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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě
uvádí v lednu
Vražda v salonním coupé
Středa
Divadlo Járy Cimrmana
5. 1. 2011
v 19.00 hodin Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Předprodej od 1. 12. 2010
Ples Roztančený Beránek
8. 1. 2011
Vstupné: 120 Kč s místenkou,
Sobota
ve 20.00 hodin 100 Kč bez místenky
Předprodej od 8. 12. 2010

Konec jednoho domu
Středa
26. 1. 2011
Literárně hudební večer
v 19.00 hodin Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 3. 1. 2011
Čtvrtek
Irish Dew
27. 1. 2011
Vstupné: 150 Kč
v 19.00 hodin Předprodej od 3. 1. 2011
SLEVA

Václav Havel: Odcházení
Úterý
Velké trampoty Kašpárka
Klicperovo divadlo Hradec Králové Neděle
11. 1. 2011
a Kalupinky
30. 1. 2011
v 19.00 hodin Představení ab. cyklu
v 15.00 hodin Divadelní společnost J. Jurištové
– skupina „A“
Pohádka pro děti
Vstupné: 290, 270, 250 Kč
Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 14. 12. 2010
Předprodej od 10. 1. 2011
Filharmonie Hradec Králové
Středa
Mikael Ericsson – violoncello
19. 1. 2011
v 19.00 hodin Andreas Sebastian Weiser – dirigent
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
SLEVA
Vstupné: 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 3. 1. 2011

Václav Havel: Odcházení
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Režie: Andrej Krob. Hrají: Jiří Zapletal, Hynek Pech/ Karel Beseda, Pavla Tomicová, Martina Eliášová, Martina Nováková, Pavlína Štorková, Zora Valchařová-Poulová, Josef Čepelka, Eliška Boušková, Ondřej Malý, Lubor Novotný, Vlastimil Čaněk, Radek
Bár, Vojtěch Dvořák, František Staněk, Lenka Loubalová, Jan Čížek a další.
Zcela nová Havlova hra, napsaná po dvacetileté odmlce, nás zavádí do domácnosti odcházejícího politika Dr. Viléma Riegera. Je
zřejmé, že bývalému kancléři skončilo volební období a nad jeho dalším setrváním ve vládní vile obklopené višňovým sadem visí
otazník. Stejně zřejmé je, že ani jeho okolí, ovládané pevnou rukou jeho dlouholeté přítelkyně Ireny, na zadní kolečka tak docela
nemyslelo. Autor v Odcházení konstruuje umělý – a smutně zábavný – divadelní svět. Odcházení je sebeironickým bilancováním
odcházející politické garnitury a sžíravým pohledem na nástup nové dravější generace. Režisér opět prokázal výsostnou empatii
„pro svého autora“ a nejednoznačný text vyložil „zevnitř“, jako hořkou tragikomedii s humorem až cimrmanovským, s důrazem
na slovo, rytmus, havlovské paradoxy i sebeironii.

Literárně hudební večer – Konec jednoho domu
V prosinci 2010 nenávratně zmizela z pohledu na město Náchod jedna z jeho dominant – Bartoňův sirotčinec. Otevřel se nový
pohled na nemocnici i na školu TGM, přesto bude občanům při průhledu Bartoňovou ulicí nějakou dobu jistě něco chybět. Program večera chce slovem a obrazem ještě jednou připomenout důvod a okolnosti stavby sirotčince, jeho původní i pozdější funkci, hledání nového využití a snahy o zachování budovy i konečnou fázi její existence – postupnou demolici. V závěru večera bude
promítnut ﬁlmový dokument Josef Bartoň a synové, vytvořený místní TéVé Náchod.
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.

Náchodský zpravodaj

Zemřel pan

Miloslav Čermák
Náchodský zpravodaj
leden 2011
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* 29. 2. 1944 Náchod
† 9. 12. 2010 Náchod
Pocházel z rodiny s náchodskými
kořeny a celý život prožil v Náchodě.
Vystudoval zde čtyřletou Střední průmyslovou školu stavební. Od maturity v roce 1962 do roku 1990 pracoval
v různých stavařských funkcích v národním podniku Tepna Náchod. Nikdy
nebyl v žádné politické straně. Po rekonstrukci Městského národního výboru v Náchodě po sametové revoluci se stal 1. března 1990 posledním
předsedou Městského národního výboru. Nejvíc se samozřejmě účastníkům tehdejšího hektického období
vybaví první svobodné komunální
volby 24. listopadu 1990, které Mílu
Čermáka, jak jsme mu mnozí říkali,
vynesly do starostenské židle, tehdy jako kandidáta Občanského fóra.
Po předchozích garniturách prvních
tajemníků OV KSC a předsedů Národního výboru, které většina lidí neznala a ani je nezajímali, a jejichž suché
stranické projevy nikdo neposlouchal, se stal Míla pro město symbolem začátku nových časů.
Podruhé byl zvolen starostou
ve volbách v listopadu 1994, kdy kandidoval jako nestraník za Občanskou
demokratickou stranu. Ze zdravotních důvodů v únoru 1996 z funkce
odstoupil.
Ve volbách v listopadu 1998 znovu kandidoval jako nestraník, získal bezkonkurenční převahu hlasů
a byl potřetí zvolen starostou města.
Ve funkci setrval do ukončení volebního období v roce 2002. Nadále zůstal členem městského zastupitelstva.
Míla Čermák, náchodský rodák, patriot, bohém se spoustou koníčků, byl
schopen bezprostřední obdivuhodné

komunikace s občany. Jeho první velkou zásluhou bylo, že uhájil rekonstrukci hotelu Beránek a Městského
divadla Dr. Josefa Čížka do původní
krásné secesní podoby.
Měl výraznou osobní zásluhu
na řadě dalších úspěšných akcí města
– především na privatizaci městského pivovaru, získání Jiráskovy chaty
na Dobrošově pro Klub českých turistů Náchod, na vzniku nových zařízení sociální péče, na zřízení Kulturní
a sportovní nadace města Náchoda a partnerství s polským městem
Klodzko. Dále se veřejně angažoval
jako prezident studentského festivalu Náchodská Prima sezóna. Byl velký přítel studentů a vždy jim bezmezně fandil.
Komunální politika nebyla a není
procházkou růžovou zahradou. Klade na lidi, kteří se v ní angažují, velké nároky. Proto zůstane pro mnohé
příkladem i to, že vždy projevoval silný cit pro rodinu. Pevné rodinné zázemí, které mu poskytovala jeho manželka Ludmila, pro něj bylo při jeho
náročné práci velmi důležité a potřebné, a nikdy na to nezapomínal.
Pro mnohé z nás byl přítelem, kamarádem a v neposlední řadě i vzorem. Čest jeho památce!
Vedení města
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 7. 12.
Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.Číselný popis u každé
zprávy představuje poměr hlasů
při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Městská hromadná
doprava v Náchodě
9-0-0
RM souhlasila s jízdními řády od 12.
12. 2010 do 10. 12. 2011, které předložil
dopravce CDS, s. r. o., Náchod. Jedná se
o linky:
645121 Pavlišov – aut. st. – Běloves –
Branka – Bražec – aut. st. – Pavlišov
645122 aut. st. – Třešinky – nemocnice
– Na Skalce
Do konce měsíce ledna budou na základě provedeného sčítání cestujících projednány celkové změny vedoucí ke zefektivnění městské hromadné dopravy
v Náchodě, aby mohly být promítnuty ve změnách jízdních řádů k 6. březnu 2011.
RM souhlasila s vydáním licencí dopravci CDS, s. r. o., Náchod na uvedené
linky na jeden rok.
ZŠ TGM
– účast v grantovém řízení
9-0-0
RM schválila záměr předložený ředitelem ZŠ, Náchod, Bartoňova 1005 (ZŠ TGM)
zúčastnit se jako pilotní škola grantového řízení Operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost s názvem Moderním hodnocením školy a žáků ke kvalitnější výuce na ZŠ. Z tohoto programu je
možné získat až 2 mil. Kč.
Majetkoprávní úkony obce
RM pověřila vedení města jednáním
s představiteli Královéhradeckého kraje
se snahou o zařazení akce „přeložka silnice II/303 Běloves–Velké Poříčí“ do rozpočtu kraje a tím zajištění potřebných ﬁnančních prostředků na výkupy pozemků
a realizaci stavby. Rada v té souvislosti
souhlasila se zařazením potřebných ﬁnančních prostředků do rozpočtu města pro výkupy těch pozemků, které souvisejí s přeložkou a mají být prováděny
městem za předpokladu souhlasného stanoviska představitelů Královéhradeckého kraje s opětovnými výkupy pozemků
v roce 2011.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě na pronájem části
parkoviště v Riegrově ulici, kde je umístěn novinový stánek. Dodatkem se rozšiřuje účel užívání novinového stánku.
9-0-0
RM souhlasila se zahájením jednání
se spoluvlastníky za účelem získání příslušných částí pozemků pro vybudování komunikační spojky z ulice Myslbekova přes Skalku na sídliště u nemocnice

Náchodský zpravodaj
do vlastnictví města Náchoda včetně návrhu výkupní ceny 100 Kč/m2 a pověřila
odbor správy majetku a ﬁ nancování zajistit potřebné ﬁnanční prostředky v návrhu rozpočtu 2011.
9-0-0
V souvislosti s prodejem bytů rada uložila připravit návrh možnosti prodeje
např. dražbou.
9-0-0
RM uložila odboru správy majetku
a ﬁ nancování neuzavírat nové nájemní
smlouvy na dobu určitou, pokud byl stávající nájemník dvakrát upozorněn na neplnění uzavřených podmínek nájemní
smlouvy a tyto nájemníky okamžitě vystěhovat, a to i v případě, že své dluhy již
uhradili. Dlužníci budou upozorněni dopisem.
9-0-0
RM byla informována o aktuálním stavu a počtu nájemních bytů v domech určených k prodeji. Město má nyní 107 takových bytů v 57 domech.
9-0-0
Hrabství kladské na pozadí historie
regionu Střední Evropy
9-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke Smlouvě o ﬁ nancování z Fondu mikroprojektů uzavřeného s Euroregionem
Glacensis na projekt „Hrabství kladské
na pozadí historie regionu a Střední Evropy – polsko-česká vědecká konference“.
Dodatek řeší personální obsazení v rámci
tohoto projektu, které souvisí se změnou
ve vedení náchodské radnice. Statutárním zástupcem je nově Jan Birke, osobou
zodpovědnou za řízení projektu je jmenována Mgr. Drahomíra Benešová.
Žádosti o čerpání fondů
9-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 40 000 Kč a převod
do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ
Vančurova na úhradu zvýšených nákladů na energie.
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 450 000 Kč a převod
do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ
Komenského. Finanční prostředky budou použity na úhradu zvýšených nákladů na energie a provoz v prosinci 2010.
RM schválila čerpání investičního fondu ve výši 16 000 Kč pro příspěvkovou organizaci MŠ Vítkova na opravy majetku.
Jedná se o opravy venkovních parapetů,
výtahu a WC, zhotovení žaluzií do třídy
a malování dvou kuchyní.
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 10 560 Kč a převod
do rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ
Náchod na úhradu zvýšených nákladů
na energie.
RM schválila čerpání investičního fondu
ve výši 44 000 Kč pro příspěvkovou organizaci ZUŠ Náchod na opravy a údržbu hudebních nástrojů.
Pohledávky města
9-0-0
RM byla informována o aktuálním stavu a výši pohledávek.
Jedná se o pohledávky vzniklé z neuhrazení místních poplatků (mimo jiné více
než 4 mil. Kč – poplatek za komunální
odpad), pokut uložených městskou poli-

cií, pokut uložených přestupkovou komisí a dalších pohledávek.
Finanční dar na vánoční osvětlení
ulice Komenského
9-0-0
RM schválila přijetí daru ve výši
30 000 Kč na zajištění instalace vánočního osvětlení v ulici Komenského od KA
Contracting ČR, s. r. o.
Problematika státních
podniků v likvidaci
9-0-0
RM schválila provedení výmazu z obchodního rejstříku státních podniků Pekárny a cukrárny, s. p., v likvidaci – IČO
13582917, Podniku služeb, s. p., Náchod
v likvidaci – IČO 00484300 a Městského
stavebního podniku Náchod, s. p., v likvidaci – IČO 00654493.
Ministerstvo ﬁ nancí ČR požaduje k tomuto kroku souhlas zřizovatele jako doklad k výmazu z obchodního rejstříku. Posledním státním podnikem, který zůstává
k likvidaci, je Bytový podnik, s. p.
Stánky, vyhrazené parkování,
předzahrádky a zrušení poplatku
za stojany „A“ v roce 2011
9-0-0
RM souhlasila s povolováním umístění
stánků, vyhrazeného parkování a předzahrádek a uložila starostovi jednat s majitelem pozemku na rohu ulic Hurdálkova
a Kamenice o způsobu umísťování stánků na tomto pozemku.
Rada dále uložila odboru správy majetku
a ﬁnancování připravit dodatek k Obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích č. 1/2007, který bude zrušen poplatek
1000 Kč za stojany typu „A“ (drobná přenosná reklama). Jednotlivým podnikatelům bude rozeslán dopis radních.
Okresní soud v Náchodě
– bezpečnostní opatření
9-0-0
RM souhlasila s realizací požadovaného
bezpečnostního opatření v eskortní místnosti včetně příslušného rozpočtového
opatření v předpokládané výši 12 000 Kč
a zároveň uložila odboru správy majetku a ﬁnancování a odboru kanceláře tajemníka vést jednání s Okresním soudem
v Náchodě, která by vedla k uzavření dodatku smlouvy, který by řešil problematiku drobné údržby a investic uživatele
do majetku vlastníka, Města Náchod.
Jedná se o výrobu a osazení nové mříže na okno eskortní místnosti z venkovní strany a úpravu stávající vnitřní mříže
proti jejímu možnému vylomení a vysazení v prostorách okresního soudu, který
nyní sídlí v přízemí budovy města Náchoda čp. 1303 v Palachově ulici.
Hodnoticí komise
pro výběrové řízení zpracovatele
Územního plánu Náchod
9-0-0
RM odvolala ing. Oldřicha Čtvrtečku
– člena komise, ing. Pavlu Maršíkovou,
MVDr. Josefa Řeháka a ing. Marii Nývltovou – náhradníky komise.
Novými členy komise rada jmenovala: p. Jana Birke, náhradníky komise
Mgr. Drahomíru Benešovou, ing. Ivu Cvetanovu a ing. Andreu Lipovskou.
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Snížení platů zaměstnanců města 8-0-1
Z důvodu nutných úspor a snížení příspěvku na přenesený výkon státní správy
v roce 2011 rada souhlasila se snížením
osobních příplatků u všech zaměstnanců
města Náchoda o 10 % s účinností od 1. 1.
2011.
Kauza pivovar
RM projednala návrh Mandátní smlouvy o poskytování právních služeb v této
věci.

TELEGRAFICKY:
RM souhlasila s vyznačením místa před
vjezdem do garáže v ulici Českých Bratří
vodorovným dopravním značením na náklady žadatelů.
9-0-0
RM nesouhlasila s realizací zpomalovacích prahů v ulici Za Vodou v Malém Poříčí, kde vede frekventovaná cyklostezka
Náchod–Velké Poříčí.
9-0-0
RM neschválila zřízení pevných venkovních kamer na monitorování fasády budovy ZUŠ v Tyršově ulici.
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o konání novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2011
na Masarykově náměstí v Náchodě ﬁrmou
Jiří Gross, Náchod.
9-0-0

Zastupitelstvo města 13. 12.
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
26 zastupitelů, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce
ZM zamítlo prodej části parcely o výměře 53 m² v ulici Železniční kolonie, o který žádal vlastník přilehlé parcely. Město
si tím nechává do budoucna možnost řešit případné záměry v této lokalitě.
26-0-0
ZM zamítlo prodej části parcely č. 89/10
o výměře 50 m² v Bělovsi. Užívání pozemku může být řešeno jeho případným pronájmem.
25-0-1
ZM zamítlo prodej části parcely
č. 1248/1 o výměře cca 84 m² komunikace
Nad Březinkou na Klínku. Jedná se o pozemek, kde se nachází tranzitní parovodní a kondenzátní potrubí rozvodu z Teplárny Náchod.
26-0-0
ZM schválilo nabytí pozemkové parcely
č. 195/16 v k. ú. Staré Město nad Metují dle
smlouvy o bezúplatném převodu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemek, který je
součástí místní komunikace ulice Partyzánská v jejím závěru před čp. 190 a 258.
26-0-0
Rozpočtové provizorium
26-0-0
ZM schválilo rozpočtové provizorium
od 1. 1. 2011 do doby schválení rozpočtu
města Náchoda na rok 2011.
Obecně závazná vyhláška
(komunální odpad) č. 2/2010
26-0-0
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – příloha č. 1.

ZPRÁVY Z RADNICE
Přílohou je stanoven výpočet nákladů
na provoz systému svozu komunálního
odpadu. Nová vyhláška nemá vliv na výši
poplatku, který pro rok 2011 zůstává
ve stejné výši jako v roce 2010, tj. 500 Kč,
včetně systému slev jako v minulých letech (včasné zaplacení poplatku v plné
výši do konce března = 10% sleva).
Návrh na odvod nedočerpaného
příspěvku příspěvkových
organizací
26-0-0
ZM schválilo odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok
2010 do rozpočtu zřizovatele (město).
V souladu se zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů předložila rada města zastupitelstvu města návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2010
do rozpočtu zřizovatele. Rozpočtové prostředky územního samosprávného celku nebo svazku obcí nevyužité do konce
roku nepropadají, ale převádějí se do dalšího roku. Případná jejich účelovost se přitom zachovává.
Žádost Farní charity Náchod
24-0-2
ZM schválilo dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Farní
charitě Náchod, který se týká převedení
čerpání částky 400 000 Kč do následujícího roku 2011, s tím, že zastupitelé budou
informováni o účelnosti vynaložených
prostředků.
Uvedená částka bude následně použita
na opravy a provoz sociálních zařízení
SV. ANNA domova pro matky s dětmi Náchod a Domu na půli cesty – Náchod, především pak na účely dokončení základní
části již započaté rekonstrukce vnitřních
prostor objektu SV. ANNA Domova pro
matky s dětmi, který je v majetku města Náchoda.
Městská hromadná doprava
v Náchodě
24-0-2
ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje s Krajským úřadem
KHK (zajišťování MHD v Náchodě). V návrhu smlouvy na období od 13. 6. 2010
do 31. 12. 2010 je vyčíslena ztráta ve výši
654 847 Kč.
Zastupování starosty a svěření
některých úkolů místostarostům26-0-0
ZM určilo, že starostu zastupuje v době
nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává funkci, 1. místostarosta, kterým je
ing. Tomáš Šubert.
ZM určilo, že v případě nepřítomnosti starosty a 1. místostarosty zastupuje starostu 2. místostarosta, kterým je
Mgr. Drahomíra Benešová.
ZM svěřilo místostarostům plnění těchto konkrétních úkolů:
1. místostarosta odpovídá za činnost
a projednává návrhy předkládané radě
města a zastupitelstvu města odborem
správy majetku a ﬁ nancování a organizací zřízených městem v působnosti to-

hoto odboru, včetně zastupování města
navenek v těchto věcech.
2. místostarosta odpovídá za činnost
a projednává návrhy předkládané odborem školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, odborem sociálních věcí a zdravotnictví a organizací zřízených městem
v působnosti těchto odborů, včetně zastupování města navenek v těchto věcech.
Odměny neuvolněným členům
zastupitelstva města
ZM schválilo měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva:
– členům rady města ve výši 2550 Kč neuvolněným členům zastupitelstva ve výši
870 Kč s účinností od 1. 1. 2011,
24-1-1
– předsedům výborů zastupitelstva nebo
komisí rady ve výši 2350 Kč členům výborů zastupitelstva, komisí rady nebo
zvláštního orgánu ve výši 2010 Kč s účinností od 1. 1. 2011, v případě jmenování nebo zvolení do funkce do 31. 12.
2010, v případě jmenování nebo zvolení
do funkce po 1. 1. 2011, nejdříve od data
jmenování nebo zvolení do funkce. 24-0-2
V případě souběhu výkonu několika
funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne měsíční odměna
podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
26-0-0
Starosta města v závěru jednání informoval zastupitele o radou přijatých opatřeních pro zlepšení dopravní situace ve městě: v nejbližším možném termínu dojde
ke zprůjezdnění ulice Za Přádelnou, Rajmonova a Pod Lipím, dále bude umožněno odbočení doleva ze silnice I/33 do ulice Na Hamrech a Nerudova pro vozidla
do 3,5t a zprůjezdněn Kovářův důl.
V té souvislosti rada uložila starostovi
města zřídit pracovní skupinu pro řešení
dopravy a obchvatu Náchoda. Předmětem
jejího jednání budou následující body:
– umožnění průjezdu části ulice Českých
Bratří, která je uzavřena pro RUBENU,
a. s.,
– umožnění průjezdu ulicí Na Strži a případně nábř. Elišky Krásnohorské,
– případné zprůjezdnění ostatních komunikací, u kterých je předpoklad zlepšení
dopravní situace ve městě,
– otočení Volovnice,
– úprava křižovatky U Slávie,
– a vybudování 2. pruhu na silnici I/33
ve směru do Polska pro průjezd vybraných vozidel.
Další informace se týkala schválení mandátní smluv pro právní zastoupení v kauze pivovar a ve věci stížnosti před Evropskou komisí se společností KŠD Šťovíček
advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem v Praze.

TELEGRAFICKY:
V úvodu jednání složila slib členka zastupitelstva města MUDr. Hana Kalibánová.
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Obyvatelé Harmonie
pro sebe

Kronika

Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, tel. 491 423 478

Prostředí, ve kterém žijeme, je pro každého z nás důležité. O to milejší je, když
přiložíme ruku k dílu a sami něco ve svém
okolí vytvoříme, tak jak to předvedli senioři v domech zvláštního určení Harmonie I a II v Rybářské ulici. Na počátku byl
nápad a „lídr“ obyvatel paní Umlaufová
s některými obyvateli v okolí domů odstranili staré keře a růže, vyplevali a vyčistili příjezdové cesty k Harmonii II, vyčistili ucpané žlábky ke kanalizaci. Aby
toho nebylo málo shora jmenovaná ze
svých prostředků zakoupila a zasadila 25
ks okrasných keřů růží různých barev.
Touto cestou bych chtěl za obyvatele
zmíněných domů poděkovat paní Margitě Umlaufové.
( JV)

Prosincová jízda v Marii

Bydlení v Harmonii I. a II.

V listopadu se narodili:
3. 11.
6. 11.
8. 11.
9. 11.
10. 11.
12. 11.
14. 11.
22. 11.

Jan Kostka
Zdenka Fišerová
Elen Doubalová
Tomáš Král
Eliška Šnorbertová
Eliška Provazníková
Klára Stránská
Tomáš Sedláček
Matyáš Patřičný
Jana Dunová

24. 11.
25. 11.
28. 11.
29. 11.

Štěpán Melichar
Natálie Nývltová
Ema Hronková
Jakub Jelen
Jan Štěpán
David Kuru

V listopadu byli oddáni:
19. 11.
Jiří Sítek, Trutnov
Hana Arvayová, Trutnov

Městské středisko sociálních služeb MARIE

Letošní prosinec se dal opravdu nazvat
jízdou dobré nálady a aktivit v Domově
pro seniory Marie. Výčet akcí, které byly
pro naše klienty a s našimi klienty připraveny, byl svým rozsahem rozmanitý. Každý si našel to své. Dobrá nálada byla jistě
způsobena i tím, že byla v Marii v průběhu měsíce listopadu provedena výměna oken, vchodových dveří, a tak v bytečkách bez úniku tepla vznikaly dobré
nápady.
A už jedeme – 2. prosince klientky s ergoterapeutkou Lenkou vyrábí adventní
věnce, zdobí stromeček a dolaďují poslední návrhy před vánoční výstavkou domácích výrobků. 3. prosince úderem 9. hod.
slyšíme hluk na chodbě Marie. Kdo že
ho způsobil? Mikuláš v doprovodu čerta
a anděla! Postupně navštíví všechny klienty a potěší je drobným dárkem. Nálada
je víc než dobrá. Ten samý den ve 14.00
hod. sedíme všichni v naší „spoldě“. Předvánoční rozjímání nám připravil římskokatolický kněz Mgr. Václav Loukota. Vydáváme se po stopách vzniku adventní
symboliky s vysvětlením významu jednotlivých svící.
V pondělí 6. prosince začíná příprava
avizované výstavky, která běží prakticky
od odpoledne do středečního večera. K vidění zde byly výrobky klientů, pochlubily
se i naše pečovatelky. Výrobky s vánoční
tématikou jako adventní věnce, betlémy,
postavičky sněhuláků a v neposlední řadě
vyšívané ubrusy, kapesníčky atd.
Ve středu 8. prosince se účastníme
na MěÚ vyhodnocení soutěže o nejhezčí
rozkvetlé místo v Náchodě, kdy po loňském vítězství jsme letos vyhodnoceni
na třetím místě.
V tento čas náš „rychlík“ vyjíždí do dopoledního čtvrtka 9. prosince a už se těšíme na vystoupení dětí z MŠ Alšova.
Program, který si pro nás pod vedením
učitelek připravily, je vynikající. V závěru vystoupení děti zpívaly první sloky

nejznámějších koled a bylo vidět, jak si
klienti společně s nimi prozpěvují. Je to
snad příprava na odpoledne. Ano, úderem
15.30 hod. náchodští loutkáři rozezvučí
své harmoniky a po celém domově jsou
slyšet nejznámější melodie českých lidovek. Hudební odpoledne je pro klienty náročné, ale při společném zpěvu je nálada
vynikající.
V průběhu uplynulých měsíců přišly
klientky s nápadem potěšit děti v Dětském domově v Broumově. Pro tuto příležitost při ručních pracích upletly na 40
šálek různých barev. Pátek 10. prosince vyrážíme do Dětského domova Broumov, kde jsou předány dětem. Přijetí vřelé, i zde je cítit vánoční atmosféra. Zde jen
dovětek ředitele: „Když s touto aktivitou
naši klienti přišli, nedalo se skrýt dojetí
a obdiv personálu k této solidaritě.“
Je půlka měsíce a jdeme do ﬁniše. 14.
prosince odpoledne nastupuje jiný hudební žánr, a to směsice nejoblíbenějších melodií. Hronovský pan Langer s manželkou
jako vždy přispějí ke skvělé náladě.
Na 15. prosinec se všichni těšíme
– na setkání s představiteli Města Náchoda včele s panem starostou Janem Birkem, místostarostou paní Mgr. Benešovou
a místostarostou ing. Šubertem. V závěru své prezentace předali klientům drobné dárečky s přáním klidného prožití vánočních svátků.
Vánoce se nezadržitelně blíží, čeká nás
Vánoční bingo, vzájemné přání všeho
dobrého a pokud možno nerušeného prožití vánočních svátků. Na závěr vjíždíme
do stanice Štědrý den.
Jménem svým děkuji všem, kteří v průběhu roku přispěli k aktivnímu dění Domova pro seniory Marie. Zejména pak zaměstnancům MěSSS Marie za nelehkou
celoroční práci, kterou přispívají ke spokojenosti klientů.
Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie
foto: vedení města v penzionu Marie 

Chcete, aby bylo dobře postaráno
o Vaše rodiče a prarodiče, kteří nemohou
být doma sami bez dohledu a potřebují
péči druhé osoby? Nabízíme Vám bydlení v Domech zvláštního určení s Pečovatelskou službou v Náchodě.
Výhodou tohoto bydlení je např. zajištění stravy (dovážka obědů), zajištění
péče od 6.00 do 22.00 hodin 7 dní v týdnu, pomoc při úkonech osobní hygieny,
pomoc s úklidem domácnosti, nákupy, doprovody k lékaři, apod.
Všichni se snažíme zpříjemnit uživatelům život a prostředí, ve kterém žijí, a to
pořádáním různých společenských a kulturních akcí (např. Kavárnička), přednášek na různá témata (např. Bezpečnost seniorů), v Harmonii II. sídlí Klub důchodců.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na adrese Rybářská 1810, Náchod nebo
telefonicky 491 426 539. Více informací na
www.messs-na.cz
(JV)

leden 2011

ZŠ Náchod-Plhov

Dopoledne
otevřených dveří
Sobota 15. 1. 2011, 9 –11 hodin
Vážení rodiče, milí předškoláci a školáci, budoucí žáky 1. a 6. tříd, využijte příležitosti přijít se podívat, jak vypadá vyučování na plhovské škole.
Zveme též zájemce o zařazení do 5.– 9.
tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Program, který pro Vás chystáme:
– výuka v 1. třídách
– využití interaktivních tabulí při výuce
– prohlídka odborných učeben na 2. stupni (Vv, F,Ch, Z, Př, Hv, Nj, Aj, keramika, kuchyňka, společenská místnost, knihovna,
počítačová učebna, posilovna)
– ukázka sportovních aktivit a vybavení
ve škole
– představení školní družiny, jídelny
– doprovodné akce
Těšíme se na Vás
pracovníci a žáci ZŚ Náchod-Plhov

Máte dítě v 5. či 9. třídě?
Už teď můžete významně
ovlivnit jeho budoucnost!

ŠKOLY

ZŠ Babí – poděkování Policii ČR
Všichni ze Základní školy na Babí bychom chtěli poděkovat Policii ČR za velmi hezkou besedu a ukázku práce psovodů. Děti se dozvěděly, co vše práce policie
obnáší, byly poučeny o nebezpečí zneužití informací na internetových sociálních
sítí, menší děti byly poučeny o nebezpečí kontaktu s cizími lidmi. Dozvěděly se
také, v jakých situacích a kde se dají použít policejní psi, co vše obnáší jejich výcvik a jak se o pejsky správně pečuje. Povídání bylo velmi hezké, poutavé a určitě
velmi poučné.
Dana Čejchanová

Pěkný výlet
Ve čtvrtek 9. prosince se všichni třeťáci
ze ZŠ Komenského vydali na cestu za zajímavým prožitkem do Hrádku u Nechanic. Cesta s panem Brichem byla pohodová a netrvala dlouho. První zastávka byla
v zámecké kuchyni. Krásně to tam vonělo houbami a čajem a hlavně tam bylo příjemné teplo. Vidět pravou zámeckou kuchyni a ještě v provozu, to se každý den
nepovede. Potom jsme si nakoupili nějaké
suvenýry a spěchali do zámku. Pan hrabě
Harrach si to opravdu moc pěkně vymyslel. Vánoční výzdoba byla úžasná a s odborným výkladem jsme konečně poznali,
jak to bylo o Vánocích v dávných dobách.
Dokonce jsme dostali i návod, jak si některé ozdoby vyrobit. Je to vlastně úplně jednoduché. Materiálu je kolem nás opravdu
plno. Jen ho umět vidět a použít. Snad se
nám to povede. Jen na to do příštích Vánoc nezapomenout. Docela nás překva-

pilo, jaká jednoduchá jídla se dříve jedla
a jak je naši předci uměli vkusně připravit. Nejen na zámku, ale i v chalupách. To
všechno jsme se dověděli a ještě i víc. Cesta domů proběhla opět v pohodě a ještě za
světla jsme se vrátili domů. Budeme dlouho vzpomínat a všem známým můžeme
tenhle výlet jen doporučit.
Tak dodatečně hodně zdraví v novém
roce všem přejí děti a učitelky 3. tříd z Komenského školy v Náchodě.

„Kouzelné Vánoce“ v ZŠ T. G. Masaryka
Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků
základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek 20. ledna 2011
Program
Od 15.30 do 19.00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební
vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník…
16.00 – AULA –setkání vedení školy se
žáky 9. tříd Z Š a jejich rodiči. Informace
o čtyřletém gymnáziu.
17.00 – AULA – setkání vedení školy se
žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na
www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý
pedagogický sbor.

K opravdovým Vánocům patří určitě
pohádka a vánoční koledy…. Takto namíchaný koktejl byl pro rodiče, a nejen
pro ně, připraven na středu 8. prosince.
Žáci třetí třídy připravili pod vedením
paní učitelky Kláry Bydžovské muzikálové nastudování pohádky Princezna se
zlatou hvězdou na čele. Krásná princezna
Lada se měla stát ženou krutého krále Kazisvěta, ale s pomocí chůvy odešla z království ve svém kožíšku do země moudrého a hodného prince. Tam v kuchyni
ztrácí svůj prsten a dobrý konec pohádky
je na světě. V podání dětských herců nebyl problém se ponořit do děje pohádky,
kterou všichni známe z televizních obrazovek. Nádherné melodie, nadšení a zaujetí herců, krásné kostýmy i kulisy, to vše
navodilo opravdovou předvánoční atmosféru.
Po pohádce nastoupil sbor Cantoria
složený z žáků II. stupně a zazpíval známé i méně známé koledy, některé i s doprovodem instrumentálního souboru.

Celé vystoupení sklidilo bouřlivý potlesk
a všichni cítili, že pod správným vedením
dovedou děti neuvěřitelné věci. Závěrečné
přání krásného prožití vánočních svátků
a všeho dobrého do nového roku 2011 patřilo nejen všem divákům, ale i těm, kteří
se nemohli tohoto vystoupení zúčastnit.
(Ho)
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27. leden – Den památky obětí holocaustu
Tento den je smutnou připomínkou jedné z nejtragičtějších kapitol evropské historie, stanovené datum připomíná osvobození koncentračního tábora v Osvětimi
v lednu 1945, během jara téhož roku pak
byly postupně osvobozovány další nacistické koncentrační tábory, kde přežily již
jen nepatrné zbytky většinou židovských
vězňů.
Jedním z nejstrašnějších koncentračních táborů byl Bergen-Belsen, vyhlazovací tábor, kam se začátkem dubna 1945
dostala mladá Eva Reichová: „Byla jsem
zvyklá na mrtvé z Terezína, Osvětimi-Birkenau i Hamburku, ale tady to bylo nejhorší. Kdo byl se silami u konce, toho zastřelili.
Celá cesta po obou stranách byla lemována mrtvolami. Mrtvé nestačili už delší dobu
pochovávat, proto byli nazí v lese skládáni
na hranici jako polena dřeva. Hranice byla
asi metr vysoká a několik metrů dlouhá. …
Střelba z fronty se blížila a zase vzdalovala
– to trvalo asi tři dny. Jednoho dne esesáci
zmizeli, a za tři dny se u lesa na konci tábora objevil první džíp s bílou hvězdou. Auto
přijelo blíž, byli to Angličané. To si žádný neumí představit, co se dělo!“
Osvobození tohoto koncentračního tábora se bohužel nedočkalo mnoho tisíc

vězňů, mezi nimi i Josef Čapek… Eva Reichová přežila, z celé rodiny se vrátila pouze ona, tak jako Věra Löwenbachová, Marie Spitzová, Michal Kraus…
Do Náchoda se po válce vrátilo jen 16
osob. Mezi oběťmi holocaustu byli významní náchodští spoluobčané, podnikatelé, lékaři, učitelé, sportovci, mladí lidé,
malé děti. Každý z těch zahynulých měl
své jméno, místo v životě, ve společnosti.
Nebylo bezejmenných obětí nenávistného
nacistického teroru. Památník obětem holocaustu z Náchodska byl odhalen na novém židovském hřbitově 30. října 1949.
Na tom hřbitově, který nechali němečtí
okupanti zničit, tak jako i onen starý židovský hřbitov s množstvím cenných náhrobníků. Snad se podaří zachovat alespoň židovský obřadní dům jako jedinou
památku na významnou židovskou komunitu v našem městě.
Ubývá i přímých svědků nacistických
zločinů, a proto každé připomenutí této
tragické části našich dějin má svůj význam – lidé nesmí zapomenout! Aby se
naplnila slova Věry Löwenbachové: „Doufám, že už nikdo nikdy nebude mít takovou
životní zkušenost, jaká byla tahle naše.“
Věra Vlčková

Zemřela vzácná žena – paní Eva Koubková
V úterý 14.
prosince se přišli
rozloučit na nový
židovský hřbitov
v Náchodě všichni ti, kteří měli
paní Evu Koubkovou, rozenou
Hejzlarovou, rádi
a kterým byla
blízká. Mnozí se
nemohli dostavit
pro svůj pokročilý věk a nepřízeň
počasí. Její úmrtí
dne 10. 12. 2010 nás zaskočilo, způsobilo
bolest a ztrátu rodině, přátelům, lidem,
kteří ji osobně znali nebo měli příležitost
se s ní setkat. Velmi výstižně z úst pana
kazatele Petra Adame při pohřebním proslovu zaznělo zamyšlení „Kým Eva Koubková byla...“. Pokud v tom obsáhneme
nejen rovinu osobních vztahů, vidíme,
že poslední léta jejího života přesahují
soukromou, intimní rovinu a její osobní úděl se stává pro ostatní něčím důležitým a hodným sdílení. Období, kdy jako
člověk vyšla z anonymity, zřejmě nastalo po vydání knížky Věry Vlčkové „Doufám, dokud dýchám...“, v níž je osobní
příběh dívky Evy Hejzlarové, která prošla Terezínským ghettem, zaznamenán.
Poslední dvě léta se jako pamětnice holocaustu odhodlala k aktivní spolupráci

a spoluúčasti na projektu „Světlo paměti“. Její účast jako pamětnice na besedách
s tématy antisemitismu a holocaustu v regionu Náchodska byla velkým přínosem
pro mladou generaci a je nenahraditelná. Z tohoto pohledu je její odchod velkou ztrátou. Samotní studenti a jejich zájem, byli největší motivací pro to, aby se
vždy znovu a znovu vydala se svým svědectvím do škol.
Neokázalými slovy, spíše s mírným odstupem od vlastních bolestivých prožitků
– tehdy 14leté dívky hodnocené podle rasových norimberských zákonů – vyprávěla svůj příběh, kdy neměla právo dále žít
poklidné dětství uprostřed milující rodiny. Stačilo někdy jenom říct dětem nebo
studentům: „Byla jsem asi ve vašem věku,
když jsem opouštěla rodinu a nevěděla
jsem, kam jdu...“.
Náhlé onemocnění znemožnilo její
účast na připravovaných besedách, kde
byla stále studenty očekávána. Při posledním setkání se mnou mi řekla: „Někteří
lidé se diví, proč to vůbec dělám...“. Ona
sama dobře věděla proč.
Její svědectví bylo a je dobrým vkladem
do srdcí nejen nejmladší generace.
Bez její spolupráce a aktivity by se nenarodil ani Den pro Izrael, který proběhl
v Náchodě dne 30. května 2010.
Milá paní Evo, děkujeme za vše, co jste
nám dala a ještě mohla dát.
PhDr. Jana Hofmanová

Lednová výročí
Jako každoročně se nám s dozněním
půlnočního silvestrovského zvonu
narodil nový rok 2011. Ale i s datem
1. ledna lidé umírají. Před 155 lety
(1856) P. Josef Myslimír Ludvík, významný osvícený kněz, náchodský
kaplan. Uspořádal městský archiv
a napsal první historii našeho města Památky hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho. Posmrtně je
vydal jeho přítel P. J. K. Rojek. Před
25 lety zemřel rovněž 1. ledna dlouholetý ředitel náchodského okresního archivu PhDr. Erik Bouza, člověk
obětavý a pracovitý, který publikoval množství zajímavých textů z historie regionu. Narodil se v Úpici 21.
března 1926. Nedožité 90. narozeniny
PhDr. Jaroslava Suchého, dlouholetého ředitele okresní knihovny a obětavého kulturního pracovníka, prvního
nositele kulturní ceny města Náchoda, připadají na 10. leden. Dne 10.
ledna před 25 lety zemřel jeden z největších našich básníků, nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert. Dílo i kraj Němcové a Jiráskův
měl velmi rád a několikrát jej navštívil, přednášel i u nás v Náchodě. Velmi rád a poměrně často k nám zajížděl
zpívat člen opery Národního divadla
Eduard Haken. Zemřel před patnácti lety 12. ledna. Před osmdesáti pěti
lety, 15. ledna 1926 zemřel autor veledíla Hrady, zámky a tvrze Království
českého August Sedláček. Prvních třicet stránek pátého dílu je věnováno
Náchodu.
Dne 14. ledna 1896 se narodil malíř
a ilustrátor Karel Svolinský (dělal
exlibris např. Slávě Vorlové), 18. ledna 1891 sochař Karel Pokorný, tvůrce pomníku Boženy Němcové, v témž
roce 23. ledna nezapomenutelný herec a dobrý člověk František Smolík.
I jejich památka u nás žije. Před 125
lety, 28. ledna 1886 se v Hronově narodila „sestra slavných bratří“ Helena
Čapková, z jejíž knihy Moji milí bratři se dovídáme mnohé ze života členů této pozoruhodné rodiny. O pět let
starší byl Jiří St. Guth-Jarkovský, spjatý částí života rovněž s Náchodem.
Jeho pamětní deska je v Jiráskově chatě na Dobrošově. – Skautíkům můžeme připomenout, že před 70 lety, 8.
ledna 1941 zemřel zakladatel světového skautingu Lord Baden-Powell.
Družstva stavebníků mají u nás stoletou tradici. Před sto lety, 21. ledna
1911, se konala první valná schůze
družstva pro stavbu rodinných domků na Plhově. Družstvo mělo 109 členů a kapitál 20 000 tehdejších korun.
Parcelaci městských pozemků zpracoval městský inženýr Kebort
(AF)
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Z HISTORIE

Kronikáři města Náchoda
1. František Moc
S novým rokem začínáme ve zpravodaji nový seriál historických článků, v němž se postupně seznámíme s muži (ano, byli
to dosud vždy muži), kteří byli pověřeni čestným a současně nelehkým úkolem zapisovat do kroniky města významné události, které se v něm rok po roce odehrávaly.
Nejstarší náchodská městská kronika s názvem Pamětní kniha
města Náchoda byla založena v roce 1904 zároveň s otevřením
nové radnice. Radní pro tento účel nechali na zakázku zhotovit
velkou (40 x 27 cm) v červené kůži vázanou knihu se zlatým tiskem na předních deskách. Na titulní stranu nakreslil učitel Metoděj Jirásek malý obrázek dolní části náměstí s budovou nové radnice, v poli v horní části stránky měl být pravděpodobně městský
znak, zůstalo však prázdné. Prvním městským kronikářem byl
usnesením obecního zastupitelstva ze dne 25. února 1904 jmenován František Moc, řídící učitel na obecné škole chlapecké II.
obvodu a současně i člen zastupitelstva, v Náchodě vysoce vážená osobnost. Svým učitelským krasopisem popsal prvních 157
stran a zachytil na nich dění let 1904 –1907. Jako první na číslované straně 1. považoval za nutné vysvětlit budoucím čtenářům
důležitost a význam knihy. Stojí za to si tuto pasáž, nazvanou
„Pamětní kniha – zrcadlo občanského života“ ocitovat.
„V době vzkříšení národa Českého nebylo v Království českém jediné větší obce, která by neměla dobře řízenou knihu pamětní, knihu
to nemalé ceny pro obec samu i pro historii národní veledůležitou.
Knihy pamětní byly ozvěnou života v obci, charakterizovaly pohyb
a vzestup tohoto života, do nich zaznamenávalo se vše dobré i zlé.
Tak tvořila se historie, tak rostla vědomost o minulosti. Dnes bohužel knihy ty zmizely a s nimi krásné a milé památky, o nichž dalo by
se mnoho poučného pověděti. Jen málo jest obcí v naší vlasti, které
by chovaly nějakou pamětní knihu z minulého století. Proč za doby
nynější knihy pamětní se nevedou, toho namnoze příčinou jest klamná domněnka, že jsou pro dobu naši věcí zbytečnou, jelikož záznamy
takovými pouze lidé povolaní a odborníci se obírají. Z každé důležité události místní, do pamětní knihy zapsané, vytvoří se v budoucnu cenný materiál pro dějepis, pro kulturní historii a statistiku. Ze
zápisů těch dovede historik snadno vystihnouti duši doby a provésti
analysu. Zápisy ty jsou základem poznatků historických, jimiž v bu-

doucnu lze vyvarovati se omylům a falsiﬁkátům. Není-li však záznamů těch, upadá život v obci v bezedné moře zapomenutí.“
A dále kronikář popisuje, jak došlo k založení pamětní knihy
pro město Náchod: „Staroslavná obec Náchodská, která se honosí
bohatou a zajímavou minulostí, postrádá v době největšího svého
rozvoje potřebné knihy pamětní, a proto obecní zastupitelstvo ve své
dne 19. prosince 1903 konané schůzi, uznávajíc důležitost a potřebu
knihy té, přijalo jednomyslně v zásadě návrh referenta řídícího učitele Františka Moce, aby pro obec Náchodskou založena byla a aby
do ní chronologicky činěny byly záznamy o činnosti městského úřadu, městské rady a zastupitelstva obecního; o všeobecných zjevech
v životě občanském zejména pokud se týká průmyslu, obchodu, řemesla a živností; o záležitostech veřejného zdravotnictví, chudinství a dobročinnosti; o záležitostech národních, spolkových, náboženských; o vývoji školství, umění, lidového vzdělání; o ruchu sociálním,
o komunikacích, o stavu úrody polní, o poměrech meteorologických
a.t.d. Kniha pamětní nechť k příštím generacím mluví slovem konkrétním, jak jsme žili a jak jsme se snažili pro lepší život!“
První část úvodní pasáže vyjadřuje velmi subjektivní názor
autora a musíme ji brát trochu s nadhledem. Většina obcí neměla v 19. století svoji pamětní knihu, masově začaly vznikat až
po roce 1920, po vydání zákona ukládajícího obcím její vedení
za povinnost. Rozhodně neměl v té době pamětní knihu Náchod,
svým způsobem její absenci suplovala školní kronika vedená učitelem Karlem Kejklíčkem. Poněkud překvapuje, že si učitel Moc
tuto skutečnost neuvědomil, případně neověřil. Zřejmě podlehl
silnému zaujetí své ideje. Zato v druhém, mnohem konkrétnějším oddíle nám podává užitečný výčet obsahu kronikářských
zápisů a zmiňuje i metodu psaní – chronologické záznamy bez
ohledu na charakter sdělení. Tento postup sám přísně dodržoval, takže začal popisem města k 1. lednu 1904 a skončil zprávou o projednávání regulace řeky Metuje v zemské komisi pro
úpravu řek, které probíhalo ve druhé polovině prosince 1907.
Důvodem ukončení jeho kronikářské činnosti byl odchod do výslužby. V příštím pokračování představím Františka Moce jako
pedagoga a spisovatele.
Mgr. Lydia Baštecká
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CZECHPOINT
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že v rámci zkvalitnění služeb občanům dochází
k rozšíření pracovní doby kontaktního
místa Czech POINT na Městském úřadě
Náchod.
Pracoviště bude nyní otevřeno veřejnosti vždy od 7.00 a to v pondělí a středu
do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek
do 16.00 hodin a v pátek do 15.00 hodin.
V rámci tohoto pracoviště jsou občanům poskytovány zejména tyto služby:
– výpisy z rejstříku trestů, obchodního
rejstříku, katastru nemovitostí, z bodového hodnocení řidiče, ze živnostenského
rejstříku, z insolvenčního rejstříku nebo
ze seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů,
– lze učinit různá podání – v rámci živnostenského úřadu,
– registr účastníku provozu modulu autovraků,
– v souvislosti s fungováním datových
schránek (DS) je možné činit veškeré kroky související s přístupy do DS (zneplatnění přístupových údajů, vydávání no-

Náchodský zpravodaj
vých přístupových údajů, znepřístupnění
DS a její opětovné zpřístupnění, přidávání pověřené osoby) nebo konverze dokumentů,
Další činnosti pracoviště
– legalizace a vidimace – tzv. ověřování
podpisů a listin,
– provádění identiﬁkace na základě zák.
č. 253/2008 Sb.,
– slouží jako podatelna Městského úřadu
Náchod,
– evidence ztrát a nálezů,
– podávání informací občanům včetně poskytování žádostí pro jednotlivé odbory
úřadu,
– vyřizování telefonických dotazů (vyhledávání na internetu).
Pracoviště je umístěno v přízemí budovy radnice na Masarykově náměstí.
Doufáme, že rozšíření pracovní doby
kontaktního místa Czech POINT zvláště v odpoledních hodinách přinese občanům větší možnosti využití služeb tohoto pracoviště.
Bc. Hana Horáková,
vedoucí správního odboru

INFORMACE Městského úřadu Náchod
odboru správy majetku a financování

Poplatek ze psů
Město Náchod podle Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2007 ze dne 25. 6. 2007 vybírá mimo jiné i poplatek ze psů. Tento poplatek má platit fyzická nebo právnická
osoba, která je držitelem psa a má na území města Náchod trvalý pobyt nebo sídlo. Vyzýváme držitele psů, kteří svého psa
dosud nepřihlásili do evidence Městského
úřadu Náchod, aby tak neprodleně učinili. V evidenci Městského úřadu Náchod –
odboru správy majetku a ﬁnancování bylo
ke dni 30. 11. 2010 evidováno 1524 psů.
Lokalita

Ulice

V přehledu je uveden počet psů přihlášených do evidence MěÚ ve dvou lokalitách v Náchodě – U Nemocnice a Plhov.
Jedná se o obytné domy s více byty, kde
je pro fyzickou osobu stanoven poplatek
ze psa 1200 Kč za rok, pokud není držitel o poplatku osvobozen nebo platí sníženou sazbu (poživatel důchodu/důchodů,
které jsou jeho jediným zdrojem příjmu)
– zde je roční sazba 200 Kč za rok. V dalších vydáních zpravodaje budeme zveřejňovat ostatní lokality – např. Běloves a Branka a dále výše uvedené obytné
domy v Náchodě dle ulic.

Číslo
Počet psů přihlášených do evidence
popis.
MěÚ Náchod k 30. 11. 2010
U Nemocnice... Růžová .................. 1951, 1952, 1963, 1965 ........................................... 5
Zelená ................... 1953–7 .................................................................... 11
Bílá ........................ 1958–9, 1962, 1969, 1971–3 ................................. 15
Modrá ................... 1978–80 .................................................................... 4
Duhová ................. 265, 266, 269............................................................ 5
Okrová .................. 281 ............................................................................ 4
Bartoňova............. 276, 1488–9 .............................................................. 3
Plhov ................ Kostelecká ............ 1127–31................................................................... 13
Kostelecká ............ 1820–30 .................................................................. 39
Havlíčkova ........... 1110–15 ................................................................... 14
Příkopy ................. 1102–06 .................................................................. 15
Příkopy ................. 1111 ........................................................................... 1
Příkopy ................. 1117–18 ..................................................................... 2
Příkopy ................. 1121–22..................................................................... 7
Příkopy ................. 1125–26 .................................................................... 3
Příkopy ................. 1182–85 .................................................................. 13
Příkopy ................. 1206–09 ................................................................... 9
Příkopy ................. 1548–49.................................................................... 2
Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a ﬁnancování

INFORMACE
Podání žádostí o nadační příspěvek (grant) – I. kolo v oblasti kultury
a sportu rok 2011
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda vyhlašuje termín podání přihlášek
o nadační příspěvky (granty) v oblasti kultury a sportu.
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 cest.
ruchu Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.
Termín podání – do 28. února 2011
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

Město Náchod,Masarykovo
náměstí 40, PSČ 547 01

POZVÁNKA
na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
návrhu stavebních prací pro II. etapu
revitalizace veřejných prostranství
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna
u nemocnice,
které se bude konat dne 12. 1. 2011
od 16.00 hod.
v 1. patře budovy radnice,
v zasedací místnosti č. 5,
Masarykovo náměstí č. p. 40.

VÝZVA
Vážení občané,
v souvislosti se snahou o zlepšení
vztahů mezi náchodskou radnicí,
občany města a podnikateli,
si Vás tímto dovolujeme požádat
o předání Vašich e-mailových
kontaktů.
Rádi bychom Vám touto cestou poskytovali informační servis z radnice.
Věříme, že přímá komunikace bude
efektivní a povede do budoucna
k oboustranné spokojenosti.
Kontakty prosím pište na e-mail:
nina.adlof@mestonachod.cz.
Děkujeme předem za Vaši spolupráci.

 
 

 
    
Loc: 50°24'47''N, 16°9'32''E

Náchod, Komenského, po–pá 10–17 hod.
Tel.: +420 603 511 861
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Lidská práva
v Poklopu
Občanské sdružení Dokořán pro Vás
připravilo zajímavý filmový zážitek.
Od 8. 1. můžete v čajovně Poklop zhlédnout po sobě šest následujících sobot divácky nejúspěšnější ﬁlmy z Festivalu Jeden svět 2010.
Program: promítání začíná vždy v 19.00,
vstup je volný
8. 1. 2011 – Já, moje romská rodina a Woody Allen (50 min.)
Úsměvný a ﬁlmařsky překvapivě invenční snímek s výbornou hudbou nabízí pohled na romskou komunitu z netradičního úhlu pohledu – z jejího samého středu.
Sama autorka pak vtipně vstupuje do děje
v momentě, kdy ji rodina nutí se vdát, což
ona odmítá.
15. 1. 2011 – Anna v přední linii (78 min.)
Film vypráví poutavou dokumentární
formou životní příběh Anny Politkovské,
ruské novinářky týdeníku Novaja gazeta,
jež se nebála otevřeně kritizovat ruskou
vládu za její postup ve válce v Čečensku
a byla 7. října 2006 zavražděna.
22. 1. 2011 – Kimčongílie (75 min.)
Svědectví o milionech obětí hladomoru
v devadesátých letech, severokorejských
dívkách skrývajících se v Číně, které jsou
nuceny k prostituci, či o závislosti tamní
ekonomiky na práci vězňů výmluvně kontrastují s propagandistickými televizními
pořady posilujícími obludné rozměry Kim
Čong-ilova kultu.
29. 1. 2011 – Zemřít ukamenováním
(73 min.)
Trest smrti ukamenováním mohou v Íránu dostat ženy a někdy i muži, kteří se
provinili cizoložstvím, prostitucí či zabitím v sebeobraně. Dokument vypráví
příběh několika žen, které unikly trestu
smrti ukamenováním. Lejla Maﬁ, Parissa
a Nazanin se v očích íránského trestního zákoníku „provinily“ sexuálním stykem s příbuzným, cizoložstvím a zabitím.
Lejlu znásilnil její bratr, Parissu prodával
manžel a Nazanin bránila sebe a svou neteř při pokusu o znásilnění.
5. 2. 2011 – Hlad (90 min.)
Film Hlad přináší detailní a šokující pohled na osudy komunit a konkrétních
lidí, kteří se na třech kontinentech ocitli v pasti současných mezinárodních poměrů.
12. 2. 2011– Barmský VJ (84 min.)
Joshua bojuje za demokracii, vyzbrojen
malou kamerou a mobilním telefonem se
rozhodl zachytit protivládní demonstrace v roce 2007 a jejich surové potlačení.
Tak se svět dozvěděl o skutečné situaci
na Barmě. Barmský VJ získal na loňském
festivalu Jeden svět Zvláštní cenu Václava Havla. Snímek nominován na Oscara
za nejlepší dokument roku 2009.
Za Dokořán, o. s., Aneta Žďárská
www.dokoran.eu

POZVÁNKY

Jak ten čas letí 1911–2011
Není to tak dávno v roce 2001, co jsme
oslavovali 90 let chovatelství v Náchodě.
A najednou před námi stojí nová výzva,
a to důstojně oslavit výročí 100leté. Tato
výzva je pro nás o to složitější, neboť nejsme žádní mladíci a osobnosti, které tímto obdobím prošly, dokázaly chovatelství
na Náchodsku posunout daleko za hranice regionu. V poslední době to byl přítel Karel Popek, jenž se zasloužil o rozvoj
chovu králíků zaječích, kteří ho provázeli až do jeho smrti. Rád bych vzpomenul
mnoho dalších, ovšem mohl bych na někoho zapomenout, a to by mě velice mrzelo, neboť tito chovatelé vždy, když nastal

problém a v chovu se přestalo dařit, přispěchali s dobrou radou nebo za směšnou
cenu kvalitními zvířaty. Proto v roce 2011
bude patřit náš dík všem, kteří i v dobách
minulých dokázali, že láska ke svým chovancům byla trvalá a někteří ji posunuli
v době, kdy žili, o kus dopředu. Za to vše
se jim budeme snažit odvděčit a navázat
na jejich práci. Zda se nám to daří, můžete
posoudit na naší květnové výstavě, která
se uskuteční 7. a 8. května 2011 společně
s okresní soutěží králíků ZO našeho okresu. Ta se koná jako memoriál Karla Popka,
který stál také v určité době v čele okresní organizace.
Vlastimil Treml

Šansonové seskupení 6 NaChodníku
a KIS Hronov si Vás dovolují pozvat

na NOVOROČNÍ RECITÁL.

Ten proběhne ve čtvrtek 13. ledna 2011
na jevišti Čapkova sálu v Hronově od 19.00 hodin.
Vstupné je 80 Kč a předprodej vstupenek probíhá
v Informačním centru v Hronově. Těšíme se na vás!
Náchodské rodáky, Luboše, Pavla a Pepu Malinovy netřeba nijak zvlášť
představovat, jejich hudba to dělá za ně. Každý z nich prošel mnoha
skupinami, spolupracoval s mnoha umělci, o každém je možno říci, že
„někam patří“. V minulosti i dnes si při různých příležitostech vzájemně
„vypomáhají“ na jevištích i ve studiích, ale až nyní se jejich cesty setkaly ve společném projektu, na který Vás tímto zveme:

„Malina Brothers“
Sport klub UFO RACING TEAM Běloves
Pátek 28. ledna 2011 ve 20.00 hodin
Luboš Malina – banjo, whistles, zpěv
Pavel Malina – kytary, zpěv
Josef Malina – housle, zpěv
Pavel Peroutka – kontrabas, zpěv
Předprodej vstupenek ICC Kamenice www.icnachod.cz/ic/
Více na www.hudbajinak.info nebo tel. 604 672 252
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Abychom nezapomněli
Ve středu 8. 12. se uskutečnila v hotelu Beránek beseda
na téma antisemitismus, xenofobie a rasismus organizovaná komisí prevence kriminality Městského úřadu v Náchodě. Tomáš
Graumann, jedno z 669 židovských dětí zachráněných občanem
Británie Nicholasem Wintonem v roce 1939, vyprávěl svůj životní příběh. Beseda pokračovala projekcí dokumentárního ﬁlmu
žáků ZUŠ Police nad Metují – Vůle Žít, jehož téma úzce souviselo s příspěvkem pana Graumanna. Dokument, který pojednává o osudu dvou žen, které přežily holocaust, zvítězil v několika ﬁlmových soutěžích.
Cílem akce bylo upozornění široké veřejnosti na aktuální
hrozbu rasové nesnášenlivosti a neonacismu. Tomáš Graumann
s manželkou byli oﬁciálně přijati na radnici starostou Janem Birke a místostarostkou Mgr. Drahomírou Benešovou a uskutečnili ještě další dvě besedy pro studenty Obchodní akademie a Jiráskova gymnázia v Náchodě.
Mgr. Olga Landová

Náchodský zpravodaj

Náchod a jeho okolí
ve sborníčku Rodným krajem č. 41
V půli června 2010 byla zakončena čtvrtá desítka svazečků vlastivědného sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným krajem, v půli prosince se na obvyklých místech objevilo s nově graﬁcky upraveným titulem
první číslo páté desítky, tedy č. 41. Úvodní vánoční zamyšlení
do něj napsal prof. ThDr. Zdeněk Kučera. V čísle najdeme také
stať PhDr. Jaroslava Čápa 50 let náchodského okresu. Milovníci přírody ocení zamyšlení Petra Hnyka Potkáš-li starý strom,
smekni. Mgr. Věra Vlčková píše o náchodském městském a zámeckém lékaři MUDr. Ignáci Müllerovi (1809–1881), neméně významnou osobností regionu byl Jindřich M. Vlček (1880–1947),
někdejší ředitel svatoňovických dolů, o němž píše Mgr. Ondřej
Vašata. Ing. Jiří Stach připomíná 90. narozeniny studnického
rodáka Arnošta Víta, je tu otištěna i jeho Pohádka o slepičkách
v zimě, doprovázená obrázkem Jaroslava City. Alexandr Skalický st. píše tentokrát o náchodském domě č. p. 1078, který projektoval arch. Kurt Spielmann. O činnosti náchodského Klubu
českých turistů před sto lety píše na základě zpráv v Časopise
turistů z r. 1911 Mgr. Aleš Fetters, ten také uzavírá číslo nekrologem za prof. PhDr. Františkem Černým DrSc. Čtenáře jistě zaujmou i další texty.
Šedesátistránková publikace je k dispozici na obvyklých místech stále za pouhých 30 Kč, to díky podpoře od jednotlivých
měst a obcí regionu, muzeí a archivu a samozřejmě díky autorům textů i fotograﬁí, kteří pro sborník dělají vše z lásky ke kraji a věci.
(AF)

Karel Kašpárek – vzácný jubilant
Není to tak dávno, co jsme informovali čtenáře o životě běloveského občana pana Karla Kašpárka. Rok s rokem se sešel
a jmenovaný se dožil 21. prosince 2010 významného jubilea
– 105 let. Co více, nyní se řadí na čelní místo mezi nejstarší občany České republiky.
Za jeho práci v obci i místním sboru dobrovolných hasičů mu
přišli blahopřát starostka SDH Šárka Cimbálníková s delegací
členů, předseda Osadního výboru příměstské části Běloves Pravomil Vyšín s kronikářem a zástupci Městského úřadu starosta
Jan Birke a místostarostové Drahomíra Benešová a Tomáš Šubert.
Jeho vrstevníci dávno odešli, ale jmenovaný se raduje z každé
návštěvy známých v náchodském Domově důchodců, kde již 11
let spokojeně žije. Z rozhovorů vyplývá, že by si jen přál, aby byl
nejméně o padesát roků mladší. Do dalších let tedy přejeme našemu jubilantovi a také nejstaršíme členovi SDH Běloves především hodně zdraví a neutuchající optimizmus.
Antonín Samek, běloveský kronikář

3RWĥHEXMHWHSURGDWĆLNRXSLW
E\WQHERGĭP"
=DMLVWtPSUR9iVNRPSOHWQtVOXçE\SUiYQtVHUYLV
ÀQDQFRYiQtDYHåNHUpIRUPDOLW\VSRMHQpVWUDQVDNFt
1HYiKHMWHPQHNG\NROLYNRQWDNWRYDW
0JU*DEULHOD-DQHĆNRYi

9DåHUHDOLWQtPDNOpĥNDSUR'REUXåNX1RYp0ĕVWRQ0HWD1iFKRG

7HO
(PDLOJDEULHODMDQHFNRYD#UHPD[F]
ZZZUHPD[F]

leden 2011

INFORMACE

Povinnost čištění komínu od 1. 1. 2011
Informace o čištění komínu nově upravuje NV č. 91/2010, která nabývá platnosti 1. 1. 2011. Nově se upravují lhůty pro čištění
komínu. Nařízení vlády nezavádí povinnou kontrolu komínů, ale
stanovuje podmínky pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů uživatelů spotřebičů paliv a jejich majetku. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že provozovatel zanedbáním uvedených
povinností ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní, kteří bydlí v jeho
sousedství. Nový předpis však tak na jednu stránku přináší úlevu pro majitele nemovitostí a to snížení četnosti čištění, ale naVýkon
připojeného
spotřebiče paliv
do 50 kW včetně

nad 50 kW

Činnost

Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí
a kondenzátu
Kontrola a čištění spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých) znečišťujích částí
a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

Využijte nové skibusy
na Odolov a Karlów
Skibusy vás budou vozit od 25. 12. 2010
do 26. 2. 2011 každou sobotu podle jízdního řádu. Pojeďte s námi poznávat krásy
Jestřebích a Stolových hor. Zajišťuje CDS
Náchod. Podrobnosti na www.cdsnachod
nebo www.kladskepomezi.cz

SVAZ CESTOVNÍHO RUCHU - BRANKA, o.p.s.

opak zavádí povinnou revizi komínu a čištění. V praxi to znamená, že všichni máme čas do konce roku 2011.
Sankce za nedodržení tohoto NV nám, jako fyzické osobě nehrozí, ale pokud dojde k požáru, tak je to první věc, o kterou
se bude zajímat pojišťovna a vyšetřovatele HZS. A tady nám už
hrozí postih až 25 000 Kč od HZS a snížení vyplacení pojistné
události.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.
Petr Břenda – preventista SDH Jizbice
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Celoroční
Sezonní provoz
provoz
3x
2x
3x
1x
1x
1x
1x

Plynné
1x
1x
1x

2x
2x

1x
1x

1x
1x

2x

1x

1x

Dárci krve
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě ve spolupráci s městským
úřadem oceňoval ve čtvrtek 16. prosince 2010 v obřadní síni náchodské radnice bezpříspěvkové dárce krve. K předání
bronzové medaile bylo pozváno 19 dárců,
k předání stříbrné medaile 23 dárců, pro
zlatou medaili osm dárců.
Medaile a drobné pozornosti předala dárcům krve paní místostarostka
Mgr. Drahomíra Benešová.
Bronzové medaile převzali: Lenka
Balcarová z Pavlišova, Lenka Kráčmarová a Pavlína Zimová z Velkého Poříčí, Gabriela Prokopová ze Starkoče, Roman Balcar z České Čermné, Marcela Hawlová
z Bakova a Eva Vítková ze Žďárek. Dále
pak Veronika Čejpová, Renata Černá, Jana
Krejcarová, Bohuslava Krunková, Tereza
Mazačová, Lenka Palečková, Monika Vávrová, Zdeňka Vinterová, Jiří Flaška, Jan
Hrabčuk, Jan Pelly a David Ptáček – všichni z Náchoda.
Stříbrné medaile převzali: z Náchoda – Jana Drašnarová, Jana Kafková, Marie Plundrová, Ladislava Šplíchalová, Jitka
Štěpánová, Zuzana Vaňková, Pavel Gennert, Michal Lejsek, Pavel Plechatý, Martin Rek, Ing. Jan Řehák, Jiří Šnorbert, Miloslav Špaček, Jan Vinter a Mgr. Martin
Vrabec; dále Monika Kotalová z Nového
Hrádku, Tomáš Burdych ze Třtice, Vladislav Cafourek z Kramolny, Marek Hawel
z Bakova, Miloš Hrodek ze Starkoče, Vratislav Jirman z Jizbice, Otto Kosař z Hradce Králové a Zdeněk Pozděna z Dobříše.
Zlaté medaile převzali: z Náchoda
– Hana Čápová, Petr Dušek, Pavel Kábrt,
Lukáš Seidel, Jiří Špetla a Zdeněk Zákrav-

ský; dále Jana Hudková z Nového Hrádku
a Jaroslav Lelek ze Studnice.
Všem oceněným patří velké poděkování
OS ČČK v Náchodě

Víkendová keramika
pro maminky plhovských žáků
V předvánočním čase se maminky našich žáků nepřišly zeptat na prospěch
svých dětí, nepřišly se učit matematiku
ani zeměpis, ale tvořit do keramické dílny. Našly si čas v předvánočním shonu,
aby si popovídaly u společné práce. Domů
si odnesly vlastnoručně vyrobené vánoční
dárky a vánoční keramické dekorace. Ještě než se rozešly, domlouvaly se na dalším setkání.
Naďa Králíčková
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Kuželky – program na měsíc leden
Ne
Po
Čt
Pá
So
Ne
Po
Čt
Pá
So
Ne
Po
Čt
Pá

2. 1.
3. 1.
6. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
20. 1.
21. 1.
21. 1.
SO 22. 1.

9.00 – 19.00
16.00 – 22.00
16.00 – 22.00
16.00 – 22.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
16.00 – 22.00
16.00 – 22.00
16.00 – 22.00
14.00
9.00 – 19.00
16.00 – 22.00
16.00 – 22.00
17.00
19.15
11.00
15.00
Ne 23. 1. 9.00 – 22.00
So 29. 1.
10.00
14.00

Turnaj neregistrovaných
Turnaj neregistrovaných
Turnaj neregistrovaných
Turnaj neregistrovaných
Turnaj neregistrovaných
Turnaj neregistrovaných
Turnaj neregistrovaných
Turnaj neregistrovaných
Turnaj neregistrovaných
II. liga m
SKK Primátor Náchod – TJ Č. Kostelec
Turnaj neregistrovaných
Turnaj neregistrovaných
Turnaj neregistrovaných
Divize
SKK Primátor Náchod – Solnice
Vých. přebor
SKK Primátor Náchod – Č. Třebová B
I. liga ž
SKK Primátor Náchod – TJ Chýnov
I. liga m
SKK Primátor Náchod – KK M. S. Brno
Turnaj neregistrovaných
III. liga m
TJ Č. Kostelec – SKK Hořice A
III. liga m
SKK Primátor Náchod – Loko Liberec

Nový rok v náchodské sokolovně
Tělocvičná jednota Sokol zve všechny
členy, přátele, známé na tradiční novoroční setkání, které se uskuteční v neděli 9. ledna 2011 v 16 hodin. Sokol vstoupí
do předletového roku, který bude předcházet velkému sokolskému svátku, XV.
všesokolskému sletu v roce 2012 a který
bude oslavou 150 let založení Sokola.
„V roce 1862 naši vzdělaní spoluobčané
založili tuto ojedinělou organizaci, která vytvořila zázemí pro sport a další zájmovou
činnost všech, bez rozdílu pohlaví či sociálního postavení a to nejen ve městech, ale také
na venkově“. Těmito slovy ocenil sokol-

skou organizaci Mezinárodní výbor FAIR
PLAY při UNESCO, když udělil Sokolu medaili jako světově ojedinělé organizaci.
Nedělnímu setkání bude předcházet
v sobotu 8. ledna soutěž v disciplinách netradičního pětiboje v režii náčelníka Martina Horáka a dalších cvičitelů. Zúčastní
se ho žactvo celé Podkrkonošské župy.
Všechny děti si mohou zatančit na „šibřinkách-karnevalu“ v neděli 16. ledna
2011 od 15 hodin.
Zveme členy i všechny příznivce do sokolovny a těšíme se na setkání.
V. Zelená

Otužilci na Metuji – Memoriál Jirky Řebíčka
Oddíl SK – Výtahy Náchod dálkového a zimního plavání, Metujští tygři pořádá v sobotu 15. ledna 2011 40. tradiční ročník a 12. Memoriál Jirky Řebíčka setkání otužilců na Metuji v Náchodě Na Strži u zimního stadionu.
Slavnostní zahájení všech plavců proběhne ve 13.30 hod. za účasti otužilců
z Čech, Moravy, Slovenska, Belgie, Německa a Polské republiky. Předpokládaný
počet startujících je 120 plavců. Plave se
na tratích 100, 250, 500 a 750 m, v případě zamrzlé řeky bude pro plavce vyřezán

bazén. Soutěže se zúčastní jako každým
rokem někteří z našich pokořitelů kanálu La Manche, jako Dana Zbořilová, David
Čech, Richard Hann, Petr Mihola a možná
přijede i naše nejmladší a nejčerstvější pokořitelka La Manche, šestnáctiletá pardubická plavkyně Lenka Štěrbová se svým
tatínkem a trenérem Michalem Štěrbou.
A věříme, že do Náchoda přijede i otužilecká legenda 97letý dr. ing. Ladislav Nicek z Olomouce.
Samozřejmě si do Náchoda přijedou zaplavat i slavní manželé Tatiana a Tomáš
Prokopovi, kteří se při loňském 39. ročníku v řece Metuji vzali, oslaví tu tak své
první výročí, přijedou i se svou dcerou
Angelikou, kterou nosila nevěsta v bříšku, když byli oddáni v ledové vodě Metuje.
Proběhne také volba královny krásy
zimního plavání. Pro diváky jsou připraveny atraktivní soutěže o zajímavé ceny.
Srdečně zvou pořadatelé z náchodského oddílu.

Volejbal
Na Hamrech na Pražské ul.
v sobotu 15. ledna 2011
liga juniorek
od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod
proti TJ Sokol Pardubice
v sobotu 29. ledna 2011
II. liga ženy
od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod
proti TJ ABC Braník

Delfíni bodovali
Lokomotiva Česká Třebová byla pořadatelem Poháru ČR 10letého žactva Moravy.
Zde měl oddíl Delfín Náchod čtyři plavce
a všem se podařilo proniknout do první
desítky nejlepších.
Absolutorium zaslouží Viktor Tomek,
který přiváží pět medailí – čtyři zlaté
a stříbro na 50 m volný způsob. Nejhodnotnějším výkonem se stala jeho 400 m
VZ, kde zvítězil neuvěřitelným způsobem
start–cíl, 21 sekund před stříbrným plavcem. Čas 5:31,7 znamená 288 bodů FINA.
O svých kraulařských kvalitách nenechal
Viktor nikoho na pochybách i na poloviční trati za 2:38,2 a na 100 VZ za 1:11,2.
Čtvrtou zlatou přinesla 100 m polohovka za 1:24,1.
Daniela Felgrová bojovala v Berouně na Poháru ČR 11letých a přiváží zlato a stříbro. Obě její znakové trati byly
ve znamení nádherných soubojů s její
rivalkou Štěrbovou z SCPAP Pardubice.
Na 100 m trati dělily Danielu od zlata 3
desetiny, když zaplavala čas 1:14,7. Souboj
obou skvělých plavkyň se opakoval také
na dvojnásobné trati, kde se po závěrečném dohmatu radovala náchodská závodnice – 0,3 sek před Štěrbovou. Tento čas
2:40,2 představuje nový oblastní rekord
východních Čech. Daniela přidala i 5. pozici na 800 VZ a tři šestá místa.
V Třebové se zatím Delfíni radovali z další medaile – tentokrát z bronzu
Milana Ptáčka na trati 200 m polohově
za 3:12,0. Milan skončil jen těsně za stupni vítězů na distanci 100 motýl – 4. místo.
Stejně starý Aleš Cedidla se blýskl dvěma 5. místy na tratích 50 a 100 motýl.
Do první desítky se vešla i Karolína
Hrubá na náročné trati 200 m polohově.

Úspěšní Delfíni na Poháru ČR 10letých
(zleva: Ptáček, Hrubá, Tomek, Cedidla),
foto: M. Tomek
(PJ)
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Celostátní festival studentské tvořivosti

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA – 14. ROČNÍK
O. s. Náchodská Prima sezóna vyhlašuje 14. ročník studentské
soutěže v oborech:
– výtvarná práce – fotograﬁe – próza
– ﬁlm
– object
– poezie
– scénář
Nesoutěžně pak probíhá přehlídka studentských divadelních
souborů a studentských kapel.
Podmínkou je, že účastník/účastníci musí být studenty střední školy nebo VOŠ. Ale nemusí být přihlášen přes školu, ale lze
podat přihlášku samostatně!!!
Bližší informace o soutěži, na kterou navazuje květnový festival studentské tvořivosti, získáte na webu www.primasezona.
cz, včetně přihlášky a propozic, které jsou k dispozici ke stažení.
Uzávěrka přihlášek do soutěže je v lednu, termíny pro dodání prácí jsou konkrétně rozepsány v propozicích.
14. ročník se uskuteční tradičně v termínu 30. 4. – 7. 5. 2011
v Náchodě a věnován bude osobnosti historicky druhého čestného prezidenta festival – Míly Čermáky, který nás dne 9. 12. 2010
nás opustil ve věku nedožitých 67 let. Proto bychom mu chtěli 14. ročník věnovat a pokud se vše podaří vyjednat, aby nesl
podtitul „In memoriam Miloslav Čermák“. Rovněž tradiční jazzový koncert, který je vždy závěrečným deﬁ lé našeho festivalu
bude letos připraven s odkazem a ve jménu tohoto skvělého člověka, muzikanta a našeho přítele.
27. února 2011, k nedožitým 67. narozeninám (*29. 2. 1944)
proběhne v Klubu Pranýř výstava fotograﬁí zachycujících Mílu
Čermáka v „prezidentském úřadě“. Bližší informace včas zveřejníme prostřednictvím médií a budou také na www.primasezona.cz. S přáním PRIMA dní Mgr. L. Peterková, Mluvčí festivalu NPS

„Klub předškoláčků“ na ZŠ T. G. M.
V měsíci listopadu jsme ve škole T. G. Masaryka přivítali zatím ještě žáčky mateřských škol, ale pomalu a jistě budoucí školáky. Přišli si zahrát na školu a seznámit se s novým prostředím
opravdové školy. Byl pro ně připraven bohatý program. Společně s učitelkami 1. stupně procvičovali svůj jazýček, hráli si na
malé počtáře, také kreslili a zpívali. Navštívili tělocvičnu, kde
cvičili jako opravdoví sportovci. A kdo měl dostatek síly a odvahy, mohl zdolat i lezeckou stěnu.
Ani rodiče nezaháleli. Po dobu „Klubu předškoláčků“ pro ně
byly připraveny besedy s odborníky, kde mohli získat informace
týkající se zápisu a školní zralosti dětí. Děkujeme všem za účast
a budeme se těšit na další setkání, která se budou konat již pro
zapsané školáky v jarních měsících.
(ho)

Sportovec roku 2010 – výzva
VV OS ČSTV v Náchodě ve spolupráci s Náchodským deníkem
vyhlašuje anketu o nejlepšího sportovce, kolektivy a trenéry,
kteří se svými výkony nejvíce zasloužili o reprezentaci našeho okresu.
Do návrhů mohou být zařazeni sportovci TJ, SK, ATJ, ČOS,
ORLA i ostatní (nezávislí sportovci). Návrhy zasílejte na předepsaném formuláři. Informace obdržíte na stránkách www.cstvnachod.ic.cz nebo na elektronické adrese cstv.nachod@tiscali.
cz, také na č. tel. 491 426 744, mobil: 606 444 074.
Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Náchod za rok 2010 se uskuteční v pátek 18. března 2011 od 18.00
hod. v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Vyhodnocení doprovází kulturní program, vstup pro diváky je zdarma.
Návrhy zasílejte nejpozději do 14. ledna 2011 na adresu OS
ČSTV Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod. Skupina sportovních odborníků a zástupců médií vybere ve čtyřech kategoriích
sportovce, kteří úspěšně reprezentovali náš okres.
Hana Kopecká předsedkyně OS ČSTV Náchod

SPORT | KULTURA

Přehled kulturních akcí
v lednu 20110 v Regionálním muzeu Náchod
Betlémy
Do 9. 1. 2011 mohou návštěvníci v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18
v Náchodě zhlédnout výstavu betlémů z dílen řezbářů Lubomíra
Zemana a Zdeňka Farského, doplněnou o exponáty ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin, 1. 1. 2011 zavřeno.
Mistr Jan Hus
Ve dnech 14. až 30. ledna 2011 si mohou návštěvníci v budově stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout putovní výstavu z projektu Zlatá cesta Karla IV.
s názvem Mistr Jan Hus. Výstavu připravila Základní škola Komenského v Náchodě ve spolupráci se zahraničními partnery:
kromě České republiky se jí zúčastnily děti z Lucemburska, Německa a Polska. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–17
hodin. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 13. 1. 2011 od 16 hodin.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin, 1. 1. 2011 zavřeno. Organizované výpravy
lze objednat na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Hronov Betlémy
Do 7. 1. 2011 si mohou návštěvníci v Jiráskově rodném domku
v Hronově prohlédnout výstavu betlémů. Otevřeno bude denně
9–12, 13–16.30 hodin, kromě 1. 1. 2011.
Police nad Metují Budiž světlo!
Do 23. 1. 2011 pořádá Regionální muzeum v Náchodě ve staré
polické škole „Dřevěnce“ výstavu historických svítidel. K vidění
jsou např. různé typy loučníků, svícnů a svíček, římské keramické a bronzové kahany, olejové a petrolejové lampy, ale i pracovní
osvětlovadla jako hornické svítilny, karbidové lampy, formanské
lucerny či dřevěné přenosné lucerny. Otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin, 1. 1. 2011 zavřeno.

BK Náchod bruslařský klub
pořádá
závody v rychlobruslení
na krátké dráze

Místo: zimní stadion v Náchodě
Sobota 22. 1. 12.00–19.00 hod.
Neděle 23. 1. 9.00–14.00 hod.
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Náchodský zpravodaj

POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stomatologická pohotovost
1.

a 2. 1. 2011

8.

a 9. 1. 2011

15 a 16. 1. 2011
22. a 23. 1. 2011
29. a 30. 1. 2011

MUDr. Jiří Sedláček
Náchod
MUDr. Radmila Sedláčková
Náchod
MUDr. Vladimír Semerák
Náchod
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod
MUDr. Jana Šnajdrová
Velké Poříčí

PROGRAM
LEDEN
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
pro pracovníky s dětmi a mládeží
Typologie osobnosti MBTI – kdo jsme
my sami, proč jsme někdy úspěšní a jindy
méně, sebepoznání jako podklad pro porozumění našim životním srážkám. Přednáší Dalibor Naar, Egredior o. p. s.
Jak spolupracovat, když jsme odlišní aneb řešení konﬂ iktů mezi dospělými a dětmi. Seminář ukáže modely řešení situací, které vznikají díky odlišným
životním zkušenostem, dá nový pohled
na výchovu vlastních dětí i dětí v oddílech a kroužcích. Přednáší Dalibor Naar,
Egredior o. p. s
Termíny akcí budou určeny po dohodě s lektorem a zveřejněny na stránkách Déčka.
Vždy se jedná o odpolední seminář v rozsahu 4 hodin, zápisné činí 100 Kč, pro externisty a dobrovolníky Déčka 50 Kč.
AKCE PRO VEŘEJNOST
Sobota 8. 1. od 17 hodin
– DD Diskotéka pro teenagery
Skvělá taneční party v klubu Hnízdo – budova Déčka. Vstup 30 Kč.
Sobota 22. 1. od 16 hodin

Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 424 921
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 427 548
Náchodská 548
tel.: 491 482 850

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.

– Break Dance Battle Junior
Taneční soutěž ve stylu Break Dance. Velký sál Déčka. Startovné a vstup 50 Kč.
Víkend 4.–6. 2.
– Pololetky s tancem vol. 2
Taneční soustředění plné tanečních lekcí
od proﬁ lektorů z tanečních škol. Příhlášky na www.deckonachod.cz. Cena 800 Kč
zahrnuje ubytování a plnou penzi.

HNÍZDO
Pátek 7. 1. od 15.30 hodin – Criss Cross
hrátky se slovy pro malé i velké
Úterý 11. 1. od 15:30 hodin – Hrátky
s Dominem
Přijďte si zahrát známou hru a vyzkoušet
nové hry s dominovými kostkami.
Středa 12. 1. od 15.30 hodin – Turnaj
ve Fotbálku
match ve stolním fotbálku
Pondělí 17. 1. od 15.30 hodin – Dostihy a sázky
pravé koňské dostihy ve stolní úpravě
Pondělí 21. 1. od 17.00 hodin – Jamování
Navázání na tradici jam – podvečerů
v klubu. Přijďte si zaimprovizovat s podobně naladěnými lidmi. Jediné co s sebou
potřebujete, je chuť se přidat do vzniklého
„hudebního tělesa“, nějaký ten nástroj, co
vydává zvuk (klidně i plechovku s rýží :)
a drobet té fantazie.

Sbor dobrovolných hasiči Lipí pořádá
tradiční

HASIČSKÝ PLES
v pátek 14. ledna 2011 od 20.00 hodin
v tančním sále se nekouří

hudba JUNO
bohatá tombola
slušné oblečení

Stomatologická pohotovost

vstupné 60 Kč
domácí kuchyně
mládeži do 18 let vstup zakázán

Koncert ZUŠ Náchod
Od Martina k masopustu
Náchodsko i celou zem pokryla bílá peřina, a to inspirovalo ZUŠ Náchod k tématu zimního koncertu v divadle Dr. Josefa Čížka. Od Martina k masopustu – tak
zněl nejen název, ale i části komponovaného pořadu, ve kterém jsme prošli dobu
od listopadu do února a připomněli divákům dobu ne až tak dávnou, kdy se však
ctily tradice a svátky daleko větší měrou.
Dnes už málokdo ví, že tzv. Kateřinská
zábava byla poslední veselicí před adventním časem, kdy se lidé v klidu připravovali na vánoční čas, že sv. Barbora
nenosila dobroty, ale naopak strašila lidi,
a že Štědrý večer nebyl o velkých dárcích,
nýbrž o pohodě v rodinném kruhu.
Účinkující se přestrojili do rolí dětí,
které na Nový rok obcházeli stavení
a po zahrání novoročního fanfrnochu dostali sladkosti, perníčky, jablíčka a oříšky.
Jiní ztvárnili lidovou kapelu, která svoji hrou provázela téměř celé představení – hráli na ﬂétny, housle, harmoniku
a jiné. Malí i velcí bubeníci vyměnili tradiční bicí nástroje za staré hrnce, z nichž
vykouzlili rytmus, kterým začal tradiční masopust. Masky tančily mezi diváky,
rozdávaly koláčky a myslím, že tím okamžikem všichni zapomněli na předvánoční stres a vychutnali si atmosféru dřívější zimy a tradic s ní spojených.
Snad nebylo to nic proti divákovu gustu, když prožili jsme jeden večer OD MARTINA K MASOPUSTU.
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Senior klub „Harmonie 2“
6. 1. ve 14 hod. André Rieu „Život je krásný“, se svým orchestrem a nádhernými melodiemi nám zpříjemní odpoledne, záznam
DVD promítne Slávek Hlaváč
13. 1. ve 14 hod. „Jedinečná země – Řecko“, posezení u videa
s Josefem Zavřelem
20. 1. ve 14 hod. „Putování po Brodwayi s Vladimírem Hronem za krásnými muzikály“, záznam promítne p. Josef Zavřel
27. 1. od 14 hod.Maroko 1. část: „Z Casablancy do Erg Chebbi“, snímky z cesty doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové
výboru MO SD v Náchodě.
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 5447 01 Náchod, farář Zdeněk Kovalčík, telefon
491 426 223, mobil faráře 737 475 945, E-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bohoslužby: neděle 9 hod., 1. 1. 2011 – Nový rok – 9.30
hod., 6. 1. 2011 – Zjevení Páně – 16.30 hod.
Biblická hodina: pondělí 16.30 hod. Úřední hodiny: pondělí
a středa – 9–12 a 13–16.30 hod. Sběr oděvů pro Diakonii Broumov
– pouze v sobotu do přistaveného auta na Raisově ul. od 9–11 hod.
Prosíme nenoste v jiné dny a v jiné hodiny.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283
073, jáhen Václav Smola 775 936 317, http://www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek 8.15 do 10.00,
v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00,
ne 7.30, 9.00. Na Nový rok 1. 1. bude dodatečně mše sv. v kostele sv. Vavřince v 15.00 hod. V kostele sv. Michaela mše sv. pro
dětí a mládež (od 9. 1.) ne. v 10.15 hod. Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „Andělka“ (od 14. 1.) v pátek od 17.00 hod.
na děkanství. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek po večerní mši sv. na děkanství.
Koncert skupiny OBOROH se bude konat v rámci Tříkrálové sbírky v kostele sv. Vavřince v pátek 7. 1. od 16.00 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.

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.

ČÍNŠTINA
ČEŠTINA PRO CIZINCE
Přihlaste se do jazykového kurzu právě teď a

Od 10. ledna otevíráme
nové kurzy - AJ, ŠJ a RJ
pro začátečníky.

využijte slevy 5% !

Do ostatních kurzů
je možné se přidat

kurzy všeobecného jazyka
dopolední kurzy angličtiny
konverzace s rodilým mluvčím
příprava ke zkouškám (FCE, CAE, státnice aj.)
firemní kurzy na míru
individuální výuka
překlady a tlumočení

kdykoliv !

Alianční modlitební týden v Náchodě
Místní ekumenická rada církví v Náchodě srdečně zve na večery tradičního Aliančního týdne modliteb, které se uskuteční
ve dnech 10.–14. 1. 2011 – začátky v 18 hod. Tématem zamyšlení bude Sedm slov Spasitelových na kříži.
pondělí 10. 1. – Husův sbor – Farského síň – vede Z. Kovalčík,
CČSH – káže Petr Adame, CASD
úterý 11. 1. – modlitebna CASD – Sokolovna – vede Petr Adame,
CASD – káže Z. Kovalčík, CČSH
středa 12. 1. – sbor CB – vede Rostislav Staněk, CB – káže P. Boguslaw Partyka, ŘKC
čtvrtek 13. 1. – kostel sv. Vavřince – vede P. Boguslaw Partyka,
káže Rostislav Staněk, CB
pátek 14. 1. – modlitebna evangelické fary v Šonově – vede
Marek Bárta, ČCE, káže Petra Tamchynová, CČSH Nové Město
nad Met.
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
informuje na LEDEN 2011
Vážení a milí čtenáři, stávající i budoucí, přátelé knihovny a knížek. Zveme vás i v novém roce do naší krásné knihovny, která chce být nejen zdrojem poznání a poučení,
ale i místem příjemných setkání a odpočinku. Kromě knížek a časopisů jsme pro vás
opět připravili zajímavé výstavy, besedy, přednášky a nově i cestovatelskou přednášku. Na všechny naše akce jste srdečně zváni.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 4. 1. v dopoledních hodinách.

WI-FI od října v naší knihovně pro vás.
BRÝLE – Zapomněli jste si doma brýle, a přesto byste si rádi přečetli noviny nebo si

Polární den v Laponsku

vybrali knihu podle svého? Žádný problém. Oční optika Havlová věnovala do knihovny
čtvery brýle na čtení (1,5 až 3,5 dioptrií), které si můžete půjčit ve studovně.

Výstavy
Dětské oddělení 1. patro
Náchodské pověsti – Výstava prací ze soutěžní hry Poznej pověsti svého kraje.
Studovna 2. patro
Do 15.1. 2011 Přírodou Jižní Afriky – fotograﬁe Petra Bartoňe
Polární den v Laponsku – fotograﬁe Hynka Langa.
Vernisáž výstavy 28. 1. v 17.00. Výstava potrvá do 6. 3. 2011
Zveme vás na první z cestovatelských přednášek
Kamčatka daleká i blízká – 6. 1. v 18.00 v 1. poschodí (oddělení pro děti). O své zážitky a fotograﬁe se s vámi podělí Michal Glykner.
Přednáška „Jeroným Pražský“; přednáší Mikuláš Török – 17. 1. v 17.00 studovna
Jeroným Pražský, mladší současník Mistra Jana Husa, byl jedním z čelních představitelů českého reformního hnutí na přelomu 14. a 15. století. Byl rovněž
mezinárodně uznávaným učencem, ﬁlosofem, držitelem magisterských titulů i z předních evropských universit. Přesto je poněkud opomíjenou osobností. Přednáška si klade za cíl přiblížit jeho život, působení universitní i politické a také jeho soud na koncilu v Konstanci.

Kamčatka daleká i blízká

Náchodská univerzita volného času
Odložená přednáška ekonoma Tomáše Sedláčka se koná 14. 1. 2011
v 14.00 v kině Vesmír
Vstupenky zakoupené na prosincový termín jsou platné. Pro širokou veřejnost je
možné zakoupit vstupenky ve studovně (50 Kč).

Náchodská univerzita volného času – 2. semestr
Na druhý semestr NUVČ se můžete přihlásit ve studovně (2. patro) do 20. ledna 2011.
Do druhého semestru NUVČ plánujeme přednášky z historie, astronomie, medicíny, architektury, atomové fyziky, dějin umění a další. Našimi lektory budou například: balneoložka Dobroslava Jandová, astronom a astrofyzik Jiří Grygar, architekt Petr Vorlík,
předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, historik Vladimír Wolf nebo historička a socioložka Petra Schindler-Wisten.

Náchodská univerzita volného času – 2. semestr
31. 1. Církve a sekty v České republice 2. část – Emeritní farář Miloslav Vašina
Volné pokračování úspěšné přednášky z konce 1. semestru
Semináře začínají vždy ve 13.00 nebo 15.30 hodin v čítárně Městské knihovny v Náchodě, nebude-li uvedeno jinak.

Oddělení pro děti
Výtvarné dílny v dětském oddělení
10. 1. Dílnička sněhová – vyrobíme si krásné zimní prostírání, s sebou nůžky a 10 Kč.
24. 1. Dílnička plesová – na ples se nám bude hodit vějíř, tak si ho vyrobíme, nůžky s sebou.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz.
(Vo)

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve všech prostorách zámecké jízdárny výstavu
Náchodský výtvarný podzim
27. přehlídka umění regionu – malba, kresba, graﬁka, fotograﬁe, koláž, plastika.
(do 23. 1. 2011) Otevřeno denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.

Měsíčník Náchodský zpravodaj.
Vydává Město Náchod, IČO: 00272868,
Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod.
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LEDEN

1. sobota pouze v 19 hodin
2. neděle pouze v 19 hodin
3. pondělí pouze v 17 hodin

OBČANSKÝ PRŮKAZ (ČR – 2010)

1. so, 2. ne pouze v 17 hodin
3. pondělí pouze v 19.30 hodin
4. úterý pouze v 17 hodin
5. středa pouze v 17 hodin

ZÁMĚNA (THE SWITCH – USA 2010)

4. úterý pouze v 19 hodin
5. středa pouze v 19 hodin

HABERMANNŮV MLÝN (ČR – 2010)

6. čtvrtek pouze v 19 hodin

NESVATBOV (ČR/SR – 2010)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana (ﬁ lm „Želary“) na motivy stejnojmenného románu Petra Šabacha, podle scénáře Petra Jarchovského. Osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku.... Nutno podotknout, že děj ﬁ lmu se odehrává v Praze v letech 1973–1977, tedy v letech nejtužší normalizace, v době, „kdy big beat a dlouhé vlasy byly rebélií proti husákovskému socialismu, občanský průkaz prostředkem k policejní buzeraci a modrá knížka vymodlenou svátostí“. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.tha.cz/ﬁlmy_obcansky_ prukaz.html
Mládeži přístupný
Kamarád taky rád!!! Komedie o dívce, které nemilosrdně „zatikají“ biologické hodiny, a kamarádovi, který provede záměnu spermatu... V hlavní roli Jennifer Anistonová. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.palacepictures.net a na www.theswitch-movie.com
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Ve válce nevinní umírají první... Drama režiséra Juraje Herze o době, která oběti proměňovala ve vrahy a následně pro změnu vrahy v oběti. Nejtěžší bylo zůstat stát
stranou a nad věcí... V hlavních rolích Karel Roden, Zuzana Krónerová, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský, Roman Holub, Mark Waschke a Hannah Herzsprung. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.habermannuvmlyn.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Srdce si nedá poroučet… Starosta středně velké vesnice se snaží dát dohromady místní třicátníky, kteří zbyli na ocet – slovenská vesnice Zemplínske Hámre pomalu
ale jistě vymírá. Její starosta,generál ve výslužbě, se ale nechce vzdát. Ke svému boji s třicátnickou samotou používá různé prostředky: nabízí nemalou ﬁ nanční odměnu za každé nové narozené dítě, nabádá místní rozhlasem k plození dětí a nakonec uspořádá seznamovací večírek pro „nezavrabčené“…
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.cinemart.cz
Mládeži přístupný
6. čtvrtek pouze v 17 hodin
7. pátek pouze v 19 hodin
8. sobota pouze v 19 hodin
9. neděle pouze v 19 hodin

NA DORAZ (DUE DATE – USA 2010)

7. pátek pouze v 16.30 hodin
8. sobota pouze v 16.30 hodin
9. neděle pouze v 16.30 hodin

LETOPISY NARNIE – PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA (THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER – USA 2010)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

10. pondělí pouze v 17 hodin

FOR SEMAFOR (ČR – 2010)

Opusťte svou bezpečnou zónu... Komedie o nesourodé dvojici, kterou svede shoda náhod na společný road trip, při kterém zničí několik aut, početná přátelství nebo
vlastní „poslední“ nervy, který jim však nakonec oběma změní život. V hlavních rolích Robert Downey Jr. a Zach Galiﬁanakis. Režie Todd Phillips (tvůrce ﬁ lmů „Road
Trip“ a „Pařba ve Vegas“). České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na http://duedatemovie.warnerbros.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let

Kouzelný svět Narnie se vrací! Filmová adaptace třetího dílu slavné knižní série spisovatele C. S. Lewise. Dobrodružství dětí s mladým králem Kaspianem, který se
na své lodi s podivným názvem Jitřní Poutník vydává splnit svou přísahu a najít sedm ztracených lordů z Narnie, kteří se kdysi dávno ztratili během nebezpečné výpravy. Dobrodružný rodinný ﬁ lm, ve kterém se kouzelné království poprvé představí ve 3D... Režie Michael Apted. České znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.letopisy-narnie.cz
Mládeži přístupný
Hudební road movie s dvaceti zastávkami… Celovečerní dokument Miroslava Janka, jejíž protagonisté se v reálu nikdy nesejdou pohromadě a všichni hledají sami
za sebe tvar pro písně Suchého a Šlitra. Můžete se těšit na tyto muzikanty: Vypsaná ﬁ xa, MIDI LIDI, Dva, Tata Bojs, Jaroslav Dušek & Vizita Band, Mňága a Žďorp, Magnetik & Robert Nebřenský, Ecstasy of St. Theresa, Petr Nikl, Květy, Jan Burian & Křehcí muži, Zatrestband, Přemysl Rut, Allstar Refjúdží Band, Kazety, Jiří Konvrzek,
Jan Štolba Trio, Irena a Vojtěch Havlovi.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.acf k.cz/for-semafor.htm
Mládeži přístupný

10. pondělí pouze v 19 hodin
11. úterý pouze v 19 hodin
12. středa pouze v 17 hodin

TACHO (ČR – 2010)

11. úterý pouze v 17 hodin
12. středa pouze v 19 hodin

BASTARDI (ČR – 2010)

13. čt, 14. pá v 17 hodin
15. sobota pouze v 19.30 hodin
16. neděle pouze v 19.30 hodin
17. pondělí pouze v 19.30 hodin
18. úterý pouze v 17 hodin
19. středa pouze v 17 hodin

HON NA ČARODĚJNICE (SEASON OF THE WITH – USA 2010)

15. sobota pouze v 15.30 hodin

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Život je o každém okamžiku... Černá komedie, vyprávějící příběh úspěšného závodníka rallye Alexe Bolda, který zoufale shání parťáka a spolujezdce na nejdůležitější závod sezóny... Režie Mirjam Landa (ﬁ lm „Kvaska“), hrají Daniel Landa, Olga Lounová, George Nicolas, Roman Pomajbo, Martin Havelka, Christopher Rhithin, Julian Pindar, Rudolf Hrušínský, Kamila Magálová a Rudolf Hrušínský nejml. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.tachomovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Film, který vás přesvědčí, že vždy může být ještě hůře... aneb příběh z prostředí praktického školství, bez povrchností, klišé a přetvářek. Hrají T. Magnusek, I. Buková, L. Potměšil, T. Hajíček, B. Bohdanová, V. Thielová, S. Rašilov, J. Přeučil, J. Obermaierová, J. Hanušová, B. Poloczek, J. Šťastný, J. Šulcová a další. Režie Petr Šícha.
Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmbastardi.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

Premiéra v ČR!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Všechny duše nemohou být spaseny… Děsivé události a nevysvětlitelné tajemné síly, to je středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem Perlmanem, která svou syrovou atmosférou a mystikou připomíná slavné Jméno růže, jen v trochu akčnějším stylu. Dobrodružný fantastický thriller o dvou přátelích, kteří se vrací z křižáckých výprav do rodného města, které je zdecimováno morovou epidemií. Dívku obviněnou z čarodějnictví mají rytíři dopravit do odlehlého opatství pro vymítačské
rituály a k následnému procesu... České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.seasonofthewitchmovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let
Hodinové kreslené pásmo pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 25 Kč

13. čt, 14. pá v 19.30 hodin
15. sobota pouze v 17 hodin
16. neděle pouze v 17 hodin
17. pondělí pouze v 17 hodin
18. úterý pouze v 19.30 hodin
19. středa pouze v 19.30 hodin

ZELENÝ SRŠEŇ (THE GREEN HORNET – USA 2011)

20. čt, 21. pá pouze v 17 hodin
22. sobota pouze v 15.30 hodin
23. neděle 15 a 17 hodin
24. pondělí pouze v 17 hodin
25. út, 26. st pouze v 17 hodin

GULLIVEROVY CESTY (GULLIVER´S TRAVELS – USA 2010)

20. čt, 21. pá pouze v 19 hodin
22. sobota 17.30 a 19.30 hodin
23. neděle pouze v 19 hodin
24. pondělí pouze v 19 hodin
25. út, 26. st pouze v 19 hodin

NEVINNOST (ČR – 2011)

27. čt, 28. pá pouze v 17 hodin
29. so, 30. ne pouze v 15.30 hod.
31. pondělí pouze v 17 hodin
ÚNOR 2011
1. út, 2. st pouze v 17 hodin

NA VLÁSKU (TANGLED – USA 2010)

27. čt, 28. pá pouze v 19 hodin
29. sobota 17.30 a 19.45 hodin
30. neděle 17.30 a 19.45 hodin
31. pondělí pouze v 19 hodin
ÚNOR 2011
1. út, 2. st pouze v 19 hodin

CIZINEC (THE TOURIST – USA 2011)

3. čtvrtek
4. pátek, 5. sobota

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA

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

MÉĎA BÉĎA

3. čtvrtek, 4. pátek
5. sobota, 6. neděle

TEMNÁ KRAJINA

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Premiéra v ČR i v celém světě!!!

Tohle město je potřebuje. Bojují proti zločinu. Ale aby byli úspěšní, rozhodnou se, že se sami nejprve stanou kriminálníky – proto porušují zákon, aby ho mohli chránit! Využijí všechen svůj důvtip a dovednosti a vytvoří to nejlepší ve zdokonalené retro výzbroji – nezničitelné auto, které má stejně velkou palebnou sílu jako počet
koňských sil. Akční thriller, uváděný s českými titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 165 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.zelenysrsen-ﬁlm.cz a na www.sonypictures.com/movies/thegreenhornet/ Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!!!

Gulliver mezi Liliputány... „Obrovská“ rodinná dobrodružná komedie z ostrova Liliputů. V hlavních rolích Jack Black, Emily Bluntová, Jason Segel a Amanda Peetová. V moderním, rodinném a komediálním 3D pojetí klasické pohádky Jonathana Swifta o výpravě na Bermudy a jedné dosud neobjevené zemi… České znění. Zvuk
Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.gulliverstravelsthemovie.com
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!!!

Lásky se nikdy nezbavíš... Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Drama režiséra Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jarchovského. Hrají Ondřej Vetchý, Zita Morávková, Aňa Geislerová, Hynek Čermák, Anna Linhartová,
Alena Mihulová, Rebeka Lizlerová, Miroslav Hanuš a Luděk Munzar. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.nevinnost.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!!!

Animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která má dlouhé kouzelné vlasy zlaté barvy, je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena
v tajné věži a touží po dobrodružství.... Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity provést velký husarský kousek...
Dobrodružství, srdce, humor a vlasy - spousta dlouhých vlasů - to vše v komedii, převyprávějící klasickou pohádku bratří Grimmů. České znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 165 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://adisney.go.com/disneypictures/tangled/#/home/
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!!!

Všechno to začalo, jakmile se s ní potkal… Intriky, romantické hrátky a nebezpečí. Hravé laškování s cizinkou během nepřipravovaného výletu do Evropy, se Frankovi (Johnny Depp) stane osudným... Nečekaně se ocitne v záletném vztahu s Elisou (Angelina Jolie), mimořádně výjimečnou ženou, která mu schválně vstoupí do cesty. Romantická smršť se rychle odvíjí na dech beroucím pozadí Paříže a Benátek a oba hrdinové se rychle ocitnou náhodně vrženi do smrtelné hry na kočku a myš,
v akčním napínavém thrilleru. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/thetourist/
Mládeži přístupný

Premiéra v ČR!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

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

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

tel. 777 656 830
TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
– dr. byt 1+1 v Jaroměři (50 m2) nová výstavba,zděný, 3. p.,výtah, pěkné
– dr. byt 1+1 v Náchodě (73 m2) zděné, plast. okna, velká lodžie, sklep
– dr. byt 2+kk v Jaroměři (40 m2) kompl. rek. budovy i bytu, zeleň
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (65 m2) možnost OV, lodžie, budova po revital.
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (50 m2) Zavadilka, výtah, komora, udržovaný
– dr. byt 3+1 v Náchodě (73 m2) Borská ul., prostorný, lodžie, plast.okna
– dr. byt 3+1 v Náchodě (79 m2) Karlův kopec, zděný, lodžie, plast.okna
– dr. byt 3+1 v Náchodě (70 m2) nové zd. jádro, kuchyň, plast. okna, lodžie
– dr. byt 3+1 Nové Město n. M. (60 m2) balkon, plast. okna, po rekonstr.
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec (65 m2) zděný, balkon, lukrativní Koubovka
– dr. byt 3+1 Česká Skalice (70 m2) zděný, slunný, velká lodžie, klidné
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2) zatepleno, nová fasáda, plast. okna, lodžie
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2) s lodžii a výhledem, zd. jádro, Zavadilka
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (78 m2) lodžie, komora, 3.p.,vše nové, Nábřeží
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (94 m2) celková rekonstrukce bytu i domu, výhodné
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2) bude komplet. revitalizace, panel
– byt 1+1 v OV v Náchodě (41,6 m2) zděný, prostorný, plast. okna, dř. kolna
– byt 2+1 v OV v Jaroměři (58 m2) prostorný a klidný, lodžie, u centra
– byt 3+1 v OV v Náchodě (67 m2) u centra, lodžie, plast.okna, panel
– byt 3+1 v OV Jaroměř (74 m2) nová fasáda, okna, zateplení, výtah,lodžie
– byt 3+1 v OV Jaroměř (83 m2) Nábřeží, nová koupelna, zděné jádro
– rodinný dům Jaroměř centrum – obchodní zóna, k bydlení i podnikání
– ½ rod. dvojdomku Jaroměř 4+1, 992 m2,garáž,lukrativní lokalita
– rodinný dům Jaroměř 2+1, 1237 m2, po rekonstr., krásné klidné místo
– rodinný dům Rasošky 2x 4+1, 2505 m2, garáž, dobrý stav, klidné místo
– rodinný dům Vlkov u Jaroměře 4+1, 846m2, kompl.rekonstrukce, bazén
– rodinný dům-novostavba 3+1 v Zaloňově u JA,1784 m2, krásné místo!
– rodinný dům-novostavba 6+kk České Meziříčí, 885 m2, na klíč, lokalita
– rodinný dům-novostavba 4+kk České Meziříčí, 885 m2, dobrá lokalita
– rodinný dům-novostavba 4+kk Opočno, 512 m2,Ořechovka,garáž,záruka
– rodinný dům-novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m 2, na klíč,
– r.d.–restaurace v Litíči (Nová Amerika), 2854 m2, podnikání s bydlením, golf
– rodinný dům Dolany-Čáslavky 3+1, 798 m2, pěkné místo, terasa, garáž
– rodinný dům-chalupa Horní Rybníky, 430 m2, krásné a klidné místo
– rodinný dům-chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné místo
– rodinný dům Nové Město n.M., 2950 m2, ke komplet.rekonstrukci
– rodinný dům Slavoňov u N. Města n. M., 5+1, 2268 m2, též jako chalupa
– rodinný dům Horní Radechová 7+1, 568 m2, po rek.,bydlení/podnikání
– rodinný dům Rtyně v Podkr. 2+1, 549 m2, k bydlení i k rekreaci
– rozestavěný rodinný dům Havlovice 3+1, 1789 m2, včetně projektu
– řadová garáž v Jaroměři-Josefově, 18 m2, dobrý stav, vlastní pozemek
– zahrada v Jaroměři 400 m2, krásné místo, zahrád. kolonie, chata
– st. pozemky 1414 m2 a 1359 m2 Kramolna–Lhotky, el., plyn na hranici
– st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce
– st. pozemky 14505 m2 + les 7437 m2 Červený Kostelec, u centra, klidné
– st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné
– st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě
– st. pozemek 1058 m2 Jaroměř, voda+el., oploceno, klidné místo
– st. pozemek 2122 m2 Lejšovka, u HK, sítě na hranici, klidné krásné místo

770.000 Kč
595.000 Kč
899.000 Kč
870.000 Kč
790.000 Kč
1,095.000 Kč
1,249.000 Kč
990.000 Kč
1,295.000 Kč
920.000 Kč
1,190.000 Kč
890.000 Kč
950.000 Kč
1,200.000 Kč
990.000 Kč
890.000 Kč
990.000 Kč
899.000 Kč
1,049.000 Kč
1,199.000 Kč
1,290.000 Kč
3,500.000 Kč
1,550.000 Kč
2,222.000 Kč
2,750.000 Kč
2,000.000 Kč
2,200.000 Kč
2,790.000 Kč
2,390.000 Kč
2,900.000 Kč
2,730.000 Kč
980.000 Kč
1,320.000 Kč
1,299.000 Kč
1,300.000 Kč
1,320.000 Kč
1,290.000 Kč
1,790.000 Kč
950.000 Kč
650.000 Kč
52.000 Kč
27.000 Kč
530 Kč/m2
990 Kč/m2
270 Kč/m2
249.000 Kč
690.000 Kč
699.000 Kč
590 Kč/m2

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073
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