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Program 10. roèníku Náchodské Prima
Sezóny, 1. 5.  Karlovo námìstí,
Inzerce



Desetiletá Prima sezóna
Vìci jsou, jaké si je udìláme. A to, jaké
je udìláme, závisí od toho, jak je dìláme.
Øekla bych, e skoro stoprocentní úspìch
zaruèuje dìlání vìcí s láskou.
On nám to pan kvorecký vlastnì docela dobøe zavaøil svým povolením pouívat název jeho knihy, protoe udìlat nepovedenou Prima sezónu by byl dvojitý
malér, tedy chci øíci neúspìch. Ale tím,
jak jsme vichni v realizaèním týmu do
té desetileté sleèny zamilovaní, kadý svým
osobitým zpùsobem a vichni dohromady
moc, ádný malér, tedy neúspìch, dokonce ani propadák není povolen.
Je to nae dlouholeté souití s tímhle
festivalem nìkdy trochu italské manelství, obèas árlivá scénka a pak vánivé
usmiøování ale kdo nìkdy pøièichl k týmové práci s lidmi postienými umìním,
dá mi za pravdu, e velké projekty rostou
jen v dobøe provìtrané atmosféøe.
Souèástí tohoto zpravodaje je program
letoního roèníku. Tiskneme ho rok od
roku mením písmem (klienty oèních lékaøù prosíme o prominutí), aby se to jetì stále velo na tøikrát sloenou Á ètyøku, která jde snadno dát do kabelky èi
náprsní kapsy saka, aby Vás mohla provázet celý první kvìtnový týden pøi poklusu z jednoho programu na druhý. U
pøed lety jsme vzdali nápad, e by se programy nemìly pøekrývat  nìkdy se prostì musíte rozhodnout, zda upøednostnit
vernisá výstavy pøed hereckou dílnou èi
turnaj v deskových hrách pøed divadelním
pøedstavením. Situace se jetì trochu
zhorila (vlastnì zlepila), kdy se ná
tradièní bubínkáøský lektor rozhodl vrátit o týden døíve z Afriky, protoe 10.
roèník Prima sezóny pøece nemùe vynechat, a do pracnì sesazeného programu u jeho dílnu nebylo témìø kam napsat. Ale poèítám, e podle zvuku milov-

níci afrických bong cestu do Déèka najdou celkem rychle.
Moc si pøejeme, aby Prima sezóna byla
Náchodská nejen podle jména. A tak jsou
v programu lahùdky pro náchodské milovníky jazzu i rocku, ansonu i Divokého Billa, divadelní lyriky i opékaného
èuníka na roni. O svìtlém, tmavém
a øezaném Primátoru pøímo na námìstích nemluvì. Vìøíme, e Náchoïáci poznají Prima sezónu nejen podle zvýeného poètu mladých lidí, posedávajících pøed
Beránkem a kolem morového sloupu, ale
také podle slavnostní výzdoby mìstskými vlajkami na Kamenici a kulturního
hemení Malé Prima sezóny pro mateøinky a dìti mladího kolního vìku na
pøívìtivém Karlovì námìstí se zbrusu
novou osvìtlenou fontánou. Pøitom dobøe víme, e doma nikdo není prorokem
a je moná snazí získat zátitu Václava
Havla ne ocenìní kadodenní rutinou
ubitého obèana spìchajícího na pravidelnou dávku rùí z Ordinace. Ten problém
se táhne generace a dobøe ho znal u
Josef kvorecký za doby Zbabìlcù, neodmyslitelných prùvodcù vech Prima sezón.
O to více se mi líbí, e neustále rostoucí
klub pøíznivcù festivalu je tak plný entuziasmu, e pøi chystání tohoto roèníku
nezapomnìl ani na závìreènou hodnoticí
selost, kde se u bude pøipravovat roèník naèínající druhé desetiletí.
Nue  Pøipravit!!  hned z Dobroovských Èarodìjnic slétnìme do poetiky
Máchova Máje  je tady lásky èas  Pozóór!!.. prosím svìtla!! zvuk!! ZAÈÍNÁME! A je nám tak moc PRIMA
Za úasný realizaèní tým mladých
a duchem mladých organizátorù NPS
Lída Pohanková
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 20. 3. 2007

Jednání rady mìsta se zúèastnilo vech
devìt radních. Èíselný popis u kadé zprávy pøedstavuje pomìr hlasù pøi hlasování
PRO-PROTI-ZDREL SE.
Úhrada neinvestièních nákladù za dìti
M a áky Z
9-0-0
l RM souhlasila se stanovením úhrady
neinvestièních výdajù za áky z okolních
obcí docházejících do náchodských základních kol pro rok 2007 ve výi 7000 Kè.
Za dìti z okolních obcí docházejících do
náchodských mateøských kol v posledním roce pøed zahájením povinné kolní
docházky byla stanovena úhrada pro rok
2007 ve výi 3500 Kè.
Ohòostroj 7. kvìtna 2007
9-0-0
l RM schválila návrh smlouvy o konání
ohòostroje dne 7. 5. 2007 z náchodského
zámku firmou Jiøí Gross, Náchod. Náklady na uskuteènìní tohoto ohòostroje jsou
100 tis. Kè.
Kulturní most
9-0-0
Zaèátkem tohoto roku rada odsouhlasila
finanèní podporu z rozpoètu mìsta na
projekt obèanského sdruení Náchodská
prima sezóna  Kulturní most ve výi
190 tis. Kè.
l RM schválila dohodu na organizaèní
zabezpeèení kulturních akcí v roce 2007
prostøednictvím tohoto projektu.
Zápis do 1. tøíd základních kol 9-0-0
·RM vzala na vìdomí informaci o výsledku zápisu do 1. tøíd náchodských základních kol pro kolní rok 2007/08, který
probìhl ve dnech 8. a 9. 2. 2007.
K zápisu se dostavilo celkem 227 dìtí,
u 54 dìtí ádají rodièe o odklad povinné
kolní docházky.
Výsledky zápisu:
Poèet 1. tøíd poèet dìtí
Z Komenského 3
91
Z Plhov
2
40
Z TGM
2
32
Z Babí
1
13
Z Bìloves
1
22
Z St. Mìsto
2
29
celkem
11
227
Pøidìlení nadaèních pøíspìvkù (grantù)
na kulturu a sport  I. kolo 2007 9-0-0
l RM vzala na vìdomí pøidìlení nadaèních pøíspìvkù (grantù) v oblasti kultury
a sportu pro I. kolo 2007. Podrobnosti
na www.mestonachod.cz.
Dopravní opatøení
9-0-0
l RM souhlasila s odstranìním fyzické
zábrany v ulici Na Stri po dobu rekonstrukce ulice Èeskoskalické jen v pøípadì
krizové situace na ulici Praské.

l RM schválila zámìr dopravních opatøení v lokalitì ulice Purkyòova, Dobroovská, V Tøeinkách, Dolní Úvoz a Nemocnièní. Stávající dopravní znaèky budou nahrazeny upozornìním  v oblasti
platí pøednost zprava.
Jednotný informaèní systém
9-0-0
l RM souhlasila s uvedením vybraných
komunálních cílù v jednotném informaèním systému a s pouitím mìstského znaku v tomto systému. Jedná se o vyznaèení napø. MìÚ, zámku, centra, høbitova,
atd.
Majetkoprávní úkony obce
l RM vzala na vìdomí informaci o výkupu pozemkù v Bìlovsi pro zámìr výstavby lázní. Výkup bude proveden v letoním roce a kupní cena uhrazena najednou.
9-0-0
l RM souhlasila s vypsáním výbìrového
øízení na Stavební úpravy kuchynì v Z
Bìloves.
9-0-0
GRIP-IT  Smlouva o dílo
9-0-0
l RM souhlasila s podepsáním smlouvy
o dílo s panem J. Mouchou na pøekládání
dokumentù vytvoøených v rámci subprojektù EU-NET a TONE.
Tyto subprojekty jsou realizovány v rámci
projektu GRIP-IT financovaného z iniciativy INTERREG IIIC ze zdrojù Evropské
unie.
Výbìr budoucího investora
a provozovatele lázní
9-0-0
l RM souhlasila s vypracováním podkladù pro výbìr moného budoucího investora a provozovatele lázní Bìloves firmou
NeXA, s. r. o.
Zmìny v personálním
obsazení komisí rady
l RM odvolala na vlastní ádost z Komise
kulturní p. Libora Fiedlera a p. MVDr.
Pavla Bìlobrádka. Novými èleny rada
jmenovala paní Janu Hlinákovou a pana
MVDr. Josefa Bìlobrádka.
9-0-0
l RM jmenovala novou èlenkou Komise
sociální paní Jarmilu enkovou.
9-0-0

Rada mìsta 3. 4. 2007

Jednání rady mìsta se zúèastnilo osm,
pozdìji devìt radních.
Majetkoprávní úkony obce
9-0-0
l RM souhlasila s uzavøením dodatku ke
smlouvì o výpùjèce areálu pøírodního divadla se spoleèností Lesy mìsta Náchoda,
spol. s r. o. Dodatek se uzavírá s úèinností od 1. 4. 2007 a pøenechává se tím do
uívání dalí èást areálu. Pozemek v souèasné dobì není uíván a lze jej snadno
pøipojit k pozemkùm, na kterých zøizují
Lesy mìsta oboru pro chovnou zvìø.
Smlouvy o dotacích
9-0-0
l RM schválila smlouvy o dotacích z rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2007 do 50
tis. Kè:
Církev husitská 50 tis. Kè, Církev evangelická 50 tis Kè, Region Orlicko-Tøebovsko  Cykloglacensis 10 tis. Kè, Branka

 cyklobusy 15 tis. Kè, Florbal  mantinely 35 tis. Kè, Èeský èervený køí 10 tis.
Kè, Svaz dùchodcù 7 tis. Kè, SG klub
7 tis. Kè, Oblastní charita Èervený Kostelec 10 tis. Kè, Svaz diabetikù 5 tis. Kè,
Spoleènost vozíèkáøù 5 tis. Kè, Zdravotnì postiení  místní organizace 25 tis.
Kè, Centrum zdravotnì postiených 6 tis.
Kè, Klub Vánek 5 tis. Kè, Obèanská poradna 10 tis. Kè.
Ceník uívání pozemkù
mìsta Náchoda
9-0-0
l RM schválila ceník nájemného za zásah do mìstského pozemku, smlouvu
o zvlátním uívání  nájmu èásti pozemku ve vlastnictví mìsta Náchoda a jednorázovou sazbu za vìcné bøemeno poadované na mìstském pozemku.
l RM povìøila výkonem vlastnických práv
k místním a úèelovým komunikacím Technické sluby Náchod, s. r. o.
Kompletní ceník je uveøejnìn na
www.mestonachod.cz.
Výroèní zprávy pøíspìvkových organizací
v oblasti kolství
9-0-0
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávy
pøíspìvkových organizací v oblasti kolství
za kolní rok 20052006:
Základní kola Komenského
 øeditel Mgr. Ladislav Domáò
 celkem 821 ákù ve 32 tøídách (z toho
jeden ák z Guinejské republiky, 5 z Ukrajiny, 2 áci z Velké Británie, 3 z Vietnamu, jeden z Kuby)
 kola pùsobí v objektech v ulici Komenského, Sokolské, Èeských Bratøí a Èeskoskalické, dvì kolní jídelny, tìlocvièna,
pøírodovìdná stanice, nemá vlastní høitì  vyuívá stadion Hamra
 ètyøi oddìlení kolní druiny, krouky:
flétna, hudebnì-pohybový, drhání, palièkování, turisticko-ekologický, sportovní
 nepovinné pøedmìty: sborový zpìv, zájmová tìlesná výchova  florbal, posilování, dramatická výchova, výtvarná výchova, dyslektická náprava
 zájmové krouky: step, francouztina,
angliètina, výtvarná výchova, vázání kvìtin, taneèní, pøírodovìdný, výtvarný, keramika, matematický Numero, ruèní práce
 kola zajiuje velké mnoství akcí pro
veøejnost, aktivní spolupráce s nìmeckou
kolou v Halberstadtu a v holandském
Woldendorpu
Základní kola Plhov
 øeditelka Mgr. Ladislava Simonová
 celkem 434 ákù v 21 tøídách (z toho
22 ákù z Vietnamu, Makedonie, Ukrajiny, Bulharska, Itálie, Guinejské republiky, Mongolska, Filipín, Kuby a Slovenska)
 kolní jídelna, tìlocvièna, fotbalové høitì
s umìlým povrchem, atletická tartanová
dráha
 ètyøi oddìlení kolní druiny, krouky:
sportovní gymnastika, atletika, vybíjená,
volejbal, florbal, korfbal, sportovní, aerobic, bøiní tance, dovedné ruce, výtvarná
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výchova, flétny, kytary, pìvecký sbor,
palièkování, vaøení, tvorba èasopisu Pokoláèek
 zájmové krouky: atletika, basketbal,
keramika pro áky 1. a 2. stupnì Z
 organizátor akce dìtská olympiáda
v atletických disciplínách pro áky 1. stupnì vech náchodských základních kol
Základní kola T. G. Masaryka
 øeditel Mgr. Roman Odváøka
 celkem 602 ákù ve 29 tøídách
 kolní jídelna, tìlocvièna, kolní høitì,
skleník
 ètyøi oddìlení kolní druiny, krouky:
sportovní, zdravotní, pøírodovìdný, kolní klub
 kola jako jedna ze esti základních kol
v Královéhradeckém kraji zajiuje výuku èeského jazyka pro cizince
 zájmové krouky: sportovní krouek,
bruslení, zdravotní, pøírodovìdný
 spolupráce se kolou v anglickém Cheltenhamu, norskou kolou ve Vingromu
a polskou kolou v nedalekém Klodzku
Odmìna za dopadení
pachatele sprejerství
9-0-0
l RM vypsala odmìnu 10 tis. Kè na dopadení pachatele sprejerství na budovách
v Náchodì. Odmìna bude vyplacena
v pøípadì dopadení nebo informace, která povede k dopadení pachatele.
Rozdìlení financí z dotace
Ministerstva kultury ÈR
9-0-0
l RM souhlasila s rozdìlením dotace ve
výi 430 tis. Kè z Programu regenerace
mìstské památkové rezervace a mìstské
památkové zóny:
 200 tis. Kè na statické zajitìní kostela
sv. Vavøince na Masarykovì nám.,
 230 tis. Kè na opravu fasády domu èp.
63 v Tyrovì ul.
Plhov  komunikace
a parkovitì U Høitì
9-0-0
l RM souhlasila s výbìrem zhotovitele
stavby Regenerace panelového sídlitì Plhov  komunikace a parkovitì U Høitì a uzavøela smlouvu o dílo s firmou
COLAS CZ, a. s., Hradec Králové.
ádost obèanského
sdruení Dokoøán
7-0-2
l RM uloila zajistit nezbytné opravy
v místnostech pronajatých obèanskému
sdruení Dokoøán v domì èp. 577 v ul.
Komenského celkovým nákladem do
50 tis. Kè.

TELEGRAFICKY:

l RM nesouhlasila s poskytnutím daru
ve výi 10 tis. Kè obci ernov na cyklistický závod ernovský bajk.
9-0-0
l RM souhlasila s umístìním pøedzahrádky o velikosti 8x4m pøed Casinem Admirál na Kamenici.
9-0-0

Rada mìsta 17. 4. 2007

Jednání rady mìsta se zúèastnilo est,
pozdìji sedm radních.

Výroèní zprávy pøíspìvkových organizací
 Z Staré Mìsto, Bìloves, Babí 6-0-0
·RM vzala na vìdomí výroèní zprávy náchodských základních kol: Z Pavliovská 55 (Babí), Z 1. Máje 365 (Bìloves)
a Z Drtinovo námìstí 121 (Staré Mìsto).
Z Pavliovská 55 (Babí)
 øeditelka Mgr. Zuzana Hoffmannová
 celkem 44 ákù, kola má 3 tøídy (1. a 5.
tøída je spojená - 3. roèník není), kolní
druinu a kolní jídelnu, nemá vlastní
tìlocviènu ani høitì, má zahradu v areálu koly
 dvì oddìlení kolní druiny, krouky:
hra na flétnu, anglický jazyk, taneèní
a dovedných rukou, dramatický a recitaèní
Z 1. Máje 365 (Bìloves)
 øeditel Mgr. Libor Zelený
 celkem 103 ákù, kola má 5 tøíd, kolní
druinu a jídelnu, k výuce tìlesné výchovy
je vyuívána tìlocvièna Sokola Bìloves
 dvì oddìlení kolní druiny, krouky:
dopravní, tìlovýchovný, výtvarný, krouek anglického jazyka a výpoèetní techniky, spolupráce a organizace výuky na
dopravním høiti
Z Drtinovo námìstí 121 (Staré Mìsto)
 øeditelka Mgr. Dagmar vorcová
 celkem 149 ákù v 8 tøídách, kolní
jídelna, tìlocvièna
 dvì oddìlení kolní druiny
 krouek anglického jazyka, výtvarný,
dramatický, estetický, keramický, pìvecký, hra na flétnu, PC, sportovnì-turistický
Náchodské mateøské koly
l RM vzala na vìdomí organizaci provozu v náchodských mateøských kolách
v èervenci a srpnu 2007.
6-0-0
Opravy a údrba v dobì uzavøení
mateøských kol (omezení provozu):
M Alova (23. 7.17. 8.)  drobná údrba; M Bøezinova (2. 7.17. 8.)  výmìna oken, nátìr klempíøských výrobkù; M
Havlíèkova (16. 7.10. 8.)  dvì sociální
zaøízení; M Komenského (16. 7.10. 8.)
 zateplení plátì budovy, oprava brány
a plotu, schoditì na zahradì; M Myslbekova (2. 7.31. 8.)  náhradní provoz
v M U Koèovny (2.20. 7.)  stavební
úpravy kuchynì a øeditelny, výmìna stoupaèek; U Koèovny (23. 7.10. 8.); M
Vanèurova (16. 7.10. 8.)  oprava vrchní terasy a schoditì, nátìry oplechování
a dveøí; M Vítkova (16. 7.10. 8.)  zateplení støechy nad kanceláøí, oprava
obkladu v hale, výmìna radiátorù; U Písníku (9. 7.24. 8.)
Majetkoprávní úkony obce
l RM schválila cenovou nabídku firmy
Technické sluby Náchod, s. r. o., na prodlouení veøejného osvìtlení u penzionu
Harmonie II Vybudování nového svìtelného bodu je nutné z dùvodu bezpeèného pøístupu k hlavnímu vchodu do budovy.
7-0-0

Zahranièní pracovní cesty
6-0-0
l RM souhlasila s pracovní cestou starosty Ing. Oldøicha Ètvrteèky a Ing. Tomáe uberta na druhé pracovní setkání
v rámci subprojektu TONE do Maïarska
v dubnu 2007.
l RM souhlasila také s pracovní cestou
starosty ing. Oldøicha Ètvrteèky do partnerského mìsta Halberstadt (Nìmecko)
v kvìtnu 2007.
Stoáry a svítidla veøejného osvìtlení
v ulici Èeskoskalické
7-0-0
lRM souhlasila s návrhem stoárù a svítidel navrených na rekonstrukci veøejného osvìtlení v ulici Èeskoskalické. Jedná se o standardní svítidla typu SITECO
ST 100 instalovaná po celém mìstì.
Instalace nového dopravního
informaèního systému
7-0-0
l RM schválila odstranìní nepovoleného dopravního znaèení na pozemcích
nebo objektech mìsta Náchoda.
Instalace nového dopravního informaèního systému INAS pøedpokládá i odstranìní stávajícího dopravního znaèení. Vìtina z tìchto znaèek, smìrovek a poutaèù
byla instalována bez souhlasu. Jedná se
o cca 35 dopravních znaèek. Jejich odstranìním dojde ke zlepení pøehlednosti novì
instalovaného systému.
Smlouvy o dotacích
7-0-0
l RM schválila smlouvy o dotacích z rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2007:
o Kamelot  na osobní asistenci zdravotnì postiených (35 tis. Kè), o Komunitní
centrum  úhrada energií v domì èp. 445
v Kladské ul. (20 tis. Kè).
Smlouva o poskytnutí dotace pro obèanské sdruení Dokoøán
7-0-0
l RM schválila poskytnutí dotace obèanskému sdruení Dokoøán ve výi 49 800
Kè na úklid a zajitìní poøádku na veøejných prostranstvích ulic Ruská, Francouzská, Anglická, Broumovská (Kuba) a afránice.
Zpracování podkladù k pøípravì
projektu Obnova Lázní Bìloves 7-0-0
l RM souhlasila s podepsáním smlouvy
o dílo na zpracování podkladù k pøípravì
projektu Obnova Lázní Bìloves v rámci projektu EU-NET s firmou vybranou v rámci
poptávkového øízení (NeXA, s. r. o., Praha).
Program pro podporu ivotního
prostøedí mìsta Náchoda
7-0-0
· RM schválila k 17. 4. 2007 poskytnutí
dotací a daru v rámci Programu pro podporu ivotního prostøedí mìsta Náchoda.
Celkem bude úspìným adatelùm rozdìleno 38 850 Kè.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila darování staré motorové
støíkaèky Smejkal z majetku mìsta
hasièskému sboru Jizbice. Nepotøebný trezor a psací stùl bude darován Regionálnímu muzeu v Náchodì.
7-0-0
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Kronika
Byli oddáni v bøeznu 2007

24. 3.
Milo tìpán, Bílý Újezd
Jaroslava Vlèková, Teplice

9. 3.
Petr emlièka, Náchod
Karolína Hofmannová, Broumov

24. 3.
Tomá Zedník, Náchod
Tamara Koudelová, Slaný

10. 3.
Albert Líbal, ïárky
Drahoslava Vejsadová, ïárky

30. 3.
Jiøí Fridrich, Náchod
Eva Balcarová, Náchod

Èeský den proti rakovinì
 11. Kvìtinový den 16. 5. 2007
Chtìli bychom touto cestou informovat
veøejnost, e i v letoním roce se uskuteèní jako souèást mezinárodní kampanì
proti rakovinì, za zlepení léèby a výzkumu nádorových onemocnìní dne 16. kvìtna ji pojedenácté sbírka Kvìtinový den,
tentokrát s oznaèením Èeský den proti
rakovinì. Pod celosvìtovým sloganem
Dnení dìti  zítøejí svìt je sbírka tentokrát zamìøena na výchovu ke zdravému zpùsobu ivota v rodinì a na prevenci pøed rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových onemocnìních.
V Èeské republice je symbolem sbírky
lutý kvìt mìsíèku lékaøského, který
pøipomene ciferník s ruèièkou za pìt minut dvanáct. Motto sbírky je tedy jasné:
Tiká v kadé rodinì! Úèelem sbírky je
nádorová prevence, zlepení kvality ivota onkologických pacientù, podpora provozu Ligy proti rakovinì a onkologického výzkumu. V tento den opìt uvidíte
v ulicích mnoha mìst a obcí dobrovolníky, pøedevím mladé lidi, junáky a studenty, kteøí budou za symbolickou cenu
nabízet kvìty mìsíèku.
Poøadatelem akce je Liga proti rakovinì Praha, která sbírku organizuje jako
významnou celospoleèenskou akci se zapojením dobrovolníkù v regionech, v naem pøípadì Ligy proti rakovinì Náchod.
Rádi bychom pøipomnìli, e náchodská
poboèka Ligy vìnovala v minulých letech
z výtìku Kvìtinového dne celkem 40 000

Kè Hospicu Aneky Èeské v Èerveném
Kostelci na zakoupení polohovacího lùka, rehabilitaènímu centru FAUST Náchod
poskytla pøístroj pro lymfodrenáe pacientek po operaci prsu, Nemocnici Náchod
vìnovala odbornou zahranièní onkologickou literaturu a pøispìla èásteènì onkologickým pacientùm na rekondièní pobyty. V souèasné dobì se tato poboèka vìnuje kromì organizace Kvìtinového dne
a poradenské èinnosti pøedevím preventivním pøednákám spojeným s nácvikem
samovyetøování za pomoci dvou modelù
jak pro studenty ve kolách, tak i pro
dospìlé v rùzných organizacích. Celkem
ji tyto pøednáky vyslechlo bezmála 500
studentù a více ne 100 dospìlých posluchaèù. Liga proti rakovinì Náchod sídlí
v budovì staré radnice na Masarykovì
námìstí è. 1, návtìvním dnem je støeda
od 9 do 13 hodin. Dále je mono vyuít
telefonického spojení
491 405 266 nebo mailu
lpr.nachod@seznam.cz.
Obracíme se tedy na vechny obèany
s prosbou, aby ve støedu 16. kvìtna tuto
akci podpoøili. Prostøedky, které akce
pøinese, budou pouity pro zdravý ivot
kohokoli z vás nebo vaich nejbliích.
Moná, e se díky této akci i zamyslíte,
jestli byste pro své zdraví nemìli také nìco
udìlat. Pokud tomu tak bude, splní Kvìtinový den svùj nejdùleitìjí cíl.
Liga proti rakovinì Náchod

Fotografie z preventivních pøednáek, autorem je ing. Pavel Jeek, na fotografiích jsou edukaèní pracovnice (zleva) Helena Vomáèková a Eva Hrnèíøová
s modely na samovyetøování prsu a onkolog MUDr. Vladimír Müller.

Díky, paní Michálková
Tøináctý bøeznový den jsme se naposled rozlouèili s paní Vìrou Michálkovou,
která byla naí milou obyvatelkou od
15. 9. 1997. Kadý, kdo navtívil její útulný byteèek v naem domovì, odcházel povzbuzen a s prohøátou duí, i kdy ho
tøeba trápily veliké vìci. Paní Michálková dovedla poradit a pohladit slovíèkem
a kadý v její pøítomnosti pobyl rád. Mìla
laskavé slovo jak pro spolubydlící, tak
i pro personál. Kdo jste ji znali, vzpomeòte si s námi a v duchu podìkujme spoleènì za milá potìení, kterých se nám od
ní dostalo.
Obyvatelé a personál Domova
pro seniory Marie

áci budou aktivnì
horolezit
Z T. G. Masaryka v Náchodì uvedla
slavnostnì do provozu novou horolezeckou stìnu. Ta se nachází v tìlocviènì prvního stupnì.
Tøi roky jsem o monosti vybudovat
v naí kole lezeckou stìnu uvaoval.
Vlastní cesta od uvolnìní financí a po
samotnou realizaci byla pomìrnì krátká,
øádovì nìkolik týdnù, prozradil øeditel
Mgr. Roman Odváøka. Symbolického
pøestøiení pásky se ujaly Renata Jirmanová a Magda Havlíèková z odboru kolství Mìstského úøadu v Náchodì. Poté horolezeckou stìnu prvními úspìnými výstupy pokøtily dìti z naí koly a nutno
øíci, e jim to skuteènì lo velmi dobøe.
Stìnu budou dìti vyuívat v hodinách tìlesné výchovy. Dále by mìla slouit kolní druinì, kolnímu klubu
a v neposlední øadì dáme prostor i irí
veøejnosti. Chtìl bych touto cestou podìkovat naemu zøizovateli, kterým je mìsto Náchod, za vstøícný pøístup a rychlou
realizaci celé akce, doplnil øeditel Odváøka.
kolní tìlocvièna umìla spontánními
a radostnými projevy ákù, kteøí tak dávali najevo své velké nadení z tohoto netradièního sportovního vyití.
Mgr. Vlasta Drobná, Z TGM
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Karneval Z Babí
V sobotu 10. února v Náchodì v restauraci Pod Montací poøádala Z Babí dìtský
karneval. Pro dìti bylo pøipraveno spousta zábavy, tanèení, soutìe a tombola.
Karneval byl zahájen pøedtanèením taneèního krouku ze Z Babí, následovalo
vyhodnocení deseti nejkrásnìjích masek,
pro nì byla pøipravena sladká odmìna. Pak
u se zábava rozjela na plno, dìti soutìily a tanèily na veselé písnièky. Na závìr
mìly dìti momost zakoupení lísteèkù na
tombolu plnou krásných cen. Celé odpoledne panovala velmi dobrá nálada.
Tímto dìkujeme vem, kteøí se o uskuteènìní karnevalu zaslouili èi pøispìli do
tomboly.
Z Babí

Výtvarná soutì

Na poèátku bøezna vyhlásila Kudowská
galerie Cyganeria s tamní mìstskou knihovnou výtvarnou Velikonoèní soutì pro
dìti z mateøských a základních kol. Hlavním tématem soutìe byla výroba tradièních polských velikonoèních palem, dekorací, ale také obrázkù s tématikou nejvìtích jarních svátkù. Zhruba v polovinì
bøezna bylo osloveno obèanské sdruení
Náchodská Prima sezóna v rámci projektu Kulturní most, zda by se i dìti z mateøských a základních kol na èeské stranì hranice nechtìly soutìe zúèastnit.
Proto byla námi tato nabídka rozeslána
do vech náchodských kolských zaøízení. Vzhledem k témìø ibeniènímu termínu jsme ani nepoèítali, e by mohlo k zapojení dìtí do soutìe dojít, ale pøesto se
témìø nemoné stalo skutkem. 22. bøezna byly do galerie Cyganeria doruèeny

práce dìtí ze dvou prvních a jedné páté
tøídy Z T. G. Masaryka v Náchodì a ve
ètvrtek 29. bøezna se slavnostního vyhláení výsledkù soutìe zúèastnily i tøi uèitelky zmiòované základní koly.
Domù do Náchoda pak dovezly ceny pro
tøi malíøe. Mgr. Ivana Lojdová pøevzala
cenu za obrázek Beaty Hrnkové z 1.A,
Mgr. Ivana Nováková pak zastoupila ocenìnou Terezu Ponitovou z 1.B a Mgr.
Iva Prouzová za Mariyu Bahlyk z 5.B.
Drobné dárky byly pak dìtem následující den pøedány pøímo ve kole pøi vyuèování a ocenìné práce poputují na Velikonoèní výstavu do Skanzenu lidové kultury ve Strouném, kde si je mùe, spolu
s dalími pracemi polských dìtí, prohlédnout i iroká veøejnost.
Tímto byla také navázána uí spolupráce s galerií Cyganeria a vìøíme, e se
bude i nadále rozvíjet.

Jedna z vítìzek z prvních tøíd
øeditelka galerie Jolanta Drawnel pøedává Mgr. Ivanì Lojdové ceny pro dìti.
V pozadí je éf kulturního odboru Marek Biernacki a øeditelka Kudowské
knihovny Urszula FaronBielecka

Základní umìlecká kola
J. Falty v Náchodì
poøádá

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
14.15. 5. 2007
13.0017.00 hodin
Srdeènì zveme vechny, kteøí mají zájem
o studium hudebního, výtvarného a taneèního oboru.
Rádi Vás pøivítáme a poradíme.

TALENTOVÉ ZKOUKY
do hudebního,
výtvarného a taneèního oboru
21.22. 5. 2007
13.0017.00 hodin
Srdeènì zveme vechny zájemce.

Øeditelství ZU J. Falty

Dìti se uèí zachraòovat ivot
Z T. G. Masaryka v minulých dnech
navtìvoval MUDr. Petr tìpánek z Oblastní nemocnice Náchod. Seznamoval zde
áky pátých tøíd s teoretickou i praktickou stránkou první pomoci. Ve kole toti probíhal ètvrtý roèník projektu zdravotní výchovy POMÙE? ZACHRÁNÍ!
V akcích podobného typu vidím obrovský význam. Stále jsme svìdky toho, e
první pomoc bývá èasto poskytována
velmi neodbornì. A právì dìti v tomto
vìku jsou schopny si dané dovednosti
nejlépe zafixovat, uvedl doktor tìpánek.
Pojmy jako resuscitace, umìlé dýchání, srdeèní masá èi zotavovací poloha ji
pro mnohé získaly konkrétní podobu. Dìti
si vyzkouely, jak se bezprostøednì a hlavnì správnì zachovat pøi dopravní nehodì, jak provádìt umìlé dýchání, co si poèít se zlomeninou, poranìnou páteøí, ztrátou vìdomí. Nauèily se zastavovat krvácení, obvazovat rány a vùbec pochopit
základní pravidla pøi poskytování první
pomoci. Pøístup ákù k dané tematice byl
velmi aktivní a pan doktor tìpánek,

s pøehledem sobì vlastním, zodpovídal
dìtem vechny jejich dotazy.
Práce na tomto projektu mì velmi baví,
rok od roku pozoruji jeho zvyující se
úroveò. Rozhodnì má velký smysl, jeliko pravdìpodobnost, e áci osvojené
znalosti pouijí v praxi, je pomìrnì velká, doplnil Petr tìpánek.
Projekt POMÙE? ZACHRÁNÍ! je
také pøípravou na celostátní záchranáøskou soutì Helpíkùv pohár, které se nae
kola kadoroènì úèastní. Letos se nai
áci opìt probojovali do celostátního kola
v Jeseníkách. Zásluhu na tom má pøedevím výborná spolupráce s panem doktorem a náchodskou nemocnicí, kterým patøí
ná dík. Mgr. V. Drobná, ved. projektu
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90 let

náchodského skautingu

(pokraèování z minulého èísla)
V kvìtnu 1945 skauting oívá. Zájem
dìtí je veliký. Skautská støediska na Náchodsku objídí bratr Jindra Lelek, do èela
oddílù nastupuje nová generace mladých
vùdcù. Karel Macek, Jiøí imánì, Duan
Vrchoslav, Jája Lelková, Vlasta Øezníèková. Oddíl v Bìlovsi vede Frantiek Neveèeøal. Táboøí se, budují klubovny, konají
se veøejnì prospìné práce. Pøiel vak
únor 1948. Na pøedstavitele Junáka je
vyvíjen tlak k zaèlenìní do Èeskoslovenského svazu mládee. Budapetská konference pokrokové mládee kritizuje
èeskoslovenské skauty, a tak je jen otázkou èasu, kdy bude Junák rozputìn. Stalo
se to 1. ledna 1951. To u byl poèátek
politických procesù, ve kterých byla i øada
skautù obvinìna z protistátní èinnosti
a odsouzena k mnohaletým trestùm vìzení s pobytem v pracovních lágrech, kriminálech.
Trvalo dalích dvacet let, ne politická
obleva umonila skautùm odchovaným
v pováleèném období oivit skautskou
mylenku a obnovit èinnost. V republice
i v Náchodì. Stalo se tak v dubnu 1968
na schùzi skautù a pøíznivcù skautingu
v hotelu Hron. Ustavilo se støedisko, zaèaly pracovat chlapecké i dívèí oddíly,
smeèky vlèat a roje svìtluek, na pøedchozí èinnost navázaly i oddíly s duchovní
výchovou, kterým se ne zcela pøesnì øíkalo katolické oddíly. Ustavil se Svaz pøátel Junáka, v jeho èele stanul MUDr.
Vilém Semerák, èleny se stali starí bratøi a sestry, co nemohli pracovat v oddílech.
K obìtavým èlenùm SPJ patøil i drobný
Josef Dítì. Budovaly se klubovny, obstarával tábornický materiál. Ji v létì 1968
se uskuteènily první tábory.
10. srpna 1968 pøijel do Náchoda náèelník Junáka dr. Rudolf Plajner. Informoval o situaci v ústøedí Junáka, ve státních orgánech, besedoval s námi, navtívil klubovnu 1. oddílu pod pøírodním
divadlem, seel se s Tátou Dvoøáèkem.
24. kvìtna 1969 pøijel znovu do Nácho-

Fotografie z roku 1990
 èlenové 1. smeèky
(dnes ji neexistuje, scházela se
ve starých lázních  nyní Kaufland)

da spolu se sestrou Vlastou Mackovou,
náèelník dívèího kmene. Dùvodem návtìvy bylo pøedání skautského vyznamenání Za èin junácký vlèeti Petru Hanuovi, který v listopadu 1968 vytáhl z Metuje
tonoucího pìtiletého chlapce. Pøedání se
uskuteènilo 25. kvìtna na nádvoøí náchodského zámku pøed nástupem celého
skautského støediska.
Srpnová okupace vojsky Varavské
smlouvy 21. srpna 1968 pøedznamenala
dalí ukonèení èinnosti. V létì 1969 jetì oddíly táboøily a pracovaly, nìkteré
dokonce jetì v létì o rok pozdìji. Rok
1970 prakticky znamenal konec èinnosti. Nìkterým vedoucím, kterým bylo líto
dìtí a nali pochopení napøíklad v turistických oddílech, se v omezené míøe ilegálnì daøilo uplatòovat nìkteré skautské
metody, ale vystavovali se nebezpeèí politického tlaku a existenènímu èi dokonce
trestnímu postihu. Skautské vlajky a symboly zmizely v domácích skrýích. V roce
1972 umírá nestor náchodského skautingu Táta Dvoøáèek. Jeho urnu ukládáme
do skály v Pekelském údolí v blízkosti jeho
chaty. To ovem, tak jako vechnu èinnost skautù, registruje StB. To neplatí jen
pro náchodské èinovníky, ale pro celý
okres. Zvlá intenzivnì se zajímají
o bývalého okrskového velitele Jiøího imánì, který po ztrátì svého uèitelského
zamìstnání a léta trvající perzekuci umírá za ne zcela vyjasnìných okolností na
noèní smìnì v cihelnì v Miskolezích.
Neuskuteènila se výstavba skautského
areálu s klubovnami a høitìm v Tichém
dole, kde dnes stojí zimní stadion, výslechy StB a profesní ikanu zaili i jiní èinovníci.
Trvalo dalích 20 let, ne skautské klubovny znovu oily. Odela generace pøedváleèných skautù, proøídly øady èinovníkù z let pováleèných. V listopadu 1989
se vak znovu seli zbylí pìtaètyøicátníci a osmaedesátníci, aby dali impuls
a pomohli náchodský skauting znovu oivit a tak, jako v mnoha dalích místech
v republice, umonit dìtem a mladým lidem poznat a ít ideu skautingu s láskou
k pøírodì, respektem k morálním hodnotám v ivotì jedince a spoleènosti, odpovìdnosti k sobì a k blinímu, pøihláení
se nejen k vlastním právùm na svobodný
ivot, ale i povinnostem, odolávat svodùm
konzumní spoleènosti, uèit se, ít plný
a dùstojný ivot a být prospìný svému
okolí. Takto svùj skautský slib pochopili
i prezident Václav Havel, ústavní soudce
Vojtìch Cepl, ombudsman Otakar Motejl,
øada známých i neznámých osobností,
které se ve svém osobním ivotì i v ivotì
veøejném hlásí a øídí ideou skautingu.
Ing. Jindøich Bradna

Kvìtnová výroèí

Kvìten je mìsícem lásky, 1. máj
svátkem práce (doufejme, e té poctivé, která dobro plodí), v Náchodì
býval ztotoòován s vùní eøíku ze
zámeckého kopce. Pod zámkem byla
pøed 280 lety postavena barokní budova dìkanství, v ní 11. 5. 1852 zemøel náchodský dìkan, obrozenecký
knìz P. Josef Regner. Zaslouil se
o mnohé, mj. o osázení zámeckého
kopce keøi a stromy. Pøed sto lety,
6. 5., zemøel historik, pedagog a spisovatel Jan Karel Hrae, èlovìk mnoha
zásluh, autor Dìjin Náchoda a mnoha
dalích prací. (V minulém zpravodaji
o nìm píe dr. Sádlo.)
Dne 1. 5. 1867 zemøel houslaø, kantor a písmák Vìnceslav Metelka, pøedobraz Raisova uèitele Èíka ze Zapadlých vlastencù. Tam Rais (podle skuteènosti) píe, e se øemeslu uèil
i u nás: V Náchodì jsem mìl známého
hodináøe, ... povìdìl mi, e právì jeden náchodský hotovitel pian, klavírù, kytar a houslí potøebuje truhláøe,
... neli uplynula hodina, stál jsem ve
veliké dílnì pøi práci. Dne 28. 5. 1882
se narodil novináø F. K. Zachoval, redaktor a vydavatel Náchodských listù, v nich po dlouhá léta peèlivì zachycoval dìní v naem mìstì i regionu. U tøicet let uplyne 27. 5. od úmrtí
nezapomenutelného sbormistra, zpìváka i uèitele Augustina Ptáèka, 26. 5.
pak pìt let od úmrtí PhDr. Jaroslava
Suchého, dlouholetého øeditele náchodské knihovny a pøedního pøedstavitele náchodského kulturního ivota, iniciátora mnohých akcí a autora øady
publikací (napø. Náchod, to krásné mìsto Kostelec).
Obnovené zøízení zemské, které po
Bílé hoøe povolovalo jen katolické náboenství a znamenalo nucenou emigraci nekatolíkù a tím i znaèné èásti èeské
inteligence, zaèalo platit v Èechách
v kvìtnu 1627. Dne 17. 5. 1917 byl
vyhláen manifest èeských spisovatelù, v nìm se postavili za obnovu naí
èeské státnosti v dobì, kdy svìtová válka nebyla jetì zdaleka rozhodnuta. Do
konce války zbývalo jetì jeden a pùl
roku. Manifest podepsalo pøes dvì stì
spisovatelù, mezi nimi i bratøi Èapkové, na prvním místì Alois Jirásek. Dne
27. 5. 1942 byl v Praze proveden atentát na øíského protektora R. Heydricha, který po svém nástupu do funkce
pøedstavil plán na odstranìní èeského
národa ze støední Evropy. Dùsledky nìmecké pomsty dopadly na celou zemi.
Pøed jetì horími dùsledky ná region
zachránily schopnosti i odvaha policejního rady JUDr. Jana Chudoby. (AF)
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Z historie sportu v Náchodì

Èást 5  Lehká atletika

Atletika, tato královna sportù, vdy mìla v Náchodì své vyznavaèe. Sice nikdy nedosáhla masovosti napøíklad fotbalu ani v øadách
závodníkù ani v mnoství publika, co je ostatnì dáno charakterem tohoto sportovního odvìtví. Dobøe to vystihl jeden z referentù
o náchodském sportu pøed osmdesáti lety: Není zde té vánì
a lákadla pro diváka a hráèe. Lehká atletika vyaduje soustøedìní tìlesné i duevní síly, bez nároku na aplaus a popularitu. Je
èlovìku úèelem a nikoli hrou. Svými více ne dvìma sty èeskoslovenskými rekordy a padesáti mistrovskými tituly se vak atleti
a atletky z Náchoda øadí mezi nejúspìnìjí. Na jednu vyhrazenou
stránku ve zpravodaji se ani zdaleka nemùe vejít ve, co by stálo
za zaznamenání, proto se soustøedím jen na pár vybraných momentù.
Nìkolika obìtavým nadencùm se podaøilo zaèátkem dvacátých
let 20. století ustavit v rámci Sportovního klubu Náchod samostatný lehkoatletický odbor a zøízení høitì v Bìlovsi v roce 1926,
které slouilo zároveò i lehké atletice, pomohlo udret zájem veøejnosti. Je a s podivem, co vechno se pøi tehdejím èlenìní SK
Náchod na odbory a sekce pod hlavièku odboru lehké atletiky velo. Po celou dobu první republiky to byly vedle hlavní atletické
sekce jetì sekce plavecká, hokejová, volejbalová a enských sportù. Odbor byl jedním z nejagilnìjích a získal si èestné místo mezi
sportovními korporacemi nejen ve mìstì, ale i v celých východních Èechách. Dlouhou dobu byl pøedsedou odboru Bohumil Kratìna. Pro získání nových èlenù a objevení nových talentù pro jednotlivé lehkoatletické disciplíny byly pravidelnì poøádány tzv. nováèkovské nebo vyhledávací atletické závody, pøípadnì akce pøímo
nazvaná Nábor mládee do lehké atletiky. Soutìilo se v bìhu na
rùzné vzdálenosti, skoku do dálky a do výky, vrhu otìpem
a koulí a hodu diskem èi míèem s poutkem. Vdy se selo velké
mnoství bojechtivé mládee a témìø vdy se objevili talentovaní
jednotlivci. K výrazné organizaèní zmìnì dolo v roce 1941, kdy
se slouèily dosavadní Lehkoatletický a Zimní odbory SK Náchod
v nový silný Odbor Sportující Mládee SK Náchod. Sluèoval 8 sekcí: atletiku, hokej, házenou, krasobruslaøství, lyaøství, plavectví,
volejbal a stolní tenis. Odtud tedy ten trochu zvlátní a dvojvýznamový nový název SK Náchod OSM, pozdìji i v èastìji uívané
podobì SK Náchod8. Pøedsedou se stal E. Groh. Aktivita atletù ve

váleèných letech byla obdivuhodná a souvisela jednak s faktem, e
ve sportovní zdatnosti hledal národ urèitý zpùsob jak pøeít,
a konkrétnì v Náchodì i s faktem, e pøedváleèný projekt vybudování nového sportovního stadionu v Náchodì Na Hamrech doel
èásteèného naplnìní. Pøi pøíleitosti otevøení nové bìecké dráhy
uspoøádali atleti SKN8 25. kvìtna 1941 velké závody za úèasti
øady nejlepích východoèeských atletù. Na úspìchu náchodské atletiky v tìchto letech mìl velký podíl profesor reálného gymnázia
Jaroslav Reme. Díky jeho iniciativì se spojili náchodtí atleti
z SKN8, WK Habe, Staré Mìsto, DTJ a RG do jednoho spolku se
samostatným vedením, který pod hlavièkou SKN8 dával vem lepí monosti a záruky rozvoje. Po únoru 1948 pøela atletika s celým
SK Náchod pod Rubenu, dalí vývoj byl v rámci sjednocené tìlovýchovy stejný jako u ostatních sportù. Mimoøádných výsledkù
v celonárodním mìøítku dosahovala v 50. a 60. letech atletika
v oddíle Sokola v Bìlovsi. Pozdìji se pøestìhovala do ODPM a na
Hamra a pod vedením trenéra Miroslava Nováka získávala dalí
vavøíny.
Samostatnou kapitolou je stále populární silnièní bìh Hronov
Náchod. Poprvé tuto tra v tzv. nultém roèníku bìelo pìt èlenù
Sportovního krouku textilní firmy Eduard Doctor v Náchodì
v roce 1913. Jejich bìh vak brzy upadl v zapomnìní, a v roce
1928 zorganizoval Bohumil Kratìna pod poøadatelskou hlavièkou
lehkoatletického odboru SK Náchod regulérní první roèník tohoto
bìhu, který je dnes nazýván jeho jménem Memoriál Bohumila
Kratìny. Dne 13. kvìtna 1928 se na start trati dlouhé cca 8300
m vydalo za nepøíznivého poèasí 20 závodníkù. Závodilo se ve
dvou kategoriích  závodníkù a pøíchozích bez klubové pøíslunosti. Závod byl dotován krásnými cenami, které se rozdávaly na spoleèenském veèírku v restauraci U Kuklù. Nebyly putovní a tak je
moné, e se nìkde v rodinì závodníka Mizerovského z AFK Kolín a pøíchozího Schreibera z AFK Hronov nalézají jedineèné brouené køiálové poháry. Tradice bìhu mìla øadu pøeruení, témìø
pravidelnì se bìhalo v letech 19281937, 19401945, 1960
1961 a koneènì od roku 1972 dodnes. Za tu dobu se vystøídalo
mnoství organizátorù, závodníkù i divákù. Vem patøí dík za to,
e se v Náchodì stále bìhá jeden z nejstarích bìeckých závodù
v Èechách.
Mgr. Lydia Batecká

Náchodské atletky startují v r. 1956
v Olomouci.

Nìmecké sportovní slavnosti
na Hamrech v r. 1941.

Atletický oddíl Sokola Bìloves
v roce 1954.

* * *

Výborná diskaøka Marie Klozová.

Cíl tradièního bìhu Hronov-Náchod
v Náchodì.
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26. kvìten  Den s policií
Policie Èeské republiky, Mìstská policie v Náchodì a ÚAMK ÈR-BESIP poøádají dne 26. kvìtna 2007 od 9.30 hodin
na dìtském dopravním høiti v Bìlovsi
ji tradièní zábavný soutìní program pro
dìti Den s policií.
Dìti si zasoutìí o zajímavé ceny, zhlédnou ukázku bojového umìní policistù
a výcvik a zásah policejních psù. Svoji
techniku také pøedvede celý integrovaný
záchranný systém. K návtìvì dìtského
dopravního høitì srdeènì zveme dìti
vech vìkových kategorií. Upozoròujeme,
e cyklisté do 15 let musí mít pøi jízdì na
silnici i po dìtském høiti na hlavì ochrannou pøilbu.

Mezinárodní den Romù
V sobotu 7. dubna se na náchodském
námìstí slavil mezinárodní den Romù.
Datum vzniklo pøi zaloení Mezinárodní
romské unie (International Romani Union) 8. dubna 1971 v Londýnì, proto
8. dubna. Od roku 1990 se slaví kadoroènì, byl ustanoven na 4. kongresu Mezinárodní romské unie ve Varavì. Romové
v Náchodì slavili den pøehlídkou romské
hudby a písníèek. V programu se prezentovaly té taneèní soubory dìtí, které navtìvují Komunitní centrum v Kladské
ulici.
L. Galba

Na základì øady dotazù a pøání
bude opakována výstava poèítaèovì
zpracovaných fotografií doplnìných
krátkým doplòujícím textem o pøedváleèných opevnìních, ale hlavnì
o tragických kvìtnových událostech
roku 1945 v Bìlovsi. Sbírka bude
doplnìna o novì získané snímky
k dané tématice, zachycené i na CD.
Výstava se bude konat v bìloveském
hotelu Bonato
v nedìli 6. kvìtna 2007
od 10 do 18 hodin
a v úterý 8. kvìtna 2007
od 10 do 18 hodin
Srdeènì Vás zve autor
Antonín Samek  bìloveský kronikáø

Svátek sousedù
opìt v Bìlovsi

Tento svátek se slaví na popud Evropské unie v celé Evropì, vloni u
také v ÈR. Smyslem akce je, aby se
pøátelsky seli lidé z jednoho èináku, ulice, obce u kohokoliv a vylepili vzájemné vztahy pøátelským posezením. Osadní výbor v Bìlovsi chce
pøispìt akcí k této mylence a zve
vechny zájemce i s dìtmi

PUMPA`Sdruení pøátel obce Malá Èermná
zve vechny zájemce
na vycházku (vyjíïku) po
obci Czermna, døíve tzv.
Velká nebo Nìmecká Èermná a po obci Pstr¹¿na (Strouný). Prùvodcem po historii, pamìtihodnostech
a pøírodních zajímavostech bude rodák
z Velké Èermné pan Jiøí Pavlíèek ze ïárek. Vycházka (vyjíïka) se bude konat
v sobotu dne 26. kvìtna 2007 od 13.00
hodin. Sraz vech zájemcù bude u hranièního pøechodu mezi Malou Èermnou
a Czermnou. Akce navazuje na vycházku konanou v øíjnu minulého roku, která byla vìnována jen obci Czermna
a skonèila u Památníku tøí kultur. Na
kvìtnové vycházce sice znovu projdeme
významná místa v Czermne, ale více prostoru dostane úsek CzermnaPstr¹¿na.
Po loòských zkuenostech chceme umonit
úèast i starím zájemcùm, které odradila
délka vycházky. K dispozici bude mikrobus, který umoní úèast na akci i tìm,
kterým ji nohy dobøe neslouí. Blií

Výstava fotografií
o bìloveských událostech
roku 1945

informace najdete na naich internetových
stránkách www.pumpa-malacermna.cz
nebo na tel. 602 839 374. Na toto telefonní èíslo je tøeba zavolat také kvùli rezervaci místa v mikrobusu. S mikrobusem
budeme mobilnìjí i v pøípadì, e nebude
úspìná nae snaha o povolení pøechodu
státní hranice mezi Strouným a ïárkyDoly. Vìøíme, e se vycházka setká
se stejným zájmem jako loni a e si z ní
odnesete spoustu informací a záitkù. Tìíme se na vai úèast.
Zároveò vám oznamujeme, e dne 16. 6.
2007 poøádá sdruení Pumpa ve spolupráci s Mìstským úøadem Hronov oslavu
115. výroèí zaloení Obecné koly v Malé
Èermné. Pøi této pøíleitosti bude v obci
uspoøádána výstavka historických materiálù, je se sdruení Pumpa podaøilo
k tomuto tématu shromádit. Více informací k oslavì najdete na naich internetových stránkách a také v pøítím èísle
zpravodaje.
Eva Pumrová

ve støedu dne 30. kvìtna
od 17 hodin do kavárny
hotelu Bonato v Bìlovsi
Zhlédnete:
 krátké recitaèní a hudební pásmo
ákù Z Bìloves
 vystoupení kouzelníka
DUO KARLOS
 debatu o aktuální problematice
Bìlovse s pozvanými hosty
 vyprávìní o historii lázní,
které s diapozitivy provede
kronikáø
 pøátelské posezení
a povídání sousedù
pøi dobrém jídle a pití
Pøijïte si s námi zavzpomínat
a pobavit se!
Antonín Samek

Státní zámek v Náchodì
poøádá 8. 5.  16.00 hod.

Hudební slavnost
na III. nádvoøí nad medvìdáriem
v podání dechového orchestru
ze ZU Police nad Metují
Správa zámku
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Jak se budí patná nálada?

Úvaha studentky Jiráskova gymnázia v Náchodì Pavly Recinové
Do pondìlního rána vstávám vdycky potichu. Z nebe se sype
sníh; vypadá to, jako kdyby nikdy nemìlo pøestat. Budík mi
køièí u ucha. Je pùl sedmé. Venku slyím tátu, jak vymetá
sníh, potom si zpátky domù pøijde pro svaèinu, utrousí nìkolik
neradostných poznámek o poèasí, o svìtì, o práci, o lidech
a odjídí do práce.
Mraèno nedoèkavcù na zastávce. Vichni mají jediný cíl: a
pøijede autobus, musí se prodrat dovnitø za kadou cenu. U
teï je ale jasné, e autobus je nepobere. Stojícího davu se
zmocòuje panika a nervozita pøeskakuje z jednoho na druhého jako mor. Protáhlé edé oblièeje nahlas oddychují, ale mlèí.
Natvanì promýlejí taktiku, jak být v inkriminovanou chvíli
rychlejí ne ten druhý. Stojím mezi nimi a jako by mne zachvacovala ta blbá nálada. Autobus pøijídí, je ho vidìt u
z dálky v silnièním zrcadle. Neplatí ádné poøadí  starí, mladí,
kdo tu byl døív, kdo pøiel pozdìji  vichni tam musí. Øidiè
se zlobí.
První hodina ve kole patøí matematice. Profesor pøichází
s nezpochybnitelnou mrzutostí v oèích a tosem opravených
písemných prací. Jeho ctiádostí je uèinit z nás spí matematiky ne lidi. Rád by nás zasvìtil do svého umìní, ale nedaøí se
mu pøedat nám svou ohnivost i rytmus. I on se zlobí. Mé srdce
burácí jako bitevní buben. Jsem pøipravena na nejhorí. Ètyøi, odsekne koutkem úzkých, témìø neexistujících rtù.
Rozuzlit problém patné nálady se povede jen málokomu,
ale zcela zøejmì nevymizí nikdy. Jak se budí patná nálada, ví
kadý z nás. Kolikrát a jak èasto jsme by jen pomysleli: Nemám chu s tebou mluvit a poslouchat tì. Sedni si zpátky na
místo, nebo se rozèílím! Jdi k èertu a dr u zobák. Moje trpì-

Miss panenka 2007

Dìti z tøiceti osmi kol, dìtských domovù, domovù mládee, ale i obyvatelé
domovù dùchodcù Královéhradeckého
kraje pomohou zachránit 683 dìtí z rozvojových zemí.
Pøesnì tolik panenek odevzdají pracovníci Èeského rozhlasu Hradec Králové
zástupcùm Èeského výboru UNICEF pøi
slavnostním setkání v úterý 19. 6. v sále
Filharmonie Hradec Králové jako výsledek
II. roèníku projektu Miss panenka. Jeho
smyslem bylo oslovit koly, dìtské domovy, domovy mládee a domovy dùchodcù
v naem regionu s ádostí o vytvoøení
panenek, které budou prodávány za 600
Kè. Pøesnì tolik stojí prooèkování dìtí
v rozvojových zemích proti esti hlavním
dìtským nemocem.
Vechny nás mile pøekvapil a potìil
velký zájem o tuto akci, øíká øeditel
Èeského rozhlasu Hradec Králové Mgr.
Jiøí Kánský. Jako pøedseda komise bude
mít nelehký úkol vybrat panenku, která
získá titul Miss panenka 2007. V Náchodì se do projektu zapojily Z Babí a Z
Komenského ulice.
Akce se koná za podpory akciové spoleènosti Východoèeská plynárenská
 (èlen skupiny RWE).

livost má své meze! Tak dost! Ta vìc je úplnì k nièemu! Neumí
pozdravit?!
Jsem to jetì vùbec já? Kde se to ve mnì bere? Co vstoupilo
mezi mì a ivot? Naè ten hnìv? Do nového dne se probouzíme
s pokraèujícím pøíbìhem. Do jisté míry tedy záleí na pøíbìhu,
na tom, jaké nese poselství: radostné èi neradostné, nebo radost v nás je útoèitìm, a ne místem, kde teèe krev. Proè svoji
energii neinvestujeme spí ne do hnìvu do pìstìní radosti?
Monou pøíèinu lze nalézt v dobì odvìké. Ubìhla nesmírná øádka let od doby, kdy pøedchùdce èlovìka slezl ze stromu, zaèal
vnímat své okolí a pøizpùsobovat si je ke svému ivotu a bydlení. V jeho mylení nastal zlom, kdy se podíval nahoru, odkud
slezl, na vesmír a na hvìzdy. Od tìch dob udìlal èlovìk obrovský pokrok ve vìdì, v umìní, literatuøe, komunikaci. Vidìl Zemi
z Mìsíce, prozkoumal nejhlubí místo pod hladinou oceánu, vystoupal na nejvyí vrchol svìta. Zdokonalil témìø ve. Na svou
dui vak trochu pozapomnìl. Èas pøemìnil v peníze, zdraví
v nehodnotu, vztahy na obtíná pouta, jazyk v prach. Nechává
sebou cloumat okolnostmi, které a priori povauje za nepøíznivé: sníh, dopravní zácpu, patnou známku ve kole, na které
pramálo záleí.
Je naèase udìlat radikální øez a zmìnit poselství svého pøíbìhu. Nedìlat práci pro peníze, ale pouze z radosti, která probouzí obdiv k celému svìtu. Vyprávìt o vedních vìcech s nevedním nadením, s velikou výøeèností hodnou bohatého èlovìka.
Nebát se setkat s pohledem druhých lidí; vdy i oèi si mají co
øíct. Dát si do bondovského roku nula nula sedm závané
pøedsevzetí: do pondìlního rána u nebudu vstávat potichu.
Jedna ze soutìních prací letoního roèníku NPS.

Mìsto
Rtynì v Podkrkonoí
a Obèanské sdruení
maoretky Hranice
organizují

MISTROVSTVÍ ÈR
V MAORETKOVÉM SPORTU
semifinále skupin BATON
Rtynì v Podkrkonoí
26. kvìtna 2007
PROGRAM:
9.0012.00
Soutì v pochodovém defilé
na Námìstí Horníkù
14.00
Slavnostní zahájení v areálu Na Rychtì
14.1517.00
Soutì v podiových sestavách
Po skonèení soutìe vylosování cen pro
diváky a vyhláení výsledkù s ocenìním
nejlepích maoretkových skupin.

Projekt LUCAS 2007

V první polovinì roku 2007 bude probíhat na celém území Èeské republiky
zpracování projektu LUCAS 2007. Jedná
se o terénní prùzkum statisticky rozmístìných bodù a následné zjitìní zpùsobu
vyuívání pùdy spolu s druhem krajinného
krytu.
Projekt je vyhláen Evropskou komisí
EUROSTAT a probíhá ve vìtinì zemí
Evropské unie. V Èeské republice bude
terénní etøení provádìt firma GEODIS BRNO, spol. s r. o.
Cílem zprávy je informovat veøejnost
o tomto projektu a usnadnit tak práci terénním pracovníkùm, kteøí budou vykonávat prùzkum v èasovém rozmezí kvìten a èerven roku 2007 po celé ÈR,
eventuelnì se vyvarovat pøípadných konfliktù s vlastníky pùdy pøi hledání jednotlivých bodù v terénu (vstup na pozemek,
zjitìni plodiny). Zemìmìøièi se budou
pohybovat v terénu s pøíslunou akreditací a do získaných dat nebudou zahrnuty ádné informace o vlastnících. Jde pouze
o získání údajù o zpùsobu vyuívání pùdy
a jejího krajinného krytu.
Ing. Milo Sedláèek, project
manager, GEODIS BRNO, spol. s r. o.
Tel.: 538 702 038
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* * * INFORMACE Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU * * *
Nedejte si ujít Den s Primátorem
 sobota 19. kvìtna 2007
Den s Primátorem (tradièní Den otevøených
dveøí Pivovaru Náchod, a. s.) probìhne letos
v areálu pivovaru v sobotu 19. kvìtna od 10 hodin. Návtìvníci mohou opìt oèekávat rozmanitý kulturní a doprovodný program, jeho hlavní èást zahájí ve 13 hod. vystoupení dívèí instrumentální skupiny INFLAGRANTI hrající na elektrické housle
a violoncello. Následovat bude travestie show skupiny SCREAMERS (13.50 hod.), vystoupení rockové hudební skupiny GAIA
MESSIAH (14.45 hod.), zahraje východoèeská minidechovka
NÁLADOVKA  kapelník Jan Dostál, zpìvaèka Zorka Jandová
(15.55 hod.), nestárnoucí moravská skupina ARGEMA (17.50
hod.) a program zakonèí jako ji tradiènì styl country a to
skupina RODEO (18.15 hod.). Dopolední program zpestøí dalí
hudební skupiny  od 10 hodin to bude hradecká pop skupina
SORRY BAND, od 11 hod. jièínská beatová skupina Smradlavý
hraèky a od 12 hod. broumovská skupina LEDVIN STONES.
Od 13 do 14 hodin probìhne v areálu i autogramiáda hereèky
MARKÉTY HRUBEOVÉ, která se stala patronem loòské novinky piva English Pale Ale. To samozøejmì bude také moné
ochutnat v jeho èepované podobì a v tìchto dnech pøichází na
trh i v podobì dárkového balení (obsahuje 6 ks nevratných
lahví 0,33 l). Pro pøíchozí vech vìkových kategorií jsou pøipraveny soutìe, mohou absolvovat exkurze do výrobního zázemí pivovaru s odborným výkladem (od 11 do 16 hodin) nebo
si pøípadnì odnést nìkterou cenu z tradiènì velké a pestré
pivovarské tomboly. Úèastníci si samozøejmì pochutnají na pivu

(vèetnì kvasnicového a vícestupòových speciálù) a toèených limonádách Primátor, grilovaných kuøatech, uzeninách a dalím
rozmanitém obèerstvení. I tento rok je moné vyuít k dopravì
zvlátního vlaku  Expresu Primátor  na trasách Jaromìø
Náchod a HronovNáchod. Ukonèení akce se pøedpokládá okolo 19.15 hod. Dalí podrobnosti vèetnì jízdního øádu pivovarského expresu se dozvíte na plakátovacích plochách.
Pøijïte se proto v roce, ve kterém (8. dubna) uplynulo 135
let od poloení základního kamene pivovaru (viz dále), do svého
mìstského pivovaru podívat. Akce se koná za kadého poèasí
a vstup je jako vdy zdarma  srdeènì Vás k návtìvì pivovaru
zvou vichni jeho zamìstnanci.

135 let od poloení základního kamene
náchodského pivovaru

8. dubna roku 1872 dolo k poloení základního kamene
mìstského pivovaru v Náchodì. Po bohoslubì v kostele sv.
Vavøince se èlenové mìstské rady, devítièlenné pivovarské komise (urèené pro zajiování pøípravných prací) a c. k. podkrajského z Nového Mìsta nad Metují odebrali na stavenitì na tzv.
Skalce nad øekou Metují, kde byla øíkána hesla a klepalo se
tak, jak nám to zaznamenal kronikáø náchodské koly.
Samotnému aktu pøedcházela øada událostí. Tou rozhodující
se stal návrh mìstské rady na stavbu pivovaru pøednesený na
jednání mìstského zastupitelstva 30. èervna 1871 purkmistrem
Josefem Boøíkem. Po mnoha peripetiích a problémech  s realizací
vlastní výstavby èi jejím financováním nebo s urèením, zda budoucí pivovar má být pronajmut èi provozován v reii samotného mìsta  mohli náchodtí obèané ochutnat první várky piva
ji v posledním kvartále roku 1873. První várka piva se toti
v novém pivovaru zaèala vaøit 3. øíjna 1873 sládkem Antonínem Lutzem a jetì v øíjnu 1873 bylo uvaøeno celkem 17 várek, z toho 10 várek 10° piva a 7 várek 11° piva. V první fázi
existence pivovaru (tj. cca do konce 19. století) se vaøilo hlavnì
10° a 11° pivo, vícestupòové (12° a 13°) se vaøilo jen málo
 hlavnì pøed Vánocemi a Velikonocemi.
Chránìná znaèka Náchodský Primátor (v souvislosti s výrobou
12° tmavého piva)  pøedchùdce souèasné známky PRIMÁTOR
se zaèala v tehdejím Obecním pivovaru Náchod pouívat a v roce
1935. Dnes je pivovar po rozsáhlých rekonstrukcích a svým
vybavením patøí technologicky mezi nejmodernìjí pivovary naí
republiky.
(FM)

Máte rádi tradièní øemesla?
Potom urèitì pøijïte v sobotu 19. kvìtna na ji tøetí
roèník akce poøádané pod názvem Hlinìná Bìloves.
Pøed keramickou dílnou pana Hlináka
a Z Bìloves bude celý den runo.
Tradièní øemeslníci pøedvedou svou zruènost, levnì
budou prodávat své výrobky, k tanci a poslechu zahraje
hudba a bude i dostatek obèerstvení.
Dìti si mohou vyzkouet práci na hrnèíøském kruhu
a vyhrát v soutìích.
Na slavnost dojdete procházkou pøes Montaci
od pivovaru, kde budou souèasnì probíhat slavnosti piva,
za pùl hodiny. Tìíme se na Vás!
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EKOutek
Zdroj energie,
který se vyplatí vyuít
Stále více se v médiích
veho druhu skloòují nejrùznìjí pojmy
týkající se zásob, efektivního vyuití
a pøedevím cen ropy, uhlí, elektrické energie a zemního plynu. Lidstvo hledá odpovìdi na otázky jak sníit svoji závislost
na stále ubývajících zdrojích fosilních
energií a zároveò jak sníit mnoství kodlivých látek v ovzduí, které zpùsobují
nejen váné zdravotní problémy lidí, ale
zøejmì i globální oteplování. Na sloité
otázky nejsou jednoduché odpovìdi.
Jedna odpovìï se ale nabízí sama  slunce. Odhaduje se, e tento úchvatný zdroj
energie vyzáøí na planetu Zemi za tøi hodiny tolik energie, kolik lidstvo spotøebuje za celý rok!
Vyuívání konzervované sluneèní
energie  uhlí a ropy umonilo prùmyslovou revoluci a související technologický
rozvoj nebývalé intenzity. S postupným
ztenèováním zásob fosilních paliv a zvyováním souvisejících bezpeènostních rizik se pøed èlovìka dostává do popøedí
nová výzva  nauèit se dobøe a efektivnì
vyuívat i pøímé sluneèní záøení. Vývoj
v oblasti tìchto technologií je proto dnes
jedním z nejrychleji rozvíjejících se oborù lidské èinnosti. Zamìøuje se pøedevím
na zvyování úèinnosti pøemìny sluneèního záøení pøímo na elektrickou energii
a její akumulaci.
Jsou vak i jiné monosti vyuívání sluneèní energie, které kromì úspory neobnovitelných zdrojù energií znamenají ve
svém dùsledku sniování mnoství imisí
toxických látek v ovzduí. Pro vlastníky
domù a bytù to v neposlední øadì znamená i úsporu penìz. Existují dostupná zaøízení pro velmi úèinné získávání tepelné energie, kterou lze vyuít pro ohøev
teplé uitkové vody a pøípadnì i pro vytápìní v pøechodném jarním a podzimním
období. V letním období, kdy se ve sluneèných dnech zvyuje riziko fotochemického smogu, pak mùe plynový nebo elektrický bojler zùstat v neèinnosti a vodu
zdarma ohøívá slunce.
Pøipomínáme, e na realizovanou instalaci zaøízení je moné získat dotaci
od Státního fondu ivotního prostøedí
(www.sfzp.cz) a také od Mìstského úøadu Náchod (www.mestonachod.cz) v rámci
Programu pro podporu ivotního prostøedí. Uzávìrka pøíjmu ádostí bude na podzim 21. záøí 2007. Více informací mùete získat na výe uvedených internetových stránkách nebo na odboru ivotního
prostøedí v Palachovì ulici (R. Èesenek,
tel./fax 491 405 462,
e-mail: radomir.cesenek@mestonachod.cz
odbor ivotního prostøedí

Osazování parèíku za supermarketem Albert
Dne 12. dubna 2007 probìhlo osazování parèíku za supermarketem Albert.
Novì zde bylo vysazeno est jehliènatých
a dva listnaté stromy. Tato akce probìhla za pomoci studentù Jiráskova gymnázia Náchod pod vedením pana Mgr. Jana
Jeka.
Tímto bych chtìla jménem mìsta Náchoda podìkovat vem studentùm, kteøí
se na výsadbì podíleli!
Tìíme se na dalí spolupráci.
Barbora Müllerová, DiS.  odbor P

Jak dlouho vydrela Bìloves èistá?
Èas úklidu po zimì je tu a s ním i letitý problém, co s veøejnì pøístupnými pozemky, které se k nelibosti ná vech
v jarních mìsících stávají jedním velkým
smetitìm. Patøí mezi nì také soukromé,
státní i mìstské pozemky kolem silnic na
hranièním pøechodu v Bìlovsi. Hrùza jímala kadého, kdo tudy proel nebo projel jetì týden po Velikonocích. Od pátku
tomu bylo jinak, nebo stovka ákù Z
Komenského ze estých tøíd se svými
uèiteli parcely vyèistila od vekerého nepoøádku a naplnila vím, co odpadne z ruky
ignorantùm, jeden velkoobjemový kontejner a nìkolik dalích pytlù. Chudák majitelka jednoho z pozemkù, která mìla
snahu zjednat nápravu sama. Kdy se jí
to koneènì zdaøilo, pozemek zùstal èistý

snad jen nìkolik hodin a øidièi z jedoucích
èeských kamionù ji hned obdarovali igelitovými pytlíky od svaèiny se zbytky rohlíkù!
Kdy ètete tyto øádky, je u moná situace na hranicích podobná té kritizované Pøesto chceme touto cestou podìkovat koláèkùm za odhodlání s jakým se
pustili do úklidu a za to, e jim 13. dubna v teplém sluneèném dopoledni vydreli
síly a ke køiovatce kpt. Jaroe. Chceme vìøit tomu, e právì oni rozíøí malé
øady tìch, kteøí plastový pytlík nejene
z okna auta nevyhodí, ale nezùstanou
lhostejní ani v pøípadì, kdy se k takovému
konání rozhodl nebo bude chystat nìkdo
jiný.
Jaroslav Rohulán

Hodí se Vá pes na canisterapii?
Tìm z vás, kteøí èetli ná minulý èlánek ve zpravodaji a teï pøemýlí, jestli
se jejich pes hodí èi nehodí na canisterapii, vysvìtlíme základní pravidla zkouek
canisterapeutických psù. Canisterapii
mùe dìlat jakýkoliv pes bez rozdílù rasy
a velikosti, ale musí být ovladatelný, tj.
musí mít základní poslunost a musí být
naprosto neagresivní. Zkouky nejsou tìké, zkuený rozhodèí u pøi prvním kontaktu se psem ví, jestli je pes vhodný na
canisterapii èi není. Poslunost se zkouí
jak na vodítku, tak bez vodítka. Agresivita a povaha psa se zkouí rùznými zpùsoby  pes je mírnì tahán za ui, packy,
ocásek, nesmí mu vadit, kdy se na nìj
najednou vrhne tøeba i 10 lidí a kadý si
ho chce hladit, nesmí být bázlivý, nesmí
mít strach z rámusu nebo z rùzných vùní,
nesmí se bát invalidních vozíkù a holí,
musí si umìt vzít nabízený pamlsek velmi opatrnì a hlavnì, se svým pánem (psovodem) musí tvoøit tým.
Nae zkouky nejsou pro psy a jejich
psovody traumatizující, nezkouíme, co pes
vechno vydrí, ale chceme, aby se pes
mohl na svého psovoda spolehnout, aby

mìl k nìmu dùvìru a poslouchal ho
z lásky a ne ze strachu. I nai psovodi
musí projít prokolením. Musí vìdìt, co
si mùou ke svému psovi dovolit, jak reaguje na nìkteré vìci a co pes tøeba nezvládne. Psovod musí vìdìt, kdy u toho
má pes dost a kdy je èas odejít.
Protoe chodíme hlavnì k postieným
lidem, k lidem starím nebo k dìtem,
musíme také my vìdìt, jakým zpùsobem
s tìmito klienty pracovat, jaké cvièení
napøíklad zvolit. I k tomu slouí kolení
Cantes, kde si psovodi vymìòují své poznatky a zkuenosti. Více najdete na naich stránkách www.cantes.info.
J. Erlebachová, CANTES Náchodsko
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Program v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  kvìtenèerven
SO 12. 5.
8.0021.00
Mistrovství Èeské republiky jednotlivcù mui  kvalifikace 48 hráèù
NE 13. 5.
8.0012.00
Mistrovství Èeské republiky jednotlivcù mui  finále 16 hráèù
SO 2. 6.
8.0017.00
34. roèník turnaje veteránù

Mui SKK Primátor Náchod obhájili titul mistra Èeské republiky
Husarský kousek se podaøil kuelkáøùm SKK Primátor Náchod, kteøí obhájili titul
mistrù Èeské republiky. Pìt titulù v øadì v kategorii muù se dosud nepodaøilo ádnému klubu u nás. Pokud zalistujeme v historii náchodského sportu, podobného úspìchu
dosáhly v pováleèných létech hráèky Èeské házené Rubeny Náchod.
Na letoním titulu se podíleli hráèi Ladislav Beránek, Jaroslav Hava, Ondøej Sobèák, Martin Kováø (vedoucí drustva), Roman Straka, Petr Holý (hrající trenér)
a Michal Jirou. Poslední jmenovaný se také stal nejlepím hráèem I. ligy a jeho
výkony neunikly trenérovi reprezentace ÈR Jaroslavu Slabákovi, který jej zaøadil do
svého kádru na letoní Mistrovství svìta. Úspìnou sezonu mìlo i rezervní drustvo
SKK Primátor Náchod B, které zvítìzilo ve své skupinì III. ligy a postoupilo do II.
ligy. Na tomto úspìchu se podíleli tito hráèi: Milan Gajdo, Zdenìk Maøák, Jan Horn,
Petr Trudiè, Tomá Adamù, Tomá Jirout, Tomá Majer a Viktor Broek.
Náchodtí kuelkáøi tak znovu potvrdili, e jsou ji øadu let nejúspìnìjím klubem
nejen v naem mìstì, ale i v celém Královéhradeckém kraji. Také popularita kuelkáøského sportu v Náchodì výraznì stoupla. Svìdèí o tom i nìkolikrát zcela zaplnìné
hleditì skvìlými diváky, ale i poèet startujících drustev v tradièním turnaji pro
neregistrované. V nìm se po dobu tøí zimních mìsícù vyívá ve sportovní aktivitì
vdy kolem pìti set hráèù a hráèek z celého okolí. Nelze pøehlédnout ani kvalitní
funkcionáøe klubu, kteøí s velkým úspìchem dokázali organizovat dosud nejvìtí akci
v naem mìstì a to Mistrovství svìta juniorù v roce 2005.
Frantiek Majer st.

5 okol

nabízí v roce 2007

V pøedelém èísle jsme zveøejnili seznam oddílù sokolské vestrannosti,
ve kterých nabízí Sokol pohybové aktivity vem vìkovým kategoriím a tìm, kteøí chtìjí sportovat jen rekreaènì. V nabídce nyní pokraèujeme informacemi
o tìch oddílech, které jsou registrovány
u pøísluných sportovních svazù. Nejdelí tradici má oddíl sportovní gymnastiky en, který si vybudoval pevné místo
a dobré jméno jak v Èeské republice, tak
v ÈOS. Veobecnì se ví, e dìvèata
z Náchoda jsou kandidátky reprezentace.
O dìvèata se stará celou dobu trenérka
Míla Vejrková.
Za dobu trvání oddílu u dìvèata vybojovala øadu titulù mistryò ÈR  v roce
1999 drustvo juniorek ve sloení olcová, Dostálová, Trojovská a ivná získalo
na MÈR v Ostravì titul mistryò ÈR
a v roce 2000 v Pelhøimovì 3. místo. Titul mistrynì ÈR vybojovala v roce 2003
také Káa Dostálová na kladinì a v roce
2004 Mía Adamù na pøeskoku. Sportovní gymnastika je velmi nároèný sport. Má
ètyøi disciplíny a ani jedna se nedá oidit.
Pøeskok vyaduje rychlost a odraz  obojí
se musí nacvièovat. Bradla vyadují vih

a sílu, kladina chce zase rovnováhu a koordinaci pohybu, akrobacie pak obratnost,
orientaci v prostoru a ladnost. Ve dohromady je døina.
Dobré výsledky dosahují dìvèata
i v pøeborech ÈOS. Tereza Lantová obsadila v roce 2003 první místo a stala se
tak pøebornicí. Drustvo ve sloení Lantová, Cardová, Adamù obsadilo v Kladnì
druhé místo a v Praze tøetí. Adamù a imonová jsou èlenkami èeské reprezentace ákyò a pøipravují se na MÈR v kategorii kadetek.
Je koda, e se oddíl stále potýká
s nedostatkem trenérù, kteøí jsou potøeba pro nácvik. Proto jsou vítáni jako pomoc br. Kolísko z oddílu vestrannosti
a s. Páclová, která vede pøípravku. Mezi
nejlepí v této pøípravce patøí Pavlínka
Vejrková a Anièka Páclová. Vzhledem
k nedostatku trenérù jsou poèty dìvèat
omezené. Ta trénují 34x týdnì po 2,5
3 hodinách a pøípravka 12x po 2 hodinách týdnì. Kromì závodù se dìvèata
prezentují na veøejnosti, naposledy 24.
bøezna na Akademii v náchodské sokolovnì.

Házená
Rozlosování 1. liga mui  jaro 2007
SO 5. 5. 17.00 Náchod
Chomutov
NE 13. 5. 16.00 Sokolnice Náchod
SO 19. 5. 17.00 Náchod
Prostìjov

Pozvánka na výlet
Tìlocvièná jednota SOKOL zve na setkání, které poøádá Jiráskova upa Podkrkonoská na oslavu Dne osvobození
8. kvìtna.
Sraz je dopoledne po 10. hodinì v Kuksu,
kde je zajitìna prohlídka historického
areálu. Cesta bude dále pokraèovat do
irèe a Dvora Králové n. L. U Památníku pochodu smrti v Choustníkovì Hraditi vzpomeneme na obìti II. sv. války.
Navazujeme tak na srazy, které jsme
poøádali v minulých letech na Turovì
a na Zvièinì a oslavovali jsme tak výroèí
osvobození.
Pøesné informace o setkání najdete ve
vývìsních skøíòkách na sokolovnì, na
Praské ulici, na Plhovì nebo v sokolovnì
na tel. è. 491 423 380.
V. Zelená

Náchodtí tygøíci v Praze

Dne 17. 3. 2007 se konala soutì sokolských pódiových skladeb. Tato soutì
se uskuteènila v krásném prostøedí Tyrova domu v Praze. Vystupovali zde také
zástupci náchodského Sokola. Mezi nimi
i rodièe s dìtmi se skladbou Tygøíci.
Tygøíci Lucinka, Kristýnka, Anièka
a Davídek, kterým bylo v souètu pouhých
15 let, vystoupili se svými maminkami,
babièkou a tatínkem. Velmi rychlou skladbu o délce 1,5 min. odmìnili diváci bouølivým potleskem. Malí tygøíci nejen metali
salta dozadu, ale také podlézali na svých
pruhovaných tlapkách pod nohama rodièù, vykukovali na porotce a cvièili i rozcvièku.
Také dalí program byl velmi pestrý
a Tygøíci pociovali èím dál, tím vìtí únavu. Milým pøekvapením bylo vyhláení výsledkù soutìe. Tygøíci obsadili 1. místo
ve své kategorii a nehledì na únavu si
hrdì kráèeli pøevzít diplom a ceny. Dìti
za svùj výkon dostaly plyové pejsky.
Podìkování patøí zejména cvièitelce Evì
Trejbalové za obìtavou a nároènou práci
s touto kategorií cvièencù. Martin Horák
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kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù
M 2. 5. støeda 812 a 1317 hod. Výtvarné a floristické dílny. Hrátky s textilem (pro irokou pedagogickou veøejnost), Mgr. Jana Matouová, ZU Náchod
Mkvìten  termín bude upøesnìn  Mluvený projev  dùleitý rys osobnosti uèitele (pro irokou pedagogickou veøejnost),
Mgr. Jana Portyková, ZU Hradec Králové
M4. 5., pátek 914 hod. kola jako místo
setkávání. Známe dobøe své áky? (pro
irokou pedagogickou veøejnost), Mgr.
Jana aludová, Z Bernartice
M 4. 5. pátek 914 hod. kola jako místo setkávání. Bouráme mýty slovního hodnocení (pro pedagogickou veøejnost), Mgr.
Helena Turková, Z a M Pec pod Snìkou

M 7. 5., pondìlí 915 hod. Dramatická

výchova ve vzdìlávacím programu M
pokraèování (pro uèitelky M), Krista Bláhová, PdF UK Praha
M 9. 5., pondìlí 13.3017.30 hod. Ekoateliér. tíhlé pruhy (uplatnìní levných
odpadových materiálù ve výtvarné výchovì pro irokou pedagogickou veøejnost),
Jitka Horová, Ekoateliér
M 10. 5., úterý 1316 hod. Fyzika
v astronomii (uèitelùm fyziky a biologie
a dalím zájemcùm, fyzikální jevy pøi vzniku Zemì a ve vesmíru), RNDr. Martin
Macháèek, CSc.
11. 5., pátek 1114 hodin. Nové trendy
v tìlesné výchovì. Cvièení Ludmily Mojíové (praktický semináø pro irokou
pedagogickou veøejnost, Eva Otavová,
Callan club Liberec.
M 11., 12., 13., 18., 19. 5., pátky odpoledne, soboty celý den, nedìle celý den.
Zdravotní zotavovací akce (40hodinový
kurz pro irokou pedagogickou veøejnost,
zdravotníky letních táborù a kol v pøírodì), OS Èeského èerveného køíe Hradec Králové
M 15. 5., úterý 912 hod. Projevy osobnosti dítìte v jeho výtvarné tvorbì. Man-

Opodìná vzpomínka
na posledního pøedstavitele významné generace èeských typografù, kniních grafikù, hlavnì vak tvùrcù písem.
19. ledna letoního roku
zemøel Josef Týfa ve vìku
poehnaných 93 let. Rodák
z Bìlovse (nar. 5. prosince
1913) se od mládí vìnoval výtvarnému umìní, od konce
30. let se u v Praze podílel
na tvorbì reklamy a po válce se plnì vìnoval nejprve propagaèní grafice pro exportní firmy (napø. Centrotexu), byl výtvarníkem mnoha zahranièních
výstav. Souèástí jeho nebývalého talentu bylo vytvoøení mnoha
excelentních, dodnes pùsobivých a funkèních znaèek a logotypù. Jako dobøe pøipravený profesionál rozíøil svùj zájem o kniní
grafiku a výtvarnì formoval øadu edic krásné literatury i vìdeckých publikací pro øadu èeských nakladatelství. Zcela logicky a pøirozenì promýlel a domýlel kresbu a funkci písma,
stal se tvùrcem mnoha ocenìných písem, zcela osobitých, dodnes respektovaných a pouívaných. Nejprve se spolupodílel na
tvorbì antikvy Kolektiv (s Míkem a Dudou), pozdìji vytvoøil
velmi krásnou Týfovu antikvu, originální Juvenis a v neposlední
øadì Akademiku  písmové soubory nyní u v digitalizované
podobì. Pøínos èeské a svìtové typografii v díle Josefa Týfy je
nesporný, stálý a zùstává trvalou i vzpomínka na tohoto výjimeèného tvùrce, o nìm dr. Jiøí etlík napsal ...e jeho povahu
lechtí skromnost a nenápadnost, take není divu, e se brání
s úsmìvem tìm, kdo ho oznaèují za výsostného umìlce... co
podobnì a skromnì napsal Josef Týfa ve vzpomínce na pøítele
Oldøicha Hlavsu ve vzpomínkovém sborníku O. H. v roce 2005
a my rovnì nezapomeneme na J. T.
Jiøí Zhibo, Hronov

daly (pro uèitelky mateøských kol a kolních druin), MgA. Eva Kubelková, Pardubice
M 17. 5., ètvrtek 1215 hod. Matematika plná her (pro uèitele 1. stupnì Z),
RNDr. Eva Krejèová, CSc., PdF UHK
M 22. a 29. 5., úterky 1215 hod. Asertivita a stres (pro irokou pedagogickou
veøejnost). Lektor: PaedDr. Aneka Kmeová, Trutnov
M23. 5., støeda 1417 hod. Metodika chemie IV. Tvorba a vyuití didaktických testù (pro uèitele chemie), PhDr. Boøivoj Jodas, TU Liberec
M29. 5., úterý 1115 hod. Výtvarné techniky v praxi. Linoryt (pro uèitele výtvarné a estetické výchovy). Lektor: Mgr. Jiøí
Kuèík, ZU Dolní Újezd u Litomyle
M 30. 5., støeda 812 hod. Vybraná témata z psychologie a speciální pedagogiky. Budoucí úspìnost pøedkoláka (uèitelùm M a dalím zájemcùm), Mgr. Stanislava Emmerlingová, Turnov
M30. 5., støeda 1317 hod. Integrované
dítì v Z a individuálnì vzdìlávací program (pro uèitele pracující s integrovanými
dìtmi), Mgr. Stanislava Emmerlingová

Pøehled kulturních akcí
v kvìtnu 2007 v Regionálním muzeu v Náchodì
Jan Karel Hrae
výstava k 100. výroèí úmrtí pedagoga, archeologa,
historika a zakladatele muzea mìsta Náchoda
Od 2. do 26. 5. mohou návtìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu vìnovanou ivotu a dílu Jana Karla Hraeho,
zakladatele náchodského muzea. Vernisá probìhne 1. 5.
v 16.30 hodin. Otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí 912;
1317 hod., v sobotu 812 hod.
Kladské pomezí bez hranic
Ve dnech 27. 4. a 27. 5. si mohou návtìvníci v pøednákovém salonku a chodbì budovy muzea na Masarykovì nám.,
èp. 18 v Náchodì prohlédnout výstavu fotografií v rámci projektu Kladské pomezí bez hranic a desátého výroèí zaloení
obecnì prospìné spoleènosti Branka. Fotografie zachycují
turistické zajímavosti z nejrùznìjích míst Kladského pomezí.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarích
doloitelných projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost.
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì
pondìlí 912; 1317 hod. Organizované výpravy lze objednat
na tel. èísle 491 433 722, pøíp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Pevnost Dobroov
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást ès. pohranièního opevnìní z let 19351938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle 491 423 248 nebo na
adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01
Náchod, popø. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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Stomatologická pohotovost  kvìten
1. 5.
5. a

6. 5.
8. 5.
12. 5.
13. 5.

19. a 20. 5.
26. a 27. 5.
2. a 3. 6.

MUDr. Jan Klimek
Náchod
MUDr. Eva Vinterová
Náchod
MUDr. Anna Klikarová
Hronov
MUDr. Jarmila Vokùrková
Èervený Kostelec
MUDr. Boena Rysnarová
Èervený Kostelec
MUDr. Alena Zdrailová
Náchod
MUDr. Helena Ansorgová
Èervený Kostelec
MUDr. Frantiek Balský
Náchod

PROGRAM
kvìten 2007

Fitcentrum Déèko
Po

9.0010.00
19.0020.00
Út
9.0010.00
10.0011.00
16.0018.00
18.0020.00

posilovna pro eny
komunitní centrum
posilovna pro eny
posilovna pro eny
posilovna pro eny
posilovna veøejnost

Èeských Bratøí 407
tel.: 491 427 603
Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 421 920
Havlíèkova 377
tel.: 491 482 700
Vìtrník 720
tel.: 491 462 331
ul. Man. Burdychových 325
tel.: 491 463 237
Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 421 548
Sokolovská 317
tel.: 491 462 800
Komenského 319
tel.: 491 424 326

St

9.0010.00 posilovna pro eny
16.0018.00 posilovna pro eny
19.0020.00 komunitní centrum
Èt
9.0010.00 posilovna pro eny
14.0018.00 posilov. pro veøejnost
Pá 18.0020.00 komunitní centrum
So 18.0020.00 posilov. pro veøejnost
Ne 17.0019.00 posilov. pro veøejnost
Více informací o jednotlivých akcích poøádaných Domem dìtí a mládee Déèko
v Náchodì najdete na
www.deckonachod.cz.

Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v nedìli a ve svátek
vdy od 8.00 do 12.00 hodin.

Lékárenská
pohotovostní sluba
v obchodním domì Kaufland
dennì 720 hod., v nedìli 820 hod.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
ukonèilo svoji dalí, v poøadí ji 54.
divadelní sezonu. Dìkujeme vem malým i velkým divákùm, kteøí nám ji
tradiènì vìnují svoji pøízeò a návtìva loutkového divadla se v období sezony stává pravidelnou náplní jejich
sobotních odpolední. Velmi si toho váíme. Dìkujeme také tìm, kdo pøili
poprvé, protoe Vae ohlasy ukazují,
e se do divadla, pohádek a v pøípadì
dospìlých i do dìtství, budete rádi vracet.
Tìíme se na Vás zase na podzim.
Loutkáøi

KVÌTEN V Hopsáèku
2. 5.
16.30 hod. Malování Mandal s Ilonou Krunèíkovou
5. 5. 12.30 a 16 hod. Semináø pro zaèáteèníky i pokroèilé se SAHAR (Dana Minaøíková)
5. 5.
19.30 hod. Orientální veèer pøi svíèkách  urèeno iroké veøejnosti
(posezení s pøáteli pøi kávì, vystoupení bøiních taneènic)
9. 5.
16.30 hod. Zelené potraviny s paní Urbanovou
 povídání o prospìných potravinách
14. 5.
10 hod. PRACOVNÌ PRÁVNÍ A SOCIÁLNÌ PRÁVNÍ MINIMUM
s Mgr. Ivanou Spoustovou  tento semináø je souèástí projektu EU EQUAL
Pùl na pùl  rovné pøíleitosti en a muù, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem EU a státním rozpoètem ÈR
23. 5.
16.30 hod. Støíhání v Hopsáèku (ji tradiènì kadeønice zkrálí nae drobeèky...)
27. 5.
15 hod. Hopsáèkùv Den dìtí na høiti za kolou TGM
30. 5.
16 hod. Pletení z pedigového proutí
30. 5.3. 6.
Trollova bouda u Jánských lázní  vícedenní pobyt maminek s dìtmi
(poèet dní záleí jen na Vás)  chata vhodnì vybavená pro pobyt s malými
dìtmi v klidném prostøedí

Sledujte nae internetové stránky  www.hopsacek.ttnet.cz a vývìsky Klubu, kde
se dozvíte z podrobných letákù více informací k daným akcím. Pøípadnì volejte
na mobil 608 970 406. Tìíme se na Vás.
Kolektiv maminek z Hopsáèku

Pøímìstské tábory v Hopsáèku

Pro letoní kolní rok jsme Vám nabídli na letní prázdniny pro Vae dìti celkem pìt
pøímìstských táborù. Nabízíme poslední volná místa na tyto termíny:
1. PT
9.13. 7. 2007
Troseèníci
610 let
3. PT
23.27. 7. 2007
37 let
4. PT
6.10. 8. 2007
Záchrana princezny Julèi
37 let
Rezervace e-mailem hopsacek@seznam.cz, telefonicky 608 970 406 nebo pøímo
v Klubu. Blií informace naleznete na naich internetových stránkách
www.hopsacek.ttnet.cz.

www.detemproradost.com

kvìten 2007
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Ètvrtek 3. 5.14 hod.  Letem èeským svìtem (pøed 100 lety
a nyní). Posezení u videa s A. Polákovou.
Ètvrtek 10. 5.  14 hod.  Obrázky z pøírody jak je natoèil
na své video pan J. Rais z Velkého Døevíèe  pokraèování vyprávìní z bøezna t.r.
Ètvrtek 10. 5.  7.00 hod.  Zájezd Svazu dùchodcù: Hrádek
u Nechanic, zámek Kaèina, Kunìtická hora  blií informace
na samostatných letáècích (nìkolik volných míst, zájemci hlaste se na tel. è. 775 242 562).
Ètvrtek 17. 5.  14 hod.  Posezení u videa s A. Polákovou
 raloci  velký bílý  raloci tango z WALKARS CAY.
Ètvrtek 24. 5.  14 hod.  S. Hlaváè  pokraèování cestování po Chorvatsku: okolí Omie  po øece Cetinì  video s prùvodním slovem.

ICC Náchod
I v mìsíci kvìtnu má pro vás Informaèní centrum nìkolik
novinek a zajímavých upozornìní:
1. MAGNETY S NÁCHODSKÝMI MOTIVY  ICC nechalo nejen
pro turisty vyrobit tøi druhy magnetù na lednièku s motivy
 náchodský zámek, radnice, celkový pohled na mìsto. Jistì poslouí i jako zajímavý dárek pro vae známé a blízké v zahranièí.
2. prodej vstupenek na FRANTIKOVO ÈAROVÁNÍ S MAJDOU
 pøedstavení se uskuteèní 10. 6. 2007 ve 14.30 v divadle Dr.
J. Èíka v Náchodì, vstupné 120, 110, 100 Kè. 3. vstupenky na
KONCERT SKUPINY KABÁT  v Hradci Králové 8. 6. 2007
a Pardubicích 26. 6. 2007, cena 350 Kè. 4. vstupenky na FESTIVAL RESPECT SESSION 2007  23. 6. 2007 ve Valu u Dobruky, cena v pøedprodeji 150 na místì 200 Kè. 5. MAPY POLSKA
 rozíøili jsme nabídku turistických map polského pøíhranièí.
6. JÍZDNÍ ØÁDY  jetì je zde v prodeji nìkolik posledních kusù
jízdních øádù IREDO a ORLOBUS v cenì 15 a 20 Kè.
Sborník vìnovaný Václavu Èernému
S jistým zpodìním vydal Literární archiv Památníku národního písemnictví svazek (è. 37) k 100. výroèí narození Václava Èerného Èeská literární kritika 20. století.
(AF)

GALERIE
Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v kvìtnu 2007 v zámecké jízdárnì výstavy:

Ruské malíøství 19. století
Expozice ze sbírek GVU v Náchodì, Národní galerie v Praze,
Galerie moderního umìní v Hradci Králové a Moravské galerie
v Brnì zaujme rozsahem a íøí ánrù.
(pøízemí zámecké jízdárny do 28. 10.)

Stanislav Kulda  obrazy, kresby, grafika
Náchodský umìlec se v GVUN poprvé samostatnì pøedstaví
u pøíleitosti svých 50. narozenin.
(ochoz zámecké jízdárny do 3. 6.)
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

Programy pro koly k obìma výstavám lze domluvit v GVUN.

Pátek 25. 5. 2007 Mezinárodní den muzeí a galerií
Pro malé i velké návtìvníky bude v expozicích pøipraven po celý den
program Cesta za pokladem (soutìní hra mezi obrazy s malou odmìnou pro kadého). Od 17 hodin pøednáka Mgr. Julie Janèárkové
ze Slovanského ústavu Akademie vìd ÈR Ruské umìní 18. a 19.
století. Od 19 hodin koncert skupiny 6 NaCHodníku  autorský
chanson  Náchod.
V tento den je vstup do galerie zdarma.

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Náboenská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì,
Raisova 806, 547 01. Faráø Zdenìk Kovalèík. Tel. 491 426 223,
mobil faráøe 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz Bohosluby v Husovì sboru  nedìle 9 hod. Májové pobonosti
 pondìlí 16.30 hod.
Srdeènì zveme veøejnost na tyto akce:
Sborový den pøi pøíleitosti svátku Dne matek: Nedìle 13. kvìtna 2007 bohosluba v 9 hod. se zpìvem souboru Calata z Ostravy, pak vernisá výstavy fotografií Václava Kovalèíka Promìny
lesoparku u Husova sboru, 14 hod.  pøátelské setkání v parku,
16.30  koncert vokálnì-instrumentálního souboru Calata
z Ostravy  na programu duchovní zpìvy ze staroèeských kancionálù, ákovské písnì, úpravy lidových písní. Vstupné 50 Kè.
Tradièní svatoduní setkání v parku se smaením vajeèiny  nedìle
27. 5. 2007  14 hod.
Úøední hodiny: pondìlí a støeda 912 a 1317 hod. Kolumbárium pøístupné od 817 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov v pytlích a krabicích je mono dávat do chodby z Raisovy ul. od pondìlí do soboty od 817 hod. Prosíme  v nedìli a o svátcích NE!

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw
Partyka 603 861 275, kaplani P. Mgr. Jindøich Tluka 731 402
210, P. Mgr. Mariusz Nowaczyk 731 405 501, http://
www.volny.cz/nfara, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Bohosluby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, èt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne
7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavøince.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00
hod. a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém domovì Betanie (preòarova 1053). Mobil: 604 892 182, e-mail:
nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické hodiny kadé úterý
v 17 hodin. Faráø Marek Bárta.

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Vít Vurst, tel.: 491 433 605, mobil:
777 010 128, e-mail: casdnachod@seznam.cz.
Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hod. studium Bible.

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, tel./fax: 491 427 332; mobil:
605 973 056. Kazatel Jiøí Hofman, kazatel senior: RNDr. P.
Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz. Bohosluby v ne v 9.30,
biblické studium ve st v 18.30 hodin.

Køesanská spoleènost Nový ivot

Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 491 423 300,
http://www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.

Zámek Nové Mìsto nad Metují
Pan Josef Bartoò  Dobenín s chotí a Správa zámku
Nové Mìsto nad Metují Vás srdeènì zvou na
Promenádní koncert v zámecké zahradì,
který se bude konat v sobotu 25. kvìtna 2007 v 18 hodin
v zámecké zahradì. Úèinkuje Dechová harmonie ZU z Náchoda
pod umìleckým vedením pana Jaroslava Vlèka. V programu
koncertu zazní melodie známých autorù z pøelomu 19. a 20.
století. Vstupné je 60 Kè.
Milan Boøek  Výstava obrazù.
Novomìstský rodák bude své olejomalby vystavovat v Galerii
Pod ebrovkou od 2. do 31. kvìtna 2007.
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  kvìten 2007

Noc s Andersenem 2007

Minulý mìsíc jsme slíbili, e vám budeme vyprávìt o té úasné noci, pohádkové,
dobrodruné a tajemné Noci s Andersenem. Tak jaká byla? Dìti øíkají, e SUPER!!!
Jak u jsme psali, v noci z 30. na 31. bøezna jsme vzdali hold spisovatelce, která
celý svùj ivot zasvìtila dìtem  Astrid Lindgrenové. Té, kterou ve védsku zvolili
nejvýznamnìjí osobností zemì.
Selo se nás 23 dìtí, 5 juniorù, 2 knihovnice a spisovatelka Petra Braunová.
Zúèastnit se nemohlo jen tak ledajaké dítì. Byli to vechno bezvadní ètenáøi, ti nejlepí z Písmenkovaèky. A byli prima. Velký dík patøí pìti mladým lidem, kteøí nám
nezitnì pomáhali.
Celý veèer jsme si èetli kníku Ronja, dcera loupeníka a dìti plnily úkoly na
motivy kníky. A nebyly to úkoly ledajaké. Musely vymyslet, nacvièit a pøedvést
loupenický tanec. Jako Ronja se cvièily v mrtnosti, odvaze a ikovnosti. Pøekonávaly øeku po kluzkých kamenech, prodíraly se ebøíkovým lesem, procházely bluditì
se zavázanýma oèima a malovaly Mattisùv les. Kdy Ronja a Birk odeli ít do jeskynì, musely si jako oni nalovit ryby a ulovit lukem zvìø. Nakonec si vyrobily trochu
straidelné sádrové masky a vytvoøily obleky. Take se knihovnou po pùlnoci prohánìla nejen Ronja a Birk, ale i Mattis a Lovisa, loupeníci, bludièky, edivíci, skøítci
a vìtrnice. Ti vichni si pochutnali na noèní hostinì. Nechybìl ani pohádkový dort,
který pro nás upekla paní Vlasta Hlavatá.
Noc byla ale také soutìní. Do mìcù dìti sbíraly za splnìné úkoly zlaáky a støíbròáky. Nejlépe si vedla Lucka Schneiderová a Jana Nguyen. Jetì ve tøi hodiny po
pùlnoci dìtem èetla Petra Braunová ze své knihy Ztraceni v èase, která vyjde a na
podzim. Paní Petra se ale se svými dcerami úèastnila i soutìního klání. To byste
koukali, jak krásnì se protáhla ebøíkem a pøebrodila øeku. Spát se lo a nad ránem.
Knihovnická straidla nad dìtmi bdìla.
Dalí Noc s Andersenem bude a pøítí rok. V knihovnì se ale bude znova spát u
v èervnu. Pøijedou za námi mladí autoøi dìtských hororù, které vydal Albatros pod
názvem Zuby nehty. Budeme se s nimi bát, strait se a soutìit. Take ètìte, sbírejte
písmenka, a si uijete dalí kouzelnou noc v knihovnì.
Fotografie na www.mknachod.cz, Mgr. Ivana Votavová

Divadélko v knihovnì

Zveme nae nejmení ètenáøe, jejich rodièe a kamarády na loutkovou pohádku
Slon a Mravenec v úterý 15. 5. v 15 hodin v oddìlení pro dìti Mìstské knihovny
v Náchodì vám èlenové ètenáøského krouku naí knihovny zahrají dramatizaci pohádkového pøíbìhu Daisy Mrázkové o síle pøátelství a tom, e není dùleité, jestli je
nìkdo malý nebo velký, èerný nebo bílý, ale, jaké má kdo srdce. Vstupné 20 Kè.

Výstava obrazù v knihovnì

Èlenové výtvarného spolku AMAG Náchod vystavují svá díla v hale Mìstské knihovny
19.26. 5. 2007. Otevøeno v pondìlí a v pátek 917 hodin, v úterý, ve støedu
a ve ètvrtek 918 hodin, v sobotu 911 hodin.
(Mìk)

Pojïte s námi do muzea

(model mìsta, památky na paní knìnu)
Expozice náchodského muzea má ètyøi sály. Jeden v pøízemí a zbývající v prvním patøe. V poøadí tøetí se nachází za
okny do námìstí. To vedlo tvùrce k tomu, e právì sem umístili model Náchoda zachycující mìsto v prvních desetiletích 19. století. Proè byla zvolena právì
tato doba? Dùvod je prostý. Pomineme-li
nedávno objevenou vedutu z roku 1536
1537, máme od ètyøicátých let 18. století k dispozici stále pøesnìjí plány
a pøedevím i vyobrazení mìsta, zejména jeho jednotlivých èástí i domù. Brzy
poté se a doposud zachované støedovì-

ké opevnìní zaèalo boøit, take se z nìj
dole ve mìstì a na jednu batu nedochovalo skoro nic. Mìnil se podstatnì i vzhled
mìsta. Mladý modeláø Ivo Schärfer tvoøil
toto vskutku impozantní dílo dva roky.
Zmiòovaná poloha modelu umoní návtìvníkovi porovnat minulost i souèasnost støedu mìsta. Takové modely sice
najdeme i v jiných muzeích, ale monost
takového srovnání, pokud je nám známo,
je mimo nás jen v muzeu polské Svídnice, s ním udrujeme tìsnou spolupráci.
(rmn)
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