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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě
uvádí v únoru
Jakub Smolík
Čtvrtek
Vstupné: 250, 230, 210 Kč
3. 2. 2011
v 19.00 hodin Předprodej od 2. 12. 2010

Středa
16. 2. 2011
v 19.00 hodin
SLEVA

Rob Becker: Caveman
Středa
Slavná One man show
9. 2. 2011
v 19.00 hodin Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Předprodej od 8. 12. 2010
Literárně hudební večer
Čtvrtek
Skoro polovina života
10. 2. 2011
v 19.00 hodin Host: Oldřich Zelený
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 19. 1. 2011
C. Goldoni: Poprask na laguně
Pátek
DS Jiráskova divadla v Hronově
11. 2. 2011
v 19.00 hodin Ab. cyklus – skupina „A“
Vstupné: 80, 60, 40 Kč
Předprodej od 24. 1. 2011
Maškarní karneval pro děti
Neděle
Zábavný moderovaný hudební
13. 2. 2011
v 15.00 hodin program
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 10. 1. 2011

České Trio
„Ředitelé pražské konzervatoře“
(ke 200. výročí založení školy – 1811)
M. Langer – klavír, D. Vlachová –
housle, M. Petráš – violoncello
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 130, 110, 90 Kč
Předprodej od 24. 1. 2011

Černobílá Jihoafrická republika
Čtvrtek
17. 2. 2011
Dia show Ondřeje Valáška
v 19.00 hodin Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 24. 1. 2011
Masopust juž nastal! aneb
Úterý
„Můzy“ Českého Barokního
22. 2. 2011
v 19.00 hodin Karnevalu
Zpívá a na dobové nástroje hraje
soubor RITORNELLO
Malý sál městského divadla
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 1. 2. 2011
Reprezentační ples
Sobota
Města Náchoda a Primátoru a. s.
26. 2. 2011
v 19.30 hodin Vstupné: velký sál 200 Kč, malý sál
150 Kč, balkón a k stání 100 Kč
Předprodej od 16. 2. 2011

Literárně hudební večer
Skoro polovina života
V katalogu náchodské výstavy divadelních fotograﬁí Oldřicha Zeleného čteme: „Je v nich slyšet hudba, umocňující ostatně celou
jeho fotograﬁckou tvorbu, a to vše se mu stává velmi účinným prostředkem k formování jeho vlastního vztahu k životu, ke světu
i ke všem jeho peripetiím.“ Alespoň letmo nahlédnout do těchto peripetií – dětství v Náchodě, pražská epizoda, emigrace a návrat domů – umožní setkání s Oldřichem Zeleným při příležitosti jeho velkého životního jubilea.

Reprezentační ples Města Náchoda a Primátoru a. s.
Reprezentační ples Města Náchoda a Primátoru a. s. je pro naše město již téměř tradicí. Kromě pravidelných bodů programu, jakým je předání cen Kulturní a sportovní nadace města Náchoda v oblasti kultury a sportu, se můžeme těšit na vystoupení Leony
Machálkové, chybět nebude ani půlnoční překvapení a k tanci a poslechu bude hrát skupina Relax Band. Večerem nás provede
Jana Házová. Hudba bude znít také v kavárně hotelu U Beránka, zde zahraje cimbálová muzika „Majerán“ z Blanska.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí–pátek
8.00–17.00 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ
v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.
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Milí spoluobčané,
Náchodský zpravodaj
únor 2011

Obsah
Zprávy z radnice ...................................2, 3
Kronika, Poděkování ................................4
Náchodské školy........................................5
Vzpomínka na Oldřicha Šafáře ...............6
Únorová výročí..........................................6
Kronikáři města Náchoda ........................7
Informace MěÚ ..........................................8
Pozvánky ...................................................9
Inzerce ......................................................10
Hopsáček, Skauti ..................................... 11
Sport .........................................................12
Regionální muzeum ...............................13
Zubní pohotovost.................................... 14
Déčko, Loutkáři ....................................... 14
Senior klub, SZP.......................................15
Galerie, Církve .........................................15
Výstava
– Prima sezóna Míly Čermáka ..............15
Knihovna, Pozvánka ..............................16
Příloha: Komenského nákupní zóna

máme za sebou první dva měsíce nového volebního období. I když nás v prvních dnech a týdnech velmi zaměstnávaly mnohé nepředvídané problémy a byli
jsme zaskočeni kauzami typu pivovar,
napřeli jsme veškeré úsilí na naplňování hlavních bodů našeho programového
prohlášení.
Byla zřízena pracovní skupina pro řešení dopravy a pracovní skupiny pro obnovu lázeňství. Pracovní skupina pro dopravu je zaměřena jak na výstavbu obchvatu,
tak hlavně na co nejrychlejší celkové změny v dopravě i parkování a zlepšení průjezdnosti města.
Mou srdeční záležitostí a mým hlavním zaměřením je však obnova lázní, či
lépe lázeňství. Nejedná se totiž pouze
o výstavbu jednoho lázeňského domu,
ale o znovuzrození lázeňství a všeho, co
s tím souvisí. Obnova lázeňství je pro nás
návrat celého města k prosperitě, tak, aby
se celý Náchod stal skutečným lázeňským
městem.
Před čtrnácti dny jsme se zúčastnili sněmu sdružení lázeňských míst. S určitým smutkem jsme poslouchali, jak
prosperují lázně v Třeboni, v Jeseníku,
v Lednici atd. Některé z těchto míst jsme
navštívili, abychom se inspirovali a pokusili se najít naši cestu.
Na jižní Moravě nám přislíbili maximální podporu a zpřístupnili na kraji i v lázních v Lednici veškeré materiály z výstavby i z provozu. Tyto lázně jsou
nové, poměrně malé (cca 80 lůžek), postavené s pomocí kraje a peněz z Evropské unie. Jsou zaměřeny na samoplátce
a to kupodivu převážně na Čechy a Slováky. Provozovatelem jsou Lázně města
Hodonína, příspěvková organizace, které
postavily tento pavilon jako svoje rozšíření. Lázně tedy vlastní i provozuje municipalita.
Odlišná situace je v Lázních Jeseník.
Tyto lázně jsou soukromé, jedná se o akciovou společnost, jejich historie je přes
100 let. Jsou zaměřeny jak na pacienty pojišťoven, tak na samoplátce. V minulých
letech zde proběhly poměrně velké rekonstrukce i investice. Pavilony léčebné čás-

ti i ubytování jsou krásně zrekonstruovány a opraveny a všude je na první pohled
patrné, jak lázně prosperují.
Překrásný je nově postavený park
s Priessnitzovými venkovními procedurami, který je umístěn na kopci nad lázněmi. Je to skutečně impozantní, nádherné
dílo tvořené protékajícím potokem a jednotlivými zastaveními s různými vodními procedurami přímo v parku. Vše je
velice atraktivní z místních přírodních
materiálů, opravdu nádherné uklidňující prostředí.
Oba tyto příklady od malých lázní až
po velké lázně se stoletou tradicí jsou
velkou inspirací pro nás. Zkušenosti s výstavbou, ﬁnancováním a hlavně provozováním jsou pro nás velmi důležité v této
etapě přípravy. Ukazuje se, že hlavní v celém projektu je účast provozovatele dobře
znalého provozu lázní, který bude zárukou vložených investic. V takovém případě, tj. za účasti zkušeného provozovatele,
se rýsují i ﬁnanční prostředky z několika
zdrojů. Jsme však ještě na samém počátku dlouhé cesty, ale myslím, že vše se vyvíjí opravdu dobrým směrem.
Jako první vlaštovku připravujeme
na jaro obnovení prameníku v kapli nad
pramenem Jakubovým. Tento prameník
byl užíván v 60. a 70. letech, avšak poté
byl uzavřen a od té doby chátrá. Původní
stavba z r. 1939 sloužila jako kaple. Chceme navrátit obě tyto funkce a rádi bychom na jaře kapli a prameník vysvětili.
O vysvěcení jsme již požádali mons. Dominika Duku, arcibiskupa pražského. Jedná se o první atribut lázní, vždyť co jsou
lázně bez kvalitní vody? A běloveská kyselka je opravdu jedna z nejkvalitnějších.
Čeká nás opravdu dlouhá a složitá práce, ale jsem přesvědčen, že je dnes situace za poslední roky opravdu pro návrat lázeňství nejpříznivější. Je nadšení, zájem
i chuť pro znovuzrození lázní.
Přejme si proto všichni úspěch tohoto
záměru, vždyť to by byl skutečně úspěch
nás všech, obyvatel Náchoda i celého regionu.
Ing. Tomáš Šubert, místostarosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 21. 12. 2010
Jednání rady města se
zúčastnilo nejprve osm,
později všech devět radních.Číselný popis u každé zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO - PROTI - ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě uzavřené s Farní charitou Náchod na pronájem jedné místnosti v suterénu budovy polikliniky v ul.
Němcové. Dodatkem se Farní charitě pronajímá další nebytový prostor o výměře
32,1 m² v suterénu této budovy.
8-0-0
RM souhlasila se zahájením jednání
s paní Nguyen Thi Kim Vui o směně pozemků na Karlově náměstí, které jsou zastavěny budovou čp. 177.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením Dohody
o poskytnutí součinnosti při zřízení a provozování městského kamerového dohlížecího systému s vlastníky domu čp. 239
v Zámecké ulici v Náchodě. Smlouva se
týká umístění jednoho kamerového bodu
na jejich domě z důvodu vnější ochrany
budovy ZUŠ a bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2011. 9-0-0
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o umístění kamerového bodu na obvodové zdi budovy se Společenstvím vlastníků
jednotek Tyršova čp. 35 a 36 Náchod a Dohody o poskytnutí součinnosti při zřízení a provozování městského kamerového
dohlížecího systému s jedním z obyvatel.
Smlouva i dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2011 a také souvisí s vnější ochranou budovy ZUŠ. 9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností INSTAL, spol. s r. o.,
na umístění reklamy na zábradlí mostu
v Bražci. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2011. Nájemné je
stanoveno ve výši 10.000 Kč/rok + DPH.
9-0-0
Změna, doplnění topného systému
objektu restaurace
Na Jiráskově koupališti
9-0-0
RM souhlasila s objednáním dodávky
„Změny, doplnění topného systému objektu restaurace Na Jiráskově koupališti v Náchodě u společnosti Bohemia Solar, s. r. o., Náchod. Akce byla realizována
do konce roku 2010.
Cash pooling
9-0-0
RM schválila Dohodu o poskytování
cash-poolingu ﬁktivního pro obce a s nimi
spjaté osoby uzavřenou mezi Komerční
bankou, a. s., a Městem Náchod a spjatými osobami s platností od 3. 1. 2011 do
2. 1. 2012.
Podstatou cash poolingu je, že všechny
účty, které mají jednotlivé subjekty na-
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pojené na tento produkt, jsou denně sčítány a dle dosaženého limitu jsou úročeny kreditní úrokovou sazbou.
Přístupové komunikace k bytovému
domu na sídlišti „Duhovka“
9-0-0
Radní byli informování o probíhající výstavbě na sídlišti u nemocnice. V současné době se dokončuje výstavba domu č. 5,
a protože není ještě zahájena plánovaná
výstavba domů č. 3, zajistí město prozatím pouze provizorní přístup k dokončovanému domu, aby komunikace nebyla
v této fázi poškozena další výstavbou.
Kanalizace Lipí–Peklo
a Náchod–Jizbice
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o provozování „Kanalizace Lipí–Peklo
v Náchodě“ a „Náchod–Jizbice, splašková
kanalizace I. etapa – část stavby“ s ﬁrmou
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
RM vzala na vědomí informaci o změně
termínu dokončení stavby, který je plánován místo původního 30. 11. 2010 na konec roku 2010.
RM schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo s ﬁrmou STAMP, s. r. o.,
Náchod, na konečnou cenu uvedení stavby ve výši 5.384.692,80 včetně DPH. Dodatek smlouvy řeší konečnou cenu díla, která
je díky neprovádění některých prací o 240
tis. Kč nižší než dle smlouvy o dílo.
Zateplení budov ZŠ Komenského
v Náchodě
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na technický dozor investora při realizaci zateplení budov ZŠ Komenského v Náchodě s ing. Karlem Ticháčkem T-servis,
Trutnov za cenu 264.000 Kč včetně DPH.
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na stavební práce s ﬁrmou FATO, a. s., Hradec Králové za cenu 26 596 755 Kč včetně DPH.
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na koordinátora bezpečnosti práce při realizaci této stavby s Radomírou Martinovou, Červený Kostelec.
Obchodní společnosti založené městem
– delegování zástupců
9-0-0
RM v působnosti valné hromady společností s ručením omezeným odvolala členy dozorčí rady:
– Lesy města Náchoda spol. s r.o.: Ing. Karla Maršíka, Helenu Bauerovou a Ing. Jaroslava Rohulána,
– Správa budov Náchod, s. r. o.: Hanu Kopeckou, MVDr. Josefa Řeháka a Ing. Vlastimila Tichého,
– Technické služby Náchod s. r. o.: Ing. Jaroslava Rohulána a Ing. Pavlu Maršíkovou,
a to s účinností k 31. 12. 2010.
Současně rada jmenovala novými členy dozorčí rady:
– Lesy města Náchoda, spol. s r. o.:
Mgr. Miroslava Jindru, Miroslava Bráta
a Ing. Krasimira Cvetanova,
– Správa budov Náchod, s. r. o.: Ladislavu
Škodovou, Milana Samka, Ing. Aleše Cabicara
– Technické služby Náchod, s. r. o.: Ing. Jo-

sefa Mertu a Bc. Michala Bráta a to s účinností od 1. 1. 2011.
RM stanovila odměnu členům dozorčí
rady ve výši 1.000 Kč měsíčně a odměnu
předsedovi dozorčí rady ve výši 1200 Kč
měsíčně.
Czech Radar, a. s.
9-0-0
RM schválila dodatek č. 3 ke smlouvě
o nájmu zařízení (radaru v Kostelecké ulici) a o poskytování služeb s ﬁrmou CZECH
RADAR, a. s., se sídlem v Plzni.
RM schválila výpověď smlouvy o nájmu
zařízení a o poskytování služeb s touto
ﬁrmou se šestiměsíční výpovědní lhůtou.
RM pověřila odbor správy majetku a ﬁnancování ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství přípravou
výběrového řízení na co nejvýhodnějšího
dodavatele měřicího zařízení na měření
rychlosti motorových vozidel.

TELEGRAFICKY:
RM jmenovala Mgr. Lydii Bašteckou kronikářkou města Náchoda od 1. 1. 2011.
9-0-0
Radní byli informováni, že na základě
jednání s bankou se podařilo snížit výdaje za vedení účtů města ročně z 300 tis. Kč
na 160 tis. Kč.
9-0-0

Rada města 11. 1. 2011
Jednání rady města se zúčastnilo osm, později všech devět radních.
RM jmenovala členy výběrové komise k vyhodnocení nabídek na pronájem
bytů ve složení: předseda Ing. Tomáš Šubert a členové Mgr. Drahomíra Benešová
a Jaroslav Bidlo.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smluv s ﬁrmou LEADERMARK, a. s., týkající se prodeje elektřiny ZŠ Plhov a ZŠ TGM za předpokladu, že bude do smlouvy zapracováno
ujednání o případném respektování výběru jiného dodavatele el. energie městem.
6-0-2
RM souhlasila s uzavřením dodatků
k provozním řádům fotovoltaických elektráren na střechách ZŠ Plhov a ZŠ TGM.
Dodatek řeší provádění kontrolního měření a odklízení sněhu ze střech školních
budov a evidenci těchto kontrol. Připomínky ředitelů škol byly do dodatku zapracovány. Měření výšky sněhu na střechách a případné odstranění sněhu bude
zajišťovat na vlastní náklady ﬁrma LEADERMARK, a. s.
6-0-2
RM souhlasila se zveřejněním záměru
odprodat pozemky tvořící bezprostřední
okolí objektu čp. 1101 Plhovské náměstí
a navazujících objektů bývalé Tepny na Plhově ul. Za Továrnou směrem k ul. Příkopy. Žadatelům se jedná o zajištění obslužnosti objektu čp. 1101 a dále objektu bez
čp. na stav. parcele č. 527 k. ú. Náchod,
který je částečně využit pro Náchodskou
strojírnu a zbytek se v současné době stavebně upravuje pro využití další ﬁrmou.
Pro činnosti ve zmíněných objektech je
potřeba prostor pro zásobování a parko-
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vání. Radní se záměrem souhlasili s tím,
že bude geometrickým plánem na náklady kupujícího oddělena část přístupové
komunikace, která zůstane v majetku
města Náchoda. V případě neuskutečnění záměru město uplatní právo zpětného
odkupu za stejných cenových podmínek.
Realizace musí být provedena nejdéle
do 31. 12. 2011.
8-0-0
Cyklostezky v Kladském pomezí
– Cyklostezka Vodárenská–Babí 8-0-0
RM souhlasila s vyhlášením veřejné
zakázky na vypracování projektové dokumentace k vydání stavebního povolení na stavbu „Cyklostezky v Kladském
pomezí – Cyklostezka Vodárenská–Babí,
úsek č. 2“.
Bezpečnostní ostrůvky
v ul. Kostelecké
6-0-3
RM schválila předložení žádosti o ﬁnanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích
I. třídy v Náchodě a její zpřístupnění osobám se sníženou schopností pohybu a orientace“. Projekt je zaměřen na zvýšení
bezpečnosti chodců na frekventované silnici I/14 v ulici Kostelecké v křížení s ulicemi Kollárova (u ZŠ Plhov) a Smiřických
(u prodejny potravin Verner).
Oprava prameníku (kapličky)
nad Jakubovým pramenem
9-0-0
RM schválila záměr opravy prameníku (kapličky) nad Jakubovým pramenem
v Bělovsi.
Lipí–Peklo – půdní sesuv, sanace sesuvu a stabilizace svahu
9-0-0
RM schválila zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Lipí
–Peklo – půdní sesuv, sanace sesuvu a stabilizace svahu“ s jediným hodnoticím kriteriem – nejnižší nabídková cena díla.
V září roku 2010 došlo vlivem dlouhotrvajících dešťů k sesuvu svahu a části krajnice místní komunikace Lipí–Peklo na parcele č. 432 k. ú. Lipí, která je v majetku
města. Později došlo ještě k dalšímu rozšíření sesuvu, který bylo třeba řešit.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
města Náchoda – VI. etapa
9-0-0
RM souhlasila s přidělením veřejné zakázky „Zpracování žádosti včetně příloh
a závěrečné zprávy na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení města Náchoda
– VI. etapa“ uchazeči Zdeněk Hasoň, Blansko za nabídkovou cenu 59.520 Kč vč. DPH
a souhlasila s úpravou rozsahu akce tak,
aby vybraný počet svítidel co nejlépe vyhověl podmínkám dotačního titulu.
V rámci této etapy by mělo být vyměněno
cca 125 ks svítidel v centru města.
RM souhlasila s předložením žádosti
na tuto akci do programu EFEKT 2011 vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Veřejné zakázky
– hodnoticí komise
9-0-0
RM jmenovala stálou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na služby

ZPRÁVY Z RADNICE
a stavební práce na dobu volebního období 2010–2014 ve složení:
řádný člen
Ing. Tomáš Šubert, autoriz. ing.
Ing. Jiří Kočnar, autoriz. ing.
Ivana Kozáková
Ing. Aleš Cabicar
Michal Kudrnáč
náhradník
Jindřich Řezníček, autoriz. technik
Mgr. Karel Petránek
Jiří Fabián, autoriz. stavitel
Ing. Iva Cvetanova
Jaroslav Zelený
Akce SDH Běloves
– spoluﬁnancování
9-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
žadatelem SDH Běloves na akci „Obnova
materiálu pro mladé hasiče“ do programu
Obnova a údržba materiálně technického
vybavení vyhlášeného Královéhradeckým
krajem a se spoluﬁnancováním této akce
v plné výši 28.216 Kč.
RM souhlasila s předložením žádosti žadatelem SDH Běloves na akci „Rok Mladého hasiče“ do programu Celoroční činnost
ve volném čase dětí a mládeže vyhlášeného Královéhradeckým krajem a se spoluﬁnancováním této akce ve výši 7.060 Kč.
RM souhlasila s předložením žádosti
žadatelem SDH Běloves na akci „Rescue
Camp 2011“ do programu Akce pro děti
a mládež ve volném čase dětí a mládeže vyhlášeného Královéhradeckým krajem a nesouhlasila se spoluﬁnancováním
této akce.
Komise rady města
9-0-0
RM schválila složení komisí rady a jmenovala předsedy a jednotlivé členy:
Komise pro obřady a slavnosti
předseda – Zdenka Petrová
členové: Jiřina Adlerová, Ing. Ladislava
Bělobrádková, Ludmila Čermáková, Josef
Jeništa, Helena Kaválková, Hana Machová, Andrea Mrštinová, Ing. Věra Pitašová,
Eva Prokešová, Marie Rohulánová, Marta
Sobolová, Věra Štěpánová, Dagmar Baranová, Eva Trejbalová, Květa Joová
Komise pro záměry města
předseda – Libor Fiedler
členové: Ing. Jiří Polák, Ing. Jan Hovorka,
Ing. Michal Škoda, Jiří Rykr, Ing. Lubor
Zoufal, Jiří Elich, Viktor Vlach, Ing. René
Hubka, Aleš Zelený, Ing. Josef Merta, Marek Dvorský
Dopravní komise
předseda – Jiří Maršík
členové: Milan Škoda, Jindřich Mika, Vladimír Žák, Ing. Lubor Zoufal, Ing. Michael Mikšovský, Petr Benda, Michal Kudrnáč,
Milan Brich, Pavel Sokolář, Petr Matoulek,
Ing. Jiří Kočnar
Komise výstavby a územního plánování
předseda – Ing. Rostislav Zeiska
členové: Jaroslav Zelený, Ing. Josef Škoda,
Ing. Milan Marek, Ing. Jiří Kočnar, David
Lisý, Mgr. Jan Ježek, Ing. Iva Cvetanova,
Ing. René Hubka, Zdeněk Celba, Ing. arch.
Walter Kurschatke, Michal Klemm

Komise životního prostředí
a čistoty města
předseda – Ing. Iva Cvetanova
členové: MVDr. Josef Řehák, RNDr. Ivana
Šimurdová, Libor Šustr, Václav Kovalčík,
Stanislav Zemánek, Otomar Černý, Ing. Josef Hašek, MVDr. Ivan Terban, Ing. Jaroslav Rohulán, Daniel Franc
Kulturní komise
předseda – Miroslav Brát
členové: Mgr. Michaela Ježková, Mgr. Věra
Vlčková, Eva Doležalová, Tomáš Magnusek, Mgr. Lucie Peterková, Daniel Šárka,
Michal Klemm, Emil Baláž, Mgr. Zuzana
Kůrková, Helena Brahová, Ludmila Šmídová, Ivo Veverka
Tělovýchovná komise
předseda – Mgr. Miroslav Jindra
členové: Ludmila Zelená, Ing. Jaroslava
Justová, Jiří Rudolf, Ing. Jaroslav Kubec,
Rostislav Hloušek, Hana Kopecká, Svatopluk Goll, Renata Lepšová, Petr Štěpán,
Renata Židková, Zdeněk Philipp, Milan
Nosek, Ing. Radek Čejchan, Michal Chrtek, Mgr. František Majer, Milan Olah
Komise sociální a prevence kriminality
předseda – MUDr. Petr Lochman
členové: Jana Nyčová, Olga Frühaufová,
Helena Bauerová, Karel Kopřiva, Bc. Vladimíra Balcarová, František Rázl, Ludmila
Pohanková, Aleš Zelený, Miroslav Černý,
Pavel Chudý, Jan Mojžíš, Ivana Tomková,
Pavel Varga
Komise pro obnovu lázeňství
a cestovního ruchu
předseda – Ing. Aleš Cabicar
členové: Stanislav Mašek, MUDr. Jan Falta, Jindřich Mika, Daniela Krynková,
MUDr. Jiří Sedláček, Ing. Jiří Talafant,
Ing. Michael Mikšovský, Oldřich Manych,
Pavel Kalibán, Miloslav Balcar, Milan Nosek, Ivana Tomková
Letopisecká a místopisná komise
předseda – Mgr. Drahomíra Benešová
členové: Mgr. Věra Vlčková, RNDr. Ivana
Šimurdová, Martin Lukeš, Petr Břenda,
Miroslav Řezníček, Jiří Hora
Dozorčí rada Technických služeb
města Náchoda
9-0-0
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Náchod,
s. r. o., odvolala z funkce členky dozorčí rady ing. Ivu Cvetanovu k 31. 12. 2010
a znovu ji jmenovala členkou dozorčí rady
s účinností od 1. 1. 2011 (jedná se o sjednocení funkčního období).

TELEGRAFICKY:
RM schválila částku na dopravní výchovu dětí na rok 2011 AMK-BESIP
na 100.000 Kč.
8-0-0
RM souhlasila s povolením vyhrazeného parkovacího místa pro invalidy na parkovišti v ulici Mánesovo nábřeží pro rok
2011.
8-0-0
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KRONIKA

Náchodský zpravodaj

INFORMACE

Kronika
V prosinci byli oddáni:
V prosinci se narodili:
Antonín František Janovič
Tomáš Konrád
Ondřej Kňourek
Viktorie Šplouchalová
Adéla Štěpánková
Damián Martinec
Damian Balcar

Poděkování
Při letošní Tříkrálové sbírce 2011 se
v Náchodě a okolí, díky ochotným dobrovolníkům a dětem, kteří vyšli jako tři králové s koledou do ulic, a díky všem štědrým dárcům podařilo vybrat celkovou
částku 122.127 Kč.
Farní charita Náchod děkuje všem,
kdo se na tříkrálové sbírce 2010 podíleli:
DOBROVOLNÍ ÚČASTNÍCI A PODPORA
– v Náchodě vyšlo 87 „králů“, 29 dospělých vedoucích skupinek; dobrovolnice připravily pohoštění pro koledníky a vedoucí
DÁRCI – kterým děkujeme za jejich štědrost a solidaritu. Často také ocenili snahu koledníků svojí vlídností, nějakou sladkostí nebo pozváním na čaj.
Tříkrálový koncert na podporu Tříkrálové sbírky proběhl díky: Skupině OBO-

11. 12.
Petr Ivančic, Náchod
Michaela Drapačová, Velké Poříčí
13.12.
Tomáš Beránek, Náchod
Petra Matěnová, Náchod
18.12.
Otakar Truněček, Provodov-Šonov
Jana Dundálková, Náchod

ROH a Římsko-katolickému farnímu úřadu v Náchodě
Poděkování patří také ﬁrmám
– Potraviny Václav Maršík, která darovala občerstvení pro koledníky z Náchoda a okolí
– Kino Vesmír Náchod
Mateřské školy v Náchodě, které vyrábějí dárečky pro dárce
Obvodní oddělení PČR, Městské policie
Desítky kilogramů vybraných peněz bezplatně spočítala: ČSOB, a. s., Náchod
Věříme, že i v roce 2012, se najde hodně
lidí, kterým není lhostejný osud nemocných, starých, opuštěných a všech, kteří
se bez naší pomoci neobejdou.

Blíží se konec termínu
pro podání žádostí o granty
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 cestovního ruchu Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.
Kontaktní tel.: 491 405 196
Termín podání – do 28. února 2011
Formulář žádosti včetně zásad o poskytování nadačních příspěvků obdržíte na adrese (viz výše) nebo na internetu
www.mestonachod.cz (Kulturní a sportovní nadace)

PODĚKOVÁNÍ
personálu gynekologického oddělení Oblastní nemocnice v Náchodě
Chtěla bych velmi poděkovat celému gynekologickému oddělení Oblastní nemocnice v Náchodě za zvlášť
vzornou a odbornou péči a obětavý
přístup k pacientkám po dobu mého
pobytu.
Vlasta Vašinová

Farní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01
Náchod, www.charitanachod.cz

Hospic Anežky České
Dne 8. prosince 2010 uběhlo již 15 let
od chvíle, kdy byl v Červeném Kostelci
otevřen první český lůžkový hospic, Hospic Anežky České. Za toto období byla poskytnuta péče více než 5 500 zejména onkologicky nemocným pacientům. V rámci
poskytování komplexní péče našim těžce nemocným jsme 1. října 2010 slavnostně otevřeli Mobilní Hospic Anežky
České, který nabízí specializavanou hospicovou domácí péči. Nově byla také otevřena Ambulance paliativní péče, která
se nachází v objektu hospice. Jejím cílem
je pečovat o těžce nemocné před přijetím
do hospice nebo po návratu do domácího prostředí.
Toto významné výročí je příležitostí
projevit naši vděčnost a poděkovat všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na poskytování kvalitní hospicové péče
v našem zařízení, našim dárcům, spon-

zorům a příznivcům. Zvláštní poděkování patří: Čajovně u Ariela, Kamenice 112,
Náchod 547 01 (vybráno 3.842 Kč); Arielce – jídelně, Plhovská 340, 547 01 Náchod
(vybráno 1.484 Kč); Knihkupectví Horová – Maur, Palackého 83, 547 01 Náchod
(vybráno 6.170 Kč) kteří nám umožnili
umístění kasiček s prosbou o pomoc Hospici Anežky České v Červeném Kostelci
a všem, kteří přispěli na náš hospic. V Náchodě bylo v období čtyř měsíců na těchto místech vybráno celkem 11.496 Kč. Veškerý výtěžek je určen na provoz hospice
a domácí hospicové péče.
I nadále mají občané Náchoda a okolí možnost podpořit právě tyto charitní
projekty přispěním do kasiček, které jsou
umístěny na výše uvedených místech.
Oblastní charita Červený Kostelec děkuje
všem případným dárcům za zájem.

POZVÁNKA
na setkání se zastupiteli Nezávislých a zelených
Vážení náchodští občané,
již podruhé v letošním roce si Vás
dovolujeme pozvat na tradiční neformální setkání občanů se zastupiteli,
které se koná ve čtvrtek 3. 2. 2011 od
19.00 ve vinárně U Slovana na náměstí. Setkání budou i v následujícím období probíhat vždy každý první čtvrtek v měsíci.
Mgr. Jan Ježek
a MUDr. Hana Kalibánová

únor 2011

Zápis do
1. tříd základních škol
Zápis do 1. tříd náchodských základních škol pro školní rok 2011/2012
se koná
ve čtvrtek 10. února
a v pátek 11. února 2010
od 14 do 17 hodin
Při zápisu je třeba předložit rodný list
dítěte.

Základní škola, Náchod,
Komenského 425
Vás zve k návštěvě školy.

Den otevřených dveří
se pro všechny zájemce bude konat
v úterý 8. února 2011
od 8.00 do 16.00 hodin
v Sokolské ulici.
Budoucí prvňáčky a jejich rodiče bude
jistě zajímat vybavení budovy, denní režim, výuka, školní družina i školní jídelna.

Pozvánka na zápis
do 1. třídy Základní
školy T. G. Masaryka,
který se uskuteční ve čtvrtek
a v pátek 10. a 11. února 2011
od 14.00 do 17.00 hodin.
Na děti čeká pohádka v podání
žáků školy, věnovat se jim budou vyučující prvního stupně i jejich budoucí kamarádi z vyšších tříd.
Přijít k zápisu a přihlásit dítě
k nám mohou i rodiče, kteří nepatří
pod naši spádovou oblast.
Veškeré bližší informace lze získat na webových stránkách školy nebo přímo v ZŠ T. G. Masaryka,
Náchod, popř. na telefonních číslech
491 428 345, 491 428 609 a na e-mailových adresách:
Roman.Odvarka@zstgmnachod.cz
Marie.Dlohoskova@zstgmnachod.cz
S sebou přinést občanský průkaz
zákonného zástupce dítěte a rodný
list dítěte.
Máte zájem:
– navštívit školu ještě před zápisem?
– podívat se, jak výuka v prvních třídách probíhá?
– prohlédnout si školu a více se dozvědět o možnostech a nabídce školy?
V tom případě zveme předškoláčky a jejich rodiče na dny otevřených dveří v prvních třídách 7., 8.,
a 9. února (8–10 hodin)

ŠKOLY

V sobotu 15. ledna se v plhovské škole učilo
Prvňáci trénovali čtení, psaní, počítání, i někteří starší žáci dorazili, aby se věnovali školní práci. Podívat se, jak vypadá práce v plhovské škole, dostali šanci
zejména budoucí prvňáci a jejich rodiče,
dále děti, které by měly přejít z „malých“
náchodských škol do budoucí šesté třídy.
Během dopoledne se v prvních třídách opravdu učilo jako ve všední dny.
Návštěvníci mohli také zhlédnout práci
s interaktivní tabulí ve 3. třídě a výtvarnou dílnu čtvrťáků. Druhý stupeň nabídl ukázky pokusů a praktických činností
v učebnách chemie, fyziky, přírodovědy,
výtvarné výchovy, dramatické výchovy.
Představil se pěvecký sbor, rodiče i děti
si mohli vyzkoušet práci v keramické dílně, ochutnat štrúdl, který upekli deváťáci

ve školní kuchyni. V tělocvičnách se sportovalo, vychovatelky školní družiny připravily turnaj ve stolním tenisu, ve vedlejší tělocvičně se hrál ﬂorbal.
Návštěvníků, kteří byli v naší škole poprvé, se ujali u vchodu žáci osmých a devátých ročníků a provedli je po škole. Kromě tříd, kde probíhalo vyučování nebo
ukázky školní práce, byly otevřeny učebny výpočetní techniky, knihovna a další
odborné pracovny – cizích jazyků, zeměpisu, hudební výchovy. Prohlídka školy
zavedla hosty i do jídelny a družiny.
Počátkem února se koná zápis do
1. tříd, doufáme, že i díky této akci přijde
do naší školy dostatečný počet prvňáků.
Vladimír Honzů, ředitel školy

Ve škole na Babí se děti nenudí
Na konci roku 2010 děti čekalo hodně
práce, ale také velice milé překvapení,
které nikdo z nás jistě nečekal.
Prosinec je měsícem příprav na vánoční besídky, vystoupení a výstavy. Naše
děti připravily velice pěkný program pro
své rodiče a prarodiče, ale také vystoupily dvakrát v Domovech důchodců – Marie
a Harmonie. Tentokráte děti oslnily především písní od skupiny 5angels „Táto,
noc nečeká“, kterou v refrénu doprovázely znakovou řečí. Nejspíš za odměnu jim
byla do školy doručena Nebeská telefonní budka, přímo od Ježíška. Děti mohly
během jednoho týdne volat nebeským telefonem Ježíškovi a sdělovat mu svá nejtajnější přání. Nejšťastnější z dětí měly

možnost mluvit se samotným Ježíškem,
ty méně šťastné s andělíčky. Jaké napětí
pak provázelo děti na Štědrý den u vánočního stromku si jistě umíme představit.
To však nebyla pro děti jediná odměna v tomto měsíci. Žáci naší školy se zúčastnili soutěže, kterou pořádala náchodská knihovna – Náchodské pověsti. V této
soutěži byly děti velice úspěšné a obdržely
z rukou paní ředitelky spoustu krásných
knih a jiných odměn. Tímto bychom rádi
poděkovali za velice pěkné pořady a akce,
kterých máme možnost se zúčastnit.
Všem rodičům, kteří se aktivně účastní
všech pořádaných akcí, děkujeme, zvláště
pak tatínkovi Martinu Sedláčkovi z Pavlišova.
(nai)

Po roce opět vyrazila ZŠ Babí do Orlických hor, kdy se dvě paní učitelky a rodiče rozhodli, že dětem zpříjemní nový
rok 2011, začátečníky v lyžování pak obohatí novými zážitky. Ubytování bylo zajištěno na Masarykově chatě s blízkým
vlekem. Sněhové podmínky se zdály být
při odjezdu z Náchoda ideální, a tak 32
dětí spolu s týmem dospělých (dvě paní
učitelky a několik rodičů) se vydalo 5. 1.
2011 vstříc zimním radovánkám, lyžování a snowboardování. Úkolem nás, rodičů,
bylo děti do 18. hodiny dovézt na chatu.
Velkým překvapením bylo počasí, které všem ukázalo během těch dnů, jak umí
být rozmanité, měnící se ze dne na den.
Děti tak měly možnost „ochutnat“ sníh,
vítr, déšť, mlhu, led. Avšak bohužel kvůli těmto proměnám neměly již takovou
příležitost k zimním sportům. Ve čtvrtek
6. 1. byl celý den velký vítr, sněhu nebylo tolik, ale děti lyžovaly a snowboardovaly dopoledne i odpoledne. V pátek pak
byl na všech místech led, mlha, pro odpolední lyžování musela rolba rozdrtit ledovou stráň a vytvořit přijatelné podmínky.
Mezi dětmi byli i úplní začátečníci, kteří
svojí šikovností a dobrým vedením zvlád-

li i tento terén. Odpoledne se nakonec vydařilo. Večer byla naplánována beseda
s horskou službou, kdy děti měly možnost seznámit se s činností horské služby, zhlédnout diapozitivy z jejích letních
i zimních akcí, klást dotazy.
A sobota se stala rozhodující, kdy počasí a ubývající sníh neumožnilo dětem
lyžovat. Celé dopoledne pršelo, sníh se
pomalu a jistě ztrácel, místy se objevovala travnatá místa, stopy od lyží na vleku
byly pryč. Paní učitelky zvažovaly vzniklou situaci a nakonec se rozhodly, že se
pobyt ukončí o den dříve. Děti odjížděly spokojené, i když nepochybuji, že i jim
bylo líto dřívějšího odjezdu.
Sama za sebe, a snad i za ostatní rodiče, bych ráda poděkovala paní učitelce
Daně Čejchanové a Blance Naimanové, že
je pro ně radostí trávit čas s našimi dětmi i ve svém volnu. I tentokrát se ukázalo, že tyto dobrovolné aktivity pedagogů
a žáků (s podporou rodičů) jsou přínosem,
obohacením pro jejich vzájemný vztah
– ta pohoda byla vidět a cítit. A to se jistě
pozitivně odráží i na půdě školy. Děkujeme a těšíme se na pokračování.
Za rodiče Petra Fettersová
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Vzpomínka na Oldřicha Šafáře
Psal se rok 1921, bylo 8. února a v rodině Josefa Šafáře, náchodského holiče, se narodil
chlapec, který při křtu dostal
jméno Oldřich.
Své dětství prožil převážně
na Plhově u babičky a dědy.
Po skončení obecné a měšťanské školy absolvoval tehdy dvouletou Obchodní akademii.
Poté nastoupil do svého prvního zaměstnání jako praktikant u ﬁrmy Mencl
na Komenského ulici. Na podzim roku
1942 však do jinak poklidného života rodiny zasáhla válka. Ani Oldřichovi se nevyhnula, ročník „21“ byl totálně nasazen.
Na Oldu padla Ostrava – doly. V srpnu
1944 byl při náletu na Ostravu zraněn. To
se mu stalo štěstím v neštěstí, protože se
díky tomu mohl vrátit domů.
Krátce po skončení 2. světové války
nastoupil Oldřich v Náchodě do nového zaměstnání na Městský národní výbor. V roce 1947 však odchází a nastupuje v bavlnářských závodech Tepna.
V MNV se seznámil s kolegyní Mirkou
Rajmonovou. Jejich známost trvala tři
roky a skončila svatbou. Sňatkem mu začal nový život v domku na Brance, v roce
1956 založil rodinu a narodila se mu jediná dcera. Nic z toho mu ale nebránilo
v jeho začínajících aktivitách. Měl mnoho zájmů, které se časem změnily doslova v „koně“. Od roku 1956 byl častým
návštěvníkem muzea, knihovny a pomalu začínal se svou přednáškovou činností.
Jak léta plynula, prodělával i některé
další změny v zaměstnání. Chtěl odejít
z Tepny. Bylo připraveno jeho jmenování
do funkce ředitele Okresního muzea, ale
Tepna ho nepustila. Ze jmenování sešlo
a v Tepně byl pouze přeřazen na jiné místo. Zde bylo jeho úkolem sbírat materiály
k sepsání dějin závodu.
Přišel rok 1968 a Oldřich z Tepny nakonec odchází a vrací se zpět na MNV jako
vedoucí ﬁ nančního odboru. Po dvou letech přechází na odbor školství opět jako
jeho vedoucí. Na tomto místě setrval až
do svého odchodu do starobního důchodu
v roce 1981. Ale ani pak nezahálel. Vyjednal si brigádu v muzeu a převzal redak-

ci Náchodského zpravodaje.
Po těžkém infarktu pracoval pro náchodské muzeum
doma.
Určoval nezpracovaný numismatický materiál a to
i pro muzeum v Jaroměři a Broumově. Jeho rukama
prošly tisíce mincí. Hodně se
věnoval přednáškové činnosti po celém
okrese ve školách i kulturních zařízeních,
zaměřené na historii, cestopisy a umění.
Jeho největším přednáškovým úspěchem byly přednášky v Moravském muzeu v Brně a v Národním muzeu v Praze,
kam byl pozván.
Publikoval své články zaměřené na numismatiku v mnoha odborných časopisech a v roce 1994 byl jmenován Čestným
členem České numismatické společnosti
v Praze.
Od roku 1991 se převážně věnoval psaní do novin, především do Našeho času.
Jeho aktivita byla po právu odměněna
a v roce 1996 mu byla udělena Kulturní
cena města Náchoda.
V roce 1998 pochoval svou manželku a přestěhoval se do domu pro seniory
Harmonie. Tam začal psát své vzpomínky.
V roce 1999 vydává knihu Náchod mého
mládí, o rok později pak další publikace
autorské či spoluautorské, např. Vzpomínky na Plhov, Náchod na historických pohlednicích, Ražby okresu Náchod, Náchod
v obraze čtyř století, Náchod ve vzpomínkách Jana Martínka, Náchodské ﬁgurky.
A další a další a stovky článků v novinách. Od roku 1960 byl také kronikářem
města Náchoda.
Rok 2004 měl být velkou oslavou nejen 750 let města Náchoda, ale v podstatě také Oldřicha Šafáře, pro kterého byl
Náchod vším a do přípravy oslav byl maximálně ponořen. Z této tvořivé práce ho
však vytrhl další srdeční infarkt, tentokráte smrtelný. Stalo se tak 6. února 2004,
tedy dva dny před jeho narozeninami.
Moc často na něho vzpomínáme, byl
to úžasný člověk, otec a dědeček. A proto, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Letos 8. února by se dožil 90 let.
Michaela Šimonová, dcera s rodinou

Předvánoční zastavení ve škole
V předposledním adventním týdnu žila ZŠ na Drtinově náměstí čilým ruchem. Okna školy zářila do zasněženého staroměstského údolí až
do pozdních odpoledních hodin. Nápis
na vchodových dveřích zval kolemjdoucí
na vánoční výstavu a Den otevřených dveří.
Příjemnou atmosféru a adventní náladu
návštěvníků vhodně doplňovala vánoční výzdoba celé školní budovy. Celoškolní projekt byl zakončen ve čtvrtek Dnem

otevřených dveří. Dopoledne mohli rodiče navštívit vyučování. Odpoledne pak
přicházeli budoucí prvňáčkové. Prohlédli si budovu, prostory družiny a ve třídách plnili jednoduché úkoly. Odnesli si
drobné odměny. Malí odcházeli s dobrým
pocitem z překonání počátečního ostychu a nedůvěry, dospělí nešetřili chválou
a nadšením.
Poděkování a pochvala patří žákům
4. a 5. ročníku.
E. B., učitelka

Únorová výročí
Na 8. 2. připadají nedožité 90. narozeniny náchodského kronikáře, znalce regionální historie, numismatika a sběratele
Oldřicha Šafáře. Jeho vědomosti a nezištné rady nám občas chybějí. Na 27. 2.
připadají tytéž nedožité narozeniny
P. Františka Lukeše, kněze, který působil i v Náchodě, až do konce svých dnů
na naše město v dobrém vzpomínal a je
tu i pohřben. Připomeňme i tři z profesorů náchodského gymnázia: 7. 2. před
deseti lety zemřel Zdeněk Vojtěchovský,
češtinář a první angličtinář na našem
gymnáziu. Vynikajícím angličtinářem
byl i Zdeněk Horák, který zemřel předčasně 21. 2. 1981. Už před 35 lety 9. 2.
1976 zemřel češtinář a ruštinář, překladatel z baltských jazyků Jiří Propilek,
osobnost vskutku výjimečná a nezapomenutelná.
Dne 1. 2. 1781 vydal císař Josef II. patent
o zrušení nevolnictví v zemích Království
českého. V témž roce se narodila (8. 2.)
jedna z nejvýznamnějších majitelek náchodského panství, Kateřina Vilemína
vévodkyně Zaháňská. Dne 23. 2. 1851
se narodil malíř a ilustrátor Karel Liebscher, v jehož rozsáhlém díle najdeme obrázky Náchoda i zámku. V únoru 1861
byla v Náchodě založena Občanská záložna, první lidový peněžní ústav ve městě.
Dne 14. 2. 1891 se narodila lidová básnířka Františka Semeráková. – Protože
i v první světové válce vzrůstala nezaměstnanost, byl 18. 2. 1916 zřízen Podpůrný fond pro nezaměstnané. V jeho čele
byl okresní hejtman. Dne 6. 2. 1926 se
konala ustavující schůze Komorní hudby Náchod, spolku, který se dodnes stará o organizování abonentních koncertů
vážné hudby. S myšlenkou tehdy přišel
a v jeho čele byl dlouhá léta prof. Viktor Jahn. Na 21. 2. připadají nedožité 85.
narozeniny prof. PhDr. Františka Černého, DrSc. Měl krásný vztah k Náchodu,
z plhovského zahradnického rodu Mojžíšů byla jeho maminka. František Kysela, který pracoval pro rodinu Bartoňů
nejen na zámku v Novém Městě, ale jehož pozoruhodné práce najdeme i v interiérech dnešní náchodské knihovny, zemřel 20. 2. 1941. O dvacet let později (25.
2. 1961) zemřel akademik Zdeněk Wirth, autor mnoha kulturně historických
prací, mj. Soupisu památek historických
i uměleckých v politickém okresu náchodském (z roku 1910), dnes cenného dokumentu o stavu památek před sto lety.
Na konec si ponecháváme upřímné blahopřání: k životnímu jubileu blahopřejeme fotografovi a hudebníku Oldřichovi Zelenému. Narodil se v Náchodě 5. 2.
1941. Ve čtvrtek 10. 2. se s ním setkáme
na literárně hudebním večeru v malém
sále Beránku.
(AF)

únor 2011
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Kronikáři města Náchoda
2. František Moc (2. část)
Minule jsem slíbila, že představím Františka Moce, kterého
známe již jako kronikáře, také v jeho vlastní pedagogické profesi i jako spisovatele. Jeho život by se mohl stát klasickým příkladem životopisu vzdělaného, všestranného a veřejně angažovaného učitele přelomu 19. a 20. století.
Narodil se 27. prosince 1848 na Hořičkách. Vzdělání získal
nejprve na reálné škole v Trutnově (1861–1864), speciální pak
na učitelském ústavu v Hradci Králové (1865 –1867). Zkoušky učitelské způsobilosti složil s vyznamenáním v oboru výuky katolického náboženství a německého jazyka u c.k. zkušební komise v Praze v roce 1870. Poté si ještě rozšířil aprobaci pro výuku
na měšťanské škole složením speciálních zkoušek pro obor hry
na housle a na varhany. Svoji učitelskou dráhu zahájil roku 1867
jako deﬁnitivní podučitel na Hořičkách, roku 1872 byl ustanoven správcem obecné školy ve Žďárkách a konečně v roce 1874
přišel na obecnou chlapeckou školu do Náchoda. Nejprve jako
podučitel, později jako deﬁnitivní učitel a konečně po otevření
nové obecné chlapecké školy II. obvodu v Komenského ulici byl
jmenován jejím řídícím učitelem. V této funkci setrval až do svého odchodu do výslužby v roce 1907. „Na roli školské“ tedy působil plných 40 let, z toho v Náchodě záslužných třiatřicet. Kromě
obecné školy a měšťanky vyučoval v Náchodě také na průmyslové pokračovací škole, k jejímuž zřízení nemálo přispěl, živnostenské počty a účetnictví. O skutečnosti, jak dobrým a oblíbeným pedagogem František Moc byl, svědčí nejen vzpomínky jeho
bývalých žáků, ale také četná pochvalná uznání a dekrety, udělovaná mu opakovaně nadřízenými orgány za výborný prospěch
žáků a za velmi pilné a úspěšné pěstování chrámového zpěvu
se školní mládeží. Nejvyšším uznáním bylo udělení titulu ředitele, jehož se mu dostalo za „mnoholeté úspěšné působení ve službě školské“ výnosem ministerstva kultu a vyučování v roce 1908.
Neméně času a sil věnoval František Moc činnosti ve veřejných
funkcích. Opakovaně byl voleným členem městského zastupitelstva, jak již víme, byl jím i v době založení kroniky města roku
1904. Zde se uplatňoval především v oblasti kultury a sociální
péče. Kromě toho působil řadu let ve výboru a jako jednatel Učitelské jednoty Komenský, byl správcem a knihovníkem Okresní
učitelské knihovny a činným v různých národních spolcích. Zejména jako dlouholetý starosta místního odboru Ústřední matice školské, ve výboru Národní jednoty severočeské a jako předseda vzdělávacího odboru místního Sokola. Samostatnou zmínku
si zaslouží jeho působení ve zpěváckém spolku Hron. Protože

František Moc

byl výborným hudebníkem a zpěvákem, navíc s pedagogickým
talentem a vzděláním, byl v roce 1885, kdy byla činnost spolku
v útlumu, jmenován sbormistrem. Pro zpestření uvedu dobovou
vzpomínku: „Osvědčený pedagog p. Fr. Moc ujal se s nadšením počátečních cvičení. Postupovalo se velmi uspokojivě a zakrátko cvičili jsme lehké písně z Kratochvílova „Vlastimila“, který byl pro členy
hromadně objednán a každý člen si jej mohl od spolku koupiti. Cvičily se mužské sbory čtyřhlasně. Zprvu před počátkem cvičení ve zpěvu vybídl pan sbormistr svého kolegu, pana učitele Vincence Fikra
slovem: Vincku, vem Cé! A pan učitel Fikr, tenkrát ovšem mladý, ale
velmi nadějný vychovatel české mládeže, školený již ve zpěvu, vždy
správně a přesně udeřil: Cé! Pak se ale pořídila harmonická ﬁstulka
a tak Vinckovo Cé odpadlo.“
Učitel František Moc byl také literárně činný, což v tehdejší
době bylo u učitelstva poměrně časté. Přispíval do učitelských
časopisů Posel z Budče a Komenský, do časopisů pro mládež Malý
čtenář, Naší mládeži, Zlaté lístky a Štěpnice. Pro mládež také napsal knihu povídek Měsíčky, dále přispěl spolu s dalšími učiteli
z Náchodska několika životopisy do Našich vzorů, vydávaných
J. K. Hrašem, a je autorem řady dalších příležitostných článků
do různých regionálních tisků. Sám redigoval v roce 1889 památník vydaný k 20. výročí náchodského Sokola „Od brány zemské“. V něm rovněž uveřejnil velmi emotivně laděného průvodce
po Náchodě a okolí. Po svém penzionování se František Moc odstěhoval do Prahy, poté do Bechyně, ale v závěru života se vrátil do Náchoda, kde 18. ledna 1935 zemřel.
Mgr. Lydia Baštecká

Chlapecká a dívčí obecná škola II. obvodu na Komenského ulici

Průvodce z památníku náchodského Sokola

Povídka z knihy Kvítí z luhů metujských
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Poplatek za odpad na rok 2011
Pro kalendářní rok 2011 zůstává v platnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2007
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která stanovuje sazbu místního
poplatku za komunální odpad na částku
500 Kč za osobu.
Při platbě ročního poplatku do 31. 3.
2011 získáte stejně jako v loňském roce
slevu 10 % ze základní sazby, můžete tedy
zaplatit jen 450 Kč.
Nejpozději musí být poplatek uhrazen
do 30. 9. 2011.

Od 1. 10. 2011 bude neuhrazený poplatek
navýšen o 50 %.
Jak poplatek uhradit?
– bezhotovostním převodem na účet
č. 19337551/0100 vedený u Komerční banky, a. s., variabilní symbol – rodné číslo poplatníka, speciﬁcký symbol – číslo
domu, složenkou nebo hotově na Městském úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 (vedle polikliniky) – v úterý a ve
čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, v pondělí
a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.

Psí exkrementy – novodobý nešvar….
V souvislosti s oteplením a vydatným odtáním sněhu v průběhu ledna reagoval starosta města Jan Birke na řadu
stížností obyvatel Náchoda na nepořádek v podobě psích exkrementů. V centru města se proto zintenzivnil úklid,
který provádějí Technické služby Náchod úklid. Současně se na úklid tohoto nešvaru zaměřila činnost občanů vykonávajících tzv. „veřejnou službu“, a to
v lokalitách náchodských sídlišť (SUN
– u nemocnice, Plhov, Běloves).
Za úklid psích exkrementů jsou však
zodpovědní zejména majitelé psů...
„Sám se počítám mezi pejskaře, také
máme doma psa a ten nepořádek mě štve.
Jak si pak mohou připadat lidé, kteří za
svého psa platí poplatky a důsledně uklízejí!?!“ uvedl starosta Jan Birke a dodal, že

se rovněž zvýší dohled strážníků městské
policie nad neukázněnými majiteli psů.
V posledních třech letech se na poplatcích za psy vybralo přibližně 600 tis.
Kč ročně. Z vybrané částky se v jednotlivých letech vydalo na psí útulky: 2008
– 304 tis. Kč, 2009 – 300 tis. Kč, 2010 – 573
tis. Kč, na rok 2011 – plánováno 580 tis.
Kč. Z uvedených čísel je patrné, že rozdíl
nyní činí již jen několik desítek tisíc korun
ročně, které jsou však použity na čištění
města a ještě se musí z ostatních příjmů
dotovat. Nárůst nákladů na poplatcích za
psí útulky vyplývá jednak z toho, že se
zvyšuje počet odložených psů, a dále z
rychlého nárůstu nákladů na psí útulky,
které město musí platit.

Jak uhradit poplatek ze psů?
Místní poplatek ze psů na rok 2011
je nyní splatný u částky do 500 Kč do
31. 3. kalendářního roku, částky nad
500 Kč ve čtvrtletních splátkách.
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není
držitel osvobozen) činí:
– rodinný dům 400 Kč
– jiný než rodinný dům 1.200 Kč
– lokalita Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov
200 Kč
(roční sazba může činit až 1.500 Kč)
– poživatelé důchodu (důchodů), které jsou
jediným zdrojem příjmů 200 Kč
(druhého a další psa je poplatek navýšen
o 50 %)
Místní poplatek je možné hradit na účet
města Náchoda:
– převodem na účet číslo: 19-222551/0100
– poštovní poukázkou na účet číslo:
19-222551/0100
– hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova
radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný –
134100 + číslo evidenční známky psa)
Žádáme proto majitele psů, aby
po svých miláčcích uklízeli za všech okolností!

Sáčky na psí exkrementy jsou stále
k dispozici zdarma na kontaktním místě
CZECH POINTU v přízemí radnice.
Poznámka:
Na webových stránkách města Náchoda www.mestonachod.cz budou od 1. 2.
2011 průběžně zveřejňovány přehledy počtu psů aktuálně přihlášených do evidence MěÚ Náchod v obytných domech s více
byty (dle jednotlivých vchodů), kde je pro
držitele psa nyní stanoven roční poplatek 1.200 Kč. Jako první jsou zde uvedeny lokality – sídliště U Nemocnice a Plhov
– stav k 30. 11. 2010, dále např. Běloves,
Branka a další obytné domy v Náchodě
dle ulic.

Dvakrát a dost…
Rada města na svém zasedání dne
7. prosince 2010 přijala usnesení č. 2/94/10
neuzavírat nové nájemní smlouvy
na dobu určitou, pokud stávající nájemník byl dvakrát upozorněn na neplnění
uzavřených podmínek nájemní smlouvy
a tyto nájemníky okamžitě vystěhovat,
a to i v případě, že své dluhy již uhradili.
K tomuto opatření byla rada města
přinucena špatným stavem dluhů, které
vznikají na městských bytech.
Již v květnu roku 2006 rada města
schválila následující postup vůči dlužníkům:
Každý subjekt, který má vůči městu
dluh, nebude řešen v samosprávných orgánech do doby, než svůj dluh uhradí,
a žádost subjektu, který má vůči městu
dluh, bude řešena až po uhrazení dluhu.
Přesto neustále řada nájemníků zneužívá toho, že má od města nájemní byt a neplatí za něj řádně nájemné. Jedná se o cca
1/3 všech nájemníků. Tento stav je nadále neudržitelný. Řada nájemníků po upozornění, že má dluh, tento sice s průtahy
posléze uhradí, ale okamžitě po prodloužení nájemní smlouvy přestává opětovně
hradit pravidelně nájemné.
Rada města toto nehodlá již dále tolerovat, a proto přijala své výše uvedené usnesení. Vůči všem nájemníkům, kteří opakovaně neplní své povinnosti, bude nyní
velmi tvrdě postupováno – nebude s nimi
již prodloužena nájemní smlouva a pokud
se sami nevystěhují, budou soudně vystěhováni. Současně budou zažalováni o zaplacení všech dluhů.
Všichni nájemníci se smlouvami
na dobu určitou byli osobním dopisem informováni o tomto usnesení a je na nich,
jestli bydlení je u nich na prvním místě
hodnot.
Pochopitelně i nájemníci s uzavřenými
smlouvami na dobu neurčitou v případě
neřešených úhrad nájemného budou vyzváni k nápravě a při nereagování na tento požadavek města, bude s nimi nájemní
smlouva ukončena.

VÝZVA
Končí
možnost zápisu dětí
do cestovních pasů rodičů
Na základě zákona č. 197/2010, kterým
se novelizuje zákon o cestovních dokladech, skončí zapisování dětí mladších 10
let do cestovního pasů rodičů k datu 1. 7.
2011. Po tomto datu již zápis dítěte do cestovního pasu rodičů nebude možný.
Zápisy provedené před tímto datem
budou nadále v platnosti až do termínu
26. 6. 2012. Po tomto datu již bude platit
povinnost vlastnit cestovní doklad i pro
děti mladší 10 let.
Za správní odbor MěÚ Náchod
Bc. Hana Horáková

Chcete být vidět?
vizitky, letáky, brožury
fotoknihy, kalendáře
samolepky a etikety
venkovní reklama
výstavní systémy
grafické a tiskové centrum

www.fotoar t.cz
tel.: 777 133 123
Komenského 393, 547 01 Náchod

 
 

 
    
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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POZ VÁ NK A
Vážení spoluobčané,
Zveme Vás na veřejnou
valnou hromadu občanského
sdružení Obchvat Náchoda.
Valná hromada se koná
ve čtvrtek 24. února
2011 v 17.30 hod v jídelně
v Raisově ulici za bývalým
okresním úřadem.
Na valné hromadě budete seznámeni
s činností a hospodařením občanského sdružení Obchvat Náchoda za rok
2010, návrhem na rok 2011 a se stavem přípravy obchvatu Náchoda.
V průběhu valné hromady Vám budou promítnuty záběry z akcí pořádaných občanským sdružením.
Svoji účast přislíbil starosta města
Náchoda Jan Birke, který Vás seznámí
se záměry města v oblasti dopravy,
Pozváni byli i zástupci Ředitelství
silnice a dálnic České republiky. Ředitelství silnic a dálnic je budoucím
investorem obchvatu Náchoda a je
majetkovým správcem silnic v Náchodě Pražské, Polské a Kostelecké.
Během valné hromady bude dán prostor k diskuzi přítomným občanům
a sdělovacím prostředkům.
Za výbor o. s. Obchvat Náchoda
předseda Ing. Jan Chaloupka

POZVÁNKY

Elektronická obsluha občana
To je možnost objednání přes
webové rozhraní na Odboru
správním MěÚ Náchod – úsek
evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů
v ulici Němcové 2020.
pondělí, středa
8.00–17.00 hod.
úterý, čtvrtek
8.00–14.00 hod.
Jak probíhá objednávání?
Prostřednictvím tohoto modulu si můžete objednat obsluhu
u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Abychom
však neznevýhodnili klienta,
který čeká ve frontě bez internetového objednání, může se ke každému okénku objednat na každou hodinu jen jeden
jediný člověk. Zbytek kapacity okénka je určen pro klienty, kteří přišli bez objednání.
Kolik lidí je ve frontě?
Prostřednictvím tohoto modulu také zjistíte, kolik klientů čeká na odbavení u přepážky, k níž si jdete pro službu.
Pokud víte předem, že se vám nepodaří v objednaný den a hodinu požadovanou činnost uskutečnit, není třeba objednaný termín rušit. Vyvolávací zařízení, pokud si nevyzvednete lístek
s pořadovým číslem, automaticky zařadí do pořadí další osobu.

Město Náchod a Primátor, a. s.,
pořádají

REPREZENTAČNÍ PLES
Velký sál

RELAX BAND
Zahájení plesu taneční skupina ARCO
Host večera 20.00 hod

LEONA MACHÁLKOVÁ
Předání cen Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
Losování bohaté tomboly
Večerem provází
JANA HÁZOVÁ

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

26. února 2011 v 19.30 hodin
Pozor: změna začátku plesu!
Kavárna
cimbálová muzika MAJERÁN z Blanska 21.30 – 02.30 hod.
komplexní graﬁcký a tiskový servis
foto graﬁka tisk
studio@garmondcz.cz
tel.: 491 420 239, mobil 603 311 052

Vstupné: velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, balkón a stání 100 Kč
Předprodej vstupenek od 16. února 2011 v Informačním a cestovním centru,
Kamenice 144, Náchod, tel. 491 420 420
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REKLAMA

Náchodský zpravodaj
TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:

MEZINÁRODNÍ ŠKOLÍCÍ KURZ
INFORMACE PRO MLÁDEŽ
Mezinárodní semináø „Informace pro mládež“ (Information for youth)
Déèko Náchod poøádá pro pracovníky informaèních center mládeže
na poèátku bøezna 2011. Oèekáváme úèastníky z Lotyšska, Ukrajiny,
Rakouska, Polska, Nìmecka, Maïarska, Francie, ale také z Izraele
a Arménie.

V rámci semináøe jsou pøipraveny kurzy vedené odbornými lektory.
Kurz komunikaèních dovedností a vyjednávání povede slovenský
lektor Mgr. Juraj Sandor, kurz práce s médii povede rumunská
lektorka Cristina Muntean, z Nizozemí pøijede Bregje Snel, která
povede Kurz práce s evropskou databází Youthnetworks.

Kromì vzdìlávacích kurzù bude na semináøi prostor k porovnání
informací, o které se mladí lidé z evropských zemí zajímají, seznámení
s možnostmi zapojení mladých lidí do dobrovolnických programù a
výmìnì kontaktù. Úèastníkùm kurzu budou k dispozici také facilitované
workshopy, pøi nichž budou zpracovávat námìty a metody, jak efektivnì
mezi evropskou mládež šíøit informace o evropských sociálních programech,
zejména o Mládeži v akci a jak mládeø zapojovat do obèanské spoleènosti.
Semináø bude obohacen o setkávání úèastníkù kurzu s dobrovolníky
evropské dobrovolné služby, kteøí pracují v Informaèním centru pro
mládež v Náchodì.

V závìru semináøe je pøipraveno pøátelské setkání úèastníkù s vedením mìsta Náchod.

– dr. byt 1+1 v Jaroměři (50 m2) nová výstavba, zděný, 3. p., výtah, pěkné
– dr. byt 1+1 v Náchodě (37 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 Červený Kostelec Koubovka (81 m2) zděný, plast. okna, balkon
– 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 – Ptáky (70 m2) zděné, vl. plyn. kotel, velká 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 (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
– rodinný dům Jaroměř centrum – obchodní zóna, k bydlení i podnikání
– RD – prodejna a 3+1 v Jaroměři nám. (230 m2), centrum – obchodní zóna
– 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, 846 m2, kompl. rekonstrukce, bazén
– rodinný dům – novostavba 3+1 v Zaloňově u JA,1784 m2, krásné místo!
– rodinný dům Dolany-Čáslavky 3+1, 798 m2, pěkné místo, terasa, garáž
– r. d.–restaurace v Litíči (Nová Amerika), 2854 m2, podnikání s bydlením, golf
– 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 m2, na klíč
– RD – novostavba Slavětín n. M. 4+kk, 860 m2,zděné,krásné místo, HK18km
– rodinný dům – chalupa Horní Rybníky, 430 m2, krásné a klidné místo
– rodinný dům – chalupa Červený Kostelec, 848 m2, velká zděná stodola
– 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
– 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 1858 m2, Pohoří, stavba 2 RD, pěkné místo, sítě, asfalt. cesta
– st. pozemek 2122 m2 Lejšovka, u HK, sítě na hranici, klidné krásné místo

770.000 Kč
580.000 Kč
899.000 Kč
870.000 Kč
790.000 Kč
1,095.000 Kč
1,249.000 Kč
990.000 Kč
1,200.000 Kč
920.000 Kč
1,190.000 Kč
890.000 Kč
1,280.000 Kč
950.000 Kč
1,200.000 Kč
890.000 Kč
990.000 Kč
899.000 Kč
1,049.000 Kč
3,295.000 Kč
3,750.000 Kč
1,550.000 Kč
2,222.000 Kč
2,750.000 Kč
2,000.000 Kč
2,200.000 Kč
1,320.000 Kč
980.000 Kč
2,490.000 Kč
2,190.000 Kč
2,900.000 Kč
2,730.000 Kč
2,690.000 Kč
1,350.000 Kč
1,490.000 Kč
1,000.000 Kč
1,320.000 Kč
1,290.000 Kč
1,790.000 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
899.000 Kč
590 Kč/m2

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

SNÍŽÍME VAŠE MSÍNÍ SPLÁTKY AŽ O POLOVINU.
S KONSOLIDACÍ PJEK OD GE MONEY BANK
ZA VÁS VYÍDÍME I PAPÍROVÁNÍ.

Nechte si pevést své pjky do GE Money Bank,
kde Vám je slouíme do jediné a Vy tak budete
splácet výrazn mén.
Rozumíme si.
www.gemoney.cz

infolinka: 844 844 844

REPREZENTATIVNÍ PÍKLAD: výše úvru 88 000 K, 72 splátek, msíní splátka 1 904 K, roní úroková sazba 15,9 %. Poplatky související
s úvrem: poskytnutí úvru 880 K, vedení úvrového útu 49 K msín, vedení bžného útu 59 K msín, jedna píchozí platba na bžný
úet za msíc 5 K. RPSN 20,3 %, celková ástka splatná spotebitelem 146 107 K.
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INFORMACE

MC Hopsáček
ÚNOR
Vánoce a oslavy Nového roku jsou dávno za námi. Děkujeme všem za přízeň
a těšíme se, že i na dále budete spokojeni s nabídkou aktivit, které pro Vás pravidelně připravujeme. Krom pravidelné týdenní činnosti si Vás v únoru dovolujeme
pozvat na několik besed pro rodiče. Koncem února proběhne pravidelné stříhání
dětských vlásků.
V neděli 13. 2. 2011 se můžete těšit na tradiční Hopsáčkovský KARNEVAL.
Pozor, po loňském velkém pozitivním
ohlase proběhne karneval opět dopoledne. Těšit se mohou ti nejmenší, tj. děti
do 4 roků. Začínáme v 9.30 hod.
Těšíme se na přehlídku masek, přichystáme soutěže, občerstvení a určitě si
i společně zatancujeme a zhlédneme nějaké to vystoupení.
Starší děti nemusí být smutné, pro ně
jsme přichystali Noční karnevalové veselí 4. 3. od 18 hod. Karnevalový rej zakončíme ve 20 hodin, pro nezmary je možná
prodloužená až do soboty 9 hod. V případě zájmu o nocování je možné se přihlásit telefonicky nebo na e-mail, případně
přímo v MC.

Novinkou pravidelné týdenní činnosti je BALET – aneb pohybová a taneční
průprava pro všechny chlapce a děvčata – scházíme se v pondělí od 14.30 hod
– dle věku a zkušeností možnost rozdělení do dvou skupin – v případě zájmu se
informujte u lektorky ing. Hany Machové
na tel.: 731 188 066.
Vzhledem k tomu, že v únoru proběhnou pololetní prázdniny, upozorňujeme,
že bude v MC zavřeno, tj. od 21. do 25.
2., v případě zájmu je možné se dohodnout a prostory využít individuálně
– ﬂorbal, trampolína, posezení apod.
I letos se můžete těšit na širokou nabídku táborů pro děti. Mimo tradiční příměstské tábory pro děti od 3 do 9
let Vám nabízíme i jeden pobytový tábor
– letos se uskuteční v termínu od
7. do 14. 8. na horské chatě v Horní Malé
Úpě, čp. 60 pod názvem Výstup na Sagarmathu. Tábor je pro děti ve věku 6 –11 let,
kapacita je max. 30 dětí.
Jakékoliv další informace týkající se chodu mateřského centra, dopolední nebo odpolední činnosti, Vám rádi poskytneme
na tel. č.: Simona Hlavatá 608 970 406 nebo
Dagmar Hepnarová 604 610 581, případně
sledujte naše www stránky www.hopsacek.cz.

skauting pro život
Skauti a skautky
závodí na „kluzkách“
Už jste také viděli někoho, jak si to po
stráni nebo ujeté zimní cestě zdánlivě ﬁčí
na botách? Tak to jste pravděpodobně viděli někoho, jak jede na „kluzkách“. Tento
velmi zábavný sportovní prostředek, který se správně jmenuje „KLU-SKI“, vyrábí
náchodská společnost VELLA, s. r. o. „Kluzky“ již několik let nabírají na popularitě
a zejména v okrese Náchod se na nich jezdí čím dál častěji. Jedná se o plastové „návleky“ na boty. Pohyb na nich je trochu
podobný lyžování, trochu bruslení.
Na „kluzkách“ jezdí také náchodští
skauti a skautky. Ve velkém je nosí na
schůzky a jezdí se na nich nejen na stráni

u vojenského hřbitova na zámku, ale také
na zámecké cestě. A právě skauti a skautky také na „kluzkách“ závodí. Po prvních
loňských závodech se letos 12. 2. 2011 na
stráni u zámeckého hřbitova konají další
dopolední závody. Letos budou o to dramatičtější, že sponzorem se stala společnost VELLA, s. r. o., a vítěz tak má možnost
získat zcela nové „KLU-SKI“.
Přijďte se podívat nebo také svézt.
Za náchodské skauty a skautky
Pavel Král
http://nachod.skauting.cz/

Síť mateřských center o. s. nabízí

PORADENSTVÍ v MC
PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
v rámci projektu Krok k zaměstnání
v KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Kde:
Klub SUN Náchod, o. s. – MC Hopsáček
Sídliště u nemocnice – budova výměníku tepla
Kdy:
od 5. 1. 2011 do 15. 4. 2012
Vždy každá první středa v měsíci
od 10 do 15 hodin
Poradce: Ing. Petra Maurerová
Vystudovala VŠE v Praze
Praxi získala v personální agentuře
(2 roky), na personálním oddělení (5 let)
Pro koho je poradenství určeno:
pro rodiče pečující o dítě ve věku do 15 let
(zejména pak pro matky vracející se po rodičovské dovolené do zaměstnání). Účastník/ce poradenství může být „zájemcem
o zaměstnání“ evidovaným na ÚP, ne však
„uchazečem o zaměstnání“ v evidenci ÚP.
Obsah poradenství:
Poradenství probíhá formou individuální soukromé konzultace. Zjišťování osobních a kvaliﬁkačních předpokladů klientů/
tek pro volbu vhodného povolání.
Poradenství při hledání zaměstnání, případně vhodné rekvaliﬁkace.
Konzultace konkrétních problémů a otázek jednotlivých klientů/tek.
Poradenství je bezplatné.
Hlídání dětí je zajištěno v místě poradenství.
Zájemci o poradenství se mohou
hlásit zasláním vyplněné přihlášky
přímo u poradce:
poradce.maurerova@materska-centra.cz
Tel: 604 11 33 56
PORADCI ZAŠLETE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU!
Poradenství je možné pouze v uvedených
dnech a časech.

Kulturní a sportovní akce
na internetových stránkách města
Pořádáte kulturní či sportovní akci
a chcete o tom zdarma informovat? Nově
můžete na internetových stránkách města (www.mestonachod.cz) v sekci kultura
a sport přidávat informace o Vámi pořádaných akcích v Náchodě a blízkém okolí. Upoutávky na takto zveřejněné programy jsou prezentovány mimo jiné také
v Městském informačním servisu, který
dostávají registrovaní uživatelé e-mailem. Nemáte možnost připojení k interne-

tu a chcete tuto službu využít? Rádi Vám
pomůžeme a v přízemí náchodské radnice v kanceláři Náchodského zpravodaje
a internetových stránek nebo na pracovišti Czechpointu zveřejnění provedeme.
Rádi uvítáme názory a připomínky k internetovým stránkám města, které nám
pomohou tuto službu zdokonalovat.
O dalších připravovaných novinkách Vás
budeme informovat.
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Kuželky – program na měsíc únor

Volejbal

4. 2.

Na Hamrech na Pražské ul.

Pá 17.00
19.15
5. 2. So 9.00
11.00
15.00
12. 2. So 10.00
14.00
25. 2. Pá 17.00
19.15
26. 2. So 9.00
11.00
15.00

Divize
Východ. přebor
III. liga ž
I. liga ž
I. liga m
III. liga m
III. liga m
Divize
Východ. přebor
III. liga ž
I. liga ž
I. liga m

SKK Primátor Náchod C
SKK Primátor Náchod D
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
TJ Č. Kostelec
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod C
SKK Primátor Náchod D
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod

Vrchlabí
Rychnov n. Kn. C
Blansko B
Jičín
Husovice
Ml. Boleslav
Hořice A
Hylváty
Vysoké Mýto
Č. Třebová
Val. Meziříčí
Val. Meziříčí

Krytý plavecký bazén Náchod
Plavání a sauna pro veřejnost o jarních prázdninách 2011:
plavání:
pondělí 21. 2.
5.30–7.30
13.30–15.00
16.00–19.00
15.00–16.00
úterý
22. 2.
5.30–7.30
13.30–20.00
středa 23. 2.
5.30–7.30
13.30–15.00
16.00–18.00
čtvrtek 24. 2. 5.30–7.3013.30–20.00
pátek 25. 2.5.30–7.3013.30–20.00
sobota 26. 2.
13.00–18.00
neděle 27. 2.
13.00–18.00
18.00–21.00
aquaaerobik pondělí a čtvrtek
20.00–21.00
Sauna
úterý
22. 2.
15.00–20.00
čtvrtek 24. 2.
15.00–20.00
pátek
25. 2.
15.00–20.00
neděle 27. 2.
18.00–21.00

kondiční cvičení

nudi

nudi

91 cenných kovů pro náchodský Sokol
V náchodském Sokole je mnoho úspěšných oddílů, které reprezentovaly v různých disciplínách naše město. Jsou to
malé děti, žáci i žákyně, dorost a několik dospělých cvičenců. Reprezentujeme
nejen v gymnastice a rokenrolu, ale patří sem i bojové sporty, všestrannost, silové sporty a šachy.
Největší počet medailí získal gymnastický oddíl Míly Vejrkové a to celkem
40. Na gymnastických přeborech po celé
republice získali 18 zlatých, 14 stříbrných
a osm bronzových medailí.
Nejdále se dostal oddíl rokenrolu Hany
Filipové. Ve Švýcarsku na mistrovství Evropy získali 17. místo, na mistrovství světa v Belgii 25. místo a na Světovém poháru v Polském Krakově 7. místo. Kromě
těchto světových úspěchů získali na domácí půdě 12 zlatých, pět stříbrných
a šest bronzových medailí.

Náchodští karatisté pod vedením Jiřího
Kindla získali v tomto roce devět bronzových a jednu zlatou medaili. Soutěžilo 13
závodníků ve všech věkových kategoriích
v soutěžích kata i kumite.
Největší oddíl všestrannosti vedený
Martinem Horákem má 34 žáků, získal
v letošním roce tři zlaté, šest stříbrných
a dvě bronzové medaile.
Klub silných mužů a žen, založený teprve před dvěma roky náčelníkem, získal
za tento rok tři zlaté a dvě stříbrné medaile v Benchpressu. Jedna zlatá medaile
byla ze šplhu na laně.
Šachový klub vedený Františkem Fuchsem má pro tento rok mistra České republiky v šachu. Tímto úspěšným hráčem je
Martin Saučuk.
Mimo výše uvedené získali sokolové
z TJ Náchod celou řadu dalších medailí
z menších soutěží. Martin Horák, náčelník

sobota 12. února 2011
liga juniorek – volejbal
od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod proti prvnímu
postupujícímu z 1. kola
neděle 13. února 2011
od 8.00 hod.
turnaj národní házená – ženy
MEMORIÁL LADISLAVA ŘEZNÍČKA
v sobotu 19. února 2011
II. liga ženy
od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod
proti TJ BOHEMIANS PRAHA
neděle 20. února 2011
od 9.00 hod.
Krajský přebor
– turnaj starší žákyně

Netradiční pětiboj
v sokolovně
Letošní rok zahájila tělocvičná jednota
Sokol Náchod dvěmi úspěšnými akcemi,
určenými dětem. Již třetím rokem pořádá jednota „Netradiční pětiboj“.
Letos, v sobotu 8. ledna se v náchodské
sokolovně sešlo na 60 dětí, které soutěžily
v „netradičních“ disciplínách – v pojídání špaget na čas, jízdě na „skejtu“ s pomocí lana, žabím skoku na čas, kombinovaném slalomu „na lyžích“ a běhu s míčkem
přes překážky. Děti, rozdělené do pěti kategorií, soutěžily s velkým zaujetím. Nejoblíbenější disciplínou bylo opět pojídání špaget.
Další akcí, která byla určena pro všechny náchodské děti, byly „Dětské šibřinky“.
V neděli 16. ledna se sešlo mnoho dětí i rodičů na zábavném odpoledni – šibřinkách
s rázem „odpoledne s večerníčky“. Masky, zábava, soutěže – vše se dětem velice
líbilo, ani se jim po ukončení nechtělo jít
domů. V. Zelená

únor 2011

KULTURA

Druhé vydání knihy Egon Hostovský a rodný kraj
(Padesát let od vydání románu Všeobecné spiknutí)
U příležitosti nedožitých stých
narozenin hronovského rodáka,
světoznámého spisovatele Egona
Hostovského (1908–1973) vydalo
před třemi lety Regionální muzeum v Náchodě knihu Václava Sádla Egon Hostovský a rodný kraj.
Ve čtyřech kapitolách je zde nejprve popsáno dětství prožité v Hronově, středoškolská studia v Náchodě i pobyty v Opočně, odkud
pocházela Hostovského první manželka Květa Ondráková. V poslední
kapitole nazvané Epilog se dovídáme zejména o jeho strastiplné životní pouti během dvojí emigrace,
kdy musel nejprve uprchnout před
nacismem a podruhé před komunismem. Zejména ve druhém
případě mu pobyt usnadňovala setkání s krajany, například s náchodským rodákem Josefem Škvoreckým či korespondence s dalšími přáteli z rodného kraje.
Obyvatele Náchoda patrně zaujme nejvíce druhá kapitola
o Hostovského studiích na zdejším reálném gymnáziu, kde prožíval nejen první studentské lásky, nýbrž i traumatizující setkání
s ředitelem ústavu a profesorem matematiky Jindřichem Spalem,
které posléze nepřímo vedlo k tomu, že Egon Hostovský neuspěl
u maturitní zkoušky z matematiky a musel po prázdninách skládat reparát. Ambivalentní vztah měl i s mladším spolužákem Jiřím Žantovským (1909– 2000), který se později stal významným
literárním kritikem a propagátorem díla France Kafky. Mnozí čtenáři budou znát i jeho syna politika Michaela Žantovského (1949).
Pro Hostovského byl náchodský pobyt natolik zásadní, že se
k němu později během své druhé emigrace v USA vrátil a literárně jej ztvárnil ve své patrně nejlepší a nejznámější knize Všeobecné spiknutí (1961), od jejíhož vydání uplyne právě v tomto roce
padesát let. Autor na rozdíl od svých předchozích děl tentokrát
název popisovaného místa nezměnil, takže se zde většina amerických čtenářů dověděla o Náchodě vůbec poprvé. Kniha totiž
nejprve vyšla v angličtině. Je zajímavé, jak Egon Hostovský toto
město po tak dlouhém odloučení v cizině v mnoha ohledech věr-

Jak mizel
starý Náchod

V loňském roce Regionální muzeum v Náchodě
uspořádalo výstavu Jak mizel starý Náchod ve fotograﬁích Antonína Rabišky.
Její úspěch byl mimořádný.
Ve dnech 2. listopadu až
7. prosince 2010 ji zhlédlo
více jak 700 platících návštěvníků. Po jejím skončení až do začátku vánočních svátků stále muzeum
navštěvovali další zájemci,
že v řádném termínu prohlídku nestihli. Proto bylo
rozhodnuto výstavu ve
dnech 2. až 27. února 2011
zopakovat. Zásadní proměny budou představeny v měsíci květnu na obdobné výstavě, která bude
monotematicky věnována bývalému židovskému
ghettu. (vs)

ně popisuje. Dokonce se shoduje i v počtu tří tehdy zde vydávaných novin, z nichž sociálně demokratické Podkrkonošské rozhledy v románě několikrát přímo zmiňuje.
Objevuje se zde i literární podoba výše zmiňovaných i dalších
reálných postav. Jindřich Spal se stává Ferdinandem Skálou. Jiný
zdejší středoškolský profesor Josef Matouš Josefem Matyášem.
V postavě Jiřího Becka autor zachytil některé rysy Jiřího Žantovského, zatímco Zdena Králová má alespoň v některých ohledech podobu spolužačky Jitřenky Ondrákové, Hostovského pozdější švagrové.
Všechny tyto a mnohé další zajímavosti najdeme ve vzpomínané knize Egon Hostovský a rodný kraj. Pro spisovatelovu dceru Olgu Castiellovou, bývalou redaktorku několika nakladatelství, byla tato kniha natolik významná, že zejména po doplnění
některých obrazových příloh i textové úpravě ji vydala pro zájemce o otcovo dílo v zahraničí vlastním nákladem v angličtině. Před koncem loňského roku vyšlo toto druhé vydání v češtině. Zvídavý čtenář i zde najde některé nové cenné údaje, které
v předchozím českém i anglickém vydání chyběly. Nejvýznamnější je zveřejnění úvodních stran Hostovského vysokoškolského indexu, které zásadně opravují poznatky o spisovatelových
vysokoškolských studiích.
Vydavatel Regionální muzeum v Náchodě zaslalo tuto publikaci o vánočních svátcích Josefu Škvoreckému. Odpověď autorovi knihy Václavu Sádlovi přišla v mailové podobě z kanadského
Toronta již 8. ledna: Děkuji za monograﬁi Egona Hostovského. Vyvolala ve mně mnoho vzpomínek…Egon byl můj velký přítel…Gratuluji k moc pěkné publikaci, kterou jsem stejně jako ty dvě předchozí přečetl jedním dechem. Váš Josef Škvorecký
Druhé doplněné vydání knihy Egon Hostovský a rodný kraj
s jeho překrásnou barevnou fotograﬁí na obálce, kterou pořídila
spisovatelova dcera, je v prodeji v budově muzea na Masarykově náměstí i v knihkupectví na Kamenici. (rmn)

Přehled kulturních akcí
v únoru 20110 v Regionálním muzeu Náchod
Jak mizel starý Náchod
ve fotograﬁích Antonína Rabišky
Ve dnech 2. až 27. února 2011 mohou návštěvníci v budově stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu fotograﬁí zachycujících mizející starý Náchod. Výstavu opakujeme pro velký zájem veřejnosti. Otevřeno bude
denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř.
elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stomatologická pohotovost
5. a 6. 2.
12. a 13. 2.
19. a 20. 2.
26. a 27. 2.

MUDr. Jana Šťovíčková
Náchod
MUDr. Lucie Třísková
Náchod
MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poříčí
MUDr. Alois Vejmola
Náchod

PROGRAM
ÚNOR
AKCE PRO VEŘEJNOST:
Pátek 11. 2. 2011 od 14.30 do 16.00 hod.
KERAMIKA „NA ZKOUŠKU“
– pro všechny zájemce o keramiku a modelování, každý si vytvoří vlastní výrobek nebo vyzkouší točení na kruhu, s sebou pracovní oděv, vstup zdarma
– zájemci se pak mohou přihlásit na druhé pololetí do kroužku KERAMIKA pro děti
od 7 do 15 let (každou středu odpoledne),
nebo na kroužek TVOŘÍNEK pro děti od
3 do 5 let, každé pondělí 16–17 hodin, tvoření, písničky, hrátky s materiálem, grafomotorika pro děti, které se zdokonalují
v základních dovednostech a také získávají zkušenosti s poznáváním nových
kamarádů a prostředí. Info: 774 223 296,
Bc. Tereza Išová, vedoucí
Jarní prázdniny v déčku 21.– 25. 2. 2011
– týdenní program pro děti od 6 do 12 let
plný her a zábavných zimních činností
v Déčku i venku, které pro Vás i letos připravil tajemný Ruprecht
– na tento program je třeba se přihlásit
předem, vybrat si můžete z variant:
A – příměstský tábor (program 8–16 h.
s denním docházením), cena: 180 Kč/den
(strava, program, pobyt)
B – pobyt (zahájen v pondělí 21. 2. v 8.00
a ukončen v pátek 25. 2. v 16.00), cena:
1000 Kč/týden (strava, program, pobyt
s noclehem). Info: 774 223 296, Bc. Tereza
Išová nebo na www.deckonachod.cz
Z pohádky do pohádky
– výstava výtvarných prací
Od pondělí 28. 2. si můžete prohlédnout
výstavu (obrázky jsou od dětí z MŠ a ZŠ,
kroužků Déčka) v prostorách SVČ Déčko
během otevíracích hodin, můžete hlasovat
v anketě o nejhezčí obrázek, vstup volný
Sobota 12. 2. od 10 hodin – KLONDIKE
– recesní zlatokopecké a zálesácké putování
Připraveny jsou různé netradiční soutěže, např.: rýžování zlata, chytání bizona, stříleni z luku a kuše, loveni mustangů, hra v salonu, apod. Přihlášeni do 9.30
hod. před budovou Dečka. Účastníci budou rozděleni do kategorii: rodiny miminek a větších dětí, dvojice dětí a dospělých dle věku. S sebou si do týmu vezměte:
sáňky či pekáč, rýžovací pánev na zlato
a další důležité pomůcky zálesáka.

Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 423 748
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 421 920
Náchodská 548
tel.: 491 482 000
Palackého 20
tel.: 491 424 524

Těší se na Vás Gerd s kamarády zálesáky.
Sobota 12. 2. od 20 hodin Country bál
Country bal pro mladé i dospělé tanečníky
plný hudby, tance, zábavy začíná ve 20.00
hod. v restauraci U Jiřího z Poděbrad (Vatikán) v Náchodě. Pro zájemce připraveny
soutěže, např.: o nejsilnějšího muže a ženu
bálu, nej-družstvo bálu, nej-taneční pár.
K tanci hraje kapela Domamazec Machov.
Vstupenky jsou slosovatelné!

Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kauﬂand
denně 7–20 hod.,
v neděli 8–20 hod.

LS Dìtem pro radost
uvádí v sobotu 5. a 12. února 2011

Kouzlem do øíše brouèkù

M ÁC ÍČ E K
Každé pondělí od 8 hodin – KRTEČCI
Pravidelné hlídání dětí aneb první krůčky bez maminky. Program je vždy přizpůsoben věku dětí. Cvičení, zpívání, vyrábění, procházky, hry v přírodě a pod. Nutné
se předem domluvit na tel.: 774 635 232
u Martiny Hladíkové.
Každé pondělí od 10 hodin
– AJ PRO MAMINKY – pravidelná konverzace v anglickém jazyce s rodilou mluvčí.
Určeno pro maminky MC.
Týden od 1.– 4. 2. vždy od 9.30 hodin
– PYŽAMKOVÉ CVIČENÍ – maminky i děti,
přineste si svoje oblíbené pyžamko nebo
noční košilku a přijďte zacvičit, zasoutěžit a společensky zadovádět v pyžamkách.
Úterý 1. 2. od 9.30 hodin v jídelně Déčka
probíhá stříhání dětí, nahlaste se u Martiny Hladíkové
Týden od 7.–11. 2. od 9.30 hod.
– CVIČENÍ S PŘEKÁŽKOVOU DRÁHOU,
Tento týden nás čeká velká překážková
dráha. Program je vždy upraven věku dětí.
Pátek 11. 2. od 9.30 ve velkém sále
– KARNEVAL V MACÍČKU
určeno pro děti od 1 do 3 let, ale můžete
vzít i starší sourozence. Nutné se do 8. 2.
nahlásit přímo v MC nebo Martině Hladíkové na 774 635 232.
Týden od 14.–18. 2. od 9.30 hod.
– CVIČENÍ S KÁJOU
Tento týden si budeme hrát, cvičit, malovat a plnit úkoly, které si pro vás připravila vaše kamarádka loutka Kája!!!
Čtvrtek 17. 2. od 17 hodin v MC Macíček
– Přednáška „Cesta k dobrým vztahům“
Přijďte se dozvědět, jak svou komunikací
ovlivňujeme chování druhých.
Dozvíte se: Proč některé naše výchovné
přístupy nefungují, co vše musíme o svém
dítěti vědět, abychom zvládli jeho výchovu. Bez jakých komunikačních prvků nelze doma vytvořit příjemnou atmosféru.
Jak říct svému dítěti „ne“, aby se necítilo
odmítnuto. Vstupné 50 Kč, přednáší: Taťána

a v sobotu 19. a 26. února 2011

Zima s Køemílkem
a Vochomùrkou
Pøedstavení zaèínají v 15 hodin.
Srdeènì zveme malé i velké diváky.

www.detemproradost.com
Blažková, www.dobrevztahy.cz
Účast pokud možno bez dětí!! Prosím, hlaste se do 14. 2. v MC Macíček nebo e-mailem.
Týden od 21.– 25. 2. MC ZAVŘENO!!
Máme jarní prázdniny!!

HNÍZDO
Pondělí 7. 2. od 17 hodin
SIMULÁTOR LETADEL
Přijďte si zalétat na simulátoru a vyzkoušet, jak se cítí pilot.
Středa 9. 2. od 18 hodin
PREZENTACE O TURECKU
Zajímáte se o kulturu v cizích zemích?
Přijďte poznat Turecko. Těší se na vás
dobrovolnice EVS Merve Yanarates.
Pátek 11. 2. v 16 hodin KRIS KROS,
hrátky se slovy pro malé i velké.
Úterý 15. 2. v 15.30 hodin
TURNAJ V PIŠKVORKÁCH
Přijďte všichni, co si chcete změřit síly
s ostatními v této zábavné a hlavně oblíbené hře.
Středa 16. 2. v 18 hodin
PREZENTACE O ESTONSKU
S Estonskem vás seznámí dobrovolník
EVS Roman Vlassov.
Středa 23. 2. v 15.30 hodin JAM
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 trochu té fantazie.

únor 2011

Senior klub „Harmonie 2“
3. 2. ve 14 hod. Ozvěny ze známých muzikálů s Vladimírem
Hronem, které pro nás připravil p. Josef Zavřel
10. 2. ve 14 hod. Rodina vévodů Kuronských – kapitolu z dějin Náchoda nám přiblíží p. Mgr. Věra Vlčková
17. 2. ve 14 hod. Zážitky z naší klubové činnosti / tajný výlet,
taneční zábavy – snímky pro nás připravil a promítne p. Slávek
Hlaváč
24. 2. od 14 hod. Maroko, 2. část: „Z Casablancy do Erg Chebbi“, snímky z cesty doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt
25. 2. od 15 hod. v restauraci ODAS bude páteční odpoledne
věnováno tanci a zpěvu za hudebního doprovodu p. Františka
Čížka „FRČÍ“. Zájemci o taneční zábavy z řad seniorů jste vítáni.
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

Klub vojenských důchodců
9. 2. od 15 hod. CESTOMANIE – výlet do Polska v minulém roce
(promítání)

Sdružení zdravotně postižených
Sdružení zdravotně postižených Náchod zve své členy, příznivce,
hosty ve čtvrtek 10. 2. 2011 od 14.00 hodin výroční členskou schůzi.
Místo: ODAS na Karlově náměstí. Program: zpráva o hospodaření SZdP Náchod, zpráva revizní komise, návrh plánu činnosti na
rok 2011, příspěvky hostů, diskuze
Hosté: představitelé města Náchoda, sociálního odboru MěÚ Náchod, MěSSS Marie, Centra Královéhradeckého kraje, Oblastní
nemocnice, Domova důchodců Náchod, Klubu důchodců a DIA
ČR. Drobné občerstvení zajištěno. Na naše členy a příznivce se těší
výbor SZdP Náchod.
Připomínka členům, kteří se přihlásili na zájezd do Prahy –
muzikál Kat Mydlář 22. 2. 2011. Odjezd z Náchoda – Tepna klub
v 9.00 h., příjezd Praha kolem 12.00 hod. Začátek představení
v 15.00 hod., po skončení okamžitý návrat. Příjezd do Náchoda
kolem 21.00 hod.! Veškeré informace i přihlášení každou středu
v klubovně MěÚ Palachova ul. 13.00–15.00 hod.
Za výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

ICC informuje
Nová služba informačního centra
Snahou náchodského informačního centra není jen podávat přesné a jasné informace z oblasti cestovního ruchu, ale každý rok
se snažíme přijít s něčím novým, co by mohlo vylepšit propagaci města Náchoda mezi turisty i místními občany. Pro rok 2011
rozjíždíme novou službu v podobě rozesílání emailových informací ohledně předprodejů vstupenek. Máte-li tedy zájem dostávat prostřednictvím elektronické pošty informace, že jsou k dispozici vstupenky na to či ono představení, zastavte se u nás či
nám svoji adresu pošlete na info@icnachod.cz. Věříme, že touto
novinkou rozšíříme možnost vzájemné komunikace. M. Machová

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve všech prostorách zámecké jízdárny výstavu
Naše galerie
Výstava soutěžních prací 5. ročníku výtvarné soutěže
pro občany Náchodska, tentokrát na téma Tady a teď
(4.– 20. 2. 2011)
Oﬁciální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen
v jednotlivých kategoriích, proběhne v rámci vernisáže
výstavy přihlášených prací v pátek 4. února v 17 hodin.
Otevřeno denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.

KULTURA | CÍRKVE

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.
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 tel.: 603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl tel.:
776 283 073, jáhen Václav Smola tel.: 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. V kostele sv. Michaela mše sv. pro dětí
a mládež ne. v 10.15 hod. Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „Andělka“ v pátek od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek po večerní mši sv.
na děkanství.

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.
Na sklonku loňského roku nás opustil čestný prezident
festivalu Náchodská prima sezóna, pan Míla Čermák.
O. s. NPS se proto ve spolupráci s Městem Náchod
rozhodlo uspořádat výstavu fotograﬁí Vlasty
Balcara s názvem

„PRIMA SEZÓNA
MÍLY
ČERMÁK A“,
která bude vzpomínkou na historicky druhého festivalového
prezidenta. Zároveň bychom tím rádi připomněli jeho nedožité 67. narozeniny (*29. 2. 1944).
Vernisáž proběhne v neděli 27. února 2011 v 17.00 hodin
v prostoru Klubu Pranýř na Masarykově nám. čp. 1 a hudebně
ji doprovodí Emerich Drtina s kolegy ze Swing Sextetu, promluví Mgr. Lydie Baštecká a všichni jste srdečně zváni!
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
informuje na ÚNOR 2011
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 4. 2. 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
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
Polární den v Laponsku – fotograﬁe Hynka Langa. Od 28. 1. do 6. 3. 2011.
Zveme vás na druhou cestovatelskou přednášku
Barma – Země zlatých pagod
28. 2. v 17.00 v 1. poschodí (oddělení pro děti). Vstupné 30 Kč.
O své zážitky a fotograﬁe se s vámi podělí Pavla Teichmanová.

Náchodská univerzita volného času – 2. semestr

Bagan-chrám Schwesandaw

7. 2. Jan Ježek – Lidé a krajina
21. 2. Petra Schindler-Wisten – Fenomén chalupaření

Oddělení pro děti
Jarní prázdniny v oddělení pro děti 21. – 25. 2. 2011
Otevřeno od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00hodin
Možná, že bude o prázdninách krásně bílo a vy děti budete prohánět po zasněžených
svazích lyže, saně nebo prkna. Kdyby ale bílo nebylo, bude se vám jistě hodit, že můžete navštívit knihovnu i dopoledne. Číst si, hrát stolní i počítačové hry a navíc je pro
vás každý den přichystán program. Těšíme se na vás.
Pondělí 21. 2. Čtení v pohádkovém křesle 10.00 – 12.00
Úterý 22. 2. Korálková dílnička (vstupné 30 Kč) 10.00 – 12.00
Středa 23. 2. Malujeme oblíbené literární a pohádkové hrdiny – 9.00 –17.00
Čtvrtek 24. 2. Origami dílnička 10.00 – 12.00
Pátek 25. 2. Hádání a luštění o ceny 9.00 – 17.00

Výtvarné dílny v dětském oddělení
14. 2. Hedvábná dílnička pro velký holky – dílna pro dospělé slečny i paní, které
rády tvoří krásné věci pro sebe i své blízké.
28. 2. Dílnička tužkovníková – nemáte do čeho dát svoje tužky a pera, přijďte si vyrobit tužkovník. Nůžky s sebou.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)
Zdeněk Bína a Jan Urbanec se v Náchodě již představili. Ti z Vás, kteří jste u toho byli,
mi jistě dáte za pravdu, že něco takového se příliš často nevidí a neslyší. Oba protagonisté předvedli hudební smršť nabitou energií a radostí ze hry, kterou přenesli na
publikum doslova namačkané v nevelkých prostorách klubu. Prakticky každá skladba byla odměněna bouřlivými ovacemi a hosté museli přidávat, dokud měli co :o).
Po jejich návratu z Číny, kde měli sérii vyprodaných koncertů, přijedou opět zahrát
k nám do Náchoda, kde se jim mimořádně líbilo.

ZDENĚK BÍNA a JAN URBANEC
v akustickém projektu

WORLDGROOVE MUSIC
Sport klub UFO RACING TEAM Běloves
Pátek 4. března 2011 ve 20.00 hodin
Chystáme pro Vás i další kulturní akce, například koncert skupiny MONOGRAM
nebo RANGERS, podrobnosti včas zveřejníme.
Více informací na www.hudbajinak.info. Předprodej vstupenek na tel. 604 672 252
nebo v ICC Kamenice www.icnachod.cz/ic/
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únor

1. úterý pouze v 17 hod.
2. středa pouze v 17 hod.

NA VLÁSKU (TANGLED – USA 2010)

1. úterý pouze v 19 hod.
2. středa pouze v 19 hod.

CIZINEC (THE TOURIST – USA 2011)

4. pátek pouze v 17.30 hod.
5. sobota pouze v 19.15 hod.

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA (LUFTSLOTTET SOM SPRÄNGDES – Švédsko 2010)

3. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
4. pátek pouze ve 20 hod.
5. sobota pouze v 17.30 hod.
6. neděle pouze v 19 hod.

TEMNÁ KRAJINA (DARK COUNTRY – USA 2009)

3. čtvrtek 16 a 17.45 hod.
4. pá, 5. so 14 a 15.45 hod.
6. neděle pouze v 15 hod.
7. po, 8. út pouze v 16 hod.
9. středa pouze v 16 hod.

MÉĎA BÉĎA (YOGI BEER – USA 2010)

6. neděle pouze v 17 hod.
7. pondělí pouze v 19.30 hod.
8. úterý pouze ve 20 hod.
9. středa pouze v 17.45 hod.
7. pondělí pouze v 17.45 hod.

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

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

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
Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie „Millenium“ Stiega Larssona. Napínavé kriminální drama, ve kterém Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili zabít... České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz
Mládeži do 15 let nepřístupný

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

Na konci cesty... ožívají přízraky aneb když se svatební cesta mění v pekelnou jízdu... Strhující ﬁ lm plný napětí, odehrávající se v noci při bláznivé noční jízdě autem na opuštěné cestě do nevadské pouště. Mysteriózní hororový thriller odlehčený humorem. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 140 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmeurope.cz a na www.rawstudios.com/darkcountry/
Mládeži do 15 let nepřístupný

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

Prosíme, nekrmte medvědy!!! Nové osudy nejslavnějšího medvěda a jeho kamaráda Bubu z Jellystonského parku, které spojují animaci s živými herci a nově i 3D formátem... V rodinné komedii je náš hrdina postaven před největší výzvu svého života – musí dokázat, že je opravdu chytřejší než průměrný medvěd a spolu s Bubu a správcem parku Smithem spojí síly, aby společně
našli způsob, jak park zachránit... Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na http://yogibear.warnerbros.com/
Mládeži přístupný

NICKYHO RODINA (ČR – 2011)

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

Skutečný příběh, který čekal 50 let na své odhalení... Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní svět... Nový ﬁ lm o Nicholasi Wintonovi a jeho
pozitivním poselství, přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy nově objevených „Wintonových dětí“. Michal Slaný v roli Nicholase Wintona, v dalších rolích Klára Issová nebo Joe
Schlesinger. Režie Matej Mináč. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.nickysfamily.com/
Mládeži přístupný

BASTARDI (ČR – 2010)

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
8. úterý pouze v 17.45 hod.
9. středa pouze v 19.30 hod.

TRON LEGACY (TRON LEGACY – USA 2010)

10. čtvrtek pouze v 19 hod.
11. pátek pouze v 17.45 hod.

ČERNÁ LABUŤ (BLACK SWAN – USA 2010)

11. pátek pouze v 19.45 hod.
12. sobota pouze v 17.30 hod.
10. čtvrtek pouze v 17 hod.
11. pátek pouze v 16 hod.
12. sobota 14 a 15.45 hod.
13. neděle pouze v 15 hod.
14. po, 15. út, 16. st pouze v 16 hod.
12. sobota pouze ve 20 hod.
13. neděle pouze v 19.30 hod.
14. pondělí pouze v 17.45 hod.
15. út, 16. st pouze v 17.45 hod.

OBČANSKÝ PRŮKAZ (ČR – 2010)

13. neděle pouze v 17 hod.
14. pondělí pouze v 19.30 hod.
15. úterý pouze v 19.30 hod.

NEVINNOST (ČR – 2011)

16. středa pouze v 19.30 hod.

DĚCKA JSOU V POHODĚ (THE KIDS ARE ALL RIGHT – USA 2010)

19. sobota pouze ve 14.30 hod.

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

Jediným pravidlem je přežít! Revoluční dobrodružný 3D ﬁ lm zasazený v neuvěřitelném digitálním světě TRON, který se nepodobá ničemu, co bylo dosud na plátnech kin k vidění. Vizuálně
ohromující snímek společnosti Disney, který využívá nejmodernějších 3D efektů a nabízí jedinečné akční scény, přenese diváky do zcela nových dimenzí. Smrtelně nebezpečná pouť po úchvatném digitálním světě, plném dosud neviděných dopravních prostředků, zbraní a míst, ve kterém však žije i nemilosrdný padouch, který se nezastaví před ničím... V hlavních rolích Garrett
Hedlund a Jeff Bridges. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/tron/
Mládeži přístupný

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

Co všechno byste obětovali pro sen? Psychologický thriller, zasazený do prostředí newyorské baletní scény, zavádí diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou... V hlavní roli vynikající Natalie Portmanová – ta získala Zlatý glóbus za rok 2010 za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní
roli, v dalších rolích Vincent Cassel, Mila Kunisová a Winona Ryderová. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.foxsearchlight.com/blackswan/
Mládeži do 15 let nepřístupný
Vstupné 75 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Více informací o ﬁlmu na www.tha.cz/ﬁlmy_obcansky_ prukaz.html

FIMFÁRUM 3 – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO (ČR – 2011)

Mládeži přístupný

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

Poslední část ﬁ mfárovské trilogie - adaptací pohádek Jana Wericha O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli a Rozum a štěstí. Výpravná ﬁ lmová podívaná, kombinující tradiční loutkovou animaci s počítačovou animací, extrémně náročnou obrazovou postprodukcí a zcela novou možností vidět český ﬁ lm stereoskopicky, tedy ve 3D s brýlemi.
Vstupné 140 Kč

Více informací o ﬁlmu na www.ﬁmfarum.cz

Mládeži přístupný

127 HODIN (127 HOURS – Velká Británie 2010)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Dobrodružný příběh natočený podle mimořádné skutečné události. Pozoruhodný příběh o horolezci Aronu Ralstonovi, který se snaží dostat z pasti, ve které jeho paži zavalil velký balvan
v kaňonu v Utahu... Režie Danny Boyle (mj. ﬁ lmy Milionář z chatrče, Pláž nebo Trainspotting. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.foxsearchlight.com/127hours/
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

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 2D

Nezávislá komedie o dvou dětech, jejich dvou matkách a otci… Chlapec a dívka se jednoho dne rozhodnou vyhledat svého biologického otce a začlenit ho do svého běžného života, který pro
ně jejich matky vybudovaly… České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.aeroﬁlms.cz a na http://ﬁlminfocus.com/ﬁlm/the_kids_are_all_right/
Doporučená přístupnost: od 12 let

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ – hodinové kreslené pásmo pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 25 Kč

17. čt, 18. pá, 19. so pouze v 16 hod.
20. ne, 21. po pouze ve 14 hod.
22. úterý pouze v 17 hod.
23. středa pouze v 15 hod.

GNOMEO A JULIE (GNOMEO AND JULIET – USA/Velká Británie 2011)

17. čtvrtek pouze v 19.45 hod.
18. pátek pouze v 19.45 hod.
19. sobota pouze v 17.45 hod.
20. neděle pouze v 18 hod.

VARIETÉ (BURLESQUE – USA 2010)

17. čt, 18. pá pouze v 17.45 hod.
19. sobota pouze ve 20 hod.
20. neděle pouze ve 20 hod.
21. pondělí pouze ve 20 hod.

OPRAVDOVÁ KURÁŽ (TRUE GRIT – USA 2010)

20. neděle pouze v 15.30 hod.
21. pondělí pouze v 15.30 hod.

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

I s malým trpaslíkem můžete zažít velké dobrodružství... Rodinná animovaná dobrodružná komedie, u které se budou bavit úplně všichni, do tvůrců Shreka 2 (režisér) a Madagaskaru (scénárista) s písněmi Eltona Johna. Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 120 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.gnomeoandjuliet.com
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Setkáním s legendou se zrodila hvězda... Potřebovala najít místo, kde bude schopna své sny naplnit, místo aby sledovala, jak se vytrácejí do ztracena. A tak objevila svět varieté.... Cher a Christina Aguilera v hlavních rolích hudebního ﬁ lmu. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/burlesque/
Mládeži přístupný

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

Odplata si nakonec cestu najde... aneb na krvavé cestě za pomstou, natočené podle stejnojmenného románu Charlese Portise. Temné westernové drama Ethana a Joela Coenových - ve výjimečně silném a zároveň zábavném příběhu. V hlavních rolích Matt Damon, Hailee Steinfeldová, Jeff Bridges, Josh Brolin a Barry Pepper. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.truegritmovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! HRAJEME PRO DĚTI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HOLLOWS – PART 1 – USA 2010)
Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na http://harrypotter.cz.warnerbros.com/hp7a/ a na http://harrypotter.warnerbros.co.uk/hp7a/index.html
Vstupné 95 Kč

21. pondělí pouze v 18 hod.
22. úterý pouze v 19 hod.
23. středa pouze v 19 hod.

ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA (CHAIN LETTER – USA 2010)

22. úterý pouze v 15 hod.
23. středa pouze v 17 hod.
24. čtvrtek pouze v 15 hod.

NA VLÁSKU (TANGLED – USA 2010)

24. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
25. pátek pouze v 19.15 hod.
26. sobota pouze v 17 hod.
27. neděle pouze v 17 hod.

TŘI DNY KE SVOBODĚ (THE NEXT THREE DAYS – USA 2010)

25. pátek pouze v 15 hod.
26. so, 27. ne pouze v 15 hod.

MÉĎA BÉĎA (YOGI BEER – USA 2010)

24. č, 25. pá pouze v 17 hod.
26. sobota pouze v 19.30 hod.
27. neděle pouze v 19.30 hod.
28. pondělí pouze v 19 hod.

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ (MORNING GLORY – USA 2010)

Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Umění zabíjet... Příběh středoškoláků, kteří všichni obdrží stejný dopis s varováním, že pokud ho nepošlou dál, zemřou... Zpočátku většina z nich varování ignoruje – a smrt si začíná vybírat
první oběti. Podezření, že mezi jejich smrtí a řetězovým dopisem existuje spojitost, sílí a záhy se rozpoutá souboj s časem, při kterém jsou studenti nuceni zjistit, jakým způsobem je vrah sleduje a zabránit tak jeho běsnění... Thriller pro diváky pevných nervů. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.palacepictures.net a na www.chainletterthemovie.com/
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! HRAJEME PRO DĚTI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
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 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://adisney.go.com/disneypictures/tangled/#/home/
Mládeži přístupný
Jeho žena byla zatčena pro vraždu, kterou, jak tvrdí, nespáchala... Chce proto své ženě pomoci uprchnout z vězení. Odmítá být odrazen tím, že je bez šance, nebo tím, že nemá zkušenost
a snaží se vymyslet a propracovat plán útěku. Ponoří se do nebezpečného a neznámého světa a skutečně riskuje vše pro ženu, kterou miluje. V hlavních rolích napínavého kriminálního thrilleru Russell Crowe, Liam Neeson a Olivia Wildeová. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bioscop.cz a na www.thenextthreedaysmovie.com/index.html
Doporučená přístupnost: od 12 let
Vstupné 130 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! HRAJEME PRO DĚTI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na http://yogibear.warnerbros.com/

Mládeži přístupný

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

K vysněné práci dostala dvě noční můry! Jak oživit ranní show s „válčícími“ hvězdnými moderátory? V hlavních rolích americké komedie Rachel McAdamsová a Harrison Ford, v dalších rolích Patrick Wilson, Jeff Goldblum a Diane Keatonová. Režie Roger Michell (mj. ﬁ lm „Notting Hill“). České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.morningglorymovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

28. pondělí pouze v 17 hod.
BŘEZEN 2011
1. úterý pouze v 19 hod.
2. středa pouze v 19 hod.

OSTROV SVATÉ HELENY (ČR – 2011)

1. úterý pouze v 17 hod.
2. středa pouze v 17 hod.

FIMFÁRUM 3 – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO (ČR – 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Muž bez ženy, táta bez dcery a kamarád bez parťáka... Road movie o zpěváku Františkovi, člověku sobeckém i milujícím, který se na radu přátel vydává hledat svou dceru do tisíc kilometrů
vzdálené krajanské vesnice Svatá Helena. Hrají: Laďa Kerndl, Pavel Bobek, Bolek Polívka, Zuzana Slavíková, Tatiana Vilhelmová a další. Ve ﬁ lmu zazní řada původních i převzatých písní, od
swingu po moderní country, v podání Ladi Kerndla, Pavla Bobka a Kateřiny García. Režie Vlastimil Šimůnek. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ostrovsvateheleny.com
Mládeži přístupný

Vstupné 80 Kč

Více informací o ﬁlmu na www.ﬁmfarum.cz

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

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

www.jjtrend.com

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

tel. 777 656 830
86,5 X 59 CMYK

DÁRKOVÉ POUKAZY NA MASÁŽE
7.2.-14.2. VALENTÝNSKÁ SLEVA 50%
!!! NA DRUHÝ POUKAZ PRO VAŠEHO MILÁČKA !!!

PCO
DOSON

PULT
CENTRALIZOVANÉ
OCHRANY
napojení na PCO zcela ZDARMA!!
služby PCO již od 499 Kč/měsíc
monitoring 24 hod. denně
Dispečink PCO:
tel.: +420 739 683 764
+420 739 683 768
e-mail: doson@doson.cz/eu

w w w.doson.cz/eu

- neinvazivní vysoce účinné
ošetření jizev, strií, celulitidy,
vrásek, akné, kontur obličeje
- lifting prsů
- redukce tuku

Náchodská 272
549 11 Dolní Radechová
tel. 491 461 199
www.masaze-nachod.cz
info@masaze-nachod.cz

