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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě
uvádí v únoru
Středa
3. 2. 2010
v 19.00 hodin
SLEVA

Filharmonie Hradec Králové
Matyáš Novák – klavír
Dirigent: A. S. Weiser
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140, 120 Kč
Předprodej od 18. 1. 2010

Úterý
16. 2. 2010
v 19.00 hodin

K. Poláček, M. Vačkář, O. Havelka:
Muži v Ofsidu
Městské divadlo Mladá Boleslav
Ab. cyklus – skupina „A“
Vstupné: 320, 310, 290, 270 Kč
Předprodej od 26. 1. 2010

Čtvrtek
4. 2. 2010
v 19.00 hodin

Jakub Smolík
Vstupné: 230, 210, 190, 170 Kč
Předprodej od 10. 12. 2009

Úterý
23. 2. 2010
v 19.00 hodin

Neděle
7. 2. 2010
v 15.00 hodin

Malostranská zimní pohádka
Divadlo Matěje Kopeckého
Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 18. 1. 2010

N. Simon: …Vstupte!
Divadelní agentura Harlekýn
Hrají: P. Nárožný, L. Mrkvička,
J. Čenský, L. Švormová
Vstupné: 350, 320, 290, 260 Kč
Předprodej od 10. 12. 2009

Sobota
27. 2. 2010

Reprezentační ples
Města Náchoda a Primátoru a. s.
Vstupné: velký sál 200 Kč,
malý sál 150 Kč, balkón
a k stání 100 Kč

Čtvrtek
11. 2. 2010
v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
Merci, Edith!
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 20. 1. 2010

Merci, Edith!
Literárně hudební večer
V pořadu složeném z písní nejpopulárnější představitelky francouzského šansonu Edith Piaf vystoupí Náchoďanům již
známá skvělá zpěvačka a moderátorka Eva Kriz-Lifková. Část života prožitého ve Francii jí dala pro interpretaci tohoto žánru ty nejlepší předpoklady a v osobě jazzového klavíristy Milana Dvořáka našla výborného hudebního partnera.
Vzácným hostem večera je známý český herec, překladatel, zpěvák, šansoniér a hudební pedagog Rudolf Pellar. Patří k první generaci českých šansoniérů a je v tomto oboru činný dodnes. Máme nyní jedinečnou možnost být svědky,
s jak velkým šarmem dokáže i v pokročilém věku velmi vitální Rudolf Pellar své písně interpretovat a uvádět.

Karel Poláček, Martin Vačkář, Ondřej Havelka:
MUŽI V OFSIDU
Městské divadlo Mladá Boleslav
Režie: Ondřej Havelka. Hrají: Ota Jirák, Eva Reiterová, Vojtěch Havelka j. h., Petr Bucháček, Martin Zbrožek j. h.,
Petra Nakládalová, Martin Hrubý, Karolína Frydecká, Miroslav Babuský, Petr Halíček a Jakub Šafr j. h.
Komedie o tom, že kdo zradí svůj klub, nemá štěstí v životě. Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová z pana Načeradce,
majitele obchodu s konfekcí a gumáky a kterak otec a syn Habáskovi skrze lásku k žižkovské Viktorce dojdou rodinného štěstí. Přitom se bude vaše bránice třepetat jako míč ve svatyni soupeřova brankáře. Hra se na IX. ročníku Grand
festivalu smíchu v Pardubicích stala absolutním vítězem a získala titul Komedie roku 2008.
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.
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přílohou tohoto čísla je návrh rozpočtu města Náchoda na rok 2010. Rozpočet
bude projednán a předložen ke schválení
23. února na veřejném zasedání zastupitelstva města. Před schválením je několikrát projednáván a to zejména ve ﬁnančním výboru a v radě města a dále mají
jednotliví zastupitelé možnost vyjádřit
se k návrhu rozpočtu na jednání rozšířené rady města. Je to základní dokument,
podle kterého se řídí hospodaření města
v daném časovém období. Letošní návrh
je ovlivněn zejména probíhající ﬁnanční
krizí, která následně ovlivní tok sdílených
daní do rozpočtu města. Narůstající počet nezaměstnaných ovlivňuje výběr daní
z příjmu fyzických osob ze závislé a samostatně výdělečné činnosti. Výrazný je také
pokles výběru daní z příjmu právnických
osob. V návrhu rozpočtu roku 2010 je proto v důsledku tohoto poklesu uvažováno
se sníženým příjmem sdílených daní proti skutečnosti roku 2009 o 16 %, pokles
celkových příjmů o 11 %, což je o více než
20 mil. Kč.
Investiční výdaje jsou přednostně směřovány na akce, na které lze žádat dotace,
a to z různých evropských fondů a především z operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007–2013. Proto
je většina plánovaných akcí podmíněna
získáním dotací. V návrhu rozpočtu jsou
zahrnuty akce, na které město již obdrželo příslib přidělení dotací. Pokračuje
zateplení základní školy na Plhově, nově
je předložena žádost do operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR
2007–2013 na rekonstrukci a přístavbu
Základní umělecké školy. Získali jsme dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR
v rámci Integrovaného operačního programu pro zlepšení prostředí v problémové oblasti sídliště u nemocnice. Z tohoto
dotačního programu lze čerpat na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů. Nově máme příslib
na získání dotace na zateplení základní
školy Komenského.
Z vlastních zdrojů jsou ﬁ nancovány
převážně komunikace, na které není možné v současné době čerpat dotace. Bude
pokračovat rekonstrukce ulice Komenského (3. etapa), včetně navazujících ulic Šafránice a Na Letné. Z dalších významnějších rekonstrukcí mohu uvést například
rekonstrukci školní jídelny ZŠ Náchod-Plhov, komunikaci Na Rachtě, parkoviště
pod krajskou hygienickou stanicí včetně
dokončení ulice Českých Bratří (k Elku),
připravují se rekonstrukce inženýrských

sítí. V seznamu možných investičních
akcí jsou i další komunikace, jejichž realizace závisí na tom, jak budou plněny
daňové příjmy města. Celkový plán investičních akcí pro rok 2010 počítá s navýšením o 10 % proti předešlému roku. Přílohou návrhu rozpočtu je i střednědobý
plán investic na roky 2008–2013, který je
průběžně aktualizován.
Běžné výdaje musí pokrýt požadavky
na chod města (opravu a údržbu komunikací, čistotu města, likvidaci komunálního odpadu, zimní údržbu komunikací,
veřejné osvětlení, údržbu veřejné zeleně
atd.). Dále potřeby příspěvkových organizací (školy základní a mateřské, základní
umělecká škola, Sportovní zařízení města
Náchoda, kino Vesmír, Městské středisko
sociálních služeb Marie). Příspěvky z rozpočtu města ve výši 33 mil. Kč zahrnují
i ﬁnanční prostředky pro Středisko volného času Déčko, příspěvky pro organizace,
jichž je město členem, příspěvky pro hasiče. Součástí běžných výdajů jsou i prostředky na zabezpečení běžného chodu
městského úřadu.
Další nezanedbatelné výdaje jsou určeny pro podporu kultury a sportu formou
dotací přidělovaných jednotlivým neziskovým organizacím, a to ve výši více než
17 mil. Kč.
Jak jsem se již zmínila, letos se předpokládá o 10 % více investičních akcí. Většina bude ﬁnancována z dotací. Pravidla
pro poskytování dotací jsou taková, že
nejdříve musí být daný projekt městem
předﬁnancován z vlastních zdrojů a následně je dotace vyplacena. Vzhledem
k těmto pravidlům si musí město v tomto roce otevřít větší objemy krátkodobých
úvěrů proti minulým letům.
V návrhu rozpočtu zatím plánujeme
35 mil. Kč revolvingového úvěru. Tyto ﬁnanční prostředky budou využity plně
ve prospěch investic, na které jsou přislíbeny dotace. V návaznosti na schválení dalších projektů v průběhu letošního
roku je možné očekávat, že objem krátkodobých úvěrů bude přechodně v průběhu roku zvýšen a následně bude splacen
z přiznaných vyplacených dotací.
Návrh rozpočtu letošního roku byl několikrát přepracováván pod vlivem vývoje daňových příjmů koncem minulého
roku tak, aby byl pokud možno reálný. Ne
všechno se podařilo do návrhu rozpočtu
zahrnout, ale i tak věřím, že Náchod bude
na konci letošního roku zase o něco příjemnější pro své občany.
Ing. Pavla Maršíková, místostarostka
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 17. 12. 2009
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 uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se společností KA Contracting ČR, s. r. o. Dodatkem se
snižuje počet předaných výměníkových
stanic na 32. Dodatek se uzavírá s účinností od 1. 1. 2010.
8-0-0
RM souhlasila s ukončením nájemní
smlouvy na pronájem restaurace Na Koupališti se současným nájemcem výpovědí
s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemní smlouva bude ukončena uplynutím výpovědní lhůty, tj. k 31. 1. 2010. Současně
rada uložila odboru správy majetku a ﬁnancování připravit podklady k vyhlášení výběrového řízení na pronájem restaurace.
8-0-0
RM vzala na vědomí zrušení žádosti Místního sdružení VZS ČČK týkající
se pronájmu domu čp. 371 v Hurdálkově
ulici.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatků
k nájemní smlouvě na nebytový prostor
prodejny v ulici Kladská čp. 1513, kterými se mění nájemce z fyzické na právnickou osobu s platností od 1. 1. 2010. 8-0-0
RM nesouhlasila se změnou regulovaného nájemného pro bezbariérové byty.
8-0-0
ZUŠ Náchod – stavební úpravy a přístavba čp. 247 v Tyršově ulici – výběr zhotovitele
8-0-0
RM schválila na základě výsledku zadávacího řízení zadání veřejné zakázky akce
„ZUŠ Náchod – Stavební úpravy a přístavba čp. 247, Tyršova ulice“ uchazeči na prvním místě – PRŮMSTAV Náchod, s. r. o.,
a schválila uzavření smlouvy o dílo.
Stavba cyklostezky pod Slánským mostem v Bělovsi
7-0-1
RM uložila odboru Správy majetku a ﬁnancování pokračovat v projektové přípravě stavby podjezdu pro cyklisty pod
Slánským mostem v Bělovsi a v nejbližším
možném termínu podat žádost o grant
z fondů EU.
Rozvoj služeb
eGovernmentu v obcích
8-0-0
RM souhlasila s účastí města na Výzvě
06, IOP 2 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě za spoluúčasti města ve výši
15 % (765 000 Kč).
Hlavním cílem projektu je elektronizace
služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů
u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy (např. vytvoře-
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ní územní technologické infrastruktury
nezbytné pro elektronizaci výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě, vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou
působností, digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování a jejich
dlouhodobého ukládání včetně podpory
vybavení digitalizačních pracovišť).
Pronájem loutkové scény
8-0-0
RM schválila dodatek k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
4. 1. 2000 mezi TJ Sokol Náchod a občanským sdružením Loutková scéna Dětem
pro radost za účasti města Náchoda s výší
nájemného ročně 44 260 Kč do konečného
vyčerpání zálohy 31. 12. 2012.
Vyhrazení parkovacích míst
pro držitele průkazů ZTP
8-0-0
RM souhlasila, aby Město Náchod vydávalo souhlas s povolením vyhrazených
parkovacích míst pouze pro držitele průkazů ZTP s poruchou pohybového ústrojí.

TELEGRAFICKY:
RM nesouhlasila s vydáním výjimky
na povolení vjezdu do aleje K. Zaháňské.
8-0-0

Rada města 12. 1. 2010
Jednání rady města se zúčastnilo pět radních, později sedm, dva byli omluveni.
Program pro podporu životního
prostředí Města Náchoda
5-0-0
RM schválila k 1. 2. 2010 změnu Programu pro podporu životního prostředí města Náchoda (pravidel pro poskytování ﬁnančních prostředků).
Změna Programu pro podporu životního prostředí města je vyvolána vznikem
nového dotačního programu „Zelená
úsporám“, který poskytuje pro vybraná
opatření dostatečnou dotační podporu
a zároveň ve svých pravidlech znemožňuje souběh s další podporou z veřejných
zdrojů. Pro občany je za této situace výhodnější požádat o dotaci z programu
„Zelená úsporám“. Proto byly vyřazeny
veškeré dotační tituly pro kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární zařízení,
s tím, že byla ponechána pouze možnost
získání podpory pro připojení k centrálnímu zásobování teplem a plynoﬁ kaci. Podrobné znění pravidel najdete na www.
mestonachod.cz.
Agentura pro sociální začleňování
v romských lokalitách
5-0-0
RM nesouhlasila s účastí města Náchoda ve výběrovém řízení na rozšíření
vyloučených lokalit, které se uskuteční
v roce 2010.
V měsíci prosinci 2009 se na obce a města obrátil svým dopisem ministr pro lidská práva Michael Kocáb, ve kterém vyzývá k zapojení při výběru nových lokalit
v rámci rozšíření činnosti Agentury pro
sociální začleňování, jejíž činnost spočívá
ve vytvoření lokálního partnerství, zpracování situační analýzy ve vyloučených
lokalitách, zpracování akčního plánu
– strategický plán začleňování a podpo-

ra a pomoc při zpracování projektů z evropských fondů.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě na pronájem restaurace v objektu dočasné stavby na sídlišti SUN. Dodatkem se snižuje nájemné pro
období leden až duben 2010.
5-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené se
Střediskem volného času Déčko, kterým
se řeší umístění dvou mobilních buněk
na části pozemkové parcely v areálu atletického stadionu na Hamrech. 5-0-0
RM souhlasila se zahájením jednání o provedení výkupu spoluvlastnického podílu o velikosti celkem 1/8 na objektech čp. 19 a čp. 113 Stárkov. Jedná se
o objekty bývalých hájoven ve Stárkově,
které Město Náchod nabylo koupí spolu
s lesními pozemky v této oblasti v roce
2000. Navrhovatelé předloží znalecké posudky na určení ceny podílu.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností VČP NET, s. r. o. Břemeno bude zřízeno
na pozemcích p. č. 907/15, 2006 a 2011
a souvisí s vybudováním plynového vedení a přípojky v rámci akce „Náchod-Dolní Úvoz“.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s Českým svazem bojovníků
za svobodu, o. s., (ČSBS) na užívání místnosti č. 134 v budově čp. 1303 v Palachově ulici. Smlouva se uzavírá s platností
od 1. 1. 2010. ČSBS bude hradit náklady
související s provozem kanceláře, tj. energie a služby spojené s užíváním nebytového prostoru.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2
Czech Republic, a. s. Břemeno bude zřízeno na pozemcích města a souvisí s částečnou změnou trasy stávajícího vedení komunikační sítě na sídlišti SUN.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností VaK Náchod, a. s. Břemeno bude zřízeno
na pozemcích města v rámci stavby „Kanalizace ul. Slunečná, Náchod-II. část“.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností VČP NET, s. r. o. Břemeno bude zřízeno
na pozemcích města v souvislosti s vybudováním plynového vedení a přípojky
v rámci akce pod názvem „Náchod-Husovo náměstí“.
6-0-0
RM uložila odboru správy majetku
a ﬁ nancování vyhlásit výběrové řízení
na prodej bytové jednotky 2+1, I. kat.,
o výměře 46,50 m2 v ulici Pražská čp. 682
se základní cenou 500 000 Kč.
7-0-0
RM nesouhlasila s provedením stavebních úprav pozemků č. 2177 a č. 1153/3
v k.ú. Náchod (dvůr domů v ulicích Němcové, Palachova a Pražská). V tomto duchu bude nadále vedeno jednání o prode-
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ji s jednotlivými společenstvími vlastníků
a s majiteli objektu Slavie s tím, že pokud
nedojde k dohodě o prodeji a pozemky zůstanou městským majetkem, budou prováděny úpravy jako dosud (tj. minimální
úpravy štěrkem).
5-0-0

TELEGRAFICKY:
RM schválila nový ceník inzerce v Náchodském zpravodaji s platností od 1. 1.
2010.
7-0-0
RM souhlasila s vyhrazením dvou parkovacích míst v ul. Bílkova u čp. 230 (prádelna).
7-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE

Poplatky za odpady
Pro kalendářní rok 2010 zůstává
v platnosti obecně závazná vyhláška
č. 2/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která stanovuje
sazbu místního poplatku za komunální
odpad na částku 500 Kč za osobu.
Při platbě ročního poplatku do 31. 3.
2010 získáte stejně jako v loňském roce
slevu 10 % ze základní sazby, můžete
tedy zaplatit jen 450 Kč.

Nejpozději musí být poplatek uhrazen do 30. 9. 2010.
Od 1. 10. 2010 bude neuhrazený poplatek navýšen o 50 %.
Jak poplatek uhradit?
Bezhotovostním převodem na účet
č. 19337551/0100 vedený u Komerční
banky, a. s., variabilní symbol – rodné číslo poplatníka, speciﬁcký symbol
– číslo domu, složenkou nebo hotově
na Městském úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 (vedle polikliniky)
– v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00
hodin, v pondělí a ve středu od 8.00
do 17.00 hodin.

Příspěvek na bydlení
V souvislosti se zvýšením nájemného
doporučujeme osamělým občanům s nízkými příjmy požádat o příspěvek na bydlení na oddělení státní sociální podpory
na Úřadu práce v Náchodě. Základní podmínky pro přiznání jsou tyto:
– výše příjmu x 0,3 musí být nižší než
4309 Kč (normativní náklady na bydlení
v nájemních bytech určené vládou na rok
2010 pro město nad 10 tisíc obyvatel)
– skutečné náklady i příjmy se zkoumají

Na mezinárodním trienále plakátů TRNAVA 2009 (Slovenská republika) se prezentovalo 125 designérů z 30 zemí a výběrová porota mezi 427 exponáty zařadila
v české části návrhy plakátů, jeden pro
„JIRÁSKŮV HRONOV“ a dva pro náchodskou skupinu autorského šansonu „6NaChodníku“, které vytvořil graﬁk designér
Jiří Zhibo z Hronova.
Zdeněk Halíř

za předchozí tři kalendářní měsíce, tzn.
že žádost o příspěvek z důvodu zvýšeného
nájemného má význam podat až od měsíce dubna 2010
– do skutečných nákladů se počítají jednak nájemné, jednak náklady na plyn,
elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu,
centrální vytápění nebo pevná paliva.
Bc. Pavel Schuma, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví

S rodným
krajem v srdci

Poděkování
Dovolujeme si touto cestou poděkovat
všem spoluobčanům, kteří přispěli do
sbírky na pomoc zatoulaným a opuštěným zvířatům, která proběhla v závěru
loňského roku. Výtěžek sbírky byl věnován útulku Hradec Králové. Město Náchod
dlouhodobě spolupracuje s útulky města
Trutnov a města Hradec Králové.

Sportovní zařízení
města Náchoda, p. o.
pronajmou na sezonu 2010
zahradní občerstvení
na Jiráskově koupališti
v Náchodě
Zájemci se mohou přihlásit písemně do 28. 2. 2010 na adrese Pražská
178, 547 01 Náchod. Zájemcům budou sděleny podmínky a termín prohlídky objektu občerstvení.

Na stejnojmenném literárně hudebním večeru představil 13. ledna t.r. známý „čapkolog“ Aleš Fetters svoji nejnovější knížku „Karel Čapek v rodném kraji“.
Je určena především čtenářům z tohoto kraje a jim bude jistě také nejbližší.
Nejen Malé Svatoňovice, Úpice, Žernov
a Hronov, ale také Jestřebí hory – Brendy, to jsou místa, kde Karel Čapek vyrůstal, místa, která se provždy usadila
v jeho srdci a k nimž se ve svém literárním díle po celý život vracel. Čtenář se
v nové publikaci dozví mnohé o Čapkově dětství a rodině a současně mu autor
prostřednictvím četných citací odkrývá
stopy vzpomínek nebo jen inspiraci krajem a jeho obyvateli v Čapkových knihách
a článcích. Knížku vydalo Městské muzeum v Úpici ke 120. výročí narození Karla
Čapka a v Náchodě je možno ji zakoupit
v Informačním centru na Kamenici.
(LB)

Vstupné:
velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč
balkón, stání 100 Kč
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KRONIKA

Náchodský zpravodaj

Podání žádostí o nadační
příspěvek (grant)

Kronika
Narodili se v prosinci 2009:
3. 12.
Šimon Hrobař
4. 12.
Anna Posnarová
9. 12.
Natálie Frydrychová
10. 12.
Barbora Gyurácsová
12. 12.
Jan Dobeš
13. 12.
Valerie Černá
17. 12.
Adéla Kuldová
18. 12.
Vojtěch Souček
Petr Řehounek
19. 12.
Milan Marek
22. 12.
Tereza Králíková

24. 12.
Michaela Špačková
26. 12.
Pavlína Hurdálková
31. 12.
Patrik Zeman
Šárka Elizabeth Ducháčová

V listopadu a prosinci 2009
byli oddáni:
13. 11.
Stanislav Hlaváček, Hronov
Monika Manychová, Náchod
19. 12.
Karel Haluška, Studnice
Monika Linhartová, Velké Svatoňovice
Zdeněk Janků, Litíč
Petra Svobodová, Litíč
29. 12.
Vladislav Bárta, Náchod
Jaroslava Hácová, Náchod

SDH Běloves má 104letého člena

I. kolo v oblasti kultury
a sportu rok 2010
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda vyhlašuje termín podání přihlášek
o nadační příspěvky (granty) v oblasti kultury a sportu.
Nadační příspěvek (grant) je určen pro
fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu se týká pouze města Náchoda, oblast
kultury může mít i regionální působnost.
Vyplněné žádosti na předepsaném
formuláři zašlete na adresu:
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, odbor školství, kultury, sportu
a cestovního ruchu, Masarykovo náměstí
40, 547 01 Náchod.
Termín podání – do 28. února 2010
Formulář žádosti včetně zásad o poskytování nadačních příspěvků obdržíte na kontaktní adrese nebo na internetových stránkách města Náchoda
– www.mestonachod.cz (Kulturní a sportovní nadace).
Kontaktní adresa: Městský úřad Náchod
odbor školství, kultury, sportu
a cestovního ruchu; Masarykovo náměstí
40, 547 01 Náchod; tel.: 491 405 196

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala lékařům a sestřičkám JIP interního oddělení nemocnice v Náchodě za záchranu
života a za jejich péči a profesionální a citlivý přístup k pacientům.
Jana Sychrovská

První náchodské
miminko v roce 2010
V prosinci 2009 oslavil své 104. narozeniny nejstarší člen běloveského dobrovolného hasičského sboru – Karel Kašpárek,
který je také zároveň nejstarším členem
dobrovolných hasičských sborů v celém
náchodském okrese. Pan Kašpárek si v Bělovsi v roce 1929 postavil vlastní truhlářskou dílnu a aktivním členem místního
hasičského sboru byl cca 60 let. V současné době je velmi spokojen v náchodském
Domově důchodců. Není divu, má kolem

sebe bezvadné lidi, včetně pana ředitele,
sestřiček a dalšího zdravotnického personálu. Pan Karel Kašpárek velkou měrou přispěl ke vzniku knížky „Vzpomínky na Běloves“, kterou napsal běloveský
kronikář Antonín Samek. Na dětství a Běloves si pan Kašpárek velmi často a rád zavzpomíná. Do dalších let našemu oslavenci přejeme především hodně zdraví!
Ing. Jiří Polák
SDH a oddíl MH Běloves

100 let paní Jarošové
Dne 16. 12. 2009 se dožila p. Albína Jarošová rozená Balcarová z Borové 100 let.
Nejdelší část života strávila v obci Česká Čermná. Nyní se těší dobrému zdraví
v kruhu rodinném v Náchodě. Za projevená blahopřání k životnímu jubileu moc
děkujeme.
Jarošovi

V pondělí 11. ledna 2010 v dopoledních
hodinách předal v náchodské porodnici
starosta města Náchoda ing. O. Čtvrtečka
společně s místostarostkou ing. P. Maršíkovou malý dárek mamince prvního náchodského miminka narozeného v roce
2010. Tím je Kryštof Maněna (nar. 7. 1.
2010 ve 12.10 hod., 3450 g/48c m), který
dostal od zástupců města řetízek s přívěškem svého znamení a maminka převzala
květinu. Mamince, Kryštofovi a celé rodině
přejeme do nového roku především zdraví.

únor 2010

Zápis do 1. tříd
základních škol
pro školní rok 2010/2011
se koná
ve čtvrtek 4. února
a v pátek 5. února 2010
od 14 do 17 hodin
Při zápisu je třeba předložit rodný list
dítěte.

Republikové ﬁnále
v plavání základních škol
a víceletých gymnázií
Ve dnech 10.–11. 1. 2010 proběhlo v Jindřichově Hradci republikové ﬁ nále základních škol a víceletých gymnázií šestičelnných družstev v plavání, na které se
probojovaly žákyně ze Základní školy Komenského v Náchodě. Ve velmi těžké konkurenci si vedly výborně. Ve štafetě 6 x
50 m volný způsob obsadily 3. místo stejně jako v polohové štafetě na 4x 25 m. Jednotlivé plavecké styly:
Motýlek – 6. místo Martina Ulmanová,
11. místo Barbora Matěnová
Znak – 10. místo Natálie Henclová,
15. místo Tereza Maierová
B – 2. místo Aneta Nyčová
Volný způsob – 2. místo
Barbora Čejchanová
Po součtu všech umístění si družstvo
ZŠ Komenského Náchod ve složení Ulmanová, Matěnová, Henclová, Maierová,
Nyčová a Čejchanová vybojovalo krásné
3. místo. První dvě místa obsadily školy
z Jihlavy a Zlína, které mají plavecké sportovní třídy. O to je výsledek děvčat cennější, jelikož takové plavecké třídy v Náchodě nemáme. Děvčata, moc blahopřejeme.
Za ZŠ Komenského
Jana Horáková Šulcová

INFORMACE

Žáci ze ZŠ Plhov na výstavě betlémů
Poslední den před Vánocemi jsme se jeli
podívat do Úpice na výstavu betlémů. Autobusem nám cesta velice rychle utekla.
Měli jsme dost času, protože muzeum se
otvírá až v deset hodin. Pomalu jsme procházeli rušnými ulicemi plných lidí. Všude byl znát spěch a předvánoční shon.
Muzeum se nachází na náměstí, které je
mimo střed města a je na kopci. Zazvonili jsme, přišla nám otevřít velice usměvavá paní, která nás přivítala a pozvala dál.
V prvním patře budovy na nás dýchla vánoční atmosféra. Všude plno postaviček,

zvířátek a Jéžíšek v jesličkách. Kolem se
rozléhaly vánoční koledy. Člověk nevěděl,
kam se dřív podívat. Nejvíce nás zaujaly
vánoční zvyky. Mohli jsme si vyzkoušet
krájení jablíček, hledat ukrytá tajemství
pod hrníčky, pouštět lodičky z ořechů či
házet bačkorou přes rameno. Nejzajímavější se nám jevilo lití olova. Nad rozlitým olovem jsme mohli přemýšlet, co nás
čeká v budoucnosti. Naše fantazie neznala mezí. Ani se nám nechtělo domů. Prožili jsme pěkný poslední den a máme na co
vzpomínat.
Žáci IX.B

ZŠ a MŠ J. Zemana – učíme se třídit odpad
Měsíc listopad se na naší škole stal měsícem zaměřeným na odpady. Cílem bylo
vytvoření a prohloubení povědomí žáků
tříd praktické a speciální školy o třídění
odpadu, jeho recyklaci a vztahu člověka
k životnímu prostředí vůbec.
Již začátkem školního roku nastaly přípravy na „odpadový měsíc“. Třídy byly vybaveny barevnými nádobami, které slouží ke třídění odpadů. Daří se
nám třídit starý papír, plasty a nápojové kartony. Bylo
vytvořeno i centrální úložiště pro takto vytříděný
odpad opatřené obrazovým
materiálem, který seznamuje naše žáky, kam jednotlivé vytřízené komponenty
od nás poputují a co nového se z nich vyrobí.
Aby vedle praktických
zkušeností získali i důležité
informace, proč se odpadem
vůbec zabývat, zúčastnili se
všichni naši žáci výukového
programu „Tonda Obal“, který se konal v hale naší školy 3. listopadu 2009. Maskot programu. Tonda Obal
je, jak už jeho jméno napovídá, odborník na obaly a jejich recyklaci, který se
ochotně dělí o svoje zkušenosti s mladými posluchači. Žáci se při besedě naučili, jak správně zacházet s obaly, aby tím
netrpělo životní prostředí. Nové znalosti

si prověřili zábavnými hrami, vyškolený
lektor jim odpověděl i na všechny jejich
všetečné otázky.
Mezi jednu hlavní zásadu výše uvedeného programu patří také využívat
prázdné obaly k jiným účelům. Tato myšlenka se nám zalíbila natolik, že jsme se
na hodinách pracovního vyučování pokusili o moderní umění. Na téma „Co
s ním?“ jsme z obalového
materiálu, který byl součástí zakoupeného vybavení naší školy, vytvořili ﬁgurínu, jež u vchodu naší
školy nabádá každého příchozího ke třídění odpadů.
Tato práce, vytvořená malými umělci 1. stupně pod vedením paní učitelky Růženy
Žižkové, slavila úspěch jak
u žáků vyšších ročníků, tak
i u všech návštěvníků naší
školy.
Odpadový měsíc jsme
v posledním listopadovém
týdnu zakončili prověrkou znalostí. Jednoduchý
a rychlý test na třídění odpadu, který zvládl opravdu každý, se stal
důkazem toho, že se naše snažení neminulo účinkem. Pevně doufáme, že na zajímavé zpestření výuky děti nezapomenou
a že budou třídit odpad nejen ve škole, ale
i doma.
Ing. Stanislava Havlenová
za pedagogické pracovníky školy
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Zmizelý Náchod
V edici Zmizelé Čechy, kterou vydává
nakladatelství Paseka, vyšel koncem minulého roku svazek věnovaný našemu
městu. Téměř dvě stovky historických

Náchodský zpravodaj
snímků dokumentují více či méně dávný
vzhled města a jeho nejbližšího okolí. Vybrala a sestavila je Mgr. Lydia Baštecká
a knížku věnovala památce Oldřicha Šafáře, z jehož sbírek soustředěných v archivu mj. také čerpala. „Kdyby žil, byl by autorem pro tuto publikaci nejpovolanějším,“
konstatuje autorka. Do knihy napsala historický úvod o Náchodě, zmínila i Staré
Město a v závěru Běloves, cenná je i její
sonda do historie náchodských fotografů. Ve fontispisu otiskla i „vizitku“ nejznámější ﬁrmy – Kolinský Náchod.
Soubor fotograﬁí je seřazen tématicky,
nejdříve zámek, pak náměstí, jednotlivé
ulice v jeho okolí včetně někdejší Židovské, část Náchoda „za tratí“, Staré Město, Běloves i Plhov. Ke každé z fotograﬁí
je v závěrečné části knihy zasvěcený popisek. Knížka splňuje všechny požadavky na podobnou publikaci, pro zájemce
o minulost našeho města, zejména pro
náchodské patrioty je dílem nepostradatelným. Spolu s řádkou předchozích publikací o našem městě a jeho historii vytváří celek, na něj můžeme být právem hrdi.
Kniha je v prodeji jak v knihkupectví, tak
i v Informačním centru.
(AF)

Příběh Port Arthuru
zdobí knihu Stoleté hospody
Náchod – Nenápadná, ale slavná restaurace Port Arthur v Náchodě se stala
jednou z dvaceti hospod a lokálů, jejichž
příběhy tvoří publikaci Stoleté hospody.
Tato kniha popisuje osudy hostinců v kraji, které přežily nejméně sto let a dožily
se ve zdraví dneška. Některé z nich však
dosáhly mnohem vyššího věku jako například hostinec U Špatenků v Libřicích,
jemuž práva udělil před stovkami let dokonce sám král Vladislav Jagellonský.
Port Arthur mezi nestárnoucími hospodami vyniká především tím, že ho už
v padesátých letech proslavila kniha slavného náchodského rodáka Josefa Škvoreckého Zbabělci. Čtenáři knihy se ale v kni-

ze dozví například i to, k čemu sloužilo
stále fungující okénko ve vstupních dveřích restaurace, jaké měla hospoda štamgasty, proč obraz Tanec v Port Arthuru
namaloval americký malíř či historku,
jak proslulý hostinský Míka slavil za komunismu 1. máj.
Kniha popisuje příběhy i dalších hospod na Náchodsku, například Bartoňovy útulny v Peklu, hotelu U Broučka či restaurace Na Rychtě v Novém Městě nad
Metují. Mezi takovými známými lokály
jako je Port Arthur v Náchodě, Na Hradě
či Černý kůň v Hradci Králové pak kniha
pro někoho téměř objevuje některé hostince na venkově či malých obcích v kraji. Příběhy těchto zapadlých hostinců jsou
někdy až překvapivé a některými hospodami se míhají i známí herci jako například Vlasta Burian, Josef Vinklář, Věra Ferbasová či Dagmar Havlová.
Autoři knihu vybavili bohatým fotograﬁckým doprovodem, který využívá
i rodinných archivů a sbírek sběratelů
fotograﬁí a pohlednic. Kniha je k dostání v každém náchodském knihkupectví
a v Regionálním muzeu Náchod. Její pořízení však mohou zájemci z Náchoda spojit
i s návštěvou podmanivého Port Arthuru.
V restauraci, která autory knihy až překvapila zachovalým interiérem, je totiž
rovněž kniha Stoleté hospody k mání.

***

Únorová výročí
Dobré zdraví, pohodu a vše dobré přejeme
přednímu českému bibliografovi, propagátoru Náchoda a Náchoďanů, absolventu
zdejšího gymnázia PhDr. Borisi Mědílkovi. Narodil se 18. února 1925. S nedožitými 80. narozeninami vzpomínáme hudebního skladatele a sbormistra Miroslava
Raichla, čestného člena Hronu. Narodil se
v Náchodě 2. února 1930, na zdejším gymnáziu maturoval v roce 1948. Dne 5. února má významné životní jubileum autorka
záslužné monograﬁe o Josefu Škvoreckém
PhDr. Helena Kosková.
Dne 20. února 1790 předčasně zemřel
císař Josef II., s jehož reformami si zejména nižší společenské vrstvy slibovaly zlepšení životních poměrů. Na setkání
s ním vzpomíná babička, titulní postava
nejznámější a nejčastěji vydávané české
knihy, poprvé vydané v roce 1855 (tedy
před 155 lety). Autorka knihy byla 5. února 1820 pokřtěna ve Vídni jménem „Barbara“, jako matka je uvedena „Theresie
des Georg Nowotny Tochter“, jméno otce
není v původním matričním zápise uvedeno. Na základě tohoto zápisu se předpokládá, že se Božena Němcová, naše
velká spisovatelka i velká žena, narodila den před tím, tedy 4. února 1820. Jisté
je, že se v létě toho roku Panklovi i s malou Barunkou přistěhovali do Ratibořic.
Její dcera Dora (Theodora) Němcová zemřela 6. února 1920 v Praze, kam přijela
z Jičína k oslavě výročí matčina narození.
Pohřbena byla 10. února do jejího hrobu.
Před 125 lety, 12. února 1885 se narodil malíř Josef Wenig, autor rozměrných
triptychů v malém sále městského divadla, zobrazujících dějiny Náchoda. Dne
28. února 1950 zemřel sochař Karel Dvořák, jehož plastiky zdobí průčelí náchodské knihovny.
Z herců, kteří hráli pohostinsky i u nás,
můžeme připomenout Stanislava Neumanna (zemřel 19. 2. 1975) nebo Václava
Lohniského (zemřel 18. 2. 1980 v Jilemnici
v Krkonoších při natáčení ﬁlmu Krakonoš
a lyžníci). Operní pěvkyně Marta Krásová zemřela 20. 2. 1970. Zpívala tu několikrát koncertně, v listopadu 1944 ježibabu
v Rusalce, v lednu 1945 Amnesis ve Verdiho Aidě. Roli Radama tu tehdy zpíval Richard Kubla, jehož 120. výročí narození
připadá na 11. únor.
Z historických událostí připomeňme,
že 4. února 1945 byla zahájena jaltská
konference, která znamenala mj. rozdělení Evropy, v noci ze 13. na 14. února 1945 byl velký a snad už i zbytečný nálet na Drážďany a další noc i na Prahu.
Dne 26. února 1990 byla podepsána dohoda o odchodu sovětských vojsk z našeho
území, významný dokument našich soudobých dějin.
(AF)
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Významní návštěvníci Náchoda
2. Prezidenti
První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk
navštívil Náchod v pondělí 12.7.1926 v rámci své velké cesty
po severovýchodních Čechách, která probíhala ve dnech 11. až
13. července po trase Jaroměř – Česká Skalice – Úpice – Červený
Kostelec – Hronov – Náchod – Nové Město nad Metují – Opočno
– Dobruška – Rychnov nad Kněžnou a Kostelec nad Orlicí. Ačkoli scénář návštěvy byl v každém z měst velmi obdobný, přesto se
v malých detailech vždy lišila a pro obyvatele si dodnes zachovala punc výjimečnosti. Navíc v Náchodě nebyl Masaryk poprvé,
ale předchozí návštěvy byly „jen profesorské“. Tentokrát vjela kolona aut monumentální slavobránou pod Kašparákem do města
bohatě vyzdobeného vlajkoslávou, květy a zelení za upřímného
jásotu četného davu. Na náměstí před radnicí byl prezident uvítán starostou Josefem Moravcem, dívenka Olga Ševčíková předala nezbytnou kytici a poté byl uveden do zasedací síně městského zastupitelstva, kde mu byli představeni městští hodnostáři.
Ve vedlejším salonku následoval podpis do nově pořízené pamětní knihy, také psací souprava byla objednána speciálně pro
tento účel. Tato Kniha milých a vzácných hostů, jak je nazvána,
připomíná datací na úvodní kresbě Antonína Brunnera, že cesta byla původně plánována již o rok dříve. Z radnice pak prezident s doprovodem přešel do městského hotelu U Beránka, před
nímž ho vítal jménem Sokolů dr. Josef Čížek. Po krátkém odpočinku v prezidentském apartmá se ve velkém divadelním sále
podával slavnostní oběd pro 75 pozvaných osob. V 16 hodin prezident odjížděl z Náchoda přes Staré Město a Branku do Nového
Města nad Metují, kde u Bartoňů na zámku přenocoval.
O sedmdesát let později, v úterý 19. 3. 1996, přijel do Náchoda
první český prezident Václav Havel. V 10 hodin dopoledne spolu
s náchodskou starostkou Zdeňkou Horníkovou přivítal před radnicí polského prezidenta Alexandra Kwasniewského. Vzájemné rozhovory obou prezidentů byly vlastním smyslem návštěvy
a pohraniční Náchod byl pro ně zvolen záměrně. Na náchodské
radnici jednali oba muži mezi čtyřma očima za účasti tlumočníků v malé jednací síni, v obřadní síni se podepsali do pamět-

ní knihy. Celý průvod s ochrankou a v obležení fotografů prošel náměstím kolem bývalé Agrobanky a hotelu U města Prahy
do Beránku, kde začalo v 11 hodin vlastní pracovní jednání obou
delegací. Od 13.30 se konala tisková konference, na niž se akreditovalo více než 60 novinářů. Po ní odjeli oba prezidenti k soukromému obědu do stylové restaurace Bartoňů v Pekle. Původně
měla prezidentská kancelář (snad v reminiscenci na Masarykovu
návštěvu) zájem o novoměstský zámek, ale ten se v zimě nevytápí a nemohl by poskytnout požadované pohodlí.
Třetím mužem, který město Náchod v prezidentské funkci navštívil, a to již dvakrát, je současný prezident Václav Klaus. Poprvé přijel ve středu 22. 9. 2004, aby svým vystoupením zahájil
třídenní mezinárodní konferenci o životě a díle Josefa Škvoreckého. Konference se za účasti více než pěti desítek literárních
vědců a bohemistů i slavného náchodského rodáka konala při
příležitosti jeho osmdesátých narozenin. Prezident v úvodním
projevu velmi kladně zhodnotil přínos Škvoreckého díla i jeho
osobních postojů a udělal si čas na soukromé setkání s oběma
manželi Josefem Škvoreckým a Zdenou Salivarovou. Dále se zúčastnil slavnostního jednání městského zastupitelstva, setkal
se s novináři, prošel se po pěší zóně, v městské knihovně se pozdravil m.j. s Liborem Volným, promluvil k občanům a uspořádal
autogramiádu. Podruhé zavítal prezident Václav Klaus s manželkou Livií do Náchoda za doprovodu hejtmana Pavla Bradíka při své třídenní návštěvě Královéhradeckého kraje v pátek
12. 4. 2007. V rámci návštěvy absolvovali po slavnostním přivítání starostou Oldřichem Čtvrtečkou setkání s občany na náměstí, v infocentru v přízemí radnice pak proběhla autogramiáda.
V obřadní síni se uskutečnilo krátké jednání s poslanci, radními,
zastupiteli a starosty okolních obcí. Po předání darů (prezident
si odvezl obraz náchodského výtvarníka Milana Hencla „Jazz“)
a zapsání do pamětní knihy čekal pozvané oběd v Beránku, jímž
byla prezidentská návštěva ukončena.
Mgr. Lydia Baštecká
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Náchodský zpravodaj

Skřivánci ve Slovinsku
Už je to tady! Už je čas! Čas shánět poslední dárky, dopékat
cukroví a začít pomalu zdobit stromeček. Pro spoustu lidí znamená tento čas hlavně nekonečné běhání z obchodu do obchodu, stres a mrznoucí nosy. Ale pak přijde okamžik, kdy si i ty nejustaranější sednou ke stolu, uvolní se a na jejich tváři se objeví
poněkud blažený úsměv. Vědí totiž, že i přes ten všechen stres
jsou to ty nejkrásnější svátky, ke kterým běhání už prostě patří. Stejně jako rozjařené tváře dětí, kteří dostanou od Ježíška dárek, stejně jako cukroví všech různých barev i chutí a především
hudba. A právě ta hudba nás všechny v tento čas spojuje, ať už je
to dítě či prarodič. Nikdo neodolá zazpívat si veselé koledy, ať už
jsou jakéhokoli původu a stáří. Díky tomu se vždy ve vánoční čas
shromáždí spousta hudebníků a hrají lidem pro radost.
To je tradicí už po celá léta.
A tak se i soubor Skřivánci z náchodského gymnázia
rozhodl rozdávat radost. Letos jsme se ji ale rozhodli
rozdávat tam, kde ještě Čechy zpívat neslyšeli. Zamířili jsme na jih přímo do Slovinska. Přípravy začaly už
v září, kdy jsme se každý týden scházeli a pilně cvičili,
abychom ukázali krásu českých koled v plné kráse tak jak, si to
zaslouží. A tak jsme mohli v plné parádě 12. prosince odjíždět
z Náchoda do pro nás dříve neobjevených míst Slovinska. Cesta utíkala a tak jsme za 12 hodin mohli vystupovat z autobusu
do zasněžené krajiny městečka Cerklje. Hned se o nás pěkně postarali, připravili nám teplou polévku a cukroví s čajem, což pro
nás bylo opravdu darem z nebe, protože jsme byli všichni zmrzlí. Následovalo rozřazování do rodin. Každý ze souboru byl přiřazen do slovinské rodiny, u které jsme měli náš druhý domov.
Hned od začátku se k nám chovali nesmírně přívětivě, ubytovali nás u sebe doma a ještě s námi jezdili na výlety, abychom měli

co nejvíce zážitků a krásných vzpomínek. Příští den bylo pondělí a my jsme namířili všichni do slovinské školy na první dvě hodiny. Podle toho, jak se všichni žáci na nás otáčeli, bylo poznat,
že je pro ně příjezd Čechů velice kuriózní. Po odzvonění konce
druhé hodiny Skřivánci zamířili do školní auly, ve které zkoušeli až do oběda na večerní koncert. Místy to byla opravdu zábava,
protože z nás měli slovinští zpěváci ze sboru takříkajíc Vánoce.
Náš koncert byl ve Slovinsku doplněn ještě slovinskými koledami, zpívanými pouze slovinským sborem, pak si také skřivánčí sbor zazpíval se slovinským jednu slovinskou koledu a jednu českou a celý koncert ukončila známá píseň Tichá noc, opět
oba sbory dohromady. Publikum tvořili převážně rodiče a členové rodin, ve kterých jsme byli ubytovaní. Jako vzácný host tam
také zavítal český velvyslanec Petr Voznica. Úterý bylo celé věnováno vzdělávacím výletům. Hned ráno jsme vyrazili. První
zastávkou byly Škocjanské
jeskyně, kde jsme viděli nádherné krápníky, stalaktity
i stalagmity. Podruhé jsme
stavěli v přístavu Piran a šli
jsme se podívat do akvária.
Všem se ohromně líbilo sahat na rejnoky a sledovat
poblázněné malé žraločky.
A jako poslední jsme navštívili hlavní město Slovinska,
Lublaň. Ovšem mohli jsme
tam být jen půl hodiny, abychom přijeli včas zpět k rodinám, takže jsme jen zhlédli vánoční stromek a jiné výzdoby Staré Lublani, a pak jsme se dali zpět
na cestu. Středa byl naším posledním dnem ve Slovinsku, tentokrát jsme hráli pouze pro školu. Po koncertě se sešly všechny
sbory a šli jsme si dát na rozloučenou pizzu. Loučení bylo ovšem
nejhorší, i když jsme tam strávili jen pár dní, nechtělo se nám
domů. Lidé tam byli přívětiví a milí. Ale nic není věčné. I náš výlet skončil, sem tam spadla slzička. A s těžkým srdcem jsme mířili zpět k našim pravým rodinám do České republiky, rozdávat
radost našim žákům.
Olga Ivanová

Další nové obrázky
na zdech náchodské nemocnice
Spolupráce internetové agentury FG Forrest a Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové přináší také letos výsledky v podobě
nových obrázků na zdech dětského oddělení náchodské nemocnice.
V dubnu 2009 byla malým pacientům
předána přijímací ambulance a pokoj JIP,
které svými veselými kresbami pomaloval malíř Libor Škrlík. Ještě v prosinci stejného roku spatřil světlo světa další obraz
a spolupráce tak úspěšně pokračuje další
etapou, na jejímž konci bude vyzdobena
pohotovost a čekárny ambulance. Zvýší se
tak počet prostor na oddělení, kde veselá
zvířátka a další obrázky pomohou zmírnit
strach a trápení, se kterým
děti do nemocnice přicházejí. Dílo by mělo
být dokončeno
v prvním pololetí letošního
roku.

Jednotliví Forresti ze svých platů pravidelně přispívají do nadačního fondu.
Ke konci roku se nastřádaná suma sečte a společnost FG Forrest, a. s., přidá
k tomu všemu další částku, a to minimálně ve výši, jakou její zaměstnanci za rok
naspořili. Pak už nic nestojí v cestě tomu,
aby vzal malíř barvy a štětce a pustil se
do díla.
A co na to ti, kterých se celý projekt
týká nejvíce? „Naši pacienti jsou okouzleni. Po příchodu do vymalovaných místností je obrázky stihnou natolik zaujmout, že si
často ani nestačí všimnout těch nezbytných
„nepříjemností“ v ordinaci. Myšlenka pěkného prostředí, které dětem zpříjemní pobyt
v nemocnici, má svůj smysl a jak se ukazuje,
funguje to“, komentuje situaci vrchní sestra Dana Matoušová.
Forresti plánují v započaté činnosti
pokračovat i nadále. Za cíl si dali dětský
úsměv. Potvrdili si skutečnost, že i malá
částka může pomoci, když se spojí více lidí
dohromady.
Forresti

Výstava
Jizbického betlému
Během vánočních svátků se v budově
Hasičské zbrojnice v Jizbici uskutečnila
výstava jizbického betlému. Tento unikát
byl veřejnosti opět zpřístupněn po několika letech a ukazuje dovednost a zručnost místního občana, který betlém ručně
vyřezal pro potěšení své i svých spoluobčanů. Jeho stáří se odhaduje přibližně
na 80–90 let. Výstavu betlému doplnila
i výstava drobných sbírek současných jizbických občanů.
Celá akce se setkala s nečekaně velkým
zájmem návštěvníků, a tak bylo dohodnuto, že po drobných opravách bude tato
památka zpřístupněna veřejnosti i o Vánocích letošního roku 2010. Poděkování patří všem, kteří se přičinili o to, že
se tato výstava po dlouhých letech opět
uskutečnila.
J. Tauchman
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OHLÉDNUTÍ

Ohlédnutí za lety 2003–2009
Vážení spoluobčané,
rok 2010 je posledním rokem volebního období a je tedy i rokem bilancování a ohlédnutí za cestou, kterou jsme společně
ušli. Je dobře si připomenout, co jsme chtěli, co jsme dokázali, ale i to, co jsme nedokázali. Lidská paměť je někdy krátká
a proto je třeba ji někdy oživit, připomenout dobovými zápisy či fotograﬁemi. V tomto vydání zpravodaje a v několika dalších číslech bychom Vám chtěli připomenout vývoj samosprávy a pověřeného města Náchod, včetně změn podoby v rámci
jeho investic, a také přiblížit ﬁ nanční situaci města tak, jak se
vyvíjela od roku 2003.
V roce 2003 došlo ke změně v řízení. Město bylo vedle samosprávy pověřeno pravomocí obce třetího stupně řízení. Náchod
se stal v tomto ohledu řídícím centrem pro 36 obcí, pro 60–70
tisíc obyvatel. Aby tuto funkci mohl Náchod vykonávat, jeho
aparát se rozrostl o dalších 104 na průměrný počet 182 úředníků, převážně z bývalého okresního úřadu. Tímto přesunem nebyla využita nabízená kapacita povolená státem. Transformace
byla úspěšně zvládnuta a průběh správy nebyl nikterak narušen. Při srovnání s ostatními „trojkovými městy“ Náchod zvládl
tuto proměnu s podstatně nižším počtem pracovníků a to nejen
vzhledem k počtu příslušného obyvatelstva, ale i v absolutních
číslech. Současně s touto změnou byly otevřeny dveře radnice.
Odstraněn zvonek a striktní vyřizování záležitostí pouze v úřední den. Bylo rozhodnuto o vybudování přijímacího centra místo
okénka podatelny. Nevím, jak velká část obyvatel, ale já jako občan, jsem se vždy při jednání s úřadem u tohoto okénka cítil ne
jako plnoprávný občan, ale jako ponížený prosebník.

Z pohledu samosprávy bylo v roce 2003 nutné připravit investice a hlavně projektovou přípravu na rok 2004, neboť podíl
investic v roce 2002 ani připravenost pro rok 2003 nebyla optimální. Dalším úkolem bylo postupně snižovat zadluženost města a tím přispět ke stabilizaci jeho ﬁnancí.
Jako první akce roku 2003 byly dokončeny a předány do užívání, v měsíci květnu, podchody pod železnicí. V roce 2003 se
pokračovalo ve výstavbě bytů na sídlišti SUN ve výši 23,7 mil.
Kč, v rekonstrukci knihovny za 7,6 mil. Kč a byly provedeny rekonstrukce ulic Čelakovského, Svobody a 1. Máje v hodnotě 10
mil. Kč. U knihovny bylo třeba přehodnotit částku na její rekonstrukci, protože již na první pohled bylo jasné, že předpokládaná částka je účelově podhodnocena a neodpovídá skutečnosti.
Na základě rozsáhlých a ne vždy jednoduchých jednání byl předjednán plán obnovy krajských komunikací pro příští léta. Bylo
též rozhodnuto o vybudování kamerového bezpečnostního systému a instalovány nové kamery.
Rok 2003 byl tedy pro vedení města přelomový. Jednotlivé odbory se musely vyrovnat s novou náplní a rozšířením svých pravomocí nejenom na poli samosprávy, ale i na poli státní správy.
Změny byly velké a podstatné. Bylo třeba změnit nejen strukturu úřadu vzhledem ke změnám v zákonech, ale přizpůsobit ji
i k možnostem vyplývajícím z přistoupení k Evropské unii a možnému čerpání ﬁnančních prostředků z této situace vyplývajících.
Ne všechno v tomto období bylo jasné a zřetelné. Systém pokusů a omylů byl charakteristický v této době v celé ČR. Myslím,
že jako město Náchod jsme z tohoto období, jak se ukázalo v dalších letech, vyšli dobře a se ctí.
Ing. Oldřich Čtvrtečka

podchody pod tratí

Městská knihovna Náchod

rekonstrukce ulice Čelakovského

 sídliště SUN II

rekonstrukce ulice Svobody
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Z KULTURY

Za dvěma významnými
náchodskými výtvarníky
Koncem loňského prosince zemřeli dva z významných náchodských výtvarníků – 20. prosince profesor Bohumír Španiel a 26. prosince akademický malíř Jiří Kodym. Oba byli nositeli Kulturní ceny města Náchoda, Bohumír Španiel ji dostal
v roce 2001, Jiří Kodym v roce 2004.
S kolegou Španielem jsme se potkávali a setkávali do posledních
dnů tu na Kamenici, tu na výstavách i leckde jinde. Proto byla zpráva o jeho smrti pro mnohé z nás
ranou z čistého nebe. Věděli jsme,
že se mu blíží pětaosmdesátka, ale
díky jeho optimismu jsme si u něho
stárnutí nepřipouštěli.
Narodil se v Náchodě 25. října
1925, v domě svých rodičů, v němž
pak celý život žil. Na zdejším gymnáziu maturoval v roce 1944,
rok po Josefu Švoreckém. I on byl
po maturitě totálně nasazený v „metálu“. Patřil ke „zbabělecké“
generaci, pod jménem Rosťa Pitrman se vyskytuje nejen ve Zbabělcích, vždy jako dobrý kamarád i dobrý výtvarník, který je
schopen a ochoten zachytit podobu, pohyb i místo.
Po válce odešel studovat na Akademii výtvarných umění, kde
byl žákem Vlastimila Rady, od roku 1947 studoval výtvarnou výchovu a dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Tam
byl žákem Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Karla Lidického,
estetiku studoval u prof. Mukařovského, dějiny umění u dr. Antonína Matějčka. Setkal se tedy v Praze s plejádou významných
umělců i vědců. Absolvoval v roce 1951, v Praze nezůstal, odešel
„domů“. Učil několik let v Meziměstí, pak na tehdejší náchodské
„fučíkárně“, odkud se po letech dostal na gymnázium do Hradce
Králové. Na náchodské až v roce 1972. Na škole, kde maturoval,
pak dosloužil do penze a občas učil i jako důchodce.
Jeho životem bylo výtvarné umění. Učil nejen ve škole, ale
vedl i výtvarné kroužky. Nakreslil tisíce kreseb, namaloval stovky obrazů, od realistických přes popart k dalším výtvarným experimentům, v posledních letech třeba pikáži. Experimentů se
nikdy nebál, ale nepokládal je za jediné možné vyjádření uměleckého záměru. Vystavoval na desítkách výstav kolektivních i řádce samostatných, pravidelně na přehlídkách Náchodský výtvarný podzim. Nedávno vyšlo nové vydání Škvoreckého Zbabělců,
tentokrát podle původního rukopisu, a v něm soubor Španielových ilustrací, které nakreslil po prvním vydání knížky (1958),
ale poprvé vyšly až nyní, po půl století od vzniku. Asi nejslavnější jeho obraz je Benno´s Big Band Blues, který nechal Josef Škvorecký reprodukovat na obálce (nejen) torontského vydání Prima

Na Plhově se učilo i v sobotu
V polovině ledna mohlo leckoho napadnout, že se vrátil desítky let nazpátek, do doby, kdy se do práce a do školy chodilo i v sobotu. Plhovská škola 16. 1. ráno otevřela a přivítala budoucí prvňáky a jejich rodiče, dále pak budoucí páťáky z malých
náchodských škol.
Protože není nad vlastní zkušenost, a v týdnu se rodičům
jen těžko hledá vhodný čas k návštěvě školy, učily se děti první, druhé a třetí třídy v sobotu. Ukázky hodin viděly desítky
návštěvníků, budoucí prvňáci si poprvé vyzkoušeli, jaké je to
posadit se do školní lavice a vidět, zažít opravdické vyučování.
Kromě výuky si hosté prohlédli celou školu. Byly otevřeny
odborné pracovny, družina, cvičilo se v tělocvičně i v posilov-
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sezony. Aby „Boušu“ uvaroval za totality postihu, vymyslel si
jako autora „amerického malíře Buddy Beiderbecka“. Tak se stal
Bohumír Španiel vlastně autorem světovým.
Prof. Bohumír Španiel byl i dobrý vypravěč, rád doplňoval besedy o Josefu Škvoreckém autentickými vzpomínkami, Vratislavu Blažkovi „dal“ i téma pro ﬁlm Starci na chmelu, když mu při
jednom ze setkání vyprávěl o studentských chmelových brigádách. Byl to významný umělec i pozoruhodná osobnost (nejen)
našeho města. Zůstane v paměti kolegů i mnohých svých žáků.
Akademický malíř Jiří Kodym
byl o dva roky mladší. Narodil se
12. února 1927 v jihočeském Klikově. Po absolvování Střední keramické školy v Bechyni odešel do Prahy
na Akademii výtvarných umění,
kde vystudoval graﬁckou speciálku prof. Vladimíra Pukla. Do Náchoda přišel po vojně a kratším působení v Praze v roce 1954, založil
zde rodinu a srostl s krajem i městem. Žil tu tedy skoro celý aktivní
život. Motivy Náchoda a okolí najdeme na desítkách jeho prací, zejména
graﬁckých listů. Rodem Jihočech neopomíjel ovšem ani náměty z jihočeské přírody a venkova, motivy lidí, kteří tu zejména
v době jeho mládí tvrdou prací zajišťovali život svých rodin. I on
sám se vyznačoval přísnou pracovitostí.
Od roku 1954 pravidelně vystavoval na kolektivních i samostatných výstavách, v Náchodě poprvé v roce 1955. Pravidelně se
zúčastňoval regionální přehlídky Náchodský výtvarný podzim.
Na té poslední už zastoupen nebyl, zdravotní stav už mu účast
nedovolil. Řadu let učil výtvarný obor na tehdejší Lidové škole
umění, vedl výtvarné kroužky, měl i řadu dalších žáků, na mnohé mladé umělce měl kladný vliv.
Jiří Kodym si vytvořil svůj svébytný styl, který charakterizuje stovky jeho obrazů. Zejména v graﬁce patřil mezi přední české umělce, jeho rozměrná i drobná díla dokazují nejen dokonalé
zvládnutí techniky, zejména dřevorytu a dřevořezu, ale i hluboké procítění námětu. Rydlo a tiskařský lis mu byly životním posláním, pevná ruka nutností. U náročných graﬁckých technik si
„rýpnutí vedle“ nelze dovolit. Díla jeho užité graﬁky jsou kompozičně vyvážená a námětově pozoruhodná. Navrhoval diplomy a čestná uznání, vytvářel novoročenky i exlibris. Neměli bychom zapomenout ani na řadu portrétů významných osobností,
zejména spjatých s naším regionem. Vytvořil jako jeden z prvních výtvarníků už v roce 1990 portrét Václava Havla, např. Čapky ztvárnil několikrát.
Jiří Kodym byl nejvýznamnější profesionální výtvarník žijící
v našem městě. Jeho výtvarné dílo se stává součástí národního
dědictví. Věřme, že se dočkáme výstavy, která bude průřezem
jeho celoživotním dílem.
Aleš Fetters
ně. V učebně zeměpisu, hudební výchovy, chemie, fyziky, přírodovědy, výtvarné výchovy, angličtiny a němčiny se hostům
věnovali žáci devátých tříd i vyučující a seznámili je s tím, co
pracovny nabízejí. V kuchyňce pekli osmáci štrúdl, ve fyzice se
vyráběla zmrzlina, v keramice se pracovalo s hlínou, ve společenské místnosti sehráli sedmáci svá „divadelní“ představení.
V provozu byly i tělocvičny a posilovna.
Cílem sobotního programu bylo ukázat, jak doopravdy funguje škola. Dát dětem i rodičům možnost porozhlédnout se, zeptat
se na cokoli ze života školy a i na základě této zkušenosti pak
vybrat pro své dítě tu správnou školu. Budeme rádi, když příštích prvňáků zavítá do plhovské školy na počátku února k zápisu co nejvíce.
Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Náchod-Plhov
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Informace Hasičského
záchranného sboru Náchod
V průběhu roku 2009 vzniklo v územním obvodu Hasičského záchranného sboru Náchod (bývalý okres Náchod) 207 požárů s celkovou přímou škodou 26 896 700 Kč. Při těchto požárech byla jedna osoba usmrcena a zraněno bylo 20 občanů.
Zásahem jednotek požární ochrany a občanů byly uchráněny
hodnoty v částce 280 196 000 Kč. Při hasebních pracích došlo
ke zranění pěti hasičů.
Podle výše přímých škod se jednalo o 143 požárů se škodami v jednotlivých případech do 10 000 Kč, 44 požáry se škodami v rozmezí 10 000–250 000 Kč, 12 požárů se škodami v rozmezí 250 000–1 000 000 Kč a tři požáry se škodami vyššími než
1 mil. Kč.
Podle rozboru nejčastějších příčin bylo 35 požárů zaviněno
nedbalostním jednáním občanů – podíl 4,5 % na celkové přímé
škodě, 40 požárů vzniklo v důsledku různých technických závad
na používaných zařízeních – podíl na škodě 22,21 %, čtyři požáry byly zaviněny dětmi do 15 let – podíl na škodě 3,16 %, 15 požárů bylo založeno úmyslně – podíl na škodě 6,89 %, 3 požáry

vznikly v důsledku mimořádných příčin (úder blesku, dopr. nehoda) – podíl na škodě 0,18 %, pět požárů vzniklo od topného zařízení – podíl na škodě 0,36 %, 0 požárů vzniklo v důsledku samovznícení uhlí a zemědělských plodin – podíl na škodě 0,00 %
a u 23 požárů je příčina neobjasněná nebo dosud v šetření – podíl na škodě 62,61 %. Nejpočetnější skupinu požárů, které jsou
sice beze škod, ale kde musely jednotky požární ochrany zasahovat (zejména z důvodů ochrany životního prostředí), jsou požáry skládek odpadů, kontejnerů s odpadem, suché trávy na neobdělávaných pozemcích apod. V roce 2009 bylo těchto požárů
v územním obvodu Náchod celkem 78.
Kromě případů požárů je statisticky evidováno dalších 991
událostí, při nichž došlo k výjezdu požárních jednotek. Jednalo
se o 238 dopravních nehod, 45 případů zásahů při živelních událostech (převažující větrná smršť), 38 případů, kdy došlo k úniku
nebezpečných látek, a 612 případů technických pomocí. V 58 případech došlo k výjezdu jednotek v důsledku planých poplachů.
Na likvidaci následků jednotlivých událostí se podílely jednotky Hasičského záchranného sboru Náchod v 1075 případech,
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí ve 478 případech,
jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků v 22 případech
a ve 12 případech jednotka hasičského záchranného sboru podniku.

Dvacáté výročí obnovení činnosti TJ SOKOL Náchod
V současné době, kdy si připomínáme změny
v politickém životě naší republiky před dvaceti
lety, nemůžeme vynechat důležitou událost, kterou bylo obnovení Československé obce sokolské.
O činnosti Sokola informujeme veřejnost stále. A tak
se nám po dvaceti letech vrací vzpomínka na krásnou ojíněnou
Prahu, kdy se 7. ledna roku 1990 ve Sjezdovém paláci sešlo 2700
sokolů, aby po čtyřiceti letech obnovili činnost kdysi největší organizace v naší zemi.
Tím byl dán základ pro obnovení sokolských jednot. V Náchodě došlo k ustavující schůzi 8. února 1990, kdy byla obnovena
činnost tělocvičné jednoty po čtvrté v její historii od založení
v roce 1869.
(VZ)

Start do nového roku
Po tradičním novoročním setkání sokolů v první lednové neděli ožila náchodská sokolovna hned v další sobotě zdravým pohybem žactva Podkrkonošské župy. Sněhová kalamita zabránila
v účasti některým vzdálenějším jednotám. Ale na padesát závodníků si užilo soutěž v disciplinách druhého ročníku netradičního pětiboje. Konal se v režii náčelníka TJ SOKOL Náchod Martina
Horáka za vydatné pomoci cvičitelů. Závod v běhu s míčkem přes
překážky, házení bažantím perem do dálky, hod míčkem na cíl
pozadu, pojídání porce špaget na čas a slalom ve skákání v pytli
nejsou sice běžnými disciplínami ve cvičebních hodinách, vyža-

dují však zručnost a zpestří dětem začátek roku. Soutěžící měli
radost z diplomů a medailí, které jim byly předány za výsledná
umístění, a všechny děti drobné odměny za snaživé závodění.
Pro poslední lednovou neděli byl pro všechny náchodské děti
připraven karneval. Žactvo čekaly různé akce, například plavecké závody, gymnastické soutěže apod. Pravidelná tělocvičná
a sportovní činnost probíhala dle rozvrhu, umístěného ve vývěsních skříňkách.
(VZ)

Jízdní řády SKIBUSŮ najdete v příloze (s rozpočtem 2010)
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Kuželky – program na měsíc únor
PÁ
SO

5. 2.
5. 2.
6. 2.

SO

13. 2.
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19. 2.

SO

20. 2.

NE
SO

21. 2.
27. 2.

17.00
19.30
9.00
11.00
15.00
10.00
14.30
17.00
19.30
9.00
15.00
10.00
9.00
11.00
15.00

Divize
Přebor
3. liga ž
1. liga ž
1. liga m
3. liga m
2. liga m
Divize
Přebor
3. liga ž
1. liga m
D-ky
3. liga ž
1. liga ž
1. liga m

SKK Primátor Náchod C – Milovice A
SKK Primátor Náchod D – Rychnov C
SKK Primátor Náchod B – Rudná A
SKK Primátor Náchod A – Zlín
SKK Primátor Náchod A – M.S.Brno
Červený Kostelec – TJ Liberec
SKK Primátor Náchod B – Val. Meziříčí
SKK Primátor Náchod C – Č. Meziříčí A
SKK Primátor Náchod D – Dobruška A
SKK Primátor Náchod B – Benešov
SKK Primátor Náchod A – Luhačovice
SKK Primátor Náchod – Valašské Meziříčí
SKK Primátor Náchod B – Admira Praha
SKK Primátor Náchod A – Neratovice
SKK Primátor Náchod A – Vrchlabí

Krytý plavecký bazén Náchod
Plavání a sauna pro veřejnost o jarních prázdninách 2010:
Plavání
pondělí
8. 2. 5.30–7.30
13.30–15.00 16.00–19.00
15.00–16.00
kondiční cvičení
úterý
9. 2. 5.30–7.30 13.30–20.00
středa
10. 2. 5.30–7.30
13.30–15.00 16.00–18.00
čtvrtek
11. 2. 5.30–7.30 13.30–20.00
pátek
12. 2. 5.30–7.30 13.30–20.00
sobota
13. 2.
13.00–18.00
neděle
14. 2.
13.00–18.00 18.00–21.00
nudi
aquaaerobik
– pondělí, středa a čtvrtek 20.00–21.00
plavání kojenců a batolat a těhobik se o jarních prázdninách nekoná
Sauna
úterý
9. 2.
15.00–20.00
čtvrtek
11. 2.
15.00–20.00
pátek
12. 2.
15.00–20.00
neděle
14. 2.
18.00–21.00
nudi

Turnaj v šipkách U Antošů
Ve středu 9. ledna 2010 proběhl již
5. ročník přátelského amatérského turnaje v šipkách, konaného tradičně v restauraci U Antošů na Rybárně. Právě zde
se pravidelně scházejí sousedé takzvaně
„na šipečky“, a tak před pěti lety manželé Šárka a Milan Belákovi připravili první
turnaj, tehdy pro dvaatřicet hráčů. Hned
bylo jasné, že se v klání bude pokračovat
i nadále.
Letos byl zájem tak velký, že přibyli další hráči (dokonce i cizinci – zastoupení
bylo ze Slovenska, Francie a Irska) a mu-

selo být upuštěno od původního herního
systému, který do té doby postačoval. Došlo k novému nastavení pravidel, kdy se
hraje na dvou automatech, na čtyři kola,
ve skupinách po předem daném počtu
hráčů, kteří si svou pozici losují. S touto
kombinatorikou velice pomohl ing. Dalibor Vích z Jiráskova gymnázia v Náchodě.
Na všechny zúčastněné bez ohledu
na umístění i letos čekala spousta věcných cen a i letos bylo klání víc než napínavé. Oceněn je vždy absolutní vítěz,
nejlépe umístěná žena a ještě takzvaný
„Čurybrk“, tedy poslední hráč turnaje.
Za zmínku stojí, že letošní vítězka mezi
ženami Markéta Vachová si z historicky prvního turnaje odnesla právě titul
„Čurybrka“. Celkový vítěz Láďa Matějů je
rovněž kádr. Poprvé v nedlouhé historii
soutěže obhájil své prvenství z předchozího roku.
Atmosféra byla skvělá, za což děkujeme
všem zúčastněným, také Jindrovi Antošovi za poskytnutí hracích prostor zdarma
a také všem, kteří přispěli do turnaje věcnými cenami.
A za rok se na rybárně určitě budeme
těšit na viděnou!
Beláci

Volejbal
Na Hamrech na Pražské ul.
v sobotu 6. února 2010
KP ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod proti VK Hronov
liga juniorky od 11.00 a 15.00 hod.
SK Rubena Náchod proti VSC Zlín
v sobotu 13. února 2010
KP ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod proti
TJ Sokol Staré Město
liga kadetky od 11.00 a 15.00 hod.
SK RUBENA NÁCHOD
proti SK Hlincovka
v sobotu 20. února 2010
KP muži od 9.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod proti
TJ Sokol Malšovice
liga juniorky od 11.00 a 15.00 hod.
SK Rubena Náchod
proti TJ Jiskra Havlíčkův Brod
v sobotu 27. února 2010
KP ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod proti Hradec Král.
liga kadetky od 11.00 a 15.00 hod.
SK Rubena Náchod proti SK Třebín
v neděli 28. února 2010
od 9.00 hod. po celý den
turnaj KP starší žákyně

Národní házená
Memoriál Ladislava Řezníčka – 6. ročník
turnaj národní házené žen
neděle 21. 2. 2010 od 8.00 hod.
hala SK Rubena Náchod (Krčín, Bakov,
Modřany, Č. Kostelec, Náchod...)

Bruslení pro veřejnost
DNE
6. 2.
7. 2.
9. 2.
11. 2.
13. 2.
14. 2.
20. 2.
21. 2.
27. 2.
28. 2.

DEN
Sobota
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

VEŘEJNÉ
14–16
14–16
15–17
15–17
14–16
14–16
14–16
14–16
14–16
14–16

VEČERNÍ

17–19
17–19
17–19

Turnaj
SDH Běloves ve stolním tenise
V běloveské hasičské
zbrojnici se dne 29. 12.
2009 pro členy a příznivce SDH Běloves uskutečnil 9. ročník Novoročního turnaje v ping-pongu.
Putovní medaile získali:
1. Pavel Punar, 2. Milan
Magnusek, 3. Petr Hejzlar.
Ing. Jiří Polák
jednatel a kronikář SDH Běloves
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Vzdělávací programy Školského
zařízení pro DVPP KHK, Náchod
únor 2010
5. únor 2010, 12.00–16.00 hodin, Angličtina a děti se speciﬁckými poruchami učení, místo konání: ZŠ TGM Náchod, lektor:
Mgr. Dagmar Chrobková
10.–13. únor 2010, 9.00–15.00 hodin, Kurz arteﬁletiky ve výtvarné výchově, místo konání: ZUŠ Náchod, Komenského 265,
lektor: PhDr. Marina Bažantová
16. únor 2010, 9.00–15.00 hodin, Aktivní vyučování. Škola?
V pohodě!, místo konání: ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. T. Koten
16. únor 2010, 9.00–12.00 hodin, Zdobíme textil a trička, místo konání: SVČ Bájo Česká Skalice, lektor: PaedDr. Hana Vavřínová a Mgr. Martina Horká
17. únor 2010, 9.00–14.00 hodin, Rozvojový program pro nezralé dítě, místo konání: SVČ Déčko Náchod, lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová
18. únor 2010, 12.00–15.30 hodin, Nápady do hodin čtení a literární výchovy na 1. stupni ZŠ. Pohádka, místo konání: Školské zařízení pro DVPP KHK, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor: Mgr. Petra Bubeníčková
24. únor 2010, 9.30–13.30 hodin, Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření, místo konání: Školské zařízení pro DVPP
KHK, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová
24. únor 2010, 9.00–14.00 hodin, Na pomoc učitelům MŠ. Učíme moderními metodami, místo konání: Školské zařízení pro
DVPP KHK, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor: Mgr. J. Žaludová
26. únor 2010, 9.00–13.00 hodin, Gymnastika zábavně a hravě, místo konání: bude upřesněno, lektor: Mgr. D. Feltlová, Ph.D.
Kurz patchworku, 15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3.,
5. 4. 2010, místo konání: ŠZ pro DVPP KHK, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektorky: Ing. Magdaléna Pohlová, JUDr. Bohumila Máchová, Mgr. Eva Malinová
Více informací a přihlášky na: www.cvkhk.cz, telefonicky na číslech: 491 422 416, 722 569 515 nebo na emailové adrese: stepanova@cvkhk.cz

PŘÍRODOU NÁCHODSKA
Jiráskovo gymnázium ve spolupráci s čajovnou Poklop
si Vás dovolují pozvat na komentované promítání
autorských fotograﬁí.
Vždy v pátek od 19.00 v čajovně Poklop v budově Déčka,
Zámecká 243, Náchod.
Vstupné dobrovolné.
5. 2. Křídla ve vzduchu – motýli a vážky, Jan Ježek
19. 2. Netopýři – Život v podzemí, Jaroslav Barva
26. 2. Pavouci – krasavci s chlupatýma nohama, R. Macek
Akce byla podpořena grantem MěÚ Náchod a grantem KÚ Královéhradeckého kraje.

KULTURA

Přehled kulturních akcí
v únoru 2010 v Regionálním muzeu
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Do 19. 2. 2010 probíhá v přednáškovém salonku a chodbě budovy
stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 výstava prací výtvarného oboru žáků Základní umělecké školy v Náchodě.
Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Vladimíra Jíchová: Mandaly
Milan Jícha: Kresby
Ve dnech 24. 2. až 14. 3. 2010 si mohou návštěvníci v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout výstavu magických
kruhových obrazů – mandal – Vladimíry Jíchové a kreseb Milana Jíchy. Vernisáž se uskuteční v úterý 23. února 2010 v 16 hodin.
Otevřeno bude 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.
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro
předem ohlášené organizované výpravy. 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.

Náchodská divadelní scéna oznamuje...
Na všeobecnou žádost příznivců divadla, bude dne 5. března
2010 v 19.00 hodin v Městském divadle Dr. Josefa Čížka, repríza divadelního představení hry Jiřího Šotoly „Možná je na střeše kůň“. Hrají členové Náchodské divadelní scény.
Všechny srdečně zveme.
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POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stomatologická pohotovost
6. a 7. 2.
13. a 14. 2.
20. a 21. 2.
27. a 28. 2.

MUDr. Jan Klimek
Náchod
MUDr. Michaela Kučerová
Nové Město nad Metují
MUDr. Jana Malíková
Náchod
MUDr. Hana Matoušová
Nové Město nad Metují

PROGRAM
ÚNOR
Jarní prázdniny s medvědy
příměstský tábor od 8. do 12. února 2010
v Déčku Náchod
Bohatý prázdninový program pro všechny správné kluky a holky ve věku od 6
do 10 let, vždy od 8 do 16 hodin, výlety,
hry, hrátky a soutěže, sportovní a výtvarné aktivity.
Cena je 250 Kč na celý týden nebo 60 Kč
na každý den (autobus, materiál, režie),
není v ní zahrnuto stravné.
Přihlásit se můžete v recepci Déčka nebo
na www.deckonachod.cz nejpozději
do 4. 2. 2010, podrobné informace najdete tamtéž.
MC MaCíček:
V pátek 19. 2. 2010 pořádá Dětský karneválek – zábavný program pro nejmenší děti s maminkami, začátek programu
v 9.30, vstupné: 40 Kč za dvojici (maminka a dítě). Těší se na Vás Martina!! Bližší informace v MC.

Stomatologická pohotovost

Českých bratří 407
tel.: 491 427 603
Komenského 48
tel.: 491 472 924
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 428 885
Komenského 134
tel.: 491 470 566

20. 2. 2010 KLONDIKE
SVČ Déčko zve všechny děti a dospělé
na Klondike, recesní zlatokopecké a zálesácké putování dvojic a rodin. Pro účastníky jsou připraveny různé netradiční
soutěže, například: rýžování zlata, chytání bizona, střílení z luku a kuše, lovení
mustangů, hra v salonu, apod. Nejlepší zálesáci získají drobné odměny. Připravena
je závodní i nezávodní část – pro ty, co nechtějí soutěžit, ale chtějí se projít krásnou
krajinou a poznat netradiční zálesácké
disciplíny. Přihlášení do 9.30 hod. před budovou Déčka. Start je od 10.00 hod. Účastníci budou rozděleni do kategorií: rodiny
mimin a větších dětí, děti do 10 let, do 15
let, do 30 let a nově nad 30 let. S sebou si
do týmu vezměte: sáňky či pekáč, rýžovací pánev na zlato a další důležité pomůcky zálesáka. Startovné je 30 Kč na osobu.
Těší se na Vás Gerd s kamarády zálesáky.
20. 2. 2010 COUNTRY BÁL
Country bál pro mladé i dospělé tanečníky
plný hudby, tance, zábavy začíná ve 20.00
hod. v restauraci U Jiřího z Poděbrad (Vatikán) v Náchodě. Pro zájemce připraveny
soutěže, např: o nejsilnějšího muže a ženu

TJ Kraso Náchod
má bronzovou medaili z pohárových závodů v Náchodě
Údery puků o mantinely a hvizd píšťalky vystřídala v sobotu
a neděli ve dnech 16.–17. ledna na Zimním stadionu v Náchodě
krásná hudba. Za jejího doprovodu předvádělo 120 krasobruslařek a krasobruslařů z celé České republiky své krasobruslařské umění. Soutěžilo se o hodně. Tento závod v Náchodě byl předposledním
nominačním závodem na Mistrovství
České republiky v Brně a tak jednotlivé kategorie byly plně obsazené.
Již od 6 hodin od rána panovaly
na zimním stadionu přípravy. Soutěžilo se každý den až do pozdních večerních hodin, takže to bylo velmi náročné pro pořadatele, pro rozhodčí
i závodní týmy. Oddíl TJ Kraso Náchod
měl na závodech hned pět závodnic.
V sobotu se soutěžilo v kategoriích
nejmladší žáci, mladší žáci, žáci a junioři, nejmladší žačky a juniorky. V kategorii nejmladších žaček startovala
za TJ Kraso Markéta Svobodová. Byl
to její první pohárový závod a vedla
si velmi dobře. Skončila na 23. místě
a trenérka Klára Pavlovičová byla s jejím výkonem spokojená: „Jela odváž-

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.
bálu, nej-družstvo bálu, nej-taneční pár.
Na nejlepší účastníky v zálesáckých soutěžích čekají pěkné dobové či užitečné
ceny! K tanci hraje kapela Domamazec
Machov. Vstupenky jsou slosovatelné!
Těší se na Vás Gerd
I ve druhé polovině školního roku se mohou děti a další zájemci přihlásit do našich
kroužků, kompletní nabídka kroužků www.
deckonachod.cz, zápisné sníženo na poměrnou poloviční částku.

LS Dìtem pro radost
uvádí v sobotu 6. a 20. února v 15 hodin
a v sobotu 13. února v 15 a 17 hodin hodin pohádku

Pùlnoèní zásnuby
a v sobotu
27. února v 15 hodin
pohádku

Kašpárek
v pekle
Srdeènì zveme malé i velké diváky.

www.detemproradost.com

ně a předvedla vše co umí,“ řekla hned po závodě. V neděli startovaly již jen dvě kategorie – mladší žačky a žačky. V kategorii
mladších žaček velmi příjemně překvapila a zabojovala Karolína
Andršová. Její krátký program byl hodnocen jako 16. z 30 startujících děvčat. Předvedla bezchybně a dynamicky krátký program se všemi předepsanými elementy. Erika Rýdlová dostala
dobré hodnocení rozhodčích za prezentaci své jízdy, bylo vidět,
že jí jak se říká baví. Nezvládla ovšem dobře kombinaci skoků,
což jí přineslo hodnocení na 27. místě po krátkém programu.
Volná jízda již byla pro obě děvčata náročnější, Karolína obsadila konečné 24. a Erika 28. místo.
Největší želízka v ohni jsme měli v kategorii žaček. Zde startovaly již zkušené závodnice – Adina Hovorková a Kristýna Smolová. Adina jela krátký program bez chyb, ale trochu opatrněji,
což jí vyneslo 8. startovací pozici do volné jízdy. Její silnou zbraní jsou skoky. Kristýna vsadila na piruety a váhy, ve kterých
díky své ﬂexibilitě vyniká, a povedly se jí i skokové prvky, a tak
obsadila pěkné 10. místo po krátkém programu. Do volné jízdy
tak obě naše děvčata startovala v předposlední rozjížďce. Kristýně se volnou jízdu rovněž povedlo předvést bez chyb, a tak se
posunula v hodnocení na konečné 7. místo. Velkou radost nám
udělala Adina. Zajela velmi dynamickou jízdu se všemi možnými skokovými prvky, hezké váhy i piruety, které nejsou její silnou stránkou, byly tentokrát ve vyšších hodnoceních. Lépe než
Adina zajely už jen dvě závodnice, a tak jsme měli díky výkonu
Adiny Hovorkové bronzovou medaili. Potvrdilo se, že příprava
našich závodnic se ubírá správným směrem a že obstojí i v celorepublikové konkurenci.
L. Kuldová, předsedkyně TJ Kraso Náchod

únor 2010

Senior klub
Svaz důchodců v Náchodě vám nabízí programové čtvrtky v klubovně seniorů v Harmonii II, Rybářská 1819, kde se sejdeme v únoru při
následujících programech:
čtvrtek 4. 2. ve 14 hod. UDĚLEJ NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ – nabídku švýcarské ﬁrmy JUST nám předvede p. Hana Bubeníčková
čtvrtek 11. 2. ve 14 hod. zhlédneme ﬁlmové záběry z Chorvatska, které pro nás připravil a promítne p. M. Hlaváč
čtvrtek 18. 2. ve 14 hod. s historií lázní Běloves nás ve svém
vyprávění seznámí p. Antonín Samek
čtvrtek 25. 2. ve 14 hod. další pokračování „CESTY PO SEVEROZÁPADU USA“ budeme sledovat na snímcích p. Otto Macha
Od ledna 2010 výuka angličtiny, kroužek pro začátečníky
– vždy v pondělí 14.00–16.00 hod., klubovna Harmonie II. Zájemci z řad seniorů se mohou přidat – stačí sešit, tužka a pevná vůle.
Přijďte se mezi nás pobavit všichni, kdo máte zájem o naše programy, jsou i pro nečleny Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR v Náchodě.

Sdružení zdravotně postižených
Sdružení zdravotně postižených Náchod svolává ve středu 10. 2.
2010 od 14.30 hodin výroční členskou schůzi.
Místo: ODAS na Karlově náměstí.
Program: zpráva o hospodaření SZdP Náchod, plnění programu
v roce 2009, předběžný program na rok 2010.
Hosté: představitelé města Náchoda, ředitel MěSSS Marie Mgr.
Jaromír Vejrych, za Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje – paní Vítová, Tyﬂocentrum HK, detašované
pracoviště Náchod a další. Drobné občerstvení zajištěno.
Na naše členy a příznivce se těší výbor SZdP Náchod.
http://szdp-nachod.wz.cz
Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

ICC informuje
V současné mimosezonní době připravuje informační centrum
pro návštěvníky Náchoda skládačku „Průvodce městem Náchod“
a skládačku „Ubytování v Náchodě“.
V prodeji:
12. 3. – talkshow E. Holubové a B. Klepla v Polici n. M.
14. 3. – koncert Evy a Vaška v Náchodě
26. 3. – koncert D. Bárty v Náchodě
Dále vstupenky na muzikály, festivaly, vstupenky do Národního divadla…
V prodeji:
– knížka Zmizelý Náchod
– knížka Stoleté hospody
– jízdní řády 2010
Prodej zájezdů s odjezdy z Náchoda – muzikály, Chorvatsko,
Řecko, Řecké ostrovy…
Nabídka spolupráce pro poskytovatele služeb Branka, o. p. s.
– společnost na rozvoj cestovního ruchu připravuje ve spolupráci s Královéhradeckým krajem propagační materiál na
téma „Aktivní dovolená v Kladském pomezí“. Pokud Vaše nabídka spadá do uvedené tématiky a chcete ji zdarma prezentovat, kontaktujte Markétu Machovou na e-mailu:
info@icnachod.cz, nebo na tel. 491 420 420
a to nejpozději do 10. 2. 2010.

komplexní grafický a tiskový servis
foto U graﬁka U letáky U prospekty U plakáty U brožury U katalogy U vizitky

studio@garmondcz.cz, tel.: 491 420 239, mobil: 603 311 052

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. Úterý 2. 2. 2010 – bohoslužba
svátku Uvedení dítěte Ježíše do chrámu – 16.30 hod. Středa 17. 2.
2010 – Popeleční středa – bohoslužba smíření – 16.30 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, www.
nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, pátek 8.15 do 9.00, od 13.00 do 15.00, středa 8.15
do 9.00, od 17.00 do 19.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí
domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00,
pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00, v kostele sv. Michaela ne
10.15. Vzhledem k opravám presbytáře ranní mše sv. v po 7.00
a čt. 7.00 budou ve farním sálu na děkanství. Na Popeleční středu
17. 2. mše sv. budou v 7.00, 16.00 a 18.00 hod.

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

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavu
Naše galerie – Odstíny mých krajin
Výstava soutěžních prací již 4. ročníku výtvarné soutěže zadané na téma „Odstíny mých krajin“ pro občany Náchodska.
22. 1. – 14. 2.
„Představují se!“
Prezentace prací a výtvarné činnosti pedagogů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě. Představí se pedagogové ateliérů malby, kresby,
prostorové tvorby a sochařství, graﬁky, keramiky i textilní
tvorby. 26. 2. – 5. 4.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9–12 a 13 –17 hodin.

FOTO

GRAFIKA

TISK

tisk prospektů, knih, příruček, plakátů…
již od 1 kusu

zhotovení vašich FOTO – od 20x30 cm, 30 x 40, 50 x 60 cm...
retuš a tisk – lesk, mat, plátno...vysoká kvalita
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KNIHOVNA
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Městská knihovna Náchod
informuje – únor 2010
Výstavy – Oddělení pro děti
Co dovedou sestry Kosovy
Veronika a Michaela, je jim deset a třináct, jsou z Police nad Metují a šikovnosti mají
na rozdávání. Přijďte se podívat. Vernisáž výstavy 3. 2. v 17 hodin.
Výstava potrvá do poloviny března.
Studovna
HUMAN
Výstava fotograﬁi a graphic arts Kateřiny Dvořákové od 1. února do 1. března 2010.

Nové regionální publikace

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 9. 2. v dopoledních hodinách
Máte-li o tuto službu zájem, můžete se přihlásit osobně v knihovně, na tel. č. 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.

Dětské oddělení
Soutěž Můj barevný svět má své vítěze:
1. místo Eliška Kratěnová (5 let) a Richard Popl (2.A ZŠ Komenského)
2. místo Aneta Janová (ZŠ J. Zemana)
3. místo Dominika Křížová (4.B ZŠ Komenského)
4. místo Tobiáš Krynek
Čestná uznání získali: ZŠ a MŠ J. Zemana, 2.A a 5.B ZŠ Komenského a 2.B ZŠ TGM
Výtvarná dílna v dětském oddělení od 14.00 do 17.00 hodin
15. 2. Kofoláčci
1. 2. od 16 hodin – Dílnička pro velký holky – ZNOVU Korálková
Pro velký úspěch opakujeme korálkovou dílničku. Vyrobíme si náušnice a náhrdelník, případně náramek. Kleštičky s sebou. Maximální počet 10. Na dílnu je třeba přihlásit se předem.
Čtení v pohádkovém křesle – 24. 2. ve 13.00 a v 15.00 hodin
Cesta k Andersenovi
Soutěžní hra pro druháky, třeťáky, čtvrťáky a páťáky, která probíhá od 1. 1. do 19. 3.
2010. Kdo se chce zúčastnit jubilejní 10. Noci s Andersenem v náchodské knihovně,
musí splnit tři úkoly a odevzdat je všechny do 19. 3. v knihovně.
Úkol na leden: Namaluj nebo vyrob masopustní masku.
V pondělí 22. 2. V 17.oo hodin vás zveme na besedu
Osudy malých lidí v proudu velkých dějin.
Nad novými regionálními publikacemi (viz foto) si s vámi budou povídat: Mgr. Věra Vlčková, PhDr. Václav Sádlo, Mgr. Jan Čížek a nakladatel Pavel Mervart.

Dopište pohádku O Alíkovi
Když chtěl Karel Čapek fotografovat Dášeňku, vyprávěl jí pohádky, aby vydržela
moudře a způsobně sedět. Při jedné takové příležitosti byla Dášeňka méně trpělivá než kdykoli jindy, a tak pohádku O Alíkovi Karel Čapek nikdy nedovyprávěl...
Dopište pohádku O Alíkovi
Vážení, u příležitosti 120. výročí narození Karla Čapka, které připadá na 9. ledna 2010
vyhlašuje Městská knihovna v Náchodě literární soutěž pro děti, studenty i dospěláky,
zkrátka pro všechny, kteří mají chuť pohádku O Alíkovi dokončit.
Pohádka o Alíkovi
Počkej Dášeňko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zápraží.
Tak jednou ti byl jeden foxteriér, Alík se jmenoval; byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé
a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlů a myšiček, a byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo.
Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti; a protože, vímeť, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo: v té trávě bylo jedno stébélko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa magica, a ten Alík, nevěda o tom, to stébélko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného prince s hnědými lokýnkami
a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek,
ale že je zaklet do prince, a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem; teprve při tom shledal, že má na nohou zlaté střevíce
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)
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únor

1. pondělí pouze v 16 hod
2. úterý pouze v 16 hod
3. středa pouze v 16 hod

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 (ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE SQUEAKQUEL – USA 2009)

1. pondělí pouze v 18 hod
2. úterý pouze v 18 hod
3. středa pouze v 18 hod

SHERLOCK HOLMES (SHERLOCK HOLMES – USA 2009)

4. čtvrtek pouze v 17.45 hod
5. pátek pouze v 16 hod
6. sobota pouze v 17.45 hod
7. neděle pouze v 17.45 hod
8. pondělí pouze v 17.45 hod
9. úterý pouze v 17.45 hod
10. středa pouze v 16 hod

DIVOKÉ SAFARI 3D + SLUNCE 3D
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
(WILD SAFARI 3D – A SOUTH AFRICAN ADVENTURE – USA 2007 (3D SUN – USA 2007))

4. čtvrtek pouze v 16 hod
5. pátek pouze v 17.30 hod
6. sobota pouze v 16 hod
7. neděle pouze v 16 hod
8. pondělí pouze v 16 hod
9. úterý pouze v 16 hod

PRINCEZNA A ŽABÁK (THE PRINCESS AND THE FROG – USA 2009)

4. čtvrtek pouze v 19.15 hod
5. pátek pouze v 19.15 hod
6. sobota pouze v 19.15 hod
7. neděle pouze v 19.15 hod
8. pondělí pouze v 19.15 hod
10. středa pouze v 17.30 hod

FAME (FAME – USA 2009)

9. úterý pouze v 19.15 hod
10. středa pouze v 19.30 hod

DOKONALÝ ÚNIK (A PERFECT GETAWAY – USA 2009)

11. čtvrtek 15.30 a 17.45 hod
12. pátek 15.30 a 17.45 hod
13. sobota 15.30 a 17.45 hod
14. neděle 15.30 a 17.45 hod
15. pondělí 15.30 a 17.45 hod
16. úterý 15.30 a 17.45 hod
17. středa 15.30 a 17.45 hod
11. čtvrtek pouze ve 20 hod
12. pátek pouze ve 20 hod
13. sobota pouze ve 20 hod
14. neděle pouze ve 20 hod
15. pondělí pouze ve 20 hod
16. úterý pouze ve 20 hod
17. středa pouze ve 20 hod

PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU (PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF – USA 2010)

11. čt, 12. pá pouze v 10 hod
(pro děti o jarních prázdninách)
18. čtvrtek pouze v 16.30 hod
19. pátek pouze v 15.30 hod
20. so, 21. ne pouze v 15 hod
22. po, 23. út pouze v 15 hod
24. středa pouze v 15 hod
25. čt, 26. pá pouze v 16 hod
27. so, 28. ne pouze v 16 hod

DEŠŤOVÁ VÍLA (ČR – 2010)

19. pátek pouze v 17.15 hod
20. sobota pouze v 17 hod
21. neděle pouze v 17 hod
22. pondělí pouze v 17 hod
23. úterý pouze v 17 hod
24. středa pouze v 17 hod

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! AVATAR (AVATAR – USA 2009)

25. čtvrtek pouze v 19.45 hod
26. pátek pouze v 19.45 hod
27. sobota pouze v 19.45 hod
28. neděle pouze v 19.45 hod

POUTA (ČR – 2010)

BŘEZEN 2010
1. pondělí pouze v 17 hod
2. úterý pouze v 17 hod
3. středa pouze v 17 hod

MORGANOVI (DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS? – USA 2009)

4. čtvrtek
5. pátek
6. sobota
7. neděle

PLANETA 51 (PLANET 51 – Velká Británie/Španělsko 2009)

4. čtvrtek, 5. pátek
6. sobota
7. neděle
8. pondělí
9. úterý
10. středa

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (ALICE IN WONDERLAND – USA 2010)

4. čtvrtek, 5. pátek
6. sobota, 7. neděle
8. pondělí
9. úterý
10. středa

NEBE, PEKLO, ZEM

Další dobrodružství neobyčejných veverek, které umí nejen mluvit, ale i zpívat! Opět se setkáte s bratry Alvinem, Simonem a Theodorem a budete svědky jejich neuvěřitelných dobrodružství… Hraná i animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.munkyourself.com/
Mládeži přístupný

Toto nové zpracování příběhu Sherlocka Holmese změní stereotypní a konzervativní pohled na klasické postavy a představí nového, drsného, zkušeného a důmyslného detektiva inspirovaného románem Sira Arthura Conana Doylea. V odvážném (akčním dobrodružném mystery) a zcela novém pohledu na londýnské podsvětí spojí nejznámější detektiv všech dob opět své síly s věrným a úžasným partnerem Dr. Johnem Watsonem, aby odhalili smrtící spiknutí, které může ohrozit celou
zemi. V hlavních rolích Robert Downey Jr. a Jude Law, režie Guy Ritchie. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na http://sherlock-holmes-movie.warnerbros.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let

Divoké Safari – Africké dobrodružství – výlet do delty Okavanga v Jižní Africe. Trojrozměrné efekty spolu se záběry z ptačí perspektivy vytvářejí z již tak úžasného
příběhu zcela nový divácký zážitek, ve kterém se místy doslova tají dech... Slunce – trojrozměrná sluneční odyssea dává divákům příležitost spatřit tuto žhavou živou hvězdu zblízka, jako by jste sami seděli v kabině kosmické lodi...
Dva strhující trojrozměrné dokumenty, uváděné v českém znění.
Vstupné 120 Kč
Více informací o ﬁlmech na www.xc.cz/cs/pro-divaky/
Mládeži přístupný

Nová animovaná komedie ze studia Walt Disney, od tvůrců ﬁ lmu „Malá mořská víla“ a „Aladdin“. Moderní zápletka klasické pohádky o krásné dívce jménem Tiana, žabím princi, který zoufale touží stát se opět člověkem a osudném polibku, který oba dovede do veselého dobrodružství tajuplnými bažinami Louisiany... Film
je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/princessandthefrog/
Mládeži přístupný

...aneb cesta za slávou. Inspirováno ﬁ lmovým hitem z roku 1980. Hudební ﬁ lm o výjimečné skupině tanečníků, zpěváků, herců a umělců ze střední umělecké školy v New Yorku. Během dětství cvičili a připravovali se, aby dokázali, že jsou ti nejlepší z nejlepších. Jejich vášeň bude podrobena té nejtěžší zkoušce... České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.spi-ﬁlm.cz a na www.generationfame.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

Každý občas potřebuje zmizet… aneb hra může začít! Daleko od civilizace a záchrany začíná boj o přežití a z ráje na zemi se stává opravdové peklo. Steve Zahn a Mila
Jovovichová v hlavních rolích napínavého akčního thrilleru. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.palacepictures.net a na www.iamrogue.com/aperfectgetaway
Mládeži do 15 let nepřístupný

Republiková premiéra!!!

Zjistil, že je potomkem řeckých bohů a prožije vskutku „božské“ dobrodružství… Fantasy komedie podle stejnojmenné knihy Ricka Riordana. V hlavních rolích Logan Lerman, Pierce Brosnan, Rosario Dawsonová, Uma Thurmanová a Sean Bean. Režie Chris Columbus (mj. ﬁ lm „Sám doma“). Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.percyjacksonthemovie.com
Mládeži přístupný

IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE (THE IMAGINARIUM OF DR. PARNASSUS – Francie/Kanada 2009)
Kdysi dávno vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem. O mnoho století později našel pravou lásku a s ďáblem podepsal novou smlouvu. V ní stálo, že se vzdává své nesmrtelnosti výměnou za mládí... Film Terryho Gilliama je posledním snímkem Heatha Ledgera, který nečekaně zemřel uprostřed natáčení. Zprvu se přemýšlelo, že
se ﬁ lm nedokončí, nakonec však režisér přišel s nečekaným ohlášením: Jako poctu Ledgerovi se roli rozhodli dokončit hned tři vynikající herci – Johnny Depp, Jude
Law a Colin Farrell. V roli Dr. Parnasse Christopher Plummer. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.needcoffee.com/doctor-parnassus/
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. O dešťové víle, která jde krajem převlečená za chudou ženu a poznává, že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Hrají Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Viva Kerekes, Stanislav Zindulka,
Aleš Háma, Petr Nárožný, Martin Dejdar a další. Režie Milan Cieslar. VE ČTVRTEK 18. ÚNORA 2010 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ + BESEDA + AUTOGRAMIÁDA. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.destovavila.cz
Mládeži přístupný

Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie... Akční sci-ﬁ o střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Film se zrodil v hlavě režiséra Camerona (tvůrce slavného
„Titaniku“) před 14 lety, v době, kdy ještě neexistovaly prostředky na jeho realizaci. Cesta do fantastického světa planety Pandora je jednou z největších ﬁ lmových
událostí roku 2009. Avatar získal dva Zlaté glóby za rok 2009. Film je uváděn v českém znění. Dvojprogram – délka představení 162 minut! DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.avatarmovie.com
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku... Prostě thriller s temným příběhem a nepředvídatelně jednajícím hrdinou, prostoupený pocitem
ohrožení, ale strhující a napínavý. Režie Radim Špaček. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné
Více informací o ﬁlmu na www.pouta-ﬁlm.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

Jsou dokonalí… a rozpadá se jim manželství. Jsou svědky vraždy… a FBI se je snaží ochránit tím, že je přestěhuje do malého venkovského městečka… A jejich vztah,
který narážel na jistá úskalí, musí čelit Skalistým horám… Hugh Grant a Sarah Jessica Parker v hlavních rolích romantické komedie. České titulky.
DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.didyouhearaboutthemorgans.com
Mládeži přístupný

91 minut

Cosi člověčího se blíží k jejich planetě… Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem, než u nich přistane kosmická loď… Animované dobrodružství od scenáristy Shreka 1 a 2 uváděné v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Více informací o ﬁ lmu na www.intersonic.cz a na www.planet51.com
Vstupné
Mládeži přístupný

Republiková premiéra!!!
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

Nová dobrodružství skorodospělé Alenky, které zažije v ohromujícím světě – ve fantastické říši divů, které její obyvatelé říkají Podzemní říše… V hlavních rolích
Mia Wasikowska a Johny Depp, režie Tim Burton. Rodinný výpravný ﬁ lm, uváděný v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 165 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/aliceinwonderland/
Mládeži přístupný

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

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

www.jjtrend.com

tel. 777 656 830

