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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě
~ uvádí v září ~
Středa
9. 9. 2009
v 19.00 hodin

Úterý
15. 9. 2009
v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
BOHUMIL HRABAL
Příběh Středoevropana
Filmové dokumenty komentuje
Tomáš Mazal
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 24. 8. 2009

Středa
23. 9. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Adamusovo trio
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 150, 130, 110, 90 Kč
Předprodej od 3. 9. 2009

Čtvrtek
24. 9. 2009
v 19.00 hodin

Petr Spálený
se skupinou Apolloband
Host: Miluška Voborníková
Vstupné: 200, 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 1. 9. 2009

I. Janžurová, S. Remunda:
Ani po kolenou se ke mně nevracej
aneb Pudl a magnolie
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 290, 270, 250, 230 Kč
Předprodej od 31. 8. 2009

Září–Listopad
Středa
od 17.15 hodin
a od 18.45 hod.

Kurzy jógy
pod vedením lektorky
Jarmily Koudelkové
10 lekcí
Cena: 800 Kč

Literárně hudební večer

BOHUMIL HRABAL. Příběh Středoevropana
V Náchodě je publicista a spisovatel Tomáš Mazal znám především jako iniciátor a účastník poznávací výpravy tří přátel po stopách Zbabělců
Josefa Škvoreckého a jako autor knihy „Putování k Port Arthuru“. Do širšího literárního povědomí však vstoupil svou obsáhlou monograﬁí
o jednom z nejznámějších českých spisovatelů 20. století Bohumilu Hrabalovi. Mazal byl dlouhá léta Hrabalovým přítelem a pomocníkem a podařilo se mu shromáždit doslova unikátní archivní ﬁlmy, rozhovory a dokumenty. Jejich promítání doprovází komentářem, v němž představuje
lidský a spisovatelský úděl Bohumila Hrabala jako příběh Středoevropana ve složitém koloběhu 20. století. Tento „osud spisovatele“ v různých
obměnách sdíleli mnozí další středoevropští umělci. Mezi nimi ve své vlastní modiﬁkaci i Josef Škvorecký, který se v Náchodě narodil právě
před 85 lety v září 1924.

I. Janžurová, S. Remunda:

Ani po kolenou se ke mně nevracej aneb pudl a magnolie
Režie: Stanislav Remunda
Účinkují: Iva Janžurová, Stanislav Remunda, Theodora Remundová, Sabina Remundová
Iva Janžurová a Stanislav Remunda v hlavních rolích groteskní komedie, pojednávající o lásce i nelásce, nevěře i důvěře, o hereckých snech,
zákulisních milostných intrikách a v neposlední řadě i o tajemstvích hereckého řemesla

Petr Spálený se skupinou Apolloband
Plakalo baby, Dáma při těle, Trápím se trápím, Kdybych já byl kovářem, Obyčejný muž – tyto a mnohé další z hitů Petra Spáleného zazní na
jeho zářijovém koncertu v Náchodě. Petr Spálený vystupoval s Apollobeatem, později skupinou Apollo, nepřetržitě po dvacet let (1967–1987).
Kapelou během té doby prošla řada dalších vynikajících hudebníků. V sedmaosmdesátém roce přijali Petr Spálený a Miluše Voborníková
angažmá v Divadle Jiřího Grossmanna, kde působili ve skupině Miloslava Šimka a Jiřího Krampola. Na koncertní pódia se s Apollem vrátili
znovu v roce 1995.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

září 2009

Náchodský zpravodaj

Škola nejen hrou

Náchodský zpravodaj
září 2009

Obsah
Zprávy z radnice ...................................2, 3
Kronika, Zájezd KVD4 ..............................4
Archa, ZŠ a MŠ J. Zemana ........................5
Odešel Fonda ze Zbabělců........................6
Zářijová výročí ..........................................6
Z historie živností
a obchodů v Náchodě ...............................7
Humanitární sbírka ..................................8
Oznámení o očkování psů .......................8
Realizace projektů
přeshraniční spolupráce ..........................9
IPRM zóna ..................................................9
Výzvy, inzerce .........................................10
Spolupráce
sborů dobrovolných hasičů ................... 11
Branka – výběrové řízení ...................... 11
Sport, Karneval na ledě..........................12
Náchod „Sprinterem roku 2009“ ..........12
Program školského zařízení KHK .........13
Muzeum, Holčičí ráj................................13
Zubní pohotovost.................................... 14
Skauti, Déčko, Loutkové divadlo........... 14
Zámek Náchod......................................... 14
Senior klub, SZP.......................................15
IC Náchod, Církve, Galerie .....................15
Knihovna, Sborník ..................................16
Přílohy:
Náchodské Kuronské slavnosti – program
Zpravodaj TJ Sokol Náchod – 140. výročí
založení

Zahájení nového školního roku s sebou přináší, konečně jako vždy, řadu prvků tradičních (očekávání prvňáčků, touha dětí po vzdělání, výchovně vzdělávací
plány jednotlivých škol ), ale též mnoho
znaků nových (gradující nervozita kolem
maturitních zkoušek a zejména kontext
dokonce vážné hospodářské krize). A tak
možná právě proto otázky vzdělávání,
kvality dosaženého vzdělání, v širším slova smyslu kvaliﬁkace pracovní síly a vůbec uplatnění lidí na trhu práce se stávají velmi vážným společenským tématem,
u mnoha jednotlivců doslova osobním
problémem.
Lze jistě vyzdvihnout přínos vedení
náchodské radnice, která již několik let
oceňuje při příležitosti Dne učitelů nejlepší pedagogy a pracovníky ve školství.
Je chvályhodné, že existuje řada aktivit
státu, měst a obcí i občanských iniciativ
na podporu nalezení smysluplného uplatnění lidí v jejich životě. Myslím, že lze
s jistotou tvrdit, že do budoucna značně
vzroste význam škály různých společenských aktivit pro kulturní vývoj civilizace, lidské společnosti.
Důležitým posláním rodičů ve spolupráci se základními školami je volba další
vzdělávací dráhy svých dětí po ukončení
základního vzdělávání. Na poli poskytování informací rodičům, dětem, výchovným poradkyním ZŠ bylo v posledních
letech vykonáno mnoho ze strany ZŠ,
středních škol a učilišť, úřadu práce, některých ﬁrem, hospodářské komory i médií. Domnívám se, že z celospolečenského

pohledu bude nutno pečlivě vyhodnotit
ekonomické problémy a zejména jejich
překonávání souvisí s nastavením celého
školského systému, odborného školství
zvlášť. Osobně si myslím, že revize systému českého školství je naprosto nezbytná.
Ale vraťme se do současných dnů.
Pod tímto textem je pozvánka veřejnosti na PRO FUTURO – Výstavu středních
škol regionu Kladské pomezí, která se
uskuteční ve dnech 2. a 3. října ve sportovní hale na Hamrech. Záštitu nad akcí
převzali hejtman kraje Bc L. Franc, radní
PhDr. J. Nosek a již tradičně starosta města Náchoda ing. O. Čtvrtečka. I náchodská
burza středních škol prošla od devadesátých let svým vývojem. Ze skromných začátků v bunkru OÚ, přes následnou pomoc
ÚP Náchod pod vedením J. Laštovičky, cestování výstavy po školách až po ustálení
místa konání na Hamrech. Zejména však
vzrostl zájem vystavovatelů, a to nejen
ze škol, ale i některých ﬁrem (Atas, Wikov, Mesa, Tyco Electronics, Škoda Auto),
a díky podpoře vedení Královéhradeckého
kraje výstavu navštíví prakticky všichni
žáci devátých tříd ZŠ. Přihlášky na letošní výstavu uvedený trend potvrzují.
Za pořadatele akce přeji všem, kteří drží
školství v okrese nad vodou, mnoho sil
a úspěšný nový školní rok. Dětem, žákům hodně nových poznatků zprostředkovaných tvořivými učiteli. Ti jistě naplní
v titulu úvodníku zmiňovaný požadavek
Komenského, i když sám život má ke hře
často velmi daleko.
Vladimír Štěpánek

Informace pro rodiče žáků 9. tříd ZŠ
Ve dnech 2. října a 3. října 2009 se v prostorách haly Hamra
v Náchodě uskuteční prezentační akce středních škol pod názvem

PRO FUTURO
výstava středních škol regionu Kladské pomezí
Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů a dohodou se základními
školami bude organizována doprava žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje – Jednatelství Náchod,
Branka o. p. s. Náchod, Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec
a Střední škola propagační tvorby a polygraﬁe Velké Poříčí. Generálním sponzorem
je Česká spořitelna OP Náchod. Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich
rodičům informace o nabídce oborové struktury všech typů středních škol.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti v pátek 2. října od 8 do 17 hodin,
v sobotu 3. října 2009 od 8 do 12 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný!
Marcela Štěpánková za pořadatele bon miroir, spol. s r. o., Hronov
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 23. 6.
Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden
byl omluven. Číselný popis
u každé zprávy představuje poměr hlasů
při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s ukončením nájemní
smlouvy uzavřené se soukromým podnikatelem na pronájem pozemku p. č. 480
vedle komunikace vedoucí do Bražce dohodou k 30. 6. 2009. Podnikatel již uvedený pozemek nevyužívá.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na výměnu vchodových dveří v MŠ
Myslbekova s ﬁrmou Morávek CZ, s. r. o.,
Dolní Radechová.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na opravu střechy garáží Bartoňovy vily (budova Déčka) s ﬁrmou STAVOS
Náchod Jiří Fabián, s. r. o.
7-0-1
Žádosti o čerpání fondů
8-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 7814 Kč a převod do fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Vítkova na zakoupení
investičního majetku. Finanční prostředky budou použity na doﬁnancování nákupu konvektomatu.
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 60 tis. Kč s převodem do rozpočtu organizace na nákup drobného majetku (vybavení třídy) pro příspěvkovou
organizaci MŠ Havlíčkova.
RM schválila čerpání fondu reprodukce majetku ve výši 57 751 Kč příspěvkové
organizace ZŠ Komenského na nákup PC
serveru včetně operačního systému.
RM schválila čerpání vlastního fondu
rezerv a rozvoje ve výši 123 tis. Kč a převedením do rozpočtu příspěvkové organizace Kino Vesmír na vyrovnání rozpočtu roku 2009.
RM schválila přijmutí věcného daru
ve výši 4250 Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ Komenského. Jedná se o mulčovací kůru, substrát a rašelinu.
RM schválila použití částky 13 tis. Kč
z fondu reprodukce majetku ZŠ Drtinovo
náměstí na zhotovení úpravy obložení potrubí ve školní jídelně.
Projekt
„Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa – Náchod“ 8-0-0
RM vzala na vědomí informace o výzvě
k předložení cenové nabídky na dodávku
odpadních pytlů a sáčků na psí exkrementy v rámci projektu „Třídění komunálních
odpadů v evropském městě Kudowa – Náchod“ a souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo s ﬁrmou VABA PLUS–TRADE, s. r. o.,
Nová Paka.

Náchodský zpravodaj
Oprava krytu cesty na Dobrošově 8-0-0
RM souhlasila s provedením opravy
krytu cesty v k.ú. Dobrošov na pozemku
č. parc. 240/3 a 241/6 ﬁ rmou COLAS CZ,
a. s., s termínem provedení do 30. 6. 2009.
Jedná se o štěrkovou cestu, její část
od hlavní cesty po bývalý kontejner. Cesta je zničená (vykazuje četné nerovnosti plné vody atd.), částečně rozbitá pojezdem auty při svozu odpadu. Při opravě
cesty se využije frézink ze stavebních
úprav parkoviště u restaurace Pod Montací a provedení opravy zajistí firma
COLAS CZ, a. s.

Rada města 7. 7.
Jednání rady města se zúčastnilo všech
devět radních.
Propagace Náchoda
6-0-3
RM souhlasila s prezentací města Náchoda na webových stránkách www.czechy-latem.pl, včetně přípravy smlouvy
s nakladatelstvím.
Polské vydavatelství Family Cup Sp. z o.o.
z Krakova nabídlo městu možnost prezentace na webových stránkách www.
czechy-latem.pl. Aktuality budou publikované na domovské stránce serveru
a z uvedených stránek se bude možné dostat přímo na webové stránky města Náchoda, na webovou kameru města nebo
spustit virtuální prohlídku. Jako bonus
vydavatelství nabízí bezplatnou inzerci na všeobecných portálech www.interia.pl a www.gazeta.pl v sekci „turistika“
v rubrice „doporučujeme“.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s ukončením smlouvy
o výpůjčce nebytového prostoru výstavní síně v budově bývalé okresní vojenské správy a dvou garáží ve dvoře objektu uzavřené s Regionálním muzeem
Náchod. Muzeum uvolní přenechané prostory do 31. 10. 2009 z důvodu předpokládaného zahájení rekonstrukce budovy.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se společností Královéhradecká lékárna, a. s.
Dodatkem se zvětšuje pronajatá plocha
v budově polikliniky na celkovou výměru 651,91 m². Dodatek se uzavírá s účinností od 1. 9. 2009.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostorů v budově polikliniky Náchod, čp.
738, o celkové výměře 22,46 m². Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s účinností od 1. 9. 2009. Jedná se o nové
prostory stavebně připravené pro masérské, rekondiční a regenerační služby.
9-0-0
Schválení zhotovitelů staveb
9-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na zhotovení stavby „Stavební úpravy Slunečné ulice v Náchodě“ a uzavření
smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě
– Chládek a Tintěra, a. s., Pardubice.

RM schválila pořadí předložených nabídek na zhotovení stavby „Stavební úpravy Blažkova ulice v Náchodě“ a uzavření
smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě
– Chládek a Tintěra, a. s., Pardubice.
RM schválila pořadí předložených nabídek na zhotovení stavby „Stavební úpravy
místní komunikace ul. Železniční kolonie,
ul. Na Terasách, ul. Vodárenské v Náchodě“ a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě – M-SILNICE, a. s., Pardubice.
RM schválila pořadí předložených nabídek na zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Hálkova – Náchod“
a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem
na 1. místě – ALPINE stavební společnost
CZ, s. r. o., Valašské Meziříčí.
Smlouva o poskytnutí dotace Královéhradeckého kraje – Déčko
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 200 000 Kč
z dotačního programu Královéhradeckého kraje – Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje
na opravu garáží – střechy, vnitřních omítek, atikového zdiva a kamenné opěrné
zdi budovy čp. 243 v Zámecké ulici (Déčko).
Smlouva o poskytnutí podpory
na projekt Úspora energie
na objektech města Náchoda
9-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí, zastoupeného ředitelem ing. arch. Petrem Štěpánkem, Ph.D. v projektu Úspora energie
na objektech města Náchoda.

Rada města 21. 7.
Jednání rady města se zúčastnilo všech
devět radních.
Postup při umísťování
do MěSSS Marie – standard č. 3
9-0-0
RM schválila pravidla pro přijetí
do Městského střediska sociálních služeb
Marie s účinností od 1. 7. 2009.
Upravením standardu č. 3 o postupu při
přijímání do MěSSS Marie zůstává konečné rozhodnutí o umístění v kompetenci
zřizovatele, tj. rady města.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy s uživatelem pozemku st. p. č.
4056 v k. ú. Náchod, který se nachází pod
stavbou garáže o výměře 24 m² ve dvoře mezi domy v ul. Na Hamrech. Smlouva bude uzavřena se zpětnou platností
od 1. 1. 2006.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy s uživatelkou parcely st. p. č.
2173 v k. ú. Náchod, která se nachází pod
stavbou garáže o výměře 25 m² rovněž
ve dvoře mezi domy v ul. Na Hamrech.
Smlouva bude uzavřena se zpětnou platností od 1. 1. 2006.
9-0-0

září 2009
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy s uživatelem parcely st. p. č. 2278
v k.ú. Náchod pod stavbou garáže o výměře 23 m² v ulici Dobrošovská. Smlouva bude uzavřena se zpětnou platností
od 1. 1. 2006.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností ZEPO Bohuslavice,
a. s., na pronájem pozemků v k. ú. Jizbice
a v k. ú. Lipí o celkové výměře 2,8029 ha
za účelem využití pro zemědělskou činnost. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností do 30. 9. 2018.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy na střežení polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě se společností
JJTrend, Náchod. Smlouvu uzavře provozovatel polikliniky, tj. Správa budov Náchod, s. r. o.
9-0-0
Souhlas s přijetím úvěru pro společenství
vlastníků Němcové čp. 929 a 930 9-0-0
RM vydala souhlas pro Společenství
vlastníků jednotek pro dům v Náchodě,
Němcové čp. 929 a 930 s přijetím úvěru
na opravu domu.
Město má v současné době v tomto společenství podíl 47 % na bytech a dva nebytové prostory, tzn. že je většinovým vlastníkem. Souhlas souvisí s čerpáním úvěru
ve výši 700 tis. Kč na výměnu oken.
Náchod–Jizbice
splašková kanalizace I. etapa
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o dílo na zhotovení projektové dokumentace k vodohospodářskému (stavebnímu)
povolení na stavbu „Náchod–Jizbice splašková kanalizace I. etapa“ s projektantem
Zbyňkem Linhartem, projekce vodárenských a kanalizačních zařízení, Náchod.
Tato akce je připravována k podání žádosti o dotaci z operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika–Polsko.
Cyklostezky v Kladském pomezí 9-0-0
– II. etapa (úsek Malé Poříčí–Slané)
RM schválila pořadí předložených
nabídek na realizaci stavby „Cyklostezky
v Kladském pomezí – II. etapa – úsek
ČR Malé Poříčí – PR Slané“ a uzavření
smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě
– František Svoboda, Vižňov, Meziměstí 3.
Zateplení domů s bydlením
pro seniory Harmonie I., II.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na zpracování projektové dokumentace na zateplení se společností STAPROM
CZ, spol. s r. o., Jeseník.
Nájemné 2010
8-0-1
RM uplatnila s platností od 1. 1. 2010
v městských bytech jednostranné zvýšení
nájemného ve smyslu zákona č. 107/2006
Sb.
Třídění komunálních odpadů v evropském města Kudowa – Náchod
9-0-0
RM vzala na vědomí informace o výzvě k předložení cenové nabídky na nákup souboru majetku na třídění odpadu. Nákup je realizován v rámci projektu

ZPRÁVY Z RADNICE
„Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa – Náchod“ a jedná
se o dodávku 100 ks kompostérů o objemu minimálně 700 litrů, 100 ks kontejnerů na směsný odpad o objemu 1100 l,
600 ks popelnic na směsný odpad o objemu 110, 120 l; 20 ks kontejnerů na plasty
o objemu 1100 l, 40 ks kontejnerů na papír
o objemu 1100 l a 20 ks zvonů na sklo (bílé
+ barevné). RM souhlasila s uzavřením
kupní smlouvy s ﬁrmou TAUBER, spol. s.
r. o., Kladno.
RM vzala na vědomí informace o výzvě
k předložení cenové nabídky na dodávku
jednoho vozidla s nástavbou na svoz komunálního i separovaného odpadu – 26 t
a souhlasila s uzavřením kupní smlouvy
s ﬁrmou FARID COMERCIA, s r. o., Kněžmost.
Hasičská zbrojnice Náchod
9-0-0
RM souhlasila s návrhem studie „Hasičská zbrojnice Náchod“ a uložila odboru správy majetku a ﬁnancování pokračovat v další projektové přípravě v rozsahu
dle studie.
Jedná se o studii dispozičního řešení hasičské zbrojnice pro městský útvar hasičů
u čp. 1303 v ulici Raisově. Přístavba zahrnuje garáže pro hasičská vozidla a příslušné technické zázemí. Předpokladem realizace je získání dotace na část stavby.

Rada města 18. 8.
Jednání rady města se zúčastnilo sedm
radních, dva byli omluveni.
Virtuální prezentace
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy s ﬁ rmou Virtual Panorama Chrudim na zhotovení virtuální prezentace v rámci českopolského projektu Internetová prezentace
evropského města Náchod-Kudowa Zdroj.
Podle dohody ﬁrma vyrobí třicet plně sférických panoramatických fotograﬁí v interaktivní elektronické verzi nejzajímavějších míst v Náchodě, Kudowa Zdroj
a jejich okolí. Z těchto podkladů zpracuje
a připraví třináct záběrů pro tisk kalendáře Náchod – Kudowa Zdrój k využití v letošním nebo příštím roce.
Majetkoprávní úkony města
RM souhlasila s uzavřením dohody
o ukončení platnosti nájemní smlouvy
uzavřené s Královéhradeckým krajem
na pronájem nebytových prostorů v budově čp. 630 v areálu Oblastní nemocnice
Náchod. Do pronajatého objektu byli přestěhováni lékaři z důvodu rekonstrukce
budovy polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě. Dle dohody bude platnost
smlouvy ukončena k 30. 9. 2009. 7-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem pozemků p. č. 91/1
a p. č. 489 v k. ú. Dobrošov o celkové výměře 6,5005 ha k zemědělským účelům.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
s platností do 31. 12. 2013.
7-0-0
Základní škola Plhov
– stavební úpravy
7-0-0

RM souhlasila se zvýšením objemu stavebních prací v letošním roce na úkor
roku 2010 u akce Stavební úpravy základní školy Plhov – zlepšení energetické bilance v rámci projektu „Úspora energie
na objektech města Náchoda“.
Výzva
– Vzdělávání v eGoncentrech
7-0-0
RM souhlasila s účastí města na Výzvě pro předkládání IP4.1 – Vzdělávání
v eGoncentrech krajů a obcí s rozšířenou
působností za spoluúčasti města ve výši
15 %, což činí 415 290 Kč.
Hlavním cílem projektu je realizace vzdělávání na jednotlivé části systému eGovernmentu pro úředníky, zaměstnance,
členy zastupitelstva a příspěvkové organizace, zřízené obcí s rozšířenou působností Náchod, nebo obce I. a II. typu
ve spádové oblasti. Cílem projektu je dosáhnout vysoký počet zaměstnanců proškolených na funkcionality eGovernmentu (celkem 1242) tak, aby byli v budoucnu
schopni plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu při své práci.
Smlouva o zajištění administrace
krajského Programu
obnovy venkova
7-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o zajištění administrace Krajského programu
obnovy venkova pro rok 2009.
Agenda Programu obnovy venkova je součástí krajských rozpočtů a město Náchod
spolupracuje s Královéhradeckým krajem
při administrování tohoto programu pro
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Náchod. Za výkon činností uvedených ve smlouvě uhradí Královéhradecký kraj městu Náchodu v roce 2009
odměnu ve výši 99 700 Kč (výše částky je
závislá na počtu žádostí od obcí a počtu
uzavřených smluv na dotace).
Ochrana budovy polikliniky
čp. 738 Němcové
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
na poskytování technicko-bezpečnostní
služby na připojení elektronického protipožárního systému na PCO (EPS) s ﬁrmou
JJTrend, Náchod.

TELEGRAFICKY:
RM schválila přijetí účelového ﬁnančního daru z Nadačního fondu Mgr. Zdeňky
Horníkové ve výši 8898 Kč pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města
Náchoda. Dar bude sloužit k dovybavení
Centra péče o matku a dítě na nákup pomůcek a zařízení.
7-0-0
RM souhlasila s převodem částky 60
tis. Kč z rezervního fondu MěSSS Marie
do fondu reprodukce majetku a použitím
částky ve výši 291 900 Kč na nákup osobního vozidla ŠKODA HTP Room L4 51/1,2
5 G.
7-0-0
RM souhlasila s umístěním znaku města Náchoda na historickém praporu Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje.
7-0-0
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Obyvatelé Marie
dostali dárek

Kronika
V červnu a červenci byli oddáni:
6. 6.
Aleš Jiří
Vestec
Veronika Burešová
Náchod
Lukáš Jandejsek
Olešnice v Orl. h.
Žaneta Zámečníková
Náchod
Simon Šilhavý
Náchod
Diana Daníčková
Police nad Met.
Patrik Vácha
Kramolna
Hana Pecoldová
Kramolna
Miroslav Martin
Náchod
Jitka Maršálková
Dobruška
Tomáš Kubica
Dvůr Králové nad Labem
Lucie Vítková
Náchod
12. 6.
Zdeněk Sokol
Náchod
Natalja Kradožon
Ukrajina
13. 6.
Tomáš Bernard
Hronov
Radka Vavřínová
Hronov
19. 6.
Martin Benc
Králova Lhota
Jarmila Baudyšová
Dolní Radechová
Petr Jedlička
Náchod
Marcela Hrycyková
Náchod
Michal Vitásek
Velké Poříčí
Květa Pohorská
Velké Poříčí
20. 6.
Michal Bauer
Náchod
Tereza Petruželková
Náchod
Jan Kučera
Náchod
Iva Burkertová
Náchod
Petr Šulc
Adršpach
Veronika Rinnová
Studnice
24. 6.
Vladimír Horák
Náchod
Lucie Kratochvilová
Jaroměř
27. 6.
Hanuš Sadovský
Praha
Irena Kornetová
Praha
Jan Rýdl
Hronov
Renata Pozděnová
Vysoká Srbská
4. 7.
Michal Kuru
Náchod
Božena Mihoková
Trutnov
11. 7.
Jaroslav Zilvar
Nové Město nad Metují
Jitka Lelková
Rtyně v Podkrkonoší
Petr Nýč
Mníšek pod Brdy
Lenka Kociánová
Mníšek pod Brdy
17. 7.
Miroslav Kalousek
Náchod
Pavlína Doležalová
Náchod
18. 7.
Josef Merta
Červený Kostelec
Petra Havlíková
Červený Kostelec

Roman Rajský
Nina Rabišková
Aleš Jirout
Helena Peterová
24. 7.
Josef Žítek
Běla Šponarová
Tomáš Balcar
Lucie Košnarová
25. 7.
Michal Vydržel
Klára Švorčíková

Náchod
Náchod
Hronov
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Děčín
Praha 4

V červnu se narodili:
Daniel Meisner
Richard Machač
Klára Magdaléna Štěpánová
Daniel Švejdar
Matyáš Matějů
Margita Kurová
Lukáš Doležal
Lucie Hanušová
Tomáš Martinek
Jiří Malý
Matěj Malina
Matěj Michl
Natálie Seibertová
Vojtěch Pincák
Jan Trávníček

v červenci:
Michal Zounar
Lucie Zítková
Petr Řehák
Daniel Kozák
Samuel Siwula
Viktorie Žďárská
Nela Florianová
Anastázie Pušková
Viktorie Imlaufová
Radek Litoš
David Kotlan
Radka Balcarová
Daniel Čisár
Anna Lašová
Sára Lili Guarisco
Filip Vít
Michaela Anna Stefanu
Adéla Mrštinová
Viktorie Simonová
Zuzana Nováková
Ellen Hanušová

Zájezd Klubu
vojenských důchodců na Moravu
Koncem července 2009 zorganizoval
předseda Klubu vojenských důchodců regionu Náchod Antonín Honejsek zájezd
na Moravu. Morava, žírná Haná, pohled
na hrad Bouzov a věznici Mírov. Cílem
byla kasárna ve městě Prostějov. Průvodcem nám byl člen tamního klubu. Zúčast-

Letní dny lákají k posezení v přírodě,
k užití vzduchu provoněného květy a slunečními paprsky, k načerpání energie.
Toho všeho budeme moci využívat nyní
ještě více, když jsme dostali tak hezký dárek. Uprostřed července na malé zahradní
slavnosti nám pan starosta Oldřich Čtvrtečka předal dar. Altán, který město vybudovalo v prostoru parku kolem našeho Domova pro seniory Marie, nám nyní
bude sloužit k setkávání a společným be-

nili se i kolegové z klubů Jaroměř a Trutnov.
V kasárnách jsou tam dva speciální
útvary. Oba jezdí do Iráku a Afgánistánu.
Po slavnostním uvítání v kinosále útvaru nám sdělili videem organizaci a výzbroj obou speciálních útvarů. Pak se jelo

sedám uprostřed nádherné přírody. „Važte si léta, nebude. Čichejte, jak pěkně
voní. Děkujte slunci, že mu jde na ruku
tak jako vloni, je požehnaný čas…“, můžeme si prozpěvovat písničku Zdeňka Svěráka, i když letos zatím sluníčko létu moc
na ruku nejde, my si letního času můžeme užívat teď ještě lépe. A v zimě, až náš
altán zasype sníh, bude jeho reliéf příjemným dotvořením našeho krásného parku. Děkujeme za krásný dárek, děkujeme
za tento pro nás „požehnaný čas“.
Za obyvatele Domova pro seniory Marie
Bc. Irena Svozilová
na cvičiště. Tam byla výzbroj „in natura“.
Samopaly, padáky, pistole, kulomety, bezpilotní průzkumný prostředek „Sojka“,
bojové vozidlo pěchoty a mnoho dalších.
V síni tradic speciálního útvaru Františka Moravce, zpravodajce, jsme se seznámili se vznikem a činností tohoto
útvaru. Byl nám promítnut ﬁ lm o jeho
práci v Afgánistánu. Potom jsme odjeli k prohlídce radnice. Tam nás provázel
místostarosta města pan Pišťák. Prohlédli jsme si památnou radnici a hlavně emblémy města, kde se nešetřilo zlatem. Celkem asi 35 kg tohoto drahého kovu. Pak
následoval oběd zdarma v městské restauraci „U tří bříz“.
Po dobrém obědě proběhla exkurze známé likérky – palírny „U zeleného
stromu“. Vzpomínali jsme na velmi dobrou „Prostějovskou starorežnou“.
Na hrob mladého básníka Jiřího Wolkera na místním hřbitově nám nezbyl čas.
Bohužel a velká škoda. Z likérky jsme se
vydali domů. Na pomezí moravské země
jsme si zazpívali: „Moravo milá, co z Tebe
pochází chasa ušlechtilá!“ Komu náš dík?
Asi panu Honejskovi, který to tak výborně zorganizoval.
Stanislav Šefránek, plk. v. v.

září 2009

Beseda
s paralympijskou
medailistkou z Pekingu 08
Klienti nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež Archa Náchod se setkali
s bronzovou medailistkou z Paralympiády v Pekingu 2008, lukostřelkyní Lenkou Kuncovou. Beseda a následná zkouška střelby z luku proběhla za slunečného
počasí 2. 7. v areálu SK Nové Město nad
Metují, kde se lukostřelkyně připravuje na blížící se mistrovství světa v lukostřelbě tělesně handicapovaných.
Sympatická, akční blondýnka dětem
vyprávěla o tom, jak se k lukostřelbě dostala, jak je dlouhá a těžká cesta, než se
dostanou na vrchol, o účasti na paralympiádě v Pekingu a na dalších velkých sportovních akcích. Klienti měli možnost klást
otázky a tak se dozvěděli vše, co je zajímalo.
Praktický nácvik střelby a prohlídka střelnice přišla po zodpovězení všech
otázek. Lenka dětem vysvětlila správnou
techniku úchopu a střelby. Každý měl
možnost natáhnout tětivu a vystřelit tři
šípy do terče. Ne všem se zásah terče vydařil, ale i tak to byla velká zkušenost
a motivace, jít si za svými sny.
Moc děkuji Lence Kuncové za její čas,
slova a trpělivost.
Za pracovníky NZDM Archa Náchod,
Mgr. Aneta Žďárská

INFORMACE

Základní škola a Mateřská škola
Josefa Zemana Náchod
Setkání s bývalými pracovníky školy
Konec školního roku je časem hodnocení, co uplynulý rok přinesl, jaký byl.
Na naší škole se stalo pěknou tradicí, že
se k tomuto bilancování setkáváme i s našimi bývalými spolupracovníky, kteří zde
pracovali v minulosti a nyní jsou již v důchodu. Letos bylo naše setkání 4. června
mnohem slavnostnější, protože oslavujeme 100 let založení naší školy. Na programu bylo kulturní vystoupení našich žáků,
prohlídka školy, proslov a přípitek současného ředitele ing. Ivo Feistauera. Při čtení ze zažloutlých listů 100 let staré školní kroniky a citaci slov zakladatele školy

Bývalí i současní pracovníci Základní školy a Mateřské školy Josefa Zemana se svými
řediteli. Zleva v první řadě Josef Vondřejc, Petr Bryxí, Miloslav Šponer, Ivo Feistauer.

ARCHA na táboře

Jídelna
ZŠ Náchod - Plhov
Z důvodu rekonstrukce školy
se nebude ve školní jídelně
Základní školy Náchod-Plhov
ve dnech 1.–4. září 2009 vařit.
Jídelna zahájí provoz
v pondělí 7. září 2009.

a mecenáše Josefa Zemana zatajili dech
asi všichni. Uvítali jsme mezi námi i pedagogy, kterým již minula osmdesátka. Jejich vzpomínky na bývalou školu na Karlově náměstí, na pedagogy, kteří už mezi
námi nejsou a samozřejmě na žáky v nás
vyvolávali nostalgii i úsměv, radost i chuť
do další práce, aby kontinuita speciálního školství v Náchodě měla své dobré pokračovatele. Povídalo se dlouho do noci
a došlo i na pamětní foto do té současné kroniky.
Růžena Žižková
učitelka ZŠ a MŠ Josefa Zemana

Děti z NZDM Archa Náchod a ze spřáteleného klubu Loďka se vydaly na pětidenní tábor do vesnice Slavný u Police
nad Metují. Celkem 24 dětských účastníků, tři vedoucí a čtyři dobrovolníci si užívali čerstvého vzduchu, krásnou přírodu,
výlety do okolí, spoustu her a soutěží,
horolezecké výstupy na pískovcové skály, koupání, nocování ve stanu a zábavy.
Nejmladšímu táborníkovi bylo 5 let a nejstaršímu 13 let.
Až na jednu výjimku všichni táborníci zvládli tábor
na jedničku, dokázali se o sebe postarat, starší pomáhali mladším a všichni
byli pasováni na horolezce po svém prvovýstupu.
Po pěti dnech intenzivního života
v přírodě se zase známe o trochu víc.
Za pracovníky
NZDM Archa Náchod,
Mgr. Aneta Žďárská
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Odešel nám Fonda ze Zbabělců
Druhého srpna t.r. zemřel krátce po převozu ze střešovické nemocnice do nemocnice u Curychu inženýr Vladimír Šilhánek. Naprosto nečekaně. Odešel další z ještě
zbývajících hrdinů Škvoreckého románu.
Narodil se 7. února 1924 v opavské vojenské nemocnici jako syn důstojníka čs. armády. Když otcova posádka přesídlila do Žamberka, nastoupil do rychnovského gymnázia
a usedl do lavice vedle Jiřího Šlitra. Hráli spolu ve školním orchestru, dostal od něj mnoho
obrázků, později na něj vzpomínal na rychnovských festivalech Šlitrovo jaro – naposled
letos, to ještě v plné síle.
Po rozpuštění čs. armády stal se major Šilhánek tajemníkem našeho náchodského gymnázia. Zapojil se do protinacistického odboje,
zahynul po květnových bojích u celnice. Joida
vstoupil na náš gympl v kvintě a maturoval
s ročníkem Škvoreckého v roce 1943.
V roce 1940 založili s Vladimíry Noskem
a Stejskalem studentský taneční orchestr
Red Music. Jeho členové byli pak integrováni do slavného Orchestru Miloslava Zachovala a stali se jeho páteří. Ve Zbabělcích je Joida,
jak mu říkáme, zpodoben jako Fonda, dirigent
bandu.
Po válce se Vláďa zapsal na fakultu inženýrského stavitelství ČVUT. Titul inženýra získal v listopadu 1950 a hned nato se oženil s Jiřinkou Mackovou ze Starkoče. Ta vystudovala
konzervatoř a se Zdenou Salivarovou–Škvoreckou působila ve Státním souboru písní a tanců.
Do práce nastoupil ing. Šilhánek ve Stavoprojektu (později přejmenován na Hydroprojekt) do oddělení přehrad. Stavělo se Lipno.
Za Pražského jara spoluzaložil po boku Emila
Ludvíka Společnost pro lidská práva. Prvými
jejími členy stali se Jaroslav Seifert, přirozeně
Šilhánkův přítel Šlitr a mnohé další osobnosti.
Do švýcarského exilu odešli manželé Šilhánkovi s jedenáctiletou Tamarkou, dnes vý-

značnou švýcarskou pedagožkou – logopedkou, když ještě na srpnových ulicích roku
osmašedesátého padaly výstřely. Brzy se tu
Joida uplatnil jako uznávaný odborník, působil jako inspektor bezpečnosti švýcarských
přehradních staveb.
Muzikant od Pánaboha, prý s absolutním
sluchem. A vlastenec. Ve Švýcarsku vznikl
český emigrantský jazzorchestr, Joida s ním
objížděl krajanská sdružení po celé zemi. Šilhánkovi nevynechali snad jediný zahraniční sokolský slet. Joida hrál na klavír snad
na všech oslavách masarykovského 7. března.
Po Listopadu si zakoupili Šilhánkovi v Praze byt. Za zdejších pobytů vždy část trávívali ve Starkoči a v Náchodě. Nevynechali ani
jediné abiturientské setkání svých tříd. Jiřinka Vláďovi zemřela před dvěma roky. Uložena
byla ve starkočském urnovém háji.
Nyní tedy za ní přispěchal Vláďa...
Byl autorem statí, ovlivnivších vývojové
myšlení přehradenství. Pro nás kamarád nejvěrnější. Se Škvoreckými se Šilhánkovi stýkali
i v exilu, telefonovávali si do posledních dnů.
Z náchodské zbabělecké generace zbylo už jen
pár posledních. Vydržať, razil heslo Jaryk-Harýk Celba. Jevilo se nám, že nejdéle bude tomuto heslu práv pro svou činorodost a jasnou
mysl právě Joida. Poprvé nás ten hoch zklamal.
Nestačil už pokračovat v krásně rozepsaných pamětech, dostal se s nimi na práh Pražského jara. Naštěstí zaznamenal své vzpomínky na Zachovalovce pro sborník Swing
na malém městě.
Ing. Vladimír Šilhánek byl masarykovec.
Ctil tradici svého otce, ruského legionáře.
Na slavnostní shromáždění Masarykova demokratického hnutí, konaném v Míčovně
Pražského hradu, dostalo se mu plným právem medaile za obětavé pečovatelství o odkaz TGM.

Vydržať!

kali, neodmítl návštěvu lékaře. Ani ve vojenské nemocnici, kde na JIP pátrali po vzácném
onemocnění, neztrácel chuť do života. Při jedné z návštěv v nemocnici jsme společně dávali dohromady text Voskovce a Wericha k písni Mercedes. Prozpěvovali jsme si celou píseň
v nemocničním pokoji a náramně jsme se bavili. Sestřičky zřejmě také, protože nás nikdy
nepřišly napomenout. Tak nám krásně uběhlo odpoledne a začali jsme se loučit. Nakonec
jsme si s Joidou podali ruku a já jsem řekl: „My
musíme co?“ a oba najednou jsme odpověděli: „vydržať!“
Pár dnů na to byl Joida sanitkou převezen
do Švýcarska, aby byl blízko nejužší rodině.
Když jsem se ho před cestou ptal, kdy vyjedou, tak řekl jako vždy, když jel do Švýcarska
svým autem: „Jako obvykle, brzy, za ranního
kuropění v 11 hodin.“
A aspoň telefonicky jsme si potvrdili heslo: „Vydržať!“.
To jsme ještě netušili, že se slyšíme naposledy…
Myšlín 8. 8. 2009, Jaryk Celba

Toto slovenské sloveso je určeno pro nás,
co nám je přes osmdesát, a když jsem na sobě
zjistil, jaký má výrazný účinek, rozšířil jsem
jeho užívání pro všechny své kamarády a známé. Patřil mezi ně pochopitelně i ing. Vladimír Šilhánek. Josef Škvorecký ve svém románu
„Zbabělci“ mu dal jméno Fonda, ale my ostatní z té kapely jsme mu říkali Joida (čti Džoida).
Ze své švýcarské emigrace se vracel do Čech
po 89. roce strašně rád a svými pravidelnými
automobilovými cestami Curych–Praha včetně zastávek za 10 hodin nás všechny, stejně
staré spolužáky strčil do kapsy.
V posledních letech došlo i na slabší životní chvilky, ale heslo nás osmdesátníků, „vydržať!“ pomáhalo.
Při jeho poslední návštěvě Prahy bylo
všechno jinak. V kontrolním telefonátu „co
cesta?“ nezaznělo obligátní „bez problémů,
jako vždycky“. Jeho smutný a unavený hlas
signalizoval onemocnění, a když jsme se set-

Zářijová výročí
Dvoje významné narozeniny připadají na 27. září: v roce 1924 se v domě v Komenského ulici narodil Josef Škvorecký,
který oslavil své město a mnohé jeho občany hned prvním uveřejněným dílem
– románem Zbabělci, a pak ještě mnoha
dalšími. Jeho knížka Prima sezona se stala inspirací pro úspěšný festival. V týž den
o patnáct let později, 27. 9. 1939 se tu narodila Jana Švábová, básnířka a výtvarnice. Svými ilustracemi obohatila např.
výbor z básnického díla Libora Volného
Domov na dosah. Dalším zářijovým jubilantem je prof. MUDr. Otakar Nyklíček,
DrSc., čestný občan města. Narodil se 24.
září 1914. Všem třem jubilantům přejeme
vše jen dobré.
Před 70 lety, 1. září 1939, napadla německá armáda Polsko a tím začala druhá světová válka, protože v následujících
dnech vyhlásila Německu válku Velká Británie a Francie. Do přímých bojů však tehdy hned nevstoupily. Varšavu Poláci hrdinně bránili od 7. do 27. září, k úplné
kapitulaci polské armády došlo až 5. října. K tragedii polského národa přispěla
sovětská armáda, která začala už 17. září
obsazovat východní části polského území.
Dohoda Německa a SSSR o likvidaci Polska
byla uzavřena 28. září 1939. Část dosavadního polského území si ponechal Sovětský
svaz, část byla přivtělena k Říši, ze zbytku území byl pod německým dohledem
vytvořen tzv. Generální gouvernement.
V roce 1944 proběhla od 14. září do 31.
října tzv. pobaltská operace – „osvobození“ Estonska, Lotyšska a Litvy sovětskou
armádou. Ke skutečnému osvobození pobaltských republik ovšem došlo až s rozpadem Sovětského svazu.
Před sto lety, 5. září 1909, se narodila
pěvkyně Marie Podvalová, představitelka Libuše a dalších postav českých i světových oper. Několikrát zpívala i u nás v Náchodě. Dne 1. září 1894 se v Malém Poříčí
narodil PhDr. Gabriel Hejzlar, historik
starověkého umění, profesor starověkých kultur na ﬁlozoﬁcké fakultě v Brně.
Dne 2. září 1924 se v Náchodě narodil
MUDr. Jindřich Groh, CSc., docent vnitřního lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Před 210 lety, 23. září 1799, zemřel významný astronom, meteorolog a matematik, rektor pražské univerzity (tehdy
Karlo-Ferdinandovy), náchodský rodák
Antonín Strnad, před 150 lety, 15. září
1859 jeden ze zakladatelů českého divadla, Václav Kliment Klicpera. Před 30
lety, 11. září 1979,
zemřel ředitel stavební průmyslovky, výtvarník a průkopník ve fotograﬁ i ing. Josef Koutný, dne
20. září téhož roku prezident republiky
gen. Ludvík Svoboda.
(AF)
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Náchodské hostince, hotely a vinárny
8. Komenského ulice

P

ři putování za starými náchodskými hostinci se dnes projdeme po Komenského ulici nebo chcete-li třídě. Ze šesti
navštívených podniků však dnes již neexistuje ani jeden
a původní objekty jsou mnohdy změněny téměř k nepoznání. Při
pohledu od železničního viaduktu na reprodukované staré pohlednici objeví pozorný čtenář při pravé straně ulice na přízemním domku s nápadnou půdní vestavbou nápis vinárna. Dům,
který na místě původních vyhořelých stodol postavil stavitel
Hartl, vlastnili manželé Antonín a Marie Rouskovi a Rouskova
vinárna, otevřená spíše jen přes den, bývala poměrně oblíbenou. Vinárník přišel do Náchoda až na stará kolena z Provodova, kde ve funkci starosty prožil památnou válku 1866 a slavné
Voborníkovo povstání proti Prusům. Dům je pozdější přestavbou
změněn v dvojdomek, původní čp. 264 nese jeho levá polovina.
Na téže pohlednici je na střeše patrového domu za vinárnou
patrný nápis, jehož první polovina směřovala do ulice a celý zněl
Hostinec u Faltů. První majitel Antonín Falta ho vlastně koncem
19. století nazval U jelena, až za jeho syna a nástupce Jaroslava
se ujalo U Faltů. Za něj se také v lokále konaly pravidelné zkoušky městské hudby, jejímž členem hostinský byl. Dnes v radikálně
přestavěném a o jedno patro zvýšeném domě se strohou fasádou
zbavenou všech původních bohatých ozdob sídlí ZUŠ, přejmenovaná před několika lety na žádost restituentů na Základní umělecká škola Jaroslava Falty.
Majiteli domu čp. 316 na nově vznikající Komenského ulici byli
od konce 19. století manželé Václav a Marie Řípovi, kteří v něm
otevřeli hostinec U tří kaprů. Tento název i s hostinskou koncesí sem byl přenesen z původní hospody na Kamenici poté, co
ji koupil Josef Bartoň, aby si na jejím místě nechal postavit rodinný dům. Hostinci se později podle jména majitelů začalo říkat U Řípů a scházeli se v něm ponejvíce řemeslníci a živnostníci. Hostinec byl zrušen v roce 1927, kdy objekt koupil majitel
truhlářského velkozávodu Oldřich Novotný. Dům nechal přestavět, v průčelí zřídil výklad pro svůj sortiment nábytku a za domem rozsáhlé dílny.

Starý hostinec U lva v čp. 495, nabízející i ubytování, patřil
ve třicátých letech 20. století manželům Bergmanovým. Díky
zájmu jejich synů o letecký sport se zde scházívali náchodští letečtí amatéří. Ještě v devadesátých letech 20. století připomínala hostinec, zrušený po roce 1950 při znárodnění pohostinských
živností, skleněná secesní vitráž s kráčejícím lvem. Bohužel novodobí vietnamští majitelé, kteří v původním lokále provozují
asijskou restauraci, vitráž zdobící dům od jeho postavení začátkem 20. století při úpravách násilně odstranili.
Prvním domem na pohlednici, na níž pózuje v ulici skupina
dětí, je ve své době velmi oblíbený hostinec U koruny. Restauratér Ludvík Taichman zde ve dvacátých a třicátých letech 20. století nabízel domácí kuchyni, vyleželé náchodské pivo, hostinské
pokoje a kulečník. Nebývalé a dá se říci, že velmi odvážné vlastenectví, projevil za války v roce 1940. Hostinec novou vnitřní
výmalbou s texty českých lidových písniček na stěnách změnil
na staročeskou hospodu. Přeměnu měl charakterizovat i upravený název U české koruny, který se ale ve veřejnosti příliš nerozšířil. Dnes v pěkně opraveném domě s červenobílou fasádou sídlí
pojišťovna Generali. Původní domovní znamení – královská koruna – nad hlavním vchodem však naštěstí zůstalo zachováno.
Začátkem července 1911 povolilo okresní hejtmanství hostinskou koncesi náchodskému staviteli Jaroslavu Hakaufovi pro
stavbu hotelu na konci třídy Komenského a dne 9. února 1913
byl zde na samé hranici mezi Náchodem a Starým Městem slavnostně otevřen nový hotel Pod Letnou. Výstavnou třípatrovou
budovu stavitel situoval na dosud nezastavěnou stranu ulice naproti svým vlastním secesním domům (viz pohlednice). Provoz
hotelu, který byl až do výstavby Beránku pokládán za nejlepší
v Náchodě, zajišťovali od začátku nájemci. Prvním byl dosavadní vrchní číšník z hotelu U města Prahy Karel Mrština, po několika měsících ho vystřídal Josef Smolík, původní nájemce hotelu
Praha v Červeném Kostelci. Dnes v domě čp. 577 se značně zjednodušenou fasádou sídlí občanské sdružení Dokořán, v patrech
jsou soukromé byty.
Mgr. Lydia Baštecká
Rouskova vinárna
a U Faltů

U koruny

U lva

Pod Letnou

7

8

INFORMACE

Náchodský zpravodaj

Humanitární sbírka
obci Šenov u Nového Jičína
Městský úřad Náchod vyhlásil koncem
června humanitární sbírku na pomoc zatopeným oblastem na Novojičínsku, konkrétně obci Šenov u Nového Jičína. Sbírku
fyzicky zabezpečovali hasiči z Náchoda.
Sběrná místa byla rozšířena i do dalších
příměstských částí Náchoda. Občané této
možnosti rádi využili. Přinášeli vše potřebné: dezinfekční prostředky, balenou
pitnou vodu, úklidové potřeby (kbelíky,
lopaty, rukavice, stěrky, gumáky a košťata) a také zachovalé oblečení. Celkově se
odhadem nasbíralo přes 20 tun a do Šenova sbory dobrovolných hasičů, spadající pod MěÚ Náchod, vyjeli pětkrát – po-

Senioři z Marie
pomohli při povodních

každé dvěma dodávkovými automobily
s vlekem. Děti a další členové těchto jednotlivých dobrovolných hasičských sborů
roznesli po okrajových částech obce letáčky. Pomohla i výzva Náchodského deníku
a Českého rozhlasu – ČRo HK.
Organizace humanitární sbírky proběhla bez zádrhelů, a proto všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem do sbírky zapojili, patří alespoň tato forma odměny – poděkování.
Ing. Jiří Polák, mediální poradce SDH
a oddílu MH Běloves

Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a ﬁnancování
Masarykovo náměstí 40, 547 61Náchod

OZNÁMENÍ O OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Podle přísloví: „Kdo rychle dává, dvakrát dává“ proběhla v Domově pro seniory Marie blesková akce na pomoc lidem
postiženým letošními povodněmi. Celkem 40 seniorů a zaměstnanců domova
vybralo přes šest tisíc korun a nakoupili za ně potřebné úklidové a dezinfekční prostředky. Věci ze sbírky předali náchodským hasičům, kteří je ihned v pátek
10. 7. odvezli do obce Šenov u Nového Jičína. Naši senioři tak opakovaně prokázali,
že nejsou jen pasivními příjemci pomoci
společnosti, ale že dokáží poskytovanou
pomoc i oplácet. V žádném případě nežijí
mimo společenské dění, jak by si asi mnoho lidí s ohledem na věk našich seniorů
mohlo myslet.
Za kolektiv Domova pro seniory Marie
v Náchodě Bc. Irena Svozilová
sociální pracovnice

Soutěž
o nejhezčí rozkvetlé
místo pokračuje i v září

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční za spolupráce Městského úřadu v Náchodě
s paní MVDr. Ludmilou BRANDEJSOVOU
lokalita
místo očkování
den
Náchod
Masarykovo nám.
sobota
Staré Město
u Havlů
Lipí
u hospody
Jizbice
u Jednoty
Dobrošov
u autobusové zastávky

datum
5. 9. 2009
5. 9. 2009
5. 9. 2009
5. 9. 2009
5. 9. 2009

hodina
8.00–9.00
9.30–9.45
10.00–10.30
10.45–11.00
11.15–11.30

s panem MVDr. Zdeňkem Votavou
lokalita
místo očkování
Bražec
u rybníčku
Běloves
u Karlů
Babí
u Šimků
Pavlišov
u prodejny
Malé Poříčí
u zastávky ČD

datum
4. 9. 2009
5. 9. 2009
5. 9. 2009
5. 9. 2009
5. 9. 2009

hodina
17.30–18.00
13.30–13.50
14.00–14.45
15.00–15.30
16.00–16.15

den
pátek
sobota

Očkování je pro psy od 3 měsíců věku. Pes musí být na vodítku a opatřen náhubkem. Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.
Za očkování se vybírá poplatek 100 Kč. Možnost kombinované vakcíny za 280 Kč.

Město Náchod v letošním roce již
po šesté hledá v Náchodě a jeho příměstských částech nejhezčí rozkvetlé místo a zajímavé květinové výzdoby Vašich
oken, balkonů, domů či předzahrádek,
veřejných prostranství, okolí obytných
domů a soukromých ﬁ rem. Připomínáme, že nejhezčí květinovou výzdobu budeme do soutěže hledat ještě během měsíce září!
Vaše podněty a návrhy můžete zaslat
na e-mail:
richard.hrachovy@mestonachod.cz. Vyhodnocení soutěže provedou členové komise životního prostředí v měsíci říjnu,
vítězové všech kategorií budou na konci
roku odměněni.
Richard Hrachový
odbor životního prostředí
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Realizace projektů přeshraniční
spolupráce v Kladském pomezí
Město Náchod v roce 2008 předložilo společně s partnery čtyři
žádosti o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika v období 2007–2013
zaměřené na výstavbu a rekonstrukci cyklostezek a komunikací. Operační program je ﬁnancován ze zdrojů Evropského fondu
pro regionální rozvoj. Město Náchod s partnery připravilo čtyři projekty „Cyklostezky v Kladském pomezí“, „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí“, „Cyklostezky v Kladském pomezí
– II. etapa“ a „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem
pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II.
etapa“. Projekty byly schváleny poskytovatelem dotace. Projekt
„Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“ byl
schválen, ale pro nedostatek ﬁnančních prostředků byl zařazen
mezi náhradní projekty.
Na projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí“ spolupracují
čtyři partneři: Město Náchod, Město Hronov, Obec Vysoká Srbská
a Město Kudowa Zdrój. Vedoucím partnerem projektu je Město
Náchod. Město Náchod získalo ﬁnanční prostředky na vybudování cyklostezky v ulici Na Strži. Náklady jsou dle rozpočtu projektové dokumentace přibližně 500 000 Kč včetně DPH. Úsek cyklostezky se bude realizovat v závěru letošního roku. Obec Vysoká
Srbská již na začátku května 2009 dokončila stavbu svého úseku
cyklostezky Vysoká Srbská–Žďárky. Otevření cyklostezky v obci
Vysoká Srbská proběhlo dne 12. 5. 2009. Město Náchod připravuje úpravu cyklostezky v ul. Na Strži v úseku od dílny autoklubu po most Na Skalce, která má být dokončena do listopadu letošního roku. Město Kudowa Zdrój v současné době dokončuje
stavební práce na svých dvou úsecích cyklostezky v ulicích Slone a Brzozowie. Město Hronov v září 2009 zahájí stavební práce
na cyklostezce V lískách. Stavební práce v rámci projektu budou
ukončeny v letošním roce.

Začíná realizace Integrovaného
plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna
u nemocnice (IPRM zóny)
Posledním dokumentem nutným k podpisu Dohody o zabezpečení realizace IPRM zóny mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Městem Náchodem bylo předložení stanoviska k Posouzení vlivu koncepce/dokumentu IPRM zóny na životní prostředí
a veřejné zdraví. Dne 10. 6. 2009 Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydal souhlasné stanovisko.
Dne 1. července 2009 tak mohla být uzavřena Dohoda o zabezpečení realizace IPRM zóny. Po uzavření této Dohody může
Město Náchod začít vyhlašovat výzvy pro předkládání projektových žádostí, které zkvalitní život na sídlišti u nemocnice. Projektové žádosti, které obdrží od Města Náchoda Potvrzení o výběru projektu, budou k dalšímu posouzení žadateli předkládány
na pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Severovýc hod. Projekty realizované v rámci IPRM zóny předloženého
do Integrovaného operačního programu budou spoluﬁnancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Dne 27. července 2009 Město Náchod vyhlásilo výzvy pro obě
oblasti podpory – 5.2a Revitalizace veřejných prostranství a 5.2b
Regenerace bytových domů.

Na projektu „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí“, který je zaměřen na rekonstrukci komunikací, se podílejí tři
partneři: Město Náchod, Město Nové Město nad Metují a Město Kudowa Zdrój. Město Náchod je i v tomto projektu vedoucím
partnerem. Město Náchod získalo ﬁnanční prostředky na rekonstrukci komunikací v úseku ulice Na Strži od mostu v ul. Němcové po opravnu autoklubu a v ulici Odboje od autobusové zastávky u školy po autobusovou zastávku Bražec odb. Peklo. Náklady
na stavební práce jsou cca 11 500 000 Kč včetně DPH. Rekonstrukce komunikace v ulici Odboje byla zahájena v měsíci červenci
a v současné době je dokončena. Rekonstrukce komunikace v ulici Na Strži se bude realizovat v měsících září–listopad letošního roku. Partneři Město Kudowa Zdrój a Město Nové Město nad
Metují v současné době připravují výběrová řízení na zhotovitele stavby. Realizace jejich úseků komunikací proběhne v letech
2010 a 2011. Město Kudowa Zdrój provede rekonstrukci komunikací v ulicích Kościuszki a Chrobrego, Město Nové Město nad
Metují uskuteční stavební práce v ulicích Klosova a Českých legií. Stavební práce v rámci projektu budou ukončeny v roce 2011.
Na projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí – II. etapa“ spolupracují čtyři partneři: Město Náchod, Město Hronov, Obec Česká Čermná a Město Kudowa Zdrój. Vedoucím partnerem projektu je Město Náchod. Město Náchod získalo ﬁnanční prostředky
na vybudování cyklostezky v úseku Česká republika Malé Poříčí – Polská republika Slané. Náklady jsou dle rozpočtu projektové dokumentace cca 1 340 000 Kč včetně DPH. Úsek cyklostezky
se bude realizovat od září do října letošního roku. Cyklostezka
bude napojena na nově vybudovaný úsek Městem Kudowa Zdrój.
Výstavbou nové cyklostezky mezi Náchodem a Kudowou Zdrój
se vytvoří vhodné podmínky, aby cyklisté nemuseli využívat
transitní komunikaci vytíženou kamionovou dopravou. Ostatní
partneři v současné době již realizují své úseky cyklostezek. Stavební práce v rámci projektu budou ukončeny v letošním roce.
Výzva týkající se revitalizace veřejných prostranství probíhá
kontinuálně (umožněno průběžné předkládání žádostí), výzva
týkající se regenerace bytových domů je časově omezená a bude
ukončena dne 7. září 2009.
Oprávněným žadatelem v rámci 5.2a je pouze Město Náchod,
oprávněnými žadateli v rámci 5.2b jsou vlastníci bytových domů
ve vymezené zóně.
V rámci vyhlášení výzvy pro oblast podpory 5.2b se dne 29.
července 2009 uskutečnil na náchodské radnici seminář pro žadatele, na semináři přednášeli a dotazy zodpovídali zástupci pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Severovýchod.
V rámci revitalizace veřejných prostranství byl na rok 2009
plánován počátek stavebních prací týkající se mostu Na Skalce,
realizace tohoto projektu však nebude v tomto roce zahájena.
Vyhlášení příští, v pořadí druhé výzvy pro oblast podpory
5.2b Regenerace bytových domů plánuje Město Náchod na přelom let 2009 a 2010.
Více informací k IPRM zóny naleznete na www.mestonachod.cz/
na/imprzona.
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MĚSTO NÁCHOD

MĚSTO NÁCHOD

vyhlašuje dne 27. července 2009
1. časově omezenou výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí dotace

vyhlašuje od 27. července 2009 kontinuální výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí dotace

v Integrovaném operačním programu
v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí
v problémových sídlištích, podporovaná aktivita
5.2b Regenerace bytových domů

v Integrovaném operačním programu
v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí
v problémových sídlištích, podporovaná aktivita
5.2a Revitalizace veřejných prostranství

Výzva je vyhlášena pouze pro projekty realizované
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice schváleného
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Výzva je vyhlášena pouze pro projekty realizované v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice
schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů
v zóně vymezené v IPRM.

Oprávněným žadatelem je Město Náchod.

Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím
aplikace Beneﬁt7. Formulář projektové žádosti je
k dispozici na www.eu-zadost.cz.
Tištěné žádosti přijímá od 27. července 2009 do 7. září 2009
manažer IPRM.
Více informací na www.mestonachod.cz/na/iprmzona.

HLEDÁME PROFESIONÁLY v oboru AJ

Staňte se součástí týmu úspěšné jazykové školy Quatro s 6-tiletou tradicí.
Máme jedinečné know-how pro výuku jazyků a jsme nejlépe vybavenou jazykovou školou v regionu, která poskytuje svým klientům tu nejvyšší kvalitu.

Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím
aplikace Beneﬁt7. Formulář projektové žádosti je
k dispozici na www.eu-zadost.cz.
Tištěné žádosti přijímá od 27. července 2009
manažer IPRM.
Více informací na www.mestonachod.cz/na/iprmzona.
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Hledáme nové, zajímavé osobnosti, absolventy VŠ, pro další vzdělávání
lektorů a výuku především pokročilých studentů v naší pobočce
v Červeném Kostelci.
Požadujeme:
dokonalou znalost jazyka (min. úroveň C1) a dobré komunikativní schopnosti
VŠ v oboru anglistika, učitelství angličtiny pro SŠ apod.
spolehlivost, zodpovědnost, kreativitu, příjemné vystupování a schopnost motivovat
otevřenost vůči novým technologiím a metodám výuky a snahu se dále vzdělávat
základní znalosti práce na PC
Preferujeme:
dlouhodobý pobyt v zahraničí či potvrzení o složení mezinárodní nebo státní zkoušky
praxi ve výuce a znalost dalšího cizího jazyka - výhodou
Nabízíme:
profesionální zaškolení v naší jedinečné technologii výuky
zajímavé platové ohodnocení a dlouhodobou spolupráci
příjemné prostředí a zajímavou práci s novinkami ve vzdělávání
mladý a přátelský kolektiv
možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání

Pokud Vás tato nabídka zaujala,
zašlete svůj strukturovaný
životopis spolu
s motivačním dopisem
v anglickém jazyce na emailovou
adresu teacher@cizijazyky.info
Kontakt: Bc. Petra Šolcová
tel. :775 33 07 33
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HISTORIE

Spolupráce sboru
dobrovolných hasičů

Posledních 20 dní!

Náchod, Hronov, Kudowa-Zdroj

Zbývá do termínu uzávěrky příjmu žádostí o příspěvky z Programu pro podporu životního prostředí. Je možné získat
podporu na provedenou změnu topného systému – náhradu lokálního topidla
na tuhá paliva plynoﬁkací nebo připojením k centrálnímu zásobování teplem.
V místech, kde není možnost připojení
k těmto energetickým sítím, je možné získat podporu na instalaci zařízení využívající biomasu, topný plyn, tepelné čerpadlo
nebo kogenerační jednotku. Podle druhu
jednotlivých opatření se maximální výše
dotace pohybuje v rozmezí 10–20 tis. Kč.
Zároveň je také možné samostatně požádat o podporu na instalaci solárních zařízení do výše 20 tis. Kč. O dotaci je možné

Tento projekt byl spoluﬁnancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Tři sbory dobrovolných hasičů z Náchoda, Hronova a Chudoby si stanovily velkolepý cíl: sladit organizaci společných záchranných akcí na obou stranách
hranice. Aktivity nutné k dosažení cíle
vložily do česko-polského projektu, který získal ﬁnanční podporu z Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2007–2013
Cíl 3. S projektem se mohla seznámit i široká veřejnost na květnovém dnu otevřených dveří, kde byla představena modernizovaná výstroj a výzbroj. Návštěvníci
obdrželi i kartičky s telefonními čísly hasičů, záchranné služby, policie a IZS v Náchodě a v Chudobě. Vyvrcholením bylo
česko-polské námětové cvičení za účinné spolupráce hasičského záchranného
sboru Náchod, který má největší praktické zkušenosti s moderní technikou. Námětem celého cvičení byla likvidace nebezpečných látek na řece Metuji, kde se
dobrovolní hasiči učili používat například
moderní nornou stěnu, evakuační nosítka
nebo přetlakový ventilátor.
Výsledkem sedmiměsíčního úsilí je
zkvalitnění organizace společných zásahů, pokrok v odbourávání jazykové bariéry, která zpomaluje řešení krizových
situací s polskými partnery, zvýšená informovanost místních obyvatel o společenském uplatnění hasičů a modernizace
hasičské výstroje a výzbroje náchodského
SDH celkem za 18 485,58 EUR.
Vyhodnocení celé akce přineslo jednoznačný závěr. Česko-polský projekt ujasnil
organizační postupy společných zásahů,
spolupráci zejména s polskými partnery
a položil základy k opakování česko-polských námětových cvičení.

Mažoretky
MONA Náchod
přijmou pohybově nadaná děvčata
ve věku 6 a více let.

ZÁPIS
se koná v pondělí 7. 9. 2009
v ZŠ TGM Náchod
(aula – I. stupeň) v 18.00 hodin.
Neváhejte a přijďte, těšíme
se na vás!!!
Případné dotazy na telefonu 723 153 119.

požádat nejdéle do 12 měsíců od data uvedení topného systému do provozu. Dále se
podpora týká projektů ekologické výchovy, výsadby zeleně i dalších činností, které mají za cíl podporu a ochranu životního prostředí.
Pravidla programu a formulář žádosti
o dotaci jsou uveřejněny na internetových
stránkách města Náchoda www.mestonachod.cz. Informace poskytuje a žádosti
přijímá odbor životního prostředí (R. Česenek, tel. 491 405 462, e-mail: radomir.
cesenek@mestonachod.cz). Žádosti budou následně posouzeny komisí životního
prostředí. Pokud budou splněny všechny
podmínky žádosti, rada města rozhodne,
zda bude příspěvek udělen a v jaké výši.
Uzávěrka příjmu žádostí pro letošní rok
je 21. září.
odbor životního prostředí

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici

projektového a organizačního
pracovníka (-ce)
Požadujeme:
VŠ/SŠ vzdělání
uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet,
Elektr. pošta)
základní administrativní dovednosti
organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost
zájem o problematiku regionálního rozvoje a cestovního ruchu
schopnost samostatného zpracování tiskových zpráv a dalších textů
schopnost koordinace pracovních skupin
Uvítáme:
znalost cizích jazyků (Aj/Nj/Pl)
vzdělání nebo praxe zaměřené na cestovní ruch nebo regionální rozvoj
zkušenosti s webem (doplňování databází, vkládání aktualit)
zkušenosti s prací na evropských, státních nebo krajských projektech
Popis pozice:
komplexní řízení a zajištění chodu kanceláře Branky, o. p. s.
– administrativa, koordinace spolupráce informačních center, pracovních
skupin a členů Svazu cestovního ruchu Branka
– konzultace pro členy Svazu cestovního ruchu Branka
– plánování a organizace projektů
– organizace schůzek, setkání, jednání s partnery
– administrace projektů (dokumentace, psaní průběžných a závěrečných
zpráv, komunikace s poskytovateli dotací)
práce na PR organizace (web, výroční zpráva, PR plán, tiskové zprávy)
Nabízíme:
zázemí stabilní neziskové organizace
plný pracovní úvazek (tj. 40 hodin týdně)
možnost ﬂexibilní pracovní doby
další profesní vzdělávání
stravenky
mzdu dle praxe a vzdělání
předpokládaný nástup: dle dohody
místo výkonu práce: Náchod
Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete nejpozději do 15. 9. 2009
na e-mailovou adresu info@kladskepomezi.cz (do předmětu uveďte
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“) nebo na adresu BRANKA, o. p. s., Masarykovo náměstí 1,
547 01 Náchod. Osobní pohovory proběhnou v termínu od 20.–30. 9. 2009.
Na případné dotazy Vám rádi odpovíme na výše uvedené e-mailové adrese,
nebo telefonicky +420 602 190 198 (kontaktní osoba Martina Tauchmanová).
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Sportovní zařízení města Náchoda
Krytý plavecký bazén zahajuje sezonu 2009/2010 v úterý dne 1. září 2009
v 5.30 hodin ranním plaváním pro veřejnost. Provozní doba plavání, sauny pro veřejnost a ceník zůstávají beze změn viz
www.sportnachod.wz.cz, odkaz krytý plavecký bazén.
Kondičně zdravotní plavání s VZP se
koná každé pondělí od 15 do 16 hodin,

aquaaerobik každé pondělí a čtvrtek od 20
do 21 hodin. Novinkou je možnost návštěvy parních kabin při každém veřejném
plavání. Centrum péče o matku a dítě zahajuje provoz ve středu dne 2. září 2009.
Zimní stadion v Náchodě zahájil sezonu
2009/2010 již 10. srpna 2009.
Bruslení veřejnosti naleznete na www.
sportnachod.wz.cz, odkaz zimní stadion.

Kuželky – program na měsíc září
Pátek

18. 9.

Sobota

19. 9.

Sobota

26. 9.

Neděle
Neděle

13. 9.
29. 9.

17.00
19:30
14:30
11:00
15:00
10:00
10:00

Divize:
východo. přebor
3. liga muži
2. liga muži
1. liga ženy
1. liga muži
1. liga dorostenky
1. liga dorostenci

Náchod C – Vysoké Mýto A
Náchod D – Hylváty B
Č. Kostelec – Uhelné sklady Praha
Náchod B – KK Šumperk
Náchod A – Zábřeh B
Náchod A – Zábřeh A
Náchod – Rýmařov
Náchod – Kutná Hora

Náchod Sprinterem roku 2009
V soutěži měst a obcí zaměřené na podporu rozvoje cyklistiky a cykloturistiky
Unilever Sprinter roku zvítězila města
Náchod, Nymburk a Staré Město u Uherského Hradiště. Soutěž odstartovala letos
podruhé společnost Unilever spolu s partnery v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky ze státní správy a neziskového sektoru
a přihlásilo se do ní sedmnáct měst a obcí.
Cílem soutěže je podpořit města a obce,
které v posledních dvou letech investo-

valy nejvíce úsilí a ﬁnančních prostředků
na rozvoj cyklodopravy či cykloturistiky.
Partnery celostátní soutěže měst a obcí
je Ministerstvo dopravy ČR, Centrum dopravního výzkumu, Státní fond dopravní
infrastruktury, Svaz měst a obcí, Národní síť Zdravých měst, agentura CzechTourism, Nadace Partnerství a občanské sdružení Na Kole.
V Náchodě a jeho nejbližším okolí se
městu podařilo v uplynulých osmi letech

Karneval na ledě
pro děti i dospělé – již 2. ročník – se
koná na Zimním stadionu v Náchodě
v neděli 27. 9. 2009 od 14 do 17 hodin.
Soutěže, hry, ceny, občerstvení a zábava. Pořadatel: Občanské sdružení
Náchodský sport pro všechny.
postavit celkem 13 km nových cyklostezek celkovým nákladem téměř 29 mil.
Kč. Městem se dá dnes na kole celkem pohodlně a bezpečně projet po dvou cyklotrasách podél řeky Metuje a z Bělovse
do centra, k zámku a do sousední obce
Kramolna. Novou cyklostezkou se ještě letos spojí Náchod se sousedními polskými
lázněmi Chudoba.
„Náchod chce v dalším období vytvořit dobré podmínky pro každodenní cyklistickou dopravu i v ostatních částech města, a to nenáročnými stavebními úpravami
městských komunikací a změnami v dopravním značení. Budou postupně realizovány
podle právě dokončené studie“ uvedl ing. Jaroslav Rohulán, místostarosta Náchoda.
Soutěž hodnotí především nárůst infrastruktury, základní vybavenosti a informační vybavenosti cyklotras a cyklostezek.
Další informace o soutěži najdete
na stránkách Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy www.cyklostrategie.cz.

Pavel Šporcl
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Romano Stilo
cimbálová kapela
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14. 9. 2009 Náchod
v 19.00 hodin
Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka
Masarykovo náměstí 74
Předprodej vstupenek:
Informační centrum, Kamenice 44, 547 01 Náchod,
tel.: 491 420 420, v síti ticketportal

www.pavelsporcl.cz
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Vzdělávací programy Školského
zařízení pro DVPP KHK, Náchod
září 2009
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (po dvou letech výuky), zahájení 17. září 2009 v 15.15 hodin v Náchodě na
Hamrech, Pražská 1759, předpokládaný čas výuky: středa nebo
čtvrtek odpoledne
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (po dvou letech výuky), zahájení 17. září 2009 v 15.30 hodin v Náchodě na
Hamrech, Pražská 1759, předpokládaný čas výuky: středa nebo
čtvrtek odpoledne
Kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé (po třech letech výuky), zahájení 14. září 2009 v 16.30 hodin v Náchodě na
Hamrech, Pražská 1759, předpokládaný čas výuky: pondělí odpoledne nebo večer
Kurz francouzského jazyka pro věčné začátečníky (speciální kurz, který nebude postaven na práci s učebnicí), zahájení 14.
září v 15.30 hodin v Náchodě na Hamrech, předpokládaný čas
výuky: pondělí odpoledne nebo večer
16. září 2009, Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP,
čas a místo konání: 9.00–13.00 hodin, Náchod-Hamra, Pražská
1759, lektor: Ing. Robert Křepinský
23. září 2009, Efektivní metody výuky českého jazyka na
1. stupni ZŠ, čas a místo konání: 12.30–16.30 hodin, ZŠ TGM
Náchod, Bartoňova 1005, lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová
23. září 2009, Komunikační a slohová výchova v ŠVP. Řekni
mi, co čteš, čas a místo konání: 13.00–17.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: PhDr. Vladimíra Neužilová
25. září 2009, Učitel začátečník, čas a místo konání: 9.00
–15.30 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor: Mgr. Jana Žaludová a Mgr. Jitka Šoltová
Děkujeme pedagogické a nepedagogické veřejnosti za dosavadní přízeň a přejeme úspěšný školní rok 2009/2010!
Více informací a přihlášky na. www.cvkhk.cz, telefonicky na číslech.
491 422 416, 722 569 515 nebo na emailové adrese:
stepanova@cvkhk.cz

Holčičí ráj
Zpět do dětských let jsme se vrátili 3. července 2009. V domě
zvláštního určení Harmonie se konala výstava historických i novodobých panenek, kterou pro seniory připravila ve svém volném čase terénní pečovatelka Dana Ptáčková.
Pořadatelka provázela přítomné a doplňovala vše zajímavými informacemi. Její sbírka čítá cca 300 panenek, několik kočárků, pokojíčků pro panenky a další doplňky. Nejstarší kočárek je
vyroben z proutí před rokem 1910 a nejstarší panenka pochází z roku kolem 1936. Výstava byla doplněna knihami a časopisy týkající se sběratelství, dále ručně dělanými košíky zapůjčené
Nikolou Horváthovou a vyšívanými obrázky zapůjčenými uživa-

INFORMACE

Přehled kulturních akcí
v září 2009 v Regionálním muzeu
Fotograﬁe 2009
Od 6. do 26. 9. 2009 si mohou návštěvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) prohlédnout výstavu fotograﬁí Sekce fotografů regionu Náchod. Vernisáž proběhne v sobotu 5. září 2009 v 10 hodin. Otevřeno je denně
mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.
Václav Cvejn: Obrazy a kresby
(práce z let 1978–2009 z domova i z cest)
Od 9. 9. 2009 do 11. 10. 2009 si mohou návštěvníci v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout výstavu obrazů a kreseb Václava Cvejna, člena náchodské výtvarné skupiny AMAG.
Vernisáž se uskuteční v úterý 8. září 2009 v 16 hodin. Otevřeno
je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pondělí 9–12; 13–17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel.
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@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 září je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30–18.00
hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047,
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo
nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@
seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
telkou Pečovatelské služby paní Libuší Škodovou, kterou na výstavu přivezla sama pořadatelka.
Mohli jsme také zhlédnout výrazové panenky, které byly vyráběny na základě souhlasu rodičů, kteří vychovávali mentálně
postižené dítě, a panenka byla obrazem jejich dítěte. Z prodeje
získala rodina určitý honorář, který mohla použít ke zlepšení životních poměrů rodiny.
Pro mnohé byla výstava příjemným zakončením pracovního
týdne, pro obyvatele byla vzpomínkou na leckdy nelehké dětství.
Po zhlédnutí výstavy měl každý možnost napsat své zážitky
do pamětní knihy, kterou si vede autorka výstavy.
Naší spolupracovnici děkujeme za krásný zážitek a již nyní se
těšíme na další, např. vánoční výstavu.
Lucie Herzogová, DiS. – sociální pracovnice Pečovatelské služby
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Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
5. a 6. 9.
12. a 13. 9.
19. a 20. 9.
26. a 27. 9.
28. 9.

MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod
MUDr. Vladimír Semerák
Náchod
MUDr. Jan Šnajdr
Velké Poříčí
MUDr. Alena Prouzová
Náchod
MUDr. Jana Šnajdrová
Velké Poříčí

Stomatologická pohotovost

Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 424 921
Náchodská 548
tel.: 491 482 850
Jugoslávská 33
tel.: 491 421 725
Náchodská 548
tel.: 491 482 850

Skauti a skautky vyrážejí do města
Mnoho lidí jezdí na dovolenou do zahraničí, přitom pořádně nezná své
měata natož svou zemi.
A protože prázdniny
skončily, máme jedinečnou možnost začít poznávat taje a krásy, jenž máme na dosah
ruky. Víte, kde se nachází Pekelská ulice,
kdo navrhl Atomový dóm v Hirošimě, kde
najít hřiště na Karlově kopci, zda je možné zajít v Náchodě na židovský hřbitov,
kde objevit Pastvinu zmizelých, kde stojí

PROGRAM
ZÁŘÍ

pranýř nebo zda je v centru města dětské
hřiště pro malé děti?
Během mnoha podzimních týdnů budou mít skauti a skautky možnost objevovat a zdokumentovat své město. Úkol
to zdaleka nebude lehký. Prozkoumat
celý Náchod a objevit nová místa vyžaduje odhodlané prospektory a prospektorky.
K dokonalému a profesionálnímu zpracování dat využijí například mapu, fotoaparát, GPS navigaci, počítač, metr a mnoho
dalších netradičních a moderních pomůcek a přístrojů.
Nezoufejte! Už v příštím vydání zpravodaje se dozvíte více. Nebo se zeptejte skautů či skautek.

PODZIMNÍ BAZAR
15.–18. září 2009
Tradiční podzimní bazar dětského
oblečení a sportovních potřeb
Příjem věcí bude probíhat v týdnu od 7.–11. září po domluvě
na č. tel. 491 428 744 (max. 45 ks) a bez objednání v úterý 15.
září od 14 do 18 hodin (max. 25 ks). Prodej věcí se uskuteční
ve středu a ve čtvrtek 16. a 17. září od 9 do 18 hodin, výdej
neprodaných věcí bude v pátek 18. září od 14 do 18 hodin. Poplatek činí 1 Kč za každou vloženou věc a platí se při příjmu.

Státní zámek Náchod
5. 9. Náchodské Kuronské slavnosti
Zveme velké i malé na bohaté slavnosti, konané na počest Petra Birona, vévody Kuronského a Zaháňského. K vidění budou divadelní i koncertní vystoupení, řemeslné trhy na nádvořích atd.
Součástí oslav jsou i večerní prohlídky s Černou paní od 20.00
do 22.00 hod. na I. okruhu. Doporučujeme se na tyto prohlídky objednat alespoň tři dny předem na tel. 491 426 201 nebo na
e-mailu objednavky.nachod@tiscali.cz.
Podrobný program najdete v přiloženém letáku.
12.–13. 9. Koncert
ke Dni evropského kulturního dědictví
V uvedených dnech budou zpestřeny prohlídky I. okruhu krátkými hudebními vstupy v podání ZUŠ J. Falty Náchod.
Vstupné: dobrovolné
26.–28. 9. Zvláštní prohlídky
Prohlídky kaple s průvodcovským výkladem v rámci otvírací
doby zámku.
Vstupné jednotné: 10 Kč, děti do šesti let zdarma.

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.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
zahajuje v sobotu 26. záøí 2009 v 15 hodin
další divadelní sezónu pohádkou

Štika patøí na pekáè

Vstupné dobrovolné.
Srdeènì zveme malé i velké diváky.

www.detemproradost.com

Nohejbalový turnaj
o pohár obce Jizbice
Dne 4. července se na jizbickém hřišti za velice pěkného počasí konal nohejbalový turnaj. Turnaje se zúčastnilo celkem deset
družstev. Jizbice měla docela velké zastoupení a to ve čtyřech
družstvech. Dvě družstva, která se zúčastňují turnajů stabilně
a dvě družstva, která si dali dohromady místní. Na prvním místě
se umístilo družstvo 3xM (Máslovi z Jizbice), druhé místo Lišáci,
třetí místo Babí, čtvrté místo Hawle, páté místo Samýma (Poláček, Mrština, Samek z Jizbice) a šestém místě Hasiči Jizbice. Tak
dobré umístění obě družstva amatérů ani neočekávala, už dnes
se těší na příští turnaj, kdy se pokusí vybojovat první místa.
SK Jizbice děkuje všem sponzorům, kteří se podíleli na zajištění
turnaje.
Petr Břenda

září 2009

Senior klub
Svaz důchodců v Náchodě vám nabízí programové čtvrtky v klubovně seniorů v Harmonii II, Rybářská 1819, kde se po prázdninách opět
sejdeme v září při následujících programech:
čtvrtek 3. 9. Co potřebujete vědět o péči svých nohou – vše
vysvětlí i ukáže paní Monika Haklová
čtvrtek 10. 9. Tajný výlet s panem Josefem Zavřelem – odjezd
v 7 hodin od bývalého Tepna klubu. Zájemcům připomínáme, že
jsou volná tři místa, hlaste se na tel. 775 242 562.
čtvrtek 17. 9. Vzpomínka na červnový zájezd seniorů do Velkých Losin a na Dlouhé stráně – připomeneme si u videa s panem Slávkem Hlaváčem.
čtvrtek 24. 9. „Židovské anekdoty“ si připravil a opět přijde
mezi nás pan Oldřich Zelený
Přijďte se mezi námi pobavit – na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD v Náchodě.

Sdružení zdravotně postižených
Podzimní výlet 22. 9. 2009 „Broumovsko“ – odjezd od Tepna
klubu v 7.30 hod. – návrat okolo 18.00 hod. Přihlášení účastníci
dostali letáčky s náplní zájezdu.
Dne 6. 10. 2009 ve 14.30 hod. v Odasu na Karlově náměstí se
koná beseda na téma „Bezpečnost seniorů“ za účasti městské
a státní policie, pojišťovny Kooperativa, sociálního odboru v Náchodě – tísňové linky. Účast přislíbila také Mgr. Zdeňka Horníková, poslankyně Parlamentu České republiky.
Informace pro zájemce o tradiční ruský Ledový cirkus. Zajímavé představení je možné zhlédnout v sobotu 10. 10. 2009 v Pardubicích v ČEZ Aréně, doporučujeme se spojit s cestovní agenturou Jana Hudková, DiS, – Nový Hrádek, na č. tel. 737 416 898,
491 478 168, případně e-mail: j.hudková@seznam.cz
Na shledání s Vámi se za výbor SZdP Náchod těší
Olga Frühaufová a Miroslav Čiháček

ICC informuje
Během letošních měsíců červenec a srpen navštívilo naše infocentrum kolem 7500 klientů – místní, turisté z Čech i ze zahraničí. Největší zájem byl o propagační materiál „Průvodce městem
Náchod“, plánek města, turistické známky a vizitky a turistické
razítko. Od srpna je pro sběratele připraveno nové turistické razítko se znakem města Náchoda.
Předprodej:
16. 10. – M. Kubišová, Hronov
14. 9. – P. Šporcl, Náchod
abonentky na kurzy Jógy – Náchod
Prodej – novinky:
pohledy Pidifrky – Náchod a Dobrošov pohledy J. Škopka
cyklomapa Broumovsko – Trutnovsko na vodovzdorném papíře kalendář Stopy starých časů N. M. n. M. kalendář historických motorek – vydal KVH Metuje

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavu
Ruské malířství 19. století
20. 2. – 1. 11. 2009 Tradiční expozice obrazů 19. a počátku 20.
století ze sbírek GVU v Náchodě, Národní galerie v Praze, Galerie
moderního umění v Hradci Králové a Moravské galerie v Brně.
(přízemí jízdárny 20. 2. – 1. 11.)
Dny evropského kulturního dědictví – 18. 9. 2009
8.00–14.00 Pozdrav z prázdnin – interaktivní program pro
školy k expozici ruského malířství
8.00–14.00 komentovaná prohlídka k ruskému malířství
na programy je nutné se předem objednat na tel. 491 423 245
po celý den vstup zdarma

KULTURA | CÍRKVE

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář Zdeněk Kovalčík. Telefon
491 423 226, mobil 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.
cz. Bohoslužby – neděle 9 hod. Úřední hodiny pondělí a středa
9–12 a 13–17 hod. Pondělí biblická hodina od 16.30 hod. Sbírky
pro Diakonii Broumov je možno dávat do chodby z Raisovy ul.
od pondělí do soboty v době od 8–17 hod. Prosíme ne v neděli!

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan Mgr. Ing. Vladimír Handl 728 515 557,
kaplan Mariusz Nowaczyk 731 405 501 www.nachod.farnost.cz,
e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz.
Úřední hodiny: pondělí 8.15–12.00, 15.00–19.00, středa, pátek
8.15–12.00, 13.00–15.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vávřince: po 7.00, út 18.00, st
16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00, v kostele sv.
Michaela ne 10.15 (od 13. 9.). Vyučování náboženství na děkanství začne od 14. 9., na školách od 1. 10. Třetí oddíl Junáka bude
od září 2009 přijímat chlapce ve věku od 6 let. Pokud budete chtít
děti přihlásit, je to možné od 2. září každou středu v klubovně
na děkanství před 15. hodinou. Pokud by se tatínkové chtěli zúčastnit schůzky spolu s dětmi, je to možné. Bližší informace najdete na nástěnce v okně klubovny. Při příležitosti 170. výročí
úmrtí majitelky náchodského panství Kateřiny Vilemíny kněžny Zaháňské, rozené princezny Kuronské v kostele sv. Vavřince
se uskuteční koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové spolu s Polyfonním sdružením Nové Město nad Metují – „Requiem“
W. A. Mozarta dne 4. 9. ve 20.30 hod.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel.: 491 426 712, bohoslužby v neděli v 9.00 hod.
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špreňarova 1053).
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické
hodiny každé út. v 17 hod. Farář M. Bárta.

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

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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16 KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
informuje – září 2009
Kniha mého srdce
Celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu českých čtenářů.
V červnu bylo odhaleno pořadí Top100 a v abecedním pořadí Top12, třetí kolo hlasování o pořadí nejoblíbenějších 12 knih (Top12) potrvá do neděle 13. září.
Můžete se stát spoluautory knížky na pokračování. Tuto knížku můžete psát buď na
http://mknachod.cz nebo ve všech odděleních knihovny.
Za pěkného počasí můžete i v září posedět v naší letní čítárně. A nejen tam, ale do
všech prostor knihovny, si můžete s sebou vzít výbornou kávu z automatu umístěného v přízemí knihovny.

Rozvoz knih
Novou službu – rozvoz knih nemocným nebo starším občanům – zahájíme v říjnu. Máte-li o tuto službu zájem, můžete se přihlásit již nyní: osobně v knihovně, na telefonním
čísle 491 423 338 nebo mailem na adresu knihovna@mknachod.cz. Rozvoz budou provádět pracovníci knihovny jedenkrát měsíčně, bude-li potřeba i častěji. O dovoz knih
může požádat pouze registrovaný čtenář naší knihovny.
Nejste-li naším čtenářem, budeme rádi, když se jím stanete. Těšíme se na vás.

Oddělení pro děti
Co naše děti umí – cyklus výstav našich čtenářů
Korálková výstava Justýnky Dočkalové – 9. 9. 2009 až 10. 10. 2009.
Vernisáž výstavy s překvapením se koná 9. 9. 2009 v 17.00 hodin.
Jste srdečně zváni.
Zahajujeme tvořivé pondělky v nové dílně – klubovně
7. září od 14.00 do 17.00 Drátkovací dílna
Přijďte si s námi vytvořit drátěný šperk nebo ozdobu. Kdo má, kleštičky s sebou.
Můj barevný svět
Výtvarná soutěž pro děti i dospělé
Městská knihovna Náchod vyhlašuje v rámci akce „Kde končí svět“ soutěž pro všechny malíře a fotografy. Jaký je tvůj barevný svět? Ztvárni štětcem, pastelkami nebo
fotoaparátem. Svoje obrazy, obrázky a fotograﬁe přineste do knihovny do 31. října
2009.
Díla budou vystavena v knihovně a návštěvníci vyberou nejlepší z nich. Vítězové získají tříleté, dvouleté a roční „předplatné“ do knihovny zdarma a další drobné ceny.
(Vo)

Vyšel už 6. sborník regionálního muzea
Pracovníci náchodského regionálního
muzea připravili hodnotný dar svému řediteli PhDr. Václavu Sádlovi k jeho šedesátým narozeninám – 6. svazek sborníku
Náchodsko od minulosti k dnešku.
Mezi životopisem oslavence a dvěma
vzpomínkovými texty v úvodu a závěrečnou výběrovou bibliograﬁí z díla jubilantova je 18 závažných příspěvků (z toho
jeden polský zabývající se sakrální architekturou v tzv. Českém koutku) v několika oddílech, většinou přesahujících náš
region. Vztahují se k náboženským dějinám, městským dějinám (tam příspěvek
Pavla Mertlíka vztahující se k Josefovu),
k dějinám válek (Ivana Fantová prezentuje vzpomínky svého dědečka Josefa Rydla

na první světovou válku) nebo institucí
(Lydia Baštecká o škole v Náchodě v letech
1745–1861). Alena Čtvrtečková zveřejňuje část korespondence rodiny Krausových
ze začátku protektorátu, z níž poznáváme
tragiku života židovského obyvatelstva
v období pro ně velmi těžkém. Ladislav
Hladký seznamuje s korespondencí hronovského rodáka Jana Slánského s Bohumilem Šimkem. Dva příspěvky se vztahují k Egonu Hostovskému, o němž dr. Sádlo
loni vydal záslužnou publikaci Egon Hostovský a rodný kraj.
Více než čtyřsetstránkový sborník je
možné získat na obvyklých místech, mj.
i v objektech muzea.
(AF)
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ZÁŘÍ

V měsíci září 2009 začne náchodské kino Vesmír promítat vybrané ﬁ lmy v digitální 2D kvalitě a v digitálním 3D zážitku s brýlemi. Filmy ve 3D nejsou
uvedeny v tomto programu!!! Čekáme jen na potvrzení registračních klíčů – sledujte, prosím, plakáty kina nebo internetové stránky www.kinonachod.cz
1. úterý pouze v 16,15 hod
2. středa pouze v 16,15 hod

G. I. JOE (G. I. JOE: THE RISE OF COBRA – USA 2009)

1. úterý pouze v 18,15 hod
2. středa pouze v 18,15 hod

PROROCTVÍ (KNOWING – USA 2009)

3. čtvrtek pouze18 hod
4. pátek pouze v 18 hod
5. sobota pouze ve 20 hod
6. neděle pouze ve 20 hod

ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 – VYSOKÉ NAPĚTÍ (CRANK 2: HIGH VOLTAGE – USA 2009)

4. pátek pouze ve 20 hod
5. sobota pouze v 18 hod
6. neděle pouze v 18 hod

VDANÁ SNOUBENKA (THE ACCIDENTAL HUSBAND – USA 2009)

7. pondělí (110 minut)
8. úterý
9. středa

NEMYSLI NA TO (NON PERSANCI – Itálie 2007)

10. čtvrtek pouze v 16 hod
11. pátek pouze v 16 hod
12. sobota pouze v 16 hod
13. neděle pouze v 16 hod

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE (HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE – USA 2009)

10. čt, 11. pá pouze v 19 hod
12. so, 13. ne pouze v 19 hod
14. pondělí 17 a 19,45 hod
15. úterý pouze v 17 hod
16. středa pouze v 19 hod

HANEBNÝ PARCHANTI (INGLOURIOUS BASTERDS – USA 2009)

15. úterý pouze v 19,45 hod
16. středa pouze v 17,30 hod

KLÍČEK (ČR – 2009)

17. čtvrtek pouze v 18 hod
18. pátek pouze v 18 hod
19. sobota pouze ve 20 hod
20. neděle pouze ve 20 hod

ÚNOS VLAKU 1 2 3 (TAKING OF PELHAM ONE TWO THREE – USA 2009)

17. čt, 18. pá pouze ve 20 hod
19. so, 20. ne pouze v 18 hod
21. pondělí pouze ve 20 hod
22. úterý pouze ve 20 hod
23. středa pouze v 18 hod

MUŽI V ŘÍJI (ČR – 2009)

21. pondělí pouze v 18 hod
22. úterý pouze v 18 hod

MARY A MAX (MARY AND MAX – Austrálie 2008)

23. středa pouze ve 20 hod

MILENCI (TWO LOWERS – USA 2008)

Jsou tam, kde všechny ostatní možnosti selhaly... Výpravný akční thriller o partě G. I. Joe – týmu tvořeném těmi nejlepšími specialisty, který má za úkol zlikvidovat
gang překupníků se zbraněmi... Režie Stephen Sommers (tvůrce prvních dvou „Mumií“). Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.gijoemovie.com
Mládeži přístupný

Nicolas Cage ve zběsilém závodu s časem, odhalujícím mrazivá tajemství dokumentu, který odkrývá minulé, ale i budoucí světové katastrofy… Mysteriozní napínavý thriller, uváděný s českými titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.spi-ﬁlm.cz a na www.knowing-themovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

Zběsilá honička ulicemi L. A. právě začíná!!! Ještě intenzivnější, ještě akčnější – prostě adrenalinový šok, který vás nenechá vydechnout.
České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.spi-ﬁlm.cz a na www.crank2.com
Mládeži do 15 let nepřístupný

I odbornice na lásku může ztratit hlavu… Uma Thurmanová a Colin Firth v romantické komedii o jedné dokonalé pomstě, rozzlobeném hasiči a šikovném počítačovém expertovi. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.palacepictures.net a na www.theaccidentalhusbandmovie.com
Mládeži přístupný

Komedie o nezávislém punkrockovém muzikantovi… V hlavní roli Valerio Mastandrea. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč

Mládeži přístupný

Temná tajemství se zjevují… Harry začíná již šestý rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, která je velmi zvláštně označena – „Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti. Film, který je uváděn v českém znění, byl natočen podle knižního bestselleru spisovatelky J.K.Rowlingové. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na www.harrypotter.co.uk
Doporučená přístupnost: od 12 let

Hanebně zparchantělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. Akční válečné drama z Francie z 2. světové války, ve kterém si režisér Quentin Tarantino s dějinami moc hlavu nelámal… Hrají Brad Pitt, Diane Krugerová, Mélanie Laurentová a Samuel L. Jackson. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.inglouriousbasterds-movie.com
Mládeži do 15 let nepřístupný

Podivný zálet z roku 2009 do minulosti, do míst brutální atmosféry komunistického žaláře padesátých let… Thriller s prvky hororu, ve kterém hrají N. Lichý, P. Vlčková, J. Přeučil, T. Šulaj a S. Zindulka. Režie Ján Novák. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.klicek.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

Režisér Tony Scott předkládá divákům působivý a inteligentní příběh o únosu vlaku metra a následné honičce policie a zločinců, v němž nevyzpytatelnému zabijákovi v podání Johna Travolty čelí zcela obyčejný a přepracovaný dispečer, kterého ztvárnil Denzel Washington.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.catchthetrain.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

Česká komedie ze zapadlé malé moravské vesničky, ve které se koná mistrovství Evropy ve vábení jelenů... V režii Roberta Sedláčka hrají M. Trnavský, J. Hanzlík,
J. Plesl, E. Vrbková, I. Bareš, J. Lábus, P. Zedníček a P. Váša.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ceskatelevize.cz/specialy/muzivriji
Mládeži přístupný

Jedno úžasné přátelství… Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje tento animovaný ﬁ lm, který se s úspěchem promítal na Sundance festivalu. České titulky.
DOLBY – STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Doporučená přístupnost: od 12 let

Volba mezi touhou a láskou ho může stát život… Romantické drama z brooklynské Brighton Beach. V hlavních rolích Joaquin Phoenix a Gwyneth Paltrowová.
České titulky.
DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.palacepictures.net a na www.twolowersmovie.com
Mládeži do 15 let nepřístupný
Promítáme digitálně ve 2D!!!
24. čt, 25. pá 17 a 19,45 hod
26. so, 27. ne 17 a 19,45 hod
28. pondělí 17 a 19,45 hod
29. úterý 17 a 19,45 hod
30. středa 17 a 19,45 hod

JÁNOŠÍK (THE TRUE STORY OF JANOSIK AND UHORCIK – SR/ČR/Polsko/Maďarsko – 2009)

ŘÍJEN 2009
1. čt, 2. pá pouze v 16 hod
3. sobota pouze v 16 hod
4. neděle pouze v 16 hod

NÁVRH (PROPOSAL – USA 2009)

1. čt, 2. pá 18 a 20 hod
3. sobota 18 a 20 hod
4. neděle 18 a 20 hod
5. pondělí 16 a 18 hod
6. úterý 16 a 18 hod
7. středa 16 a 18 hod

ULOVIT MILIARDÁŘE (ČR – 2009)
digitálně ve 2D!!!

5. po, 6. út pouze ve 20 hod
7. středa pouze ve 20 hod
8. čtvrtek 16 a 18 hod
9. pátek 16 a 18 hod
10. sobota pouze v 18 hod
11. neděle 16 a 20 hod

PROTEKTOR (ČR – 2009)

8. čtvrtek pouze ve 20 hod
9. pátek pouze ve 20 hod
10. sobota 16 a 20 hod
11. neděle pouze v 18 hod

HODINU NEVÍŠ (ČR – 2009)

Pravdivá historie o Jurovi Jánošíkovi a Tomášovi Uhorčíkovi. Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi, zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy. Hrají Václav Jiráček, Ivan Martinka, Marián Labuda, Adrian Jastraban, Richard Krajčo a další. DOLBY–SREREO DIGITAL.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.janosik-ﬁlm.com
Mládeži do 15 let nepřístupný

Má za každých okolností vše pod kontrolou... Ocitá se však v jedné bláznivé situaci za druhou, musí začít plánovat ﬁ ngovanou a nečekanou svatbu a navíc má v patách šťouravého imigračního úředníka... V hlavní roli Sandra Bullocková, režie Anne Fletcherová (mj. ﬁ lm „Let‘s Dance“).
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.myspace.com/proposalmovie
Mládeži přístupný

Republiková premiéra!!! Promítáme

Drzá komedie režiséra Tomáše Vorla. Miliardáře touží ulovit každý i každá... Policisté, novináři, politici, umělci, dámy i chlápci od náboženství. Nová komedie Tomáše Vorla s Tomášem Matonohou, Jiřím Mádlem, Ester Janečkovou, Miroslavem Etzlerem, Milanem Šteindlerem, Josefem Cardou a dalšími. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ulovitmiliardare.cz
Mládeži přístupný

Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Riskantní hra
o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nakonec o život, v temných časech Protektorátu. Jeden z nejočekávanějších českých ﬁ lmů roku 2009. Režie Marek Najbrt. V hlavních rolích Marek Daniel a Jana Plodková, dále hrají Sandra Nováková, Jan Budař a Klára Melíšková. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ceskatelevize.cz/specialy/protektor/
Mládeži přístupný

Ne tak docela ﬁ ktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení „heparinový vrah“. Režie Dan Svátek. Hrají Václav Jiráček, Ivan Franěk, Jana Krausová,
Petra Nesvačilová, Zuzana Krónerová, Stanislav Zindulka, Jaroslava Adamová, Zita Kabátová a další.
Vstupné 80
Více informací o ﬁlmu na www.hodinunevis.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

w w w. p r o p l a s t . b i z

výroba • montáž • dodávky na klíč

•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

Pracujeme se
světovou jedničkou
na trhu okenních
profilů

Proplast K s.r.o., Polní 468, Nové Město n. Metují
tel./fax: 491 472 927, mob.: 777 113 020
e-mail: info@proplast.biz

JAZYKOVÁ ŠKOLA

OD ZÁŘÍ 2009
NOVÉ KURZY
z inovovaná výuková metoda
(vhodná i pro úplné zaáteníky)
z pozitivní, profesionální lektoi
z škola s letitou praxí
z oberstvení v cen výuky
z jako bonus kurz RUŠTINY zdarma
(pi platb na celý školní rok)
z ceník, rozvrh a uební program
najdete na: www.magicenglish.cz
magicenglish@magicenglish.cz
tel: 603 508 779
poboky MAGIC SCHOOL s.r.o.:
Náchod, Police nad Metují, Praha,
Nové Msto nad Metují

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
Zabezpečovací, kamerové, požární, přístupové
systémy, domácí telefony a videotelefony, satelitní
autoalarmy, inteligentní domy.
Elektronický dohled pro staré nebo nemocné lidi.

Zpracování nabídky a cestovné je ZDARMA!!!
Tel.: 724 823 687
www.zabezpecenisudek.cz

