlinové překvapení pro návštěvníky koupaliště.
Do doby zahájení provozu koupaliště mohou občané využít služby Krytého
plaveckého bazénu v Náchodě, kde je otevřena letní terasa pro slunění. Hodinové
vstupné platí vždy po celý blok plavání
pro veřejnost. Ani pobyt v sauně není časově omezen.
Na návštěvníky se těší zaměstnanci
Sportovních zařízení města Náchoda, příspěvkové organizace.

Sokolské děti soutěží
Vedle pravidelných cvičebních hodin se sokolské děti účastní
mnoha soutěží, které pořádá župa. Nejlepší se potom kvaliﬁkují na celorepublikové soutěže.
V Jaroměři se utkali 7. května závodnice i závodníci o postup
na přebor ČOS v sokolské všestrannosti poslední částí soutěže
a to soutěží v atletice. Náchodská děvčata odjela do Jaroměře
s velkým nasazením bojovat jak o medaile, tak hlavně o postup
na přebor republiky v desetiboji všestrannosti.
Z Náchoda do Jaroměře odjelo soutěžit celkem 19 děvčat
a chlapců. Medaile začali sbírat Náchodští ihned v kategorii nejmladších dětí. Zlatou medaili získal nejmladší závodník Náchoda David Špaček.
V kategorii mladších žákyň I. si stříbrnou medaili odvezla Ema
Stratílková. Nikola Jiříová skončila na 11. místě. Měla však velký
náskok z předchozích závodů v plavání, šplhu a sportovní gymnastice, a proto jí i toto umístění stačilo na postup na přebor

Sokolské slety
V květnovém čísle Náchodského zpravodaje jsme pozvali občany do sokolovny k nácviku skladeb pro patnáctý sokolský slet, který bude oslavou významného
výročí 150 let založení spolku, jež sehrál
významnou roli v životě našeho národa.
Slety nebyly jen podívanou, ale byly výsledkem tělocvičné a sportovní činnosti
v jednotách za určitá období.
I. slet byl uspořádán 18. června 1882
na Střeleckém ostrově v Praze k 20. výročí založení Sokola. Cvičení bylo ještě bez
hudby, povely byly dávány úderem tyče.
Heslo sletu „Tužme se“. Sokolové byli soustředěni do deseti sekcí s různým zaměřením. Zúčastnilo se například 40 družstev na nářadí. Pod vedením náčelníka
dr. Miroslava Tyrše cvičilo 700 mužů. Miroslav Tyrš dostal od cvičenců stříbrný věnec. V průvodu Prahou pochodovalo 1 572
krojovaných sokolů s 57 prapory. Náchodští cvičenci se ještě nezúčastnili. V kronice náchodské jednoty je zápis o zaslání
zdravice dr. Tyršovi.

V. Zelená

České republiky. V kategorii mladších žákyň II. se atletika nepovedla ani nejlepší závodnici této kategorie Pavlíně Vejrkové,
ale ani 11. místo v atletice Pavlínu nijak neohrozilo a postoupila na přebor ČR ČOS do Brna.
Lépe se dařilo starším závodníkům a závodnicím. Ve formě byly jak Susan Simonová, tak i Lucie Havlíčková. Simonová v kategorii žákyň III. zvítězila. Zvítězila i ve skoku dalekém
a ve sprintu. Havlíčková vybojovala v kategorii žákyň IV. stříbrnou medaili a zvítězila ve skoku dalekém. V kategorii žáci IV. si
bronz odvezl Tomáš Vejrek a mezi dorostenkami byla bronzová
Míša Adamu. V ženách získala zlato Eliška Vondráčková.
Na přebor ČR ČOS se tak probojovala za děvčata Nikola Jiříová z Náchoda, za mladší žactvo II. postoupila Pavlína Vejrková.
Tyto závodnice odjíždějí 27.–29. 5. do Brna.
Ze starších žákyň postupují na přebory ČR – Susan Simonová, Lucie Havlíčková, za dorostenky postoupila Míša Adamu
a za ženy Eliška Vondráčková. Je úspěchem, že ze Sokola Náchod
postupuje na republikové soutěže celkem šest děvčat.
Všem děvčatům přejeme hodně zdaru na republikových soutěžích.
V. Zelená,
z materiálu vedoucí oddílu gymnastiky Míly Vejrkové

Medaile pro gymnastky z Náchoda
Koncem měsíce dubna se v náchodské sokolovně utkalo 110
dětí, mládeže a dospělých o medaile ve sportovní gymnastice.
Soutěže se zúčastnila i děvčata z oddílu gymnastiky ze Sokola
Náchod. Soutěžilo se celkem ve dvanácti kategoriích od předškolních dětí až po dospělé muže a ženy. Z Náchoda startovalo celkem 13 děvčat, která vybojovala krásných 17 medailí.
Soutěž pořádala TJ Sokol Náchod pro všechny tělocvičné jednoty župy Podkrkonošské-Jiráskovy.

* * *
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Státní zámek Náchod
CO NABÍZÍ NÁCHODSKÝ ZÁMEK V ČERVNU 2011
V měsíci červnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra a Malého okruhu (věž, terasa a středověké sklepení) a to od úterý do neděle
od 9.00 do 17.00 hodin.
První víkend v měsíci (So 4. 6. a Ne 5. 6.) v 10.00 a 15.00 hod.
bude pro zájemce o faleristiku otevřena Expozice řádů a vyznamenání (v ostatních dnech je prohlídka této výstavy možná pro
objednané skupiny deseti a více osob).
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
1. 6. – 31. 8. 2011 – Výstava historických panenek a dalších
hraček v Salonech II. patra.
červnové víkendy – Pohádky, pověsti a legendy
Prohlídky Piccolominské expozice oživené pověstmi a legendami o náchodském zámku a regionu.
Vstupné jako u běžných prohlídek (nezvýšené).
4. 6. 2011 od 16.00 hodin – Mše v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie.
10. 6. – 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. zámeckém nádvoří (u věže).
Vstupné: 40 Kč/plné, 20 Kč/snížené.
18. 6. 2011 – Výstava historických vozidel v areálu zámku
Zveme všechny návštěvníky na druhý ročník výstavy historických motocyklů a vozidel KHV Metuje Velké Petrovice, která se
bude konat v areálu zámku.
Výstava bude pobíhat od 9.00 do 16.00 hodin. Vstupné: 30 Kč
Vstupné na prohlídky zámku bude o 30 Kč nižší.

KULTURA
25. 6. 2011– U nás na zámku
Nadační koncert, vystoupí Jazz Generation, 6 NaChodníku a Annabase. Akci pořádá náchodský SWING.
Náchodské gobelíny
Od konce dubna letošního roku mohou návštěvníci náchodského zámku po dlouhých čtyřech letech opět obdivovat ve Velké jídelně Piccolominské expozice všech pět bruselských barokních tapiserií s námětem Život na venkovském zámečku
(Večerní milostná scéna, Lovec se psy, Pohled do kuchyně plné zvěře,
ovoce a zeleniny, Šafářka krmící drůběž, Dáma s kavalírem na balkoně). Dvě z těchto pěti tapiserií – náš největší gobelín Lovec se
psy (362x515 cm) a Večerní milostná scéna – se totiž právě na začátku letošní sezóny vrátily na zámek po několikaletém restaurování. Jedná se o druhý nejúplnější soubor této série ve světových sbírkách. Úplná série obsahovala původně o tři koberce
více, tedy osm tapiserií (a kompletní se dochovala pouze ve státní sbírce ve Vídni). Již v roce 1733 bylo dle tehdejšího inventáře
na zámku pouze šest kusů této série. V roce 1914 byly všechny
koberce poslány na opravu do Desavy a do Náchoda se vrátily
až po dlouhých dvaceti letech roku 1934, tehdy však už bez gobelínu s námětem Jestřába vrhajícího se na drůbež. V náchodské
sérii chybí kromě tohoto ještě Společnost v loubí a Lov se sokolem.
Předlohy k tomuto souboru vytvořil jeden z nejvýznamnějších
představitelů ﬂámské ﬁgurální malby 17. století Jacob Jordaens
a podle jeho kartonů bylo v Bruselu utkáno pouhých osm replik této série. Gobelíny nakoupil v Bruselu za účelem vybavení náchodského zámku
jeho tehdejší majitel Ottavio Piccolomini, který se
do Jižního Nizozemí (dnešní Belgie) dostal za bojů
třicetileté války ve 40. letech 17. století ve službách
španělských Habsburků
(krále Filipa IV.).
Správa Státního zámku
v Náchodě

Přehled kulturních akcí
v červnu 2011 v Regionálním muzeu Náchod
Martin Jirout: Malby na textilu (trika, bundy, riﬂe)
Michele Panicali: Humanoidi (kresby)
Ve dnech 4. až 26. června 2011 mohou návštěvníci v budově stálé expozice muzea na Masarykově nám. čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu maleb na textil Martina Jirouta a originálních kreseb
na rýžovém papíře, jejichž autorem je italský výtvarník Michele
Panicali. Vernisáž se koná v pátek 3. června 2011 v 16 hodin. V dalších dnech bude otevřeno 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 červnu 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
4. a 5. 6.
11. a 12. 6.
18. a 19. 6.
25. a 26. 6.

MUDr. Miroslava Jirmanová
Nové Město nad Metují
MUDr. Petr Juran
Nové Město nad Metují
MUDr. Anna Klikarová
Hronov
MUDr. Jan Klimek
Náchod

PROGRAM
ČERVEN

www.decko-nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
Celý červen probíhá v budově Déčka
výstava výtvarných prací na téma:
KRÁSA – HISTORIE – UMĚNÍ
1. června v 16 hodin proběhne vernisáž
výstavy.
můžete si prohlédnout obrázky, keramiku a prostorové objekty našich estetických kroužků
Pátek 3. června od 16 hodin – KERAMIKA pro rodiče s dětmi do 7 let
– poslední dílnička, ve které si společně vyzkoušíte práci s keramickou hlínou
a vytvoříte si hravou dekoraci (v případě
zájmu otevřeme v září jako kroužek)
– probíhá v keramické dílně SVČ Déčko,
s sebou pracovní oděv, přezůvky
– informace a přihlašování na tel.
774 223 296 – Bc. Tereza Išová
SVČ Déčko se přípravou dvou akcí připojuje
k oslavám Evropského dne hudby:
Neděle 19. června od 16 hodin
DEN HUDBY S HRONEM
koncert pěveckého sboru Hron na 3. nádvoří náchodského zámku pod vedením
ing. Vlastimila Čejpa. Sbor přednese svůj
oblíbený repertoár pro potěchu srdce i ducha. Vstupné dobrovolné.
Úterý 21. června od 13 hodin
– VYSTOUPENÍ DĚTSKÝCH SBORŮ
NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ
vystoupení dětských sborů z náchodských základních a mateřských škol kolemjdoucím pro radost a létu na pozdrav
Více informací najdete na:
www.decko-nachod.cz v sekci akce.

MACÍČEK
Týden 30. –3. 6. – od 9.30 hodin
– CVIČENÍ MALÝCH PLAVÁČKŮ
Přineste si s sebou nafukovací kruh.
Cvičení Zajíčků bude v pátek pro obě skupiny společně.
Týden 6. –10. 6. – od 9.30 hodin
– KYTIČKOVÉ CVIČENÍ
Cvičení Zajíčků bude v pátek pro obě skupiny společně.
Týden 13.–17. 6. – od 9.30 hodin
– CVIČENÍ S ŘÍKADLY
Cvičení Zajíčků bude v pátek pro obě skupiny společně.

Komenského 48
tel.: 491 472 947
Komenského 10
tel.: 491 472 721
Náměstí ČSA 69
tel.: 491 482 700
Českých bratří 407
tel.: 491 427 603

Týden 20.–23. 6. – od 9.30 hodin
Tento týden již není organizovaný program. Přijďte si společně pohrát do herničky.
Pátek 3. června od 10.00 hodin
– KERAMIKA PRO MAMINKY S DĚTMI
Přijďte si vyzkoušet keramické tvoření
s malými dětmi. Probíhá v keramické dílně SVČ Déčko, s sebou pracovní oděv, přezůvky. Vstupné: 30 Kč, nahlaste se v MC.
Pátek 24. června od 15.30 hodin
– Rozloučení s Macíčkem
– pohádková zahrada
poslední předprázdninové setkání Zajíčků, Kuřátek, Mimi klubu a všech přátel
Macíčku. Budeme si hrát, soutěžit a opékat. Vuřta, něco dobrého ke kávě a dobrou náladu s sebou. Hláste se do 21. 6. 2011
v MC. Vybíráme 40 Kč/dítě.
V červenci a srpnu je MC Macíček ZAVŘENÉ.
Více informací najdete na www.decko-nachod.cz v sekci mateřské centrum.

HNÍZDO
Čtvrtek 9. června od 16 hodin
– Sudoku, přijďte si změřit síly s ostatními
Středa 15. června od 16 hodin
– Carcassonne
Úterý 21. června od 16 hodin
– Fotbalový turnájek
Poslední volná místa na táborech
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:
Vodácký putovní tábor „Překvapení“
– 31.–7. 8. – pro děti 8–18 let a pro 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

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.
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.
TÁBOR RYTÍŘI 21.– 27. 8. ve Vižňově
u Meziměstí nejen pro děti s poruchami
učení (dyslexie, dysgraﬁe atd.), ale i jejich
kamarády ve věku od 7 do 16 let. Týden
plný rytířského dobrodružství včetně rytířských soubojů, dobývání hradu, žonglování, tancování, lanových překážek,
koupání a různých výletů. Reedukační,
relaxační, jógová, sebezkušenostní cvičení a komunikační hrátky pod dohledem školního psychologa a kvaliﬁkovaných lektorů.
TÁBOR PRO celou rodinu – Z POHÁDKY
DO POHÁDKY – 9.–16. 7. v Polničce u Žďáru nad Sázavou
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.
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.
Více informací najdete na
www.decko-nachod.cz v sekci tábory.

červen 2011

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod, spolu s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR pořádá:
XXXII. Ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů
17.–19. června 2011 – Autokemp Rozkoš u České Skalice.
Akce je určena pro vozíčkáře a jejich doprovody.
Zahájení „pojezdu“ 18. 6. 2011 v 10.00 hod. v Autokempu Rozkoš. Trasa cca 10 km vede z Autokempu přes Zlič do Ratibořic
a zpět. Kontakt na pořadatele: 777 658 455 p. T. Opřátko, 608 313
397 p. M. Čiháček.
20. 6. 2011 ve 14.30 hod v Restauraci na Koupališti připravujeme program: Diskuze o sociálních reformách – Pozvání přijala paní poslankyně Lenka Kohoutová, předsedkyně podvýboru pro osoby se zdr. postižením a sociálně potřebné. Připravte si
dotazy, názory a zkušenosti z této oblasti. Pozváni budou také
představitelé města, zařízení Bartoňova DD, MěSSS Marie, ČSSZ
Náchod. Občerstvení je zajištěno. Restaurace je bezbariérová.
27. 6. 2011 Rekondiční pobyt od 27.–29. 6. 2011 Deštné v Orlických horách „Lidi proti samotě“
1. den: Odjezd od Tepna klubu v 10.00 hod. Krátká zastávka na
poutním místě Rokole. Ubytování a oběd na chatě Prim, odpoled-

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně:
VÝSTAVY
Ruské malířství 19. a počátku 20. století
Tradiční dlouhodobá expozice obrazů ze sbírkových
fondů Galerie výtvarného umění v Náchodě, Národní
galerie v Praze, Galerie moderního umění v Hradci
Králové, Moravské galerie v Brně a Magistrátu města
Pardubice. (do 6. 11.)
Hana Šuranská – Rostlinné transformace
(výstava z cyklu Umělci do 40 let)
Absolventka Institutu pro umělecká studia Ostravské
univerzity v současnosti dokončuje studia v ateliéru
graﬁky Jiřího Lindovského na AVU v Praze. Zůstává
věrná tradičně velkoformátovým tiskům z výšky, pro
jejichž matrice upravuje náměty digitálně z fotograﬁí.
(do 19. 6.)
Jiří Kubíček – graﬁka, obrazy
Výstava představí Kubíčkovu tvorbu v žánrové
rozmanitosti – od ilustrativních prací pro děti, přes
krajiny, geometrizující i abstraktní graﬁcké kompozice
a malbu až k užité graﬁce. (do 26. 6.)
Pavel Hošek – Mezi dveřmi
(výstava z cyklu Umělci do 40 let) (24. 6. – 31. 7.)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Ambrosia – Divadelně-interaktivní výstava
o sv. Ambrožovi a pokání císaře Theodosia pro
9 hereckých exponátů, zpěv a kurátora Podle
stejnojmenné jezuitské hry sv. Edmunda Kampiána
sehraje soubor Geisslers Hofcomoedianten Kuks.
(3. 6. ve 20 hodin)
PŘEDNÁŠKY
Obraz – od abstrakce přes hyperrealismus
až do současnosti
Přednáší Mgr. Martina Vítková, kurátorka Galerie
moderního umění v Hradci Králové (17. 6. v 17 hodin)
Waltari a Rusko
Přednáší překladatelka jeho díla PhDr. Markéta
Hejkalová z Nakladatelství Hejkal (22. 6. v 17 hodin)

KULTURA | CÍRKVE
ní procházka. 2. den: Celodenní výlet a) Luisino údolí, Orlické Záhoří, Neratov. b) Uhřínov, středisko experimentální archeologie
nazvané Villa Nova 13.–14. stol. zbytky hradu Hlodného, beseda
s HS a promítáním diapozitivů – Orlické Hory. 3. den: dopolední
výlet na Masarykovu chatu, odpolední závěrečné posezení, vyprávění osobních zkušeností, zážitků, kavárnička. Po večeři odjezd přes Nové Město n. M. domů. Cena cca 1.000, 1.100 Kč. Vedoucí Olga Frühaufová, č. tel.: 724 908 861.
Nezapomeňte, kartu zdravotní pojišťovny, osobní léky!!
Na všechny pořádané akce podáme podrobnější informace klubovně
SZdP MěÚ Palachova ul.
O. Frühaufová, M. Čiháček

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, administrátor
Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: jiri.musil@ccsh.cz.
Úřední hodiny v měsíci červnu: pondělí 9–12, středa 15–17 hod.
Bohoslužby: neděle 9.00 hod.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
jáhen Václav Smola 775 936 317, www.nachod.farnost.cz, email:
farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa
od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Vzhledem k prováděným opravám do odvolání kostel sv. Vavřince je uzavřen. Bohoslužby v kostele sv. Michaela: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00,
so 18.00, ne 7.30, 9.00; pro děti a mládež ne 10.15 (do 12. 6.); v Zámecké kapli mše sv. bude v sobotu 4. 6. od 16.00 hod. Poutní mše
sv. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově bude v neděli 26. 6.
od 10.30 hod. a v pondělí 27. 6. od 17.30 hod. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek po večerní mši sv. na děkanství. Setkání s výukou sebeobrany se uskutečňuje v sobotu po večerní mši sv. na děkanství. Koncert Pardubického komorního
orchestru se uskuteční 3. 6. od 19.30 hod. v kostele sv. Michaela.

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.
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod

informuje na ČERVEN 2011
Rozvoz knih

– nemocným nebo starším občanům se uskuteční 7. 6. 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, zapůjčíme ve studovně.

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
3.–30. 6. Výstava obrázků prvňáčků z náchodských škol
Studovna
Drátkovaný svět Kateřiny Smutné
Co všechno lze vytvořit z obyčejného drátu. Výstava potrvá od 1. 6. do 1. 7. 2011
15. 6. Drátkovací dílna s Kateřinou
Od 16 hodin v klubovně knihovny. Další dílna pro dospělé milovnice drátu. Tentokrát
svedeme třeba i košíček :-). Kleště a kleštičky s sebou. Vhodné pro pokročilejší drátkařky.
Kurzovné 80 Kč.

Další akce

1. 6. Minisjezd dětských čtenářů okresu Náchod
14. 6. v 15 hodin předprázdninové setkání klubu Maceška
V týdnu od 20.–24. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře

Výtvarné dílny pro děti

27. 6. Korálková dílnička – další z oblíbených dílniček pro malé slečny, vstupné 30 Kč

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu revize knihovního fondu bude knihovna od 4. do 31. 7. uzavřena.
Prosíme čtenáře, aby vzali na vědomí toto nutné opatření a dostatečně se zásobili knihami a časopisy. Půjčit si bude možné dvojnásobný počet svazků.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)

ZVEME

vás do archivu

Ve čtvrtek 9. 6. 2011 jsou všichni milovníci historie a regionální vlastivědy zváni
do archivu, který sídlí v Náchodě na historické Brance, konkrétně v Dobenínské
ulici čp. 96. Již podruhé v tento den, který
byl vyhlášen jako Mezinárodní den archivů, pořádáme Den otevřených dveří a výstavu. Tentokrát to budou pamětní knihy
a kroniky. Z depozitáře vybereme ty nejzajímavější jak obsahem, tak významem
i třeba graﬁckou a obrazovou výzdobou.
Věříme, že tento druh dokumentů, těšící
se všeobecné oblibě a velmi často v archivu vyhledávaný, vás zaujme a že využijete
příležitosti si zcela výjimečně v rukavičkách (zapůjčíme) a pod odborným dohledem v rozmanitých typech kronik zalistovat. Těší se na vás archiváři, kteří vám
podají zasvěcený výklad a zodpoví vaše
případné dotazy. Pokud u vás návštěva
vzbudí zájem a vzpomenete si na některé vaše vlastní rodinné poklady, rádi vám
k nim poskytneme související informace,
případně zhotovíme digitální kopie.
Za kolektiv pracovníků SOkA Náchod
Mgr. Lydia Baštecká

Senior klub „Harmonie 2“
2. 6. ve 14 hod. „Pozemské ráje
– Thajsko, perla orientu“ promítání pro
nás připravil p. Josef Zavřel
9. 6. ve 14 hod. „Prevence diabetické
nohy v zahraničí“ – populárně naučná
přednáška Vám může pomoci při orientaci v problémech spojených s nízkou kvalitou krevního řečiště v těle. O prevenci
diabetické nohy a diabetu vůbec pohovoří ing. Antonín Lauterbach a Jan Turek.
16. 6.ve 14 hod. „Vídeň, jak ji neznáte“,
posezení u videa s p. Josefem Zavřelem
22. 6. ve středu v 8 hod. odjezd na tajný výlet do Polska (od býv. Tepna klubu).
Dle vlastního zájmu si zajistěte potřebné
kapesné v Pzl. Na vstupné (50 Kč) bude vybráno na trase. Odpolední občerstvení je
zajištěno, tak s sebou jen dobrou náladu.
UPOZORNĚNÍ!
Volná místa jsou ještě na zájezd pořádaný
7. září – Poděbradsko (zámek a park v Loučni, vyhlídková plavba po Labi, návštěva
hřebčína v Kladrubech vč. Kočárovny). Přihlášky vždy v pondělí a čtvrtek od 13.30 hod.
v Harmonii 2, nebo na telefon u A. Polákové
775 242 562 (po 19. hod.)
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červen

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 165 Kč
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/pirates/
Mládeži přístupný

REKVALIFIKACE (ČR – 2011)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Příběh pana Zrzavého, napsaný podle neobyčejných zážitků obyčejných lidí… Komedie plná absurdit, paradoxů a humoru. Režie Vlado Štancel. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.filmrekvalifikace.cz
Mládeži přístupný

2. čt 3., pá pouze v 17 hod.
KUNG FU PANDA 2 (KUNG FU PANDA 2 – USA 2011)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR i v celém světě!!!
4. sobota 15 a 17 hod.
Připravte se na pandastický rok! Další osudy legendárního Dračího bojovníka Po, který chrání Údolí míru po boku svých idolů a přátel (Pěti postrachů) Tygřice, Jeřába,
5. neděle pouze v 15 hod.
Kudlanky, Zmije a Opičáka. Rodinná animovaná komedie studia Dream Works (filmy o Shrekovi nebo Madagaskar). Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
6. po, 7. út, 8. st. pouze v 17 hod.
Vstupné 130 Kč
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.kungfupanda.com
Mládeži přístupný
2. čt. 3. pá pouze v 19 hod.
4. sobota pouze v 19 hod.
5. neděle 17 a 19 hod.
6. pondělí pouze v 19 hod.
7. út, 8. st pouze v 19 hod.

LIDICE (ČR – 2011)
Premiéra v ČR!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic? Není to historický dokument, ani válečný film. Je to film o osobních dramatech obyčejných obyvatel jedné malé středočeské vesnice... Film byl natočen podle mistrovského scénáře Zdeňka Mahlera „Nocturno“. V hlavních rolích Karel Roden, Zuzana Fialová a Zuzana Bydžovská, v dalších
rolích R. Luknár, O. Novák, V. Kubařová, N. Lichý, J. Budař a V. Jiráček. Režie Petr Nikolaev (film „Báječná léta pod psa“). Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o filmu na www.filmlidice.cz
Mládeži přístupný

9. čtvrtek 17 a 19.30 hod.
10. pátek pouze v 17 hod.
11. sobota pouze ve 20 hod.
12. neděle pouze v 17 hod.

X – MEN – PRVNÍ TŘÍDA (X-MEN: FIRST CLASS – USA 2011)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Další díl populární akční sci-fi série. Příběh tohoto filmu se odehrává ve 40. až 60. letech minulého století. Charles Xavier a Erik Lehnsherr byli dva mladí muži, kteří zatím jen zkoumali své zvláštní schopnosti a pracovali na zastavení největších hrozeb pro lidstvo. Bývali to přátelé, ale potom se z nich stali nepřátelé na život
a na smrt. Stali se z nich Profesor X a Magneto. Válka mezi X-Meny a Bratrstvem může začít... České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.x-menfirstclassmovie.com
Mládeži přístupný

10. pátek pouze v 19.30 hod.
11. sobota pouze v 15.30 hod.

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

POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

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 s českými titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/pirates/
Mládeži přístupný

12. neděle pouze v 15.30 hod.

MEDVÍDEK PÚ (WINNIE THE POOH – USA 2011)

11. sobota pouze v 18 hod.
12. neděle pouze v 19.30 hod.
13. pondělí pouze v 17 hod.
14. úterý pouze v 19.15 hod.
15. středa pouze v 17 hod.

PAŘBA V BANGKOKU (THE HANGOVER II – USA 2011)

13. pondělí pouze v 19.15 hod.
14. úterý pouze v 17 hod.

ZBYTEČNÁ KRUTOST aneb ŽENA, PISTOLE A OBCHOD S NUDLEMI (A WOMAN, A GUN AND A NOODLE SHOP – Čína 2009)

15. středa pouze v 19.15 hod.

ZVUK HLUKU (SOUND OF NOISE – Švédsko/Francie 2010)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nejhlučnější film roku! Film proti tichu, nudnému střednímu proudu i hudebnímu snobství – to vše v hudební krimi komedii, která dokazuje, že hudba může opravdu měnit životy lidí… České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.hce.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

17. pátek pouze v 16 hod.
18. sobota pouze v 16 hod.

ČERTOVA NEVĚSTA (ČR – 2011)

16. čtvrtek pouze v 17 hod.
17. pá, 18. so pouze v 18 hod.
19. neděle 15 a 17 hod.
20. pondělí pouze v 17 hod.
21. úterý pouze v 17 hod.
22. středa pouze v 17 hod.

V PEŘINĚ (ČR – 2011)
Premiéra v ČR!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Velká hudební komedie. Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije ve velké muzikálové pohádce F. A. Brabce ve formátu 3D.
Čeká nás dobrodružství, o kterém se nikomu ani nezdálo a boj o sny a se samotnými sny vyvrcholí v magickém polštářovém světě... Hrají a zpívají Lucie Bílá, Karel
Roden, Jiří Mádl, Bolek Polívka, Eliška Balzerová, A. Stropnická, A. Pokorná, M. Převrátil, N. Divíšková, A. Goldflam, N. Moravcová, J. Vojtek, M. Vašut, M. Šteindler,
J. Krausová a T. Vilhelmová. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 140 Kč
Více informací o filmu na www.vperine.cz
Mládeži přístupný

16. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
17. pá, 18. so pouze ve 20 hod.
19. neděle pouze v 19.30 hod.
20. pondělí pouze v 19.15 hod.
21. út, 22. st pouze v 19.15 hod.

PRINC A PRUĎAS (YOUR HIGHNESS – USA 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Napínavé dobrodružství ze Stokorcového lesa s novými dobrodružstvími „přihlouplého“ Medvídka Pú a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka... a pochopitelně také Ijáčka. Animovaná rodinná komedie, které dominují nadčasové kouzlo, vtip a žertovná atmosféra – prostě zábava ve společnosti oblíbených hrdinů... Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/pooh/
Mládeži přístupný
Premiéra v ČR!!! Premiéra v ČR!!!FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Tentokrát se paří v Bangkoku! Po nezapomenutelné rozlučce v Las Vegas nenechá Stu nic náhodě a naplánuje zcela bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne
všechno se vždy děje tak, jak se naplánuje. To, co se stane ve Vegas, sice může zůstat ve Vegas, ale co se stane v Bangkoku, si nedokážete ani představit... Bláznivá
komedie o cestě do exotického Thajska na Stuovu svatbu. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na http://warnerbros.cz a na http://hangoverpart2.warnerbros.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Stejně jako v Hollywoodu vznikají remaky asijských filmů, občas i dálnovýchodní tvůrci sáhnou pro inspiraci směrem do Ameriky… Režisér takových eposů jakými byly Hrdina nebo Klan létajících dýk, se chopil námětu noirového debutu bratří Coenů Zbytečná krutost a přetvořil ho do nadsazené kostýmní frašky zasazené
do pouštního hostince v době starověké Číny… České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.hce.cz
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Klasická milá, lyrická, hezká česká komediální pohádka na motivy pohádky Boženy Němcové Spravedlivý Bohumil, v režii „krále pohádek“ Zdeňka Trošky. Hrají František Němec, Sabina Laurinová, Jana Andresíková, Antonín Hardt, Eva Josefíková, Václav Šanda, Karel Zima, Bára Munzarová, David Suchařípa a další. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.certovanevesta.cz
Mládeži přístupný

Premiéra v ČR!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Čáry… Máry… Fuck!!! Komedie o dvou princích – jeden je statečný a smělý a ten druhý...? A oba se vydávají na dalekou záchrannou výpravu. Připravte se „na jejich Excelence“ v bláznivé komedii od režiséra filmu „Travička zelená“. V hlavních rolích James Franco, Natalie Portmanová a Zooey Deschanel. České titulky. Zvuk
Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.yourhighnessmovie.net
Mládeži do 15 let nepřístupný

23. čt., 24. pá pouze v 19.15 hod. PAUL (PAUL – USA 2011)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
25. sobota pouze v 19.15 hod.
Nedali byste si blízké setkání? Pokud narazíte na Paula, tak nuda rozhodně nebude! Sci-fi komedie o dvou kamarádech, kteří se zajímají o UFO a jednoho dne se stanou
26. neděle 17 a 19.15 hod.
svědky autonehody. A co nevidí? Metrového mimozemšťana Paula, který mluví anglicky a kterého chtějí zachránit před lovcem UFO... České titulky. Zvuk Dolby Digital.
27. pondělí pouze v 19.15 hod.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.paulthemovie.co.uk
Mládeži přístupný
23. čt., 24. pá pouze v 17 hod.
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI (MR. POPPER´S PENGUINS – USA 2011)
Premiéra v ČR!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
25. sobota pouze v 17 hod.
Hřejivá rodinná komedie o muži, který jednou obdržel nevšední dar... Jim Carrey v rodinné komedii o muži, který vychovává tučňáky... Film je uváděn v českém zně26. neděle pouze v 15 hod.
ní. Zvuk Dolby Digital.
27. po, 28. út, 29 st. pouze v 17 hod.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.popperspenguins.com
Mládeži přístupný
28. úterý pouze v 19.15 hod.
29. středa pouze v 19.15 hod.

30. čtvrtek 16.30 a 19 hod.
ČERVENEC 2011
1. pátek 17 a 19.30 hod.
2. sobota 17 a 19.30 hod.
3. neděle pouze v 17 hod.
4. pondělí pouze v 17 hod.
5. út, 6. st pouze v 17 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE 5 (FAST FIVE – USA 2011)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Akce, tentokráte v rozpálených ulicích brazilského Ria… Vin Diesel, Dwayne Johnson a Paul Walker v dalším rychlém a zběsilém filmu, ještě rychlejším, akčnějším,
větším a lepším… České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.fastfivemovie.com
Mládeži přístupný
Premiéra v ČR i v celém světě!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

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

Naše poslední útočiště… Třetí díl Transformers je s podtitulem „Temná strana Měsíce“. Právě tady před lety posádka první americké měsíční expedice Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro sebe, respektive pro tajné služby. Podle Autobotů, kteří už dvakrát dokázali ochránit Pozemšťany
před ničivou invazí jejich zlých konkurentů Deceptikonů, to ale byla zásadní chyba. Chyba, která by mohla zničit celou naši civilizaci, pokud nám Autoboti znovu
nepomůžou. Akční sci-fi uváděné v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.transformersmovie.com
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
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napojení na PCO zcela ZDARMA!!
služby PCO již od 499 Kč/měsíc
monitoring 24 hod. denně

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

Dispečink PCO:
tel.: +420 739 683 764
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e-mail: doson@doson.cz/eu
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