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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě
uvádí v prosinci
Neděle
6. 12. 2009
v 15.00 hodin

V. Vančura, M. Pokorný:
Kubula a Kuba Kubikula
Divadlo AHA Praha
Pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40, 30 Kč
Předprodej od 18. 11. 2009

Středa
9. 12. 2009
v 16.30 hodin
v 19.00 hodin
SLEVA

J. Šotola: Možná je na střeše kůň
Náchodská divadelní scéna
V 19.00 představení ab. cyklu
– skupina „A“
Vstupné: 80, 60, 40, 20 Kč
Předprodej od 19. 11. 2009

Čtvrtek
10. 12. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Komorní orchestr
Slávy Vorlové Náchod,
Dirigent: Jindřich Roubíček
Sólistka Shizuka Ishikawa – housle
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 90, 80, 60, 40 Kč
Předprodej od 19. 11. 2009

Neděle
13. 12. 2009
v 18.00 hodin

Jazz Generation
Velký sál městského divadla
Vstupné: 130 Kč
Předprodej od 23. 11. 2009

Úterý
15. 12. 2009
v 17.00 hodin

Vánoční hra se svíčkami
Koncert ZUŠ Náchod
Vstupné: 40 Kč

Středa
16. 12. 2009
v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
s prezentací nové knihy
Zmizelý Náchod
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 30. 11. 2009

Sobota
19. 12. 2009
v 16.30 hodin
v 19.30 hodin
SLEVA

Vánoční koncert
Orchestru Václava Hybše
Vstupné: 200, 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 25. 11. 2009

Neděle
20. 12. 2009
v 15.30 hodin

Vánoční koncert
Pěveckého sboru Hron
a Pěveckého sboru studentů
Jiráskova gymnázia
Kostel sv. Vavřince v Náchodě
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 2. 12. 2009

Literárně hudební večer – Zmizelý Náchod
Pod společným názvem Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko vydává nakladatelství Paseka od roku 2004 edici, která má připomenout čtenářům
zaniklou tvář vybraných měst i celých regionů se zřetelem na jejich historický či umělecký význam a rovněž i na sílu jejich genia loci, na jehož
vytváření se podílely celé generace obyvatel. Pracovníci nakladatelství představí v průběhu večera nejnovější svazek této ediční řady – „Náchod“, který připravila ředitelka Státního okresního archivu v Náchodě Mgr. Lydia Baštecká. Kniha, která přináší 190 historických fotograﬁí
dnes již většinou neexistujících nebo výrazně změněných objektů a pohledů na město, se může stát letos vhodným vánočním dárkem.

Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
Hlavním hostem letošního Vánočního koncertu Orchestru Václava Hybše je známý herec Luděk Sobota. Jeho vystoupení doplní jako vždy
zpěváci z řad mladé generace – Veronika Savincová, studentka 5. ročníku populárního zpěvu na Pražské konzervatoři a teprve šestnáctiletá
Barbora Mochowá, která je studentkou zpěvu a hry na housle. Těšit se můžeme také na Martina Růžu, studenta Pražské konzervatoře s neobyčejným hlasem, o kterém se mluví jako o zázraku přírody. Chybět nebude ani dobře známý Jan Smigmator, čerstvý absolvent konzervatoře,
který účinkoval v muzikálech Golem a J. Rozparovač a bude nejen zpívat, ale i celý program konferovat.

Vánoční koncert Pěveckého sboru Hron
a Pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia
Na programu koncertu náchodského pěveckého sdružení bude česká a světová vokální tvorba, duchovní skladby, spirituály a vánoční koledy.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí–pátek
8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ
v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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Už aby bylo po Vánocích

Náchodský
zpravodaj
prosinec 2009

Často se setkáváme s touto větou. Slyšíme ji všude. Ne proto, že by Vánoce neměly smysl, ale proto, co se z nich stalo. Ve zběsilém tempu předvánoční doby
zapomínáme na poselství a příběh, které
Vánoce zvěstují.
Naše sváteční dny jsou vyvrcholením
našich všedních dní a jsou tak kvalitní,
jak jsou kvalitní naše všední dny. Slavit
je umění, kterému je třeba se učit. Rozpačité sváteční dny jsou výsledkem našich
dnů všedních. Kterýkoliv svátek je dnem,
který by měl být jiný než den všední. Den
klidu, kdy se můžeme zastavit a radovat
se z toho, co nám přináší. Kdy se můžeme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme dost času. To neznamená, snažit se
dohnat to, co jsme ve všední dny nestihli,
ale čas pro jinou činnost. Především se věnovat druhým, mít čas na své děti, vnoučata, jít na procházku se svým životním
partnerem, navštívit své příbuzné a známé, nebo prostě jen být spolu. Možná, že
už jsme si právě tohle odvykli, být spolu
a mít na sebe čas.
Na Vánoce je třeba se včas připravit.
Ne přehnaným úsilím o úklid, pečením,
nákupy, ale včas před svátky zpomalit.
A také příliš neplánovat. Potom i klid Vánoc nebude něčím cizím, nepřipraveným,

rušivým v našem životě. Máme na to celý
advent, dobu čtyř týdnů před Vánocemi,
dobu očekávání, dobu přípravy na vánoční svátky.
Vánoce jsou poselstvím pokoje mezi
všemi lidmi dobré vůle a vyžadují proto
i přípravu našeho srdce. Co tam najdeme?
Jen starosti, zármutek, vzpomínky na to,
co bylo, pocit nepochopení, křivdy? To
všechno tam může být. Ale snad tam najdeme i něco hezkého. Radost z toho, že
jsme zdraví, že jsou lidé, kteří nás mají
rádi, že umíme zvládnout i chvíle, které
nejsou právě příjemné, někdy i zlé. A přitom se může stát i příběh Ježíšova narození nějak pochopitelnější a bližší, přinášející naději všem malým, poraněným,
zklamaným. To malé bezmocné dítě se
narodilo ve chlévě a bylo položeno do jeslí, abychom pochopili, že nám lidem rozumí, že mu na nás záleží a že nás má rádo.
Chcete překvapit své okolí? Darujte
o letošních Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, je nečekaný, nic nestojí. Buďte na své okolí laskaví, prokazujte dobré
skutky. Všichni budou překvapeni. A nejvíce vy sami. Pokojem, radostí ve svém
srdci. Ať se nám to podaří.
Ing. Pavla Maršíková, místostarostka
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Vedení a zaměstnanci
Městského úř adu
v Náchodě přejí
příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně úspěchů
v novém roce

2010
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Zprávy
z radnice
Rada města 27. 10. 2009
Jednání rady města
se zúčastnilo osm radních,
jeden byl omluven.
Číselný popis u každé zprávy představuje
poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Plán zimní údržby 2009–2010
8-0-0
RM schválila plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní období 2009–2010.
Podrobné znění najdete na internetových
stránkách města www.mestonachod.cz
nebo Technických služeb Náchod, s. r. o.
– www.tsnachod.cz.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě uzavřené s MUDr. Karlem Fischerem. Dodatkem se rozšiřuje pronajatá plocha v budově polikliniky v ulici Němcové na celkovou výměru
57,96 m². Dodatek se uzavírá s účinností
od 1. 11. 2009.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností CZECH RADAR, a. s. Břemeno spočívá
v umístění kabelového vedení a měřiče rychlosti na pozemkové parcele p. č.
338/1 a p. č. 338/3 v ulici Kostelecké v Náchodě.
8-0-0
RM souhlasila s udělením „Plné moci“
Školskému zařízení KHK k jednání s příslušnými státními orgány v souvislosti se zajištěním změny užívání pronajatých nebytových prostorů v budově čp.
1759 Na Hamrech. Pro své potřeby musí
mít prostory zkolaudovány jako kanceláře a školicí prostory.
8-0-0
ZUŠ Náchod – Stavební úpravy
a přístavba čp. 247 v Tyršově ulici 8-0-0
RM schválila předložený návrh zadávací dokumentace na zhotovitele veřejné
zakázky „ZUŠ Náchod – Stavební úpravy
a přístavba č.p. 247, Tyršova ulice“ a uložila zajistit další postup zadávacího řízení.
Žádost o čerpání fondů
8-0-0
RM schválila čerpání rezervního fondu ve výši 40 104,65 Kč na úhradu energií
a vyrovnání rozpočtu pro příspěvkovou
organizaci MŠ Vančurova a čerpání fondu
rezerv a rozvoje ve výši 17 000 Kč na nákup nového počítače.

Rada města 10. 11. 2009
Jednání rady města se zúčastnilo sedm
radních, jeden byl omluven, jeden přišel
později.
Vzor smlouvy o výpůjčce
a o darování movité věci
– kompostéru, popelnice
7-0-0
Město Náchod obdrželo v rámci projektu „Třídění komunálních odpadů v ev-
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ropském městě Kudowa – Náchod“ 100 ks
kompostérů (objem – 700 l) určených
ke kompostování komunálního biologického odpadu a 600 ks popelnic (objem 110
resp. 120 l) určených k odkládání směsného odpadu. Odbor životního prostředí navrhl způsob poskytnutí kompostérů a popelnic.
Více informací o možnosti podání nabídky je zveřejněno na str. 15 a na internetových stránkách města.
RM schválila vzory smlouv o výpůjčce
a o darování movité věci – kompostéry
a popelnice.
Program pro podporu životního
prostředí města Náchoda
7-0-0
RM schválila poskytnutí dvou dotací
v rámci Programu pro podporu životního
prostředí Města Náchoda.
Po vyhodnocení žádostí doporučila komise životního prostředí poskytnout dvě
dotace v celkové výši 20 tis. Kč. Jedná se
o projekt Zelená stezka, soutěž v poznávání živočichů a rostlin realizovaný ZŠ
Komenského. Soutěž podporuje rozvíjení
znalostí dětí o přírodě i celoroční činnost
v praktické ochraně přírody. Druhou dotací je žádost soukromého žadatele na náhradu lokálního topidla na tuhá paliva
plynoﬁkací.
Vzdělávání zaměstnanců
v eGON centrech
7-0-0
RM potvrdila ing. Jana Tomka jako
zpracovatele výběrového řízení na řízení
projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP
Náchod v eGON centrech“ spoluﬁnancovaného z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s prodloužení doby platnosti smlouvy o smlouvě budoucí darovací uzavřené s Klubem vojenské historie
Náchod do 31. 12. 2011. Jedná se o objekt
opevnění z roku 1938 „Hrobka“ a pozemkové parcely, na které se nachází. Převod
parcely od města je podmíněn převodem
objektu do vlastnictví Klubu od Armády
ČR.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce se společností Technické služby Náchod, s. r. o. Smlouvy se týkají bezplatného užívání vozidel určených pro
svoz komunálního a separovaného odpadu značky IVECO Stralis a Multicar M-26.
7-0-0
RM souhlasila s převedením dvou mobilních buněk z užívání ZŠ 1. Máje do užívání Střediska volného času Déčko.
8-0-0
RM nesouhlasila s pronájmem pozemkové parcely p. č. 2282 v k. ú. Horní Radechová pro vybudování tréninkové tratě
pro motokros a cyklokros. Zároveň zamítá žádost zástupce motokrosového klubu
Červený Kostelec na pronájem uvedeného
pozemku.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě s ﬁrmou STAVOS Jiří

Fabián, s. r. o., na nebytový prostor v Náchodě, Českoskalická ul. čp. 1 s platností
od 1. 1. 2010, kterým se mění rozsah předmětu nájmu.
8-0-0
Žádosti o čerpání fondů
8-0-0
RM schválila pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Náchoda čerpání vlastního rezervního fondu
ve výši 15 608 Kč na úhradu dodatečně
fakturované elektrické energie na Jiráskově koupališti v Náchodě za roky 2007
až 2009 a vyrovnání ztráty způsobené
touto dofakturací, dále čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 74 380 Kč s převodem do rozpočtu příspěvkové organizace
na úhradu zmíněné dodatečně fakturované elektrické energie.
RM schválila pro příspěvkovou organizaci MŠ Alšova čerpání vlastního rezervního fondu ve výši 16 043,43 Kč a dále
čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši
54 512,74 Kč a převod těchto částek
do rozpočtu na nákup robotu do školní jídelny a dalšího vybavení (nákup pračky
a vybavení školní zahrady).
RM schválila pro příspěvkovou organizaci ZŠ Náchod, Drtinovo nám. (Staré
Město) převod z fondu rezerv a rozvoje
ve výši 25 800 Kč do fondu reprodukce
majetku a následné čerpání tohoto fondu ve výši 124 800 Kč na nákup interaktivní tabule.
Dopravní opatření – zklidnění dopravy
v oblasti sídliště Branka
5-0-3
Na základě stížnosti občanů na zvýšený
provoz v oblasti sídliště Branka z důvodu nedodržování dopravních předpisů vozidly, která si zkracují frontu od Nového
Města n. Met. tak, že projedou ulicí Rajmonovou a Nemastovou, souhlasila rada
města s umístěním dvou kusů zpomalovacích retardérů z důvodu snížení rychlosti projíždějících vozidel v této lokalitě.
Dřevěný přístřešek
u budovy školní družiny ZŠ
1. Máje v Náchodě – Bělovsi
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na stavbu dřevěného přístřešku
u budovy školní družiny ZŠ 1. Máje v Náchodě-Bělovsi s Jiřím Punarem, Náchod.

TELEGRAFICKY:
RM odvolala paní Evu Prachařovou z komise prevence kriminality a pana Jiřího
Nováka ze sociální komise. Nově rada
jmenovala členkou komise prevence kriminality paní Janu Pecoldovou a paní Oldřišku Habrovou členkou sociální komise.
8-0-0
RM schválila předloženou smlouvu s ﬁrmou ORLOBUS, a. s., Nové Město
n. M. na zajištění veřejné linkové dopravy na spojích 21 a 24 linky 640061 Nový
Hrádek–Česká Čermná–Dobrošov–nemocnice–Náchod v úseku Náchod–Jizbice a zpět. Jedná se o zachování stávajících spojů v době od 13. 12. 2009 do 31.
12. 2010.
8-0-0
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Zastupitelstvo města 10. 11. 2009
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo nejprve 19, později 20 zastupitelů,
7 bylo omluveno.
V úvodu jednání proběhlo hlasování o navrženém programu. Jako protinávrh bylo navrženo zařazení projednání problematiky
„otočení provozu v ulici Volovnice“, které poměrem hlasů 7-7-5 neprošlo. Touto problematikou se však zastupitelé zabývali v diskuzi.
Rada města se k tomuto řešení „na zkoušku“
vrátí na svém dalším jednání.
Projekty předkládané do Operačního
programu přeshraniční spolupráce
ČR-PR (OPPS)
Vzdělávání bez hranic
– ZUŠ Náchod
14-0-5
V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy bývalého objektu Okresní
vojenské správy. Dále jsou součástí projektu za Město Náchod výdaje na dozory na stavbě, výdaje na den otevřených
dveří ZUŠ Náchod (3x za projekt), výdaje na pořádání koncertů ve městě Kudowa Zdrój (3x za projekt) a v Náchodě (3x
za projekt), jednosemestrální kurz polského jazyka pro tři vyučující (1x za projekt), prázdninové soustředění žáků tanečního oboru (1x za projekt), víkendové
soustředění pěveckého sboru (2x za projekt), výdaje na případné překlady a konzultační činnost externí ﬁrmy při řízení
projektu, povinnou publicitu, propagační předměty, výdaje na úhradu nákladů
za polské žáky, bankovní poplatky, výdaje na poradenskou činnost externí ﬁrmy
při zpracování žádosti a na úpravu položkového rozpočtu.
Areály zdraví v Kladském pomezí 17-0-2
Projekt je na české straně zaměřen na komplexní rekonstrukci a modernizaci sportovního areálu na Hamrech, čímž dojde k doplnění infrastruktury cestovního
ruchu. Turisté a občané česko-polského
příhraničí budou moci využívat nových
sportovišť, která budou veřejně přístupná a kde budou také probíhat česko-polské sportovní akce, v rámci projektu v letech 2012 a 2013.
Optimalizace hospodaření s vodou
a zlepšení kvality vod v povodí řeky
Metuje v Kladském pomezí výstavbou
kanalizací v okolí měst Chudoby
a Náchoda
19-0-0
Projekt Města Náchoda řeší stavbu gravitační splaškové kanalizace, tlakové splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, přeložku vodovodu, stavbu nové čerpací
stanice a úpravu stávající čerpací stanice v Náchodě místní části Lipí. Kanalizační stoky budou odvádět splaškové vody
z části obce Náchod Lipí a z části obce Náchod Jizbice do nové čerpací stanice, z níž
budou splaškové vody čerpány výtlačným
řádem do stávající kanalizace v obci Lipí,
která je napojena na ČOV Náchod a má
volnou kapacitu. K zajištění odvádění deš-
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ťových vod je navrženo nové potrubí, které bude napojeno na stávající potrubí odvádějící dešťové vody do potoka. V trase
kanalizace dojde v rámci stavby k přeložení vodovodu. Součástí projektu je i výměna čerpadel ve stávající čerpací stanici
splaškových vod na Lipí.
Výstavba a modernizace hasičských
zbrojnic v Kladském pomezí
19-0-0
Projekt spočívá ve vybudování důstojného
zázemí pro činnost městského hasičského
sboru (SDH Náchod). Přemístěním městského hasičského sboru do nových prostor v ulici Palachova se zjednoduší výjezd a dojezdové časy hasební techniky
do všech částí města a opustí se prostory,
které v současné době neodpovídají současným požadavkům, jak z hlediska provozního, tak i z hlediska hygieny práce.
Kromě toho by přemístěním došlo k vyklizení objektu sousedícího s budovou kina
Vesmír, což by v budoucnu napomohlo při
případných stavebních úpravách této budovy. Současně s městským hasičským
sborem by se do nových prostor přestěhovala i městská policie (podlaží určené
pro městskou policii není součástí projektu). V souvislosti s tímto projektem schválili zastupitelé také Dohodu mezi Městem
Náchod a Městem Bystrzyca Kłodzka o navázání mezinárodní spolupráce a partnerských vztahů, na úseku požární ochrany
dobrovolných požárních jednotek obou
měst.
Cyklostezky v Kladském pomezí
– III. etapa
19-0-0
Projekt je na české straně zaměřen na výstavbu cyklostezky v úseku Lipí-Peklo,
čímž dojde k doplnění infrastruktury
cestovního ruchu v turisticky vyhledávané oblasti. Stávající přístupová komunikace bude propojena s rekreačním místem „údolí Metuje a osada Peklo“. Projekt
je dále zaměřen na vybudování přístřešku pro cyklisty na cyklotrase Běloves
–Malé Poříčí. Na stávající cyklotrase není
dostatečné množství odpočívadel pro turisty využívající cyklostezku (in-line bruslaři, cyklisté a chodci).
ZM prohlásilo, že město Náchod zabezpečí ﬁnanční prostředky na realizaci uvedených projektů (tj. realizaci svých subprojektů) po celou dobu trvání projektů.
ZM souhlasilo se spoluﬁ nancováním
projektů ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji svých subprojektů
a dotací z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu.
ZM souhlasilo s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při
realizaci svých subprojektů. Částky jsou
přepočítány v kurzu CZK 23,500/EUR.
ZM souhlasilo s případným navýšením
rozpočtu z důvodu možného posílení české koruny.
ZM schválilo dohody s jednotlivými
partnery o spolupráci na uvedených projektech realizovaných z prostředků Ope-

račního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007–2013.
Majetkoprávní úkony obce
ZM schválilo prodej bytových jednotek
Kladská 362/2, Kostelecká 1829/28, Příkopy 1106/22, Smetanova 812/4 dle zásad
prodeje bytů stávajícím nájemníkům, kteří využili nabídky k prodeji až nyní.
17-0-2
ZM schválilo vyjmutí bytové jednotky
č. 727/1 a č. 727/2 v domě čp. 727 Krámská
ul. Náchod z prodeje bytů. Jedná se o bytové jednotky určené pro imobilní občany.
19-0-0
ZM zamítlo prodej domu čp. 21 v ulici
Broumovské, který není určen k prodeji.
19-0-0
Zřizovací listiny
příspěvkových organizací
18-0-1
ZM schválilo nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných
městem Náchodem. Jedná se o tyto příspěvkové organizace:
mateřské školy – MŠ Vančurova, MŠ Březinova, MŠ Havlíčkova, MŠ Komenského,
MŠ Alšova, MŠ Vítkova, MŠ Myslbekova;
základní školy – ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Komenského, ZŠ Náchod-Plhov, ZŠ Drtinovo
náměstí, ZŠ 1. Máje, ZŠ Pavlišovská
dále Základní umělecká škola J. Falty,
Středisko volného času Déčko, Kino Vesmír, Sportovní zařízení města Náchoda a Městské středisko sociálních služeb
Marie.
Předmětem úpravy znění zřizovacích listin je právní úprava nabývání majetku
příspěvkovými organizacemi a jejich hospodaření s ním.
Smlouvy
o dotacích z rozpočtu města
19-0-1
ZM schválilo smlouvy o poskytnutí dotací na sport. Jedná se o rozdělení ﬁnanční rezervy ve výši 320 tis. Kč dle návrhu
tělovýchovné komise ze dne 20. 10. 2009:
TJ Sokol Staré Město-Náchod – 20 000 Kč
na vodovodní přípojku, TJ Náchod – oddíl šachy – 20 000 Kč na úhradu ztráty při šach. turnaji, TJ Delfín Náchod
– 110 000 Kč na úhradu plaveckého bazénu, HC Náchod – odd. ledního hokeje –
100 000 Kč na úhradu led. plochy zimního stadionu, TJ KRASO Náchod – 50 000 Kč
na úhradu led. plochy zimního stadionu
a BK Náchod – 20 000 Kč na úhradu led.
plochy zimního stadionu
Aktualizace Programu regenerace
MPZ na roky 2010–2013
20-0-0
ZM schválilo aktualizovaný Program
regenerace městské památkové zóny
na roky 2010–2013.
Program byl aktualizován o celkovou obnovu objektu čp. 247 (vnější plášť, okna,
dveře, střecha a interiéry – štuková výzdoba, mramorové nápisové desky, schodiště) a starou radnici (oprava schodiště,
oprava střechy).
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Setkání u příležitosti
památky zesnulých

Kronika
V říjnu byli oddáni
3. 10.
Jindřich Bára
Petra Faltová
Roman Saidl
Klára Tvrdíková
16. 10.
Josef Hejcman
Hana Topolnická
30. 10.
Karel Dostál
Kristina Lakatošová

Hradec Králové
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod

Karolína Gyurácsová
Vladimír Smola

I N V E S T I C E
J E

D O

R O Z V O J E

S P O L U F I N A N C O V Á N
A

S T Á T N Í M

V Z D  L Á V Á N Í

E V R O P S K Ý M

R O Z P O  T E M

 E S K É

15. 10.
17. 10.
20. 10.
22. 10.

31. 10.

Projekt EU podpořen
P R O J E K T

11. 10.
13. 10.
14. 10.

26. 10.
27. 10.
28. 10.
30. 10.

V říjnu se narodili
3. 10.

6. 10.
10. 10.

S O C I Á L N Í M

F O N D E M

R E P U B L I K Y

Pedagogicko-psychologická poradna v Náchodě se připravuje na realizaci
projektu, který byl podán v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt pod názvem
„Vzdělávání pedagogů v metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování“
byl schválen a ﬁnančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Projekt je určen pedagogům základních a mateřských škol náchodského
okresu. Jeho cílem je seznámit pedagogy
s metodou instrumentálního obohacení,
jehož autorem je prof. Reuven Feuerstein,
a která se s úspěchem využívá po celém
světě.
Podstatou metody instrumentálního
obohacení je především rozvoj dovedností
a schopností dítěte, rozvoj myšlení, slovní
zásoby, vyjadřování, plánování činnosti,
vytváření strategií a postupů. Angažovaný učitel tímto způsobem zprostředkovává dětem zkušenosti a umožňuje jim lépe
se orientovat nejenom ve školních dovednostech, které rozvíjí, ale i v běžných životních situacích.
V průběhu ledna až března 2010 proběhne fáze proškolení 40 vybraných pedagogů v metodě. Následně od dalšího
školního roku začnou učitelé metodu využívat v přímé práci s dětmi. Zároveň budou probíhat supervizní setkání s lektory
PPP, kteří s metodou již dlouhodobě pra-

Eliška Roudná
Šimon Laštovic
Natali Císařová
Jan Bezděk
Zuzana Jirásková
Marek Martinec
Jan Vejnar
Martin Balcar
Eliška Řezníčková
Matyas Kováč
Viktor Souček
Václav Podškubka
Jonáš Suk
Marek Bauer
Tereza Krtičková
Matyáš Nývlt
Dominik Manych
Anna Škorpilová

cují v rámci skupinových i individuálních
programů nabízených poradnou.
Věříme, že projekt přinese pedagogům
nejen profesní a osobní obohacení, ale zároveň i umožní školám nabídnout svým
žákům nový přístup ve vzdělávání.
H. Plachtová, M. Švecová za PPP Náchod

2. listopadu 2009 v den Památky zesnulých se v nové obřadní síni náchodského
hřbitova konalo setkání občanů organizované komisí městského úřadu a Místní organizací Spolku přátel žehu Náchod.
Krátkým projevem oslovil přítomné
místostarosta Náchoda ing. Jaroslav Rohulán. Součástí programu bylo vystoupení pěveckého sboru Hron vedeného sbormistrem ing. Vl. Čejpem a vystoupení
obřadní hudby pana Nývlta ze Rtyně.
Před a po vlastním programu zahrála ještě malá dechová hudba před obřadní síní. Setkání se vydařilo a splnilo svůj
účel, za což patří dík všem účastníkům
a zvláště účinkujícím i organizátorům.
Za zmínku stojí i to, že město Náchod
udržuje hřbitov v dobrém stavu, což přispívá k větší důstojnosti tohoto místa i samotných vzpomínek.
Josef Jeništa

Neplaťte víc, než je nutné!!!

Občanské sdružení sociálních a finančních
poraden s krajskou radou Svazu důchodců
zahajuje bezplatnou sociálně-ﬁnanční poradnu
Kdo může poradnu využívat?
průkazů ZTP, ZTP/P, TP
* držitelé
senioři, sociálně slabší rodiny *
*
*
* rodiny s dětmi * nezaměstnaní * ostatní klienti *

Co nabízíme?
informace a pomoc při sjednávání slev
– dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
– služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10–20 %
– pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10–20 %
(ZTP, ZTP-P u vybraných pojišťoven)
– pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
– pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
zajištění ﬁnancí na pohřebné – program Pieta
prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci
s možným dopadem na slabší sociální skupiny
vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování se slevou až 50 %
od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM
nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
kurzy ﬁnanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

Kontaktní místo:
Hradec Králové: Všehrdova 194, čtvrtek 10.30–12.30 hod.
telefon: 518 321 861, 739 623 273,
e-mail: ﬁnancniporadna@seznam.cz, www.socﬁnporadnycr.cz

*
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Vánoční trhy
plhovské školy
Žáci, učitelé a vychovatelky ZŠ Náchod-Plhov Vás zvou na vánoční prodejní trhy,
které se uskuteční v sobotu 12. prosince na Karlově náměstí v Náchodě v době
od 9 do 12 hodin.
Děti budou prezentovat různé výtvarné
techniky – paličkování, tisk na textil, vyšívání, aranžování, keramiku, malování
a pečení cukroví. Na trzích můžete koupit
originální vánoční přání, dárečky z keramiky a dalších materiálů.

Pozvání do školy na břehu Metuje
Den otevřených dveří v ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí proběhne ve čtvrtek dne
10. prosince 2009. Zájemci z řad rodičů
a ostatní veřejnosti mohou v dopoledních
hodinách od 8 do 12 hod. navštívit vyučování v jednotlivých třídách a prohlédnout si zrenovovanou školní budovu.
Přijďte vysvobodit zakletou princeznu!
Rodiče s předškoláky pak srdečně zveme na zábavné pohádkové odpoledne.
Od 15 do 17 hodin bude na budoucí prvňáčky netrpělivě čekat zakletá princezna.
Děti ji vysvobodí splněním jednoduchých
úkolů, při kterých si procvičí jemnou motoriku, paměť, početní znalosti, orientaci v prostoru, pozornost, postřeh, znalost
tvarů a barev, smysl pro rytmus, intonaci známé písničky, rychlost, obratnost
a fyzickou zdatnost. Ke zdárným výkonům jim již nyní přejeme hodně úspěchů
a na jejich návštěvu se všichni těšíme.
Učitelé a žáci ZŠ Náchod, Drt. náměstí

Podzimní projekty ve škole
Žáci ze ZŠ na Drtinově náměstí prožívají podzim ve znamení projektů. Školní
družina zahájila projektové dny již v září
tradiční Bramboriádou. Odpoledne plné

bramborových soutěží a her ukončila
charakteristická vůně pečených brambor
a podzimních ohýnků.
Noví prvňáčci prožili svůj projektový
den s jablky. Matematikou, literární, hudební a výtvarnou výchovou je celé dopoledne provázela malá červená jablíčka.
Pohádkovému zlatému jablku svěřovali
svá tajná přání v komunitním kruhu. Řízeným rozhovorem se uvolnili a bez ostychu hovořili o svých pocitech prožívaných
v nepříjemných životních situacích. Dopoledne plné emocí a citových prožitků
bylo zakončeno výtvarnou prací s použitím jablkových tiskátek.
Žáci třetích ročníků pracovali na projektu „Máme rádi zvířata“. V ZOO ve Dvoře Králové se kromě prohlídky zahrady
zúčastnili besedy se zoolektorem na téma
poznávání zvířat z blízka. V tělocvičně
školy si prohlédli ukázky živých exemplářů hadů. Zvířata je provázela po celý
týden i v dalších předmětech např. v pracovních činnostech, hudební a výtvarné
výchově. V současné době chystají své talismany na „Protismolný den“ páťáci. Přejeme jim hodně štěstí, ať se připravovaný
projekt vydaří!

Velký úspěch akordeonů ZUŠ Náchod v Praze

Základní umělecká škola
J. Falty Náchod
Občanské sdružení při ZUŠ
a Beránek Náchod, a. s., pořádají

KONCERT
VÁNOČNÍ HRA S JESLIČKAMI
Úterý 15. 12. 2009 v 17.00 hodin
Městské divadlo dr. J. Čížka v Náchodě
vstupné 40 Kč
Zveme všechny příznivce hudby a tance!!!

Ve dnech 29. 10. – 1. 11. 2009 se konal
mezinárodní soutěžní festival IV. Pražské dny harmoniky. Ve třech kategoriích (akordeonové soubory, akordeonové
orchestry – mládež a akordeonové orchestry – dospělí) vystoupilo celkem devět souborů. Akordeonový orchestr Musica harmonica ZUŠ Náchod v kategorii
mládež zahrál tento program: A. L. Webber-Fantom opery, A. Götz-Rhapsodia Andalusia, John Lennon/Paul McCartney-Beatles-směs.
Výsledkem bylo zatím naše nejlepší ohodnocení – druhé místo a stříbrné pásmo, které udělila odborná porota
ve složení: Mgr. Ladislav Horák-umělecký ředitel Evropského soutěžního festi-

valu v Praze a vedoucí akordeonového
odd. Konzervatoře v Praze, dále členové Jan Průcha – bývalý sólista a profesor
konzervatoře a Miroslav Košnár ze Slovenska – bývalý pedagog a dnes hlavně
skladatel, mnoho let člen mezinárodních
porot CMA.
Našeho ocenění si velmi vážíme, neboť
hodnocení je velmi přísné a jsme rádi, že
orchestr Musica harmonica má vzestupnou tendenci a mladí muzikanti se svým
dirigentem a učitelem Jaroslavem Kubečkem s chutí studují nový moderní repertoár předních skladatelů a interpretů 20.
století, včetně těch současných. Přejeme
si, aby tento trend vydržel co nejdéle.
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Nové vydání Škvoreckého Zbabělců
V říjnu vyšlo nové, tentokrát kritické
vydání Zbabělců Josefa Škvoreckého. Vyšlo
ve dvou svazcích jako 35. díl spisů, které nyní vydává nakladatelství Books and
Cards (Praha 2009). V prvním svazku je
původní text Zbabělců, jak jej Josef Škvorecký napsal v letech 1948–49 na více
než tisíci stránkách třinácti nelinkovaných „školních“ sešitů. Při přípravě textu
byl brán v úvahu i strojopis knihy, který

vznikal brzy po dokončení rukopisu. Rukopis i strojopis byly dlouho pokládány
za ztracené. Editor Michael Špirit z nich
vycházel při přípravě tohoto vskutku záslužného vydání. Poznáváme z něj kvalitu původního textu, který vznikl deset
let před prvním vydáním. Kniha je doplněna 34 kresbami – ilustracemi autorova
náchodského přítele, prof. Bohumíra Španiela. Ty vznikaly po prvním knižním vydání, tedy už před půl stoletím, a jsou tu
přetištěny v úplnosti poprvé.
Druhý svazek tohoto vydání tvoří podrobné komentáře Michaela Špirita k úpravám textu, které byly autorem
provedeny v průběhu přípravy prvního
vydání (1958), často podle pokynů redaktorů nakladatelství (a možná i cenzury),
i úpravy provedené autorem pro vydání druhé (1964). Editor se věnuje i autorovu jazyku a snáší vše další, co lze zjistit ke vzniku románu a vývoji jeho textu.
Odvedl opravdu práci po všech stránkách
nesmírně náročnou, zvládl ji vskutku odpovědně, kvalitně. Zájemci mají konečně,
šedesát let od vzniku, úplnou představu
o původní podobě díla i o autorově další
práci na něm.
Josefu Škvoreckému k nedávným 85.
narozeninám, ale i všem jeho ctitelům,
zejména „doma“ v Náchodě, se nemohlo
dostat významnějšího dárku.
(AF)

Prosincový jubilant Jindřich Roubíček
Začátkem prosince se dožívá půlkulatého výročí 75 let Jindřich Roubíček, jedna
z výrazných osobností náchodského kulturního života. Není právě obvyklé, aby
se jeden člověk dokázal úspěšně uplatnit v několika rozdílných oblastech umění. Jindřich Roubíček se však díky svému
všestrannému talentu a mimořádné píli
stal výtvarníkem, sochařem, restaurátorem, ale i muzikantem, dirigentem a hudebním skladatelem. Jako výtvarník je
v Náchodě podepsán pod mnoha restaurovanými uměleckými památkami a jako
autor vlastních sochařských prací. Vytvořil například busty Slávy Vorlové nebo Au-

gustina Ptáčka. Spojení jeho výtvarného
díla s hudebními osobnostmi není náhodné. Hudba je jeho velkou životní láskou
i zájmem, v ní dosáhl největších úspěchů
a tolik potřebného pocitu vlastní smysluplné seberealizace. Jen stručný výčet
hlavních aktivit mluví za mnohé. V roce
1970 inicioval a podílel se na založení festivalu neprofesionálních komorních sdružení Camerata Nova Náchod, jenž každoročně probíhá v řadě míst Kladského
pomezí. V návaznosti na něj vytvořil roku
1972 v Náchodě Komorní orchestr Slávy
Vorlové, který pod jeho taktovkou dosahuje vysoké umělecké úrovně a pravidelně uvádí obnovené premiéry starých zapomenutých skladeb, za jejichž objevením
a znovuoživením rovněž stojí dnešní jubilant. Roubíčkův přínos v oboru neprofesionálních hudebních aktivit ocenilo v roce
2002 i Ministerstvo kultury ČR udělením
zvláštní ceny, přičemž kulturní cenu města Náchoda získal již o čtyři roky dříve.
Na závěr popřejme Jindřichu Roubíčkovi
(a tak trochu i sobě), aby mu jeho inspirace, elán a síly vydržely ještě mnoho dalších let a abychom se mohli ještě dlouho
společně setkávat na koncertech i při jiných příležitostech, jimiž obohacuje kulturní život ve městě.
(lb)

Prosincová výročí
Dne 26. 12. se dožívá pětaosmdesátky
čestný občan Náchoda, hudební skladatel
Jaroslav Celba, autor hudby nejen k řadě
večerníčků, ale např. i Náchodské mše vánoční, kterou složil pro své rodné město,
jeden z hrdinů Zbabělců a dalších knih
Josefa Škvoreckého. – V pátek 4. 12. dovrší pětasedmdesátku Jindřich Roubíček,
umělecký vedoucí Komorního orchestru
Slávy Vorlové, spoluorganizátor festivalů
Camerata nova Náchod, ale také významný výtvarník – kamenosochař a restaurátor, jemuž vděčíme za obnovu četných sochařských památek nejen v našem městě.
Oběma přejeme ještě hodně dobrých let
a mnoho uměleckých úspěchů.
Nedožité 80. narozeniny doc. PhDr. Stanislava Másla, jazykovědce a literárního historika, profesora zdejšího gymnázia, připadají na 30. 12. V tentýž den
v roce 1859 se narodil hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster, tvůrce desítek hojně zpívaných skladeb pro pěvecké
sbory, čestný člen pěveckého sboru Hron.
Dlouho se u nás vzpomínalo na jeho pobyt v Bělovsi v létě 1945. Na 9. 12. připadá 65. výročí úmrtí hudebního skladatele
Václava Marela. Mládí prožil v Náchodě a absolvoval zde i gymnázium. Složil např. Náchodské písničky, cyklus jeho
symfonických básní Můj kraj tvoří části
Opočen, Ratibořice, Náchod a Hory. Dne
26. 12. 1944 zemřel MUDr. František Skácelík. V době první světové války působil
v Náchodě, byl přítelem F. X. Šaldy a Růženy Svobodové, je autorem několika knížek, v Krásných setkáních píše i o svém
zdejším působení. O deset let později, 29.
12. 1954 zemřel architekt Alois Čenský,
který projektoval naše Městské divadlo
– Beránek, ale i Vinohradské divadlo nebo
Národní dům na Smíchově. O Vánocích
1969 skončil život hudebního skladatele,
písničkáře, spolutvůrce divadla Semafor
JUDr. Jiřího Šlitra. (Gymnázium studoval
v Rychnově nad Kněžnou.)
Dne 6. 12. 1774 vydala císařovna Marie
Terezie školní řád pro rakouské i české
země, v němž byla zakotvena povinná
školní docházka (pro děti od 6 do 12 let).
Díky tomu byla u nás záhy odstraněna negramotnost.
Nakonec připomeňme události v prosinci 1989: 3. 12. byla jmenována rekonstruovaná čs. federální vláda v čele s L. Adamcem, 10. 12. prezident G. Husák jmenoval
vládu „národního porozumění“ v čele
s M. Čalfou a vzápětí (tentýž den) odstoupil. (Nová česká vláda byla jmenována
5. 12., slovenská 12. 12.) Dne 11. 12. se OF
deﬁnovalo jako politické hnutí a rozhodlo
se jít do voleb s vlastní kandidátkou. Dne
28. 12. byl zvolen předsedou Federálního
shromáždění ČSSR A. Dubček a den na to
prezidentem republiky V. Havel.
(AF)
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Náchodské hostince, hotely a vinárny
11. Na Starém Městě

S

taré Město, jehož předchůdcem byla strážní osada, mimochodem místo nejstaršího osídlení v náchodském údolí, bylo
dlouho samostatnou obcí, ke které patřila i osada Bražec.
V roce 1924 však bylo Staré Město připojeno k Náchodu jako osada a od roku 1941 se stalo jeho přímou součástí. Z tohoto důvodu zahrnujeme i staroměstské hospody, a že jich nebylo málo,
do našeho seriálu.
Hned pod Vysokovským kopcem stála zájezdní hospoda
Na rybárně. Její majitel Eduard Antoš provozoval také řeznictví
a v sádkách choval kapry na prodej. Hostinec byl pověstný dobrou kuchyní a Náchoďáci tam rádi v neděli chodívali procházkou
na oběd. Jinak však byli nejčastějšími hosty vozkové, jak ostatně napovídá označení „zájezdní“. Pohostinství je v modernizované a zvětšené budově stále, navíc rozšířeno o hotelové služby
pod názvem Hotel Jindřich.
Hostinec U Stříbrného potoka byl ve Starém Městě největším.
Byl zde i kuželník a divadelní sál, kde se hrálo ochotnické divadlo (staroměstský spolek divadelních ochotníků Kolár a ve třicátých letech také náchodská avantgardní Mladá scéna) a konaly
se taneční zábavy. Pravidelně tu také hostovalo loutkové divadlo
Matěje Kopeckého. V hostinci, který byl původně majetkem rodiny Schaumburg-Lippe, se točilo pivo z panského pivovaru v České Skalici. Po zrušení hostince sídlil v objektu Bytový podnik
a před nedávnem zde byl pod staronovým názvem otevřen bar.
Další zájezdní hostinec na Starém Městě často střídal názvy
podle toho, jak se měnili jeho majitelé. Nejprve U Ruferů podle
Jana Rufera, později U Tomků podle Václava Tomka. Další majitel František Vintr přistavěl jedno patro a ubytovacímu hostinci

se začalo říkat U Vintrů. Z druhé poloviny 20. století známe ještě název Pod zastávkou a dnes je zde po další přestavbě a modernizaci Hotel Hynek.
Přímo naproti přes ulici na rohu bývalé Hřbitovní ulice (dnes
U Zastávky) byl další hostinec U Škodů. Později se tu říkalo podle nového majitele U Zelených, posledním provozovatelem byl
hostinský Josef Krušina. Restaurační podnik měl díky své poloze
oproti ostatním jednu zvláštnost. Nejčastějšími hosty byli účastníci pohřbů, kteří se zde zastavovali při návratu ze staroměstského hřbitova na malé občerstvení nebo zapíjet smutek Dnes je
v domě prodejna pekařství a původní vstup z nároží je zazděn.
Již jen výčtem si ještě připomeneme hostinec Na Skalce, Pod horou a Pod lipami, výčep piva býval svého času i v budově nádražní zastávky. Většina hostinských jak v Náchodě, tak ve Starém Městě, dbala o reklamu. Kromě inzerátů v novinách o tom
svědčí i dobové pohlednice, z nichž některé dnes uveřejňujeme.
Závěrem seriálu bych chtěla poděkovat všem, kteří se mi
v průběhu roku ozvali s doplňky, opravami nebo připomínkami,
a zároveň bych chtěla všechny čtenáře požádat o jejich vlastní
vzpomínky nebo tradované informace a příběhy, případně o upozornění na obrazové či jiné materiály, týkající se náchodských
hostinských podniků nejrůznějšího typu. Chystám totiž o nich
knížku, protože do zpravodaje se ani zdaleka vše nevešlo. Zcela
nakonec ještě technická poznámka. Nezapomněla jsem na Běloves, ale o tamních hospodách se můžete dočíst hodně ve vzpomínkách Antonína Samka. Na vymezený prostor ve zpravodaji
se i bez nich na všechny „hospody“ nedostalo.
Mgr. Lydia Baštecká
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Oznamujeme,

Poslední možnost

odkoupení městských bytů nájemníky
Rozhodnutím Zastupitelstva města
Náchoda z 19. října 2009 bude stávajícím nájemníkům v domech určených
k prodeji, jejichž seznam je dále uveden a kteří splňují podmínky pro tento prodej (tj. Město Náchod vůči nim
nemá žádné pohledávky) umožněno
koupit byt za zvýhodněných podmínek pokud o to požádají nejpozději do
30. 12. 2009 a zároveň, že k uzavření
kupní smlouvy a k úhradě kupní ceny
(resp. její části ve výši nejméně 40 % při
prodeji bytu na splátky) dojde nejpozději do 30. 4. 2010. V případě nedodržení i jedné z uvedených lhůt budou byty
prodávány již za ceny tržní.
čp. 1971 Bílá, čp. 1973 a 1974 Bílá,
čp. 1958, 1959 a 1960 Bílá,
čp. 1541 Bílkova,
čp. 1671, 1672, 1674,
1675 a 1676 Běloveská, čp. 1771
a 1775 Běloveská, čp. 1115 Havlíčkova,
čp. 790 Husovo nám., čp. 86
a 87 Jugoslávská, čp. 801
a 802 Janáčkova,

čp. 1537 a 1538 Jugoslávská,
čp. 362 Kladská,
čp. 276 a 277 Komenského,
čp. 610 Komenského,
čp. 1508 Komenského,
čp. 1420 Komenského,
čp. 1828 Kostelecká,
čp. 1829 Kostelecká,
čp. 119 a120 Myslbekova,
čp. 528 Nerudova, čp. 1338 Nerudova,
čp. 1339 Nerudova,
čp. 656 Němcové, čp. 929 Němcové,
čp. 676 Raisova, čp. 803 Raisova,
čp. 812 Smetanova,
čp. 682 Pražská, čp. 683 Pražská, čp. 783
Pražská, čp. 1072 Pražská,
čp. 1525 a 1526 Pražská,
čp. 1527 a 1528 Pražská,
čp. 1532 Pražská, čp. 1550 Pražská,
čp. 1104 Příkopy,
čp. 1953, 1954 a 1955 Zelená,
Se zněním celých Zásad prodeje bytů
se lze seznámit na Odboru správy majetku a ﬁnancování a elektronické úřední desce MěÚ Náchod.

že v měsíci prosinci 2009 dochází k přestěhování Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Náchod z I. poschodí do II. poschodí v objektu Palachova ul. 1303 (sídlí
zde také okresní soud). Odbor sociálních
věcí poskytuje zejména sociální dávky pro
zdravotně postižené, příspěvek na péči,
dávky pomoci v hmotné nouzi a pomoc
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
a prevence.
Bc. Pavel Schuma, vedoucí odboru SVZ
Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek
31. prosince 2009 bude Městský úřad
v Náchodě uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Informace
o omezení provozu
odboru Obecní živnostenský úřad Náchod
Městský úřad Náchod, odbor Obecní
živnostenský úřad informuje, že dne 11.
prosince 2009 (pátek) bude činnost odboru omezena z důvodu odstávky počítačového programu centrálního živnostenského rejstříku. Děkujeme za pochopení.
Ing. Martin Imlauf, vedoucí odboru

Nová virtuální prohlídka
evropského města Náchod-Kudowa Zdroj
Na internetových stránkách města Náchoda www.mestonachod.cz byla spuštěna nová virtuální prohlídka zajímavých míst v Náchodě, ve měste Kudowa
Zdroj a blízkém okolí obou měst. Na rozdíl
od předchozí verze, zde byly použity nové
technologie, které umožňují návštěvníkovi libovolný pohled všemi směry, přibližování či oddalování objektů nebo automatické procházení ze snímku do další
lokace. Některé snímky ukazují místa netradičně, doslova z ptačího pohledu. Jedná se o startovací verzi, která bude po-

stupně doplňována. Součástí budou také
letecké snímky.
Virtuální prohlídka je výstupem českopolského projektu „Internetová prezentace evropského města Náchod-Kudowa
Zdrój“, který je spoluﬁ nancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Vzniká ve spolupráci s panem Martinem Hrdličkou z ﬁrmy Virtual
Panorama.
Projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Poděkování
za vánoční strom
Vánočním stromem pro letošní advent
v Náchodě je krásná jedle. Jako každý rok
je umístěná na Masarykově náměstí před
radnicí, kam byla po pokácení za pomoci
jeřábu dopravena ze Starého Města nad
Metují. Zde rostla v úzké proluce mezi
rodinnými domy, kde pro ni nebylo dost
místa a pro své okolí začala být již nebezpečná. Město Náchod děkuje touto cestou
paní Monice Vikové, která pro účely vánoční výzdoby náchodského náměstí tuto
jedli darovala.
Za správu městské zeleně
Richard Hrachový
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Ještě o starém náchodském hřbitově
Pro mnohé Náchoďany byla zřejmě informace o historickém
židovském hřbitově, uveřejněná v letním čísle Zpravodaje, docela nová. Park na Hamrech, kde vesele pobíhají školní děti, kam
chodí páníčkové a paničky venčit své pejsky a kde se také daří
vandalům (viz např. rozbité lavičky, polámané zábradlí), je místo pietní. Pod zmohutnělými stromy, nasázenými už před mnoha lety, pod zeleným trávníkem se ukrývají v několika vrstvách
hroby bývalých židovských obyvatel Náchoda a nejbližšího okolí.
Ty nejstarší lze datovat až ke sklonku 15. století! Bohužel staré
i ty nové náhrobky byly zničeny v době německé okupace za druhé světové války, devastace se nezastavila ani u objektu bývalého židovského obřadního domu, který ke hřbitovu těsně přiléhá.
Po zániku židovské náboženské obce se již v Náchodě nikdo
o tyto objekty nestaral. Byl zde upraven park, do trávníku umístěn malý kámen s nápisem, připomínajícím historii tohoto místa.
V době restitucí získala nemovitosti zpět Pražská židovská obec,
která je dosud jediným majitelem, správu židovských majetků
zajišťuje společnost MATANA. Už od roku 1992, kdy jsme vzpomínali 50. výročí deportace náchodských židů do Terezína, byla
projevována snaha o zlepšení stavu bývalého hřbitova a domku, podstatě jediné památky na významnou židovskou komunitu v Náchodě. Intenzívní jednání probíhá až v posledních letech,
v roce 2006 jednali představitelé města s nejvyššími představiteli PŽO v Praze a byla dohodnuta koncepce obnovy. Následovala
další jednání s vedoucími MATANy, která pokračují v r. 2007 až

do současnosti, poslední jednání probíhalo v Náchodě 1. října. Je
zpracován architektonický projekt na obnovu obřadního domu
a hřbitova, na možných stavebních úpravách se podílí odbor výstavby, který vychází vstříc všem jednáním. Bohužel, čeho se nedostává, jsou ﬁnanční prostředky. Pražská židovská obec zadala
žádosti o granty u domácích i zahraničních institucí (žádostem
nebylo vyhověno), byli osloveni i potomci náchodských občanů,
žijící v cizině, z nich přispěl pouze MUDr. Lewith z Anglie. Město
Náchod počítalo i s určitými zárukami v případných grantových
žádostech, bohužel ani nedávné jednání na krajském úřadě nepřineslo tolik potřebné ﬁnanční prostředky. Město samo má velmi omezené možnosti zasahovat do práv cizího majetku, i když
by to bylo v zájmu zlepšení prostředí města. Není nám naprosto lhostejný stav devastovaného objektu a zanedbaného parku,
tedy bývalého hřbitova. I ten už velmi poničený pomníček musel být nyní uschován v depozitářích regionálního muzea, aby
se vůbec zachoval a případně opravil.
Prosíme každého, komu není současný stav bývalého židovského hřbitova lhostejný, pomoci hledat cesty k nápravě. Pomůžete i tím, když vysvětlíte svým spoluobčanům, aby nenechali
po hřbitově pobíhat psy, nebo zabráníte pubertální mládeži v ničivých a nevhodných aktivitách. Nelze spoléhat jen na výstražné tabulky, na hlídky městské policie, musíme se snažit všichni,
aby se naše město nemuselo za některé své části stydět.
Mgr. Věra Vlčková, Ing. Jaroslav Rohulán

Skřivánci
Jiráskova gymnázia
vyrážejí do Slovinska
Vokálně-instrumentální soubor Skřivánci, složený ze studentů Jiráskova gymnázia, po více než půlročním vyjednávání, v polovině prosince zamíří do slovinského města Cereklje na Gorenskem. Důvodem je navázání partnerství s tamním pěveckým
sborem ze školy Davorina Jenka. Po úvodním „oťukávání“ na dálku se oba soubory dohodly na výměnné spolupráci. Proto tedy
Skřivánci už v září začali připravovat vánoční repertoár, kterým
ve Slovinsku přiblíží české hudební Vánoce. V programu je také
zařazena slovinská koleda „Kaj sa vam zdi“, kterou dirigent souboru prof. Milan Poutník upravil rovněž pro instrumentální část
souboru a kterou připravujeme pro společný slovinský koncert
v Cereklje. Stejně tak si tamní soubor dal za úkol připravit námi
vybranou českou koledu.
Pokud vše půjde podle domluveného plánu, měli by naši slovinští přátelé zavítat na oplátku také k nám. Na přelomu měsíců května a června příštího roku je, doufejme, budeme moci
pohostit v Náchodě. V plánu jsou společné koncerty v rámci festivalu Camerata nova Náchod a pokračování započaté hudební
spolupráce.
Velmi rádi bychom upřímně poděkovali Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda, Nadačnímu fondu Zdeňky Horníkové, paní Editě Rozinkové a také Nadaci Jiráskova gymnázia, kteří nám poskytli nemalé ﬁnanční prostředky, tím nám umožnili
vycestovat do Slovinska. Výrazně nás tím také motivovali pro
další práci.
Po návratu z cest čeká Skřivánky ještě tradiční vánoční koncert, který jsme letos nazvali „SYN BOŽÍ SE NÁM NARODIL“. Srdečně Vás všechny zveme do Galerie výtvarných umění – zámecké jízdárny dne 22. prosince 2009 od 18.00. Budeme se na Vás
těšit a snad Vám také zpříjemníme vrcholící a mnohdy hektický vánoční čas.
Lucie Peterková

Vánoční koncert v Husově sboru 17. 12. 2008
Foto: Ing. Vlastislav Balcar
www.skrivanci.estranky.cz
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Vánoční besídka ARCHY
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa Náchod zve rodiče a přátelé na
Vánoční besídku, která proběhne 22. 12.
2009 v prostorách klubu Archa (Komenského 577) od 17.00 do 19.00 hodin.

Program a občerstvení pro Vás připraví
klienti a pracovníci Archy. V úvodu besídky proběhne prezentace Archy a promítání fotek z různých akcí, kterých se Archa
účastnila. Jako první vystoupí skupinka žabiček se svým zpěvem. V 17.40 nám
menší děti ze spřáteleného Klubu Loďka
zahrají divadélko. Krev všech přítomných
určitě rozproudí taneční vystoupení skupiny děvčat a akrobatický break dance od
borců ze Šafr breakers. Poté Vás zveme
na malé občerstvení a na Karaoke party
– zpěv rodičů s dětmi tu dlouho nebyl. Těšíme se na Vás.
Anka Žďárská

Mikuláš na Lipí

Srdečně zveme všechny děti, rodiče
i prarodiče do hospůdky na Lipí, kde
bude v sobotu 5. 12. 2009 opět nadělovat zaručeně pravý svatý Mikuláš!
Program:
16.00 – Mikulášská nadílka – děti mohou
přijít v kostýmech andělů a čertů, čeká je
sladká odměna!
17.00 – Loutkové představení „Štika patří na pekáč“ sehraje náchodská loutková
scéna „Dětem pro radost“
S sebou: rodiče – nadílku pro své děti se
jmenovkou, děti – básničku nebo písničku pro sv. Mikuláše.
Těšíme se na Vás.
Občanské sdružení Lipový list, SDH Lipí,
knihovna Lipí, lipské mamky,
všichni lipští nadšenci
a samozřejmě svatý Mikuláš!

Město Náchod vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení nájemních bytů v Náchodě formou obálkové metody
Pražská čp. 236 – volný byt č. 3, vel. 1+2 ve 2. NP o výměře 70,5 m²
Na Vyšehradě čp. 67 – volný byt č. 4, vel. 1+2 v 2. NP o výměře 58,52 m²
Francouzská čp. 349 – volný byt č. 4, vel. 1+1 ve 2. NP o výměře 34,75 m²
Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu
šesti měsíců se závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce
bude řádně plnit své povinnosti ze smlouvy vyplývající.
Přidělení bytů do nájmu bude uskutečněno obálkovou metodou za následujících podmínek:
Byt č. 3/čp. 236 – min. výše nájem. 51,60 Kč/m2, uzavření kauční smlouvy na 25 000 Kč
Byt č. 4/čp. 67 – min. výše nájem. 51,60 Kč/m2, uzavření kauční smlouvy na 25 000 Kč
Byt č. 4/čp. 349 – min. výše nájem. 50,13 Kč/m2, uzavření kauční smlouvy na 20 000 Kč
Výběrového řízení se mohou zúčastnit občané států EU starší 18 let, kteří mají trvalý pobyt na území města Náchoda nepřetržitě po dobu posledních pěti let nebo mají
zaměstnání na území města Náchoda po dobu nejméně jednoho roku. Další podmínky, které musí zájemce splňovat, najdete na www.mestonachod.cz. Splnění podmínek
osvědčují zájemci čestným prohlášením.
Základním kritériem pro posuzování nabídek je především výše nájemného, doložení schopnosti nájemné platit. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně upřesnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení zrušit.
Termín ukončení přihlášek do výběrového řízení: 18. 12. 2009 do 13.00 hod.
Oznámení výsledku vybraným zájemcům: 31. 12. 2009
Přihlášku do výběrového řízení je třeba doručit v uzavřené obálce v určeném termínu na adresu Město Náchod, odbor správy majetku a ﬁnancování, bytové oddělení.
Obálku v levé horním rohu označit podle vybraného bytu a poznámkou NEOTVÍRAT.

Panenky budou opět
zachraňovat životy dětí!
Český rozhlas Hradec Králové vyhlašuje v těchto dnech pátý ročník soutěže Miss panenka. Děti ze základních
a středních škol v Královéhradeckém kraji mají opět možnost šít panenky podle
zadaných pravidel a soutěžit o to, která
bude nejkrásnější. Hlavním smyslem celé
akce, která navazuje na projekt organizace UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš
život dítěte“, je za každou ručně vyrobenou panenku v hodnotě šestiset korun
koupit očkovací vakcíny pro děti v rozvojových zemích.
Matematika je v tomto případě jednoduchá: 1 panenka = život 1 dítěte v rozvojové zemi. Někdo si panenku rád koupí,
jiný ji rád ušije a Českému rozhlasu Hradec Králové se díky velkému zájmu dětí
a učitelů ve východočeských školách podařilo v předchozích ročnících předat
UNICEFu přes tři a půl tisíce panenek.
Doufáme, že i letošní ročník bude
úspěšný a že se nám všem podaří zachránit další děti v rozvojových zemích.
Soňa Neubauerová Marketing a PR
Český rozhlas Hradec Králové

Srdečně Vás zveme na pořad
P. Mgr. Jana LINHARTA

„Bretaň – dcera oceánu“
– pásmo diapozitivů, vyprávění a hudby
o cyklo-pouti po západě Francie,
která se koná
ve středu 30. 12. 2009 od 17.00 hod.
v přednáškovém sále Městského
divadla Dr. Josefa Čížka
K dispozici bude hlídaná šatna
a ozvučení sálu. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zve MO KDU-ČSL Náchod.

Město Náchod a Ekumenická rada církví
Vás zvou na tradiční

A DVENTNÍ SETKÁNÍ
u vánočního stromu na Masarykově náměstí

1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
neděle 29. listopadu 2009 v 17 hodin
v programu účinkují
Církev římskokatolická a Církví adventistů sedmého dne

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
neděle 6. prosince 2009 v 17 hodin
v programu účinkuje
Církev bratrská

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
neděle 13. prosince 2009 v 17 hodin
v programu účinkuje
Církev československá husitská a Církev českobratrská evangelická

4. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
neděle 20. prosince v 19 hodin

XX. SVOBODNÝ ADVENT
„Přišel a zvěstoval mír…“
komponovaný pořad náchodských církví
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na podporu
Domova sv. Anny pro matky s dětmi v Náchodě

prosinec 2009
CHCETE MÍT JISTOTU
PERSPEKTIVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ?
LÁKÁ VÁS PRACOVAT
JAKOZDRAVOTNÍ SESTRA?
CHCETE STUDOVAT MEDICÍNU
NEBO FARMACII?
Na naší zdravotnické škole Vás připravíme jak na práci středního
zdravotnického pracovníka, tak na studium na vysoké škole!
Pro školní rok 2010/11 otvíráme v denním studiu pro absolventy základních škol čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT a ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM.
Informace o zaměření oborů studia, uplatnění našich absolventů
a možnostech dalšího vzdělávání v oboru najdete na našich webových stránkách www.szstrutnov.cz. Na oba obory budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, pouze na základě výsledků ze základní školy.
Zveme Vás také na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pátek
4. prosince od 15 do 18 hodin a v sobotu 9. ledna od 9 do 12
hodin v budově VOŠZ a SZŠ Trutnov, Procházkova 303.

REKLAMA
Stední škola hotelnictví a podnikání
SMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz
PRACOVIŠT HRONOV
apkova 193
549 31 HRONOV
Tel:
491 483 104, 491 483 809
Mobil::
602 163 890
Fax:
491 482 490
e-mail:
skola@hshronov.cz
PRACOVIŠT VRCHLABÍ
Komenského 616
543 01 VRCHLABÍ
Tel. a fax:
499 429 149
Mobil:
724 984 585
e-mail:
hladikova@hshronov.cz
OBORY VZDLÁNÍ S MATURITOU
y Hotelnictví
y Cestovní ruch
OBORY S VÝUNÍM LISTEM
y Kucha – íšník
y Kucha
y íšník
y Cukrá
NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ
STUDIUM (denní i pi zamstnání)
y Podnikání

Žákm školy nabízíme
ubytování v domov mládeže v Hronov
celodenní stravování ve vlastní školní jídeln
zahraniní praxe, odborné kurzy a kroužky
cviné zájezdy, úast v odborných soutžích
prospchová stipendia

Dny otevených dveí Hronov i Vrchlabí - každá steda 13 - 17 hod.
(Prosíme o telefonické ohlášení - Hronov 602 163 890, Vrchlabí 724 984 585)
Prezentaní akce s ochutnávkami pro žáky 9. tíd ZŠ a rodie
11. 11., 2. 12., 9. 12., 13. 1. (vždy v 15 – 16 hodin)
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Silvestr na Vyhlídce, pro toho, kdo chce zažít více!

•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

Čím Vás potěšíme:
večeře o 3 chodech, aperitiv
hudba k tanci i zpěvu
půlnoční rautík
sekt na přivítání Nového roku
novoroční překvapení!!!
To vše za 1290 Kč/1 osoba
Dobře Vás pohostíme, Nový rok spolu přivítáme!
Neváhejte a již nyní si Silvestrovský večer objednejte.
tel. (+ 420) 491 426 620

vyhlidka@vyhlidka.cz

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Největší a nejoblíbenější stavební spořitelna v České republice
a jednička v poskytování úvěrů na bydlení
vypisuje výběrové řízení na pozici

Finanční poradce
Pro Náchod a okolí
Nabízíme:
Nadstandardní ﬁnanční
ohodnocení
Kvalitu zaškolení, možnost
profesionálního růstu
Zajímavou perspektivní práci
v dobrém kolektivu
Silné zázemí stabilní a úspěšné
společnosti se zahraničním
kapitálem
Požadujeme:
SŠ, VŠ vzdělání
Flexibilitu a obchodního ducha
Dobré komunukační schopnosti
Ochotu a touhu se neustále
vzdělávat
Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Jan Středa, Palackého 71,
547 01 Náchod
tel.: 602 775 740,
e-mail: jan.streda@cmss-oz.cz

Pokud Vás zaujala kariéra
ﬁnančního poradce ČMSS,
zašlete nám Váš strukturovaný
životopis spolu s motivačním
dopisem na naší adresu.

prosinec 2009

INFORMACE

Náchodská třináctka
– Polotmavé pivo roku 2009
Dvacátý ročník ankety o nejlepší pivovar, pivo a pivovarskou osobnost, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení přátel piva, přinesl pivovaru PRIMÁTOR další
úspěch. V kategorii Polotmavé pivo roku
zvítězil Primátor Polotmavý 13%. Prvenství si třináctka získala již podruhé, poprvé v roce 2006. Zajímavostí pro pivní
znalce je použití pšeničného sladu při přípravě piva. Dalším oceněným pivem byl
také Primátor Exkluziv 16%, který získal
druhé místo v kategorii Speciál roku.
Letošní podzim byl pro pivovar PRIMÁTOR jako specialistu na speciály zvlášť
úspěšný. Ocenění sbírá nejen v tuzemsku,
ale také v cizině. Ze švédského festivalu „Stockholm Beer and Whisky Festival
2009“ si zlatou medaili odnesl Primátor
Weizenbier, pšenično-kvasnicové pivo.
Ve své kategorii zvítězil nad více než 30
konkurenčními značkami. Porota, která
hodnotí jednotlivé vzorky piva, je sestavená z 25 členů a musí splňovat přísné podmínky. Jejich úkol není vůbec jednoduchý.
Tradičně se festivalu účastní přes 920 druhů piv napříč kategoriemi.

Tato ocenění jsou dalším potvrzením
oprávněného užívání motta PRIMÁTOR
–Specialista na speciály.
O Pivovaru PRIMÁTOR, a. s.
Pivovar PRIMÁTOR, a. s., byl založen
roku 1872 jako měšťanský pivovar s ročním výstavem 10 912 hl, který se postupně s rozvojem pivovaru zvýšil až na dnešních 130 196 hl. Za více než 135 let se stal
součástí města Náchoda. V současné době
se prezentuje pivovar jako „Specialista
na speciály“ a ve své nabídce má 13 druhů piv, od klasického sortimentu přes vícestupňová speciální piva až po netradiční druhy, jako jsou anglický „Pale Ale“
irský „Stout“ nebo pšenično-kvasnicový
Weizenbier. Novinkou v sortimentu pivovaru je Primátor Ležák 11%, který se během několika měsíců stal velmi oblíbený
mezi zákazníky.
Do roku 2009 byl pivovar vlastněn městem Náchod. Od března 2009 je pivovar
členem konsorcia pod vedením společnosti LIF, a. s.

Střední škola Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218

Vás srdečně zve
na tradiční výstavu Vánoce s květinou,
tentokrát na téma „Vánoce v zámku a v podzámčí“
Již po sedmnácté Vás rádi přivítáme
v prostorách novoměstského zámku, kde
ve dnech 10.–14. 12. 2009 proběhne tradiční výstava Vánoce s květinou.
Letošní téma nám napovídá, že nahlédneme do času adventního a vánočního ve

vesnických chalupách i na zámku. Záměrem naší výstavy je již tradičně propojení
všech učebních oborů, které Střední škola nabízí. Společný tým složený ze žáků
oborů zámečnické práce, aranžérské práce, provoz domácnosti, kuchařské práce, cukrářské práce, pečovatelské práce
či praktická škola dvouletá Vám zde svými pracemi názorně předvede, co všechno dokážeme.
V průběhu celé výstavy je zajištěno bohaté občerstvení. Již tradičně je výstava
doplněna prodejními stánky se zbožím
nejen s vánoční tematikou a bohatý doprovodný program.
Pojďte tedy s námi nahlédnout do minulosti, zapomeňte na všední starosti
a nechte se unášet na křídlech fantazie
předvánoční atmosférou. Budeme se těšit
na Vaši návštěvu.
Výstavní doba:
Čtvrtek 10. 12.
Pátek
11. 12.
Sobota 13. 12.
Neděle 14. 12.

14.30
9.00
9. 00
9. 00

– 18.00 hod.
– 18.00 hod.
– 18. 00 hod.
– 17. 00 hod.

LEOŠ ŠIMÁNEK
UVÁDÍ
VELKOPLOŠNOU
PANORAMATICKOU
LIVE-DIASHOW
SE ŠESTI PROJEKTORY

RUSKO
Země plná překvapení
Od Karpat až k Bajkalu
– hledání přirozeného způsobu
života a nedotčené přírody
NÁCHOD (st) 2. 12., 19.00 hod.,
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
(Beránek), Masarykovo náměstí 74
Předprodej: Informační a cestovní
centrum, Kamenice 144, tel.: 491 420 420
Během cesty napříč Ruskem a jeho přilehlými jižními republikami objevil Leoš Šimánek oblasti, které unikly ničivému působení člověka za předchozího režimu
a uchovaly se ve své neporušené podobě.
Daleko od měst se setkal s lidmi žijícími
tradičním způsobem života. Se svou manželkou a kamarádem, který dobře znal
celou zemi před i za Uralem, procestoval obrovité Rusko a poznal tamější život
na vlastní kůži. Náročná expedice se mohla realizovat díky důkladné přípravě a vybavení. Se speciálně upravenou nákladní
tatrou zdolala posádka i ty nejobtížnější terény. Účastníci podnikali dlouhé výpravy na koních, vzrušující rafting, vysokohorské výstupy včetně lyžařských túr
i plavbu na plachetnici. Dostali se do nejvzdálenějších koutů této nesmírně rozlehlé země. Šťastnou náhodou získali povolení vkročit do pohraničních pásem, kam
před „perestrojkou“ nikdo nesměl.
Nově sestavenou live-diashow doplňuje
již třetí vydání stejnojmenné fotograﬁcké knihy – RUSKO: Země plná překvapení, kterou vydal Leoš Šimánek v nakladatelství ACTION-PRESS jako svoji patnáctou
publikaci.
Více o autorovi, jeho knihách a diashows
najdete na internetových stránkách:
www.leossimanek.cz.
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Náchodský zpravodaj

Okénko do MŠ Babí
Jako v každé MŠ i v MŠ Babí začal v září nový školní rok. Letos
ale na děti, které již MŠ navštěvovaly, i na nováčky čekalo překvapení v podobě nových paní učitelek a také některé změny.
V době prázdnin se všichni zaměstnanci MŠ snažili připravit pro
děti pěkné, podnětné a tvůrčí prostředí. Paní učitelky vyzdobily
třídy a uspořádaly je tak, aby se děti cítily co nejvíce jako doma.
Cílem práce všech zaměstnanců MŠ je vytvořit pro děti i jejich
rodiče otevřené a přátelské prostředí. Tento školní rok pracujeme podle školního vzdělávacího plánu „Hrajeme si celý rok“.
Kromě osvědčených akcí mají paní učitelky v plánu i některé nové aktivity, které budou pro děti překvapením. Nově začíná také spolupráce s MŠ Náchod, Vítkova. Naše MŠ je již od roku
2003 jejím odloučeným pracovištěm, takže společné akce budou
pro děti jistě přínosem k rozvoji spolupráce a navázání nových
dětských přátelství. V září nás děti z Bělovse pozvaly do své MŠ
na pěkné divadlo a pohráli jsme si na jejich senzační zahradě.
V říjnu jsme byli společně pouštět draka.
Určitým speciﬁkem naší MŠ je prolínání multikulturní výchovy celou naší výchovně-vzdělávací nabídkou. Mateřskou školu
navštěvuje velká část dětí romského původu. Tato skutečnost
si sama o sobě říká o začlenění multikulturní výchovy do školního a třídního vzdělávacího programu. Nejde o žádné striktně
cílené, plánované aktivity. Snažíme se tuto činnost dělat jako
normální, přirozenou součást všeho ostatního. Vycházíme z momentálních situací, které nastanou, ze situací, které děti běžně
prožívají, a z prostředí, které děti obklopuje. Hrajeme si na ně,
diskutujeme o nich, snažíme se děti motivovat k radosti z učení,
objevování, nového, nepoznaného. Rozvíjíme u dětí schopnost
nalézat různá řešení, k problémům, se kterými se běžně setká-

vají. Často zařazujeme činnosti pracovního charakteru s viditelným výsledkem (pečení jablečného štrúdlu, švestkových buchet,
dlabání dýní apod.), ze kterého může mít dítě radost, pochlubit
se doma, co dokázalo. Přirozenost a prožitkovost zkrátka fungují a je to právě to, co děti potřebují.
Dnes po dvou měsících práce můžeme říci, že každý dobře ví,
že na něho v MŠ čekají kamarádi, spousta her a starostlivé paní
učitelky. Děti se těší, co nového zažijí, co nového se naučí. Myslíte, že učit se do mateřské školy nepatří? No vždyť také byste ani
nepoznali, že se učíme. Vlastně si celý den hrajeme. Na stavbaře, na muzikanty, na divadlo, na malíře, na školu, na sportovce,
na kuchaře. A také se umíme náramně bavit.
Aby tohle všechno děti dokázaly, potřebují i podporu tatínka a maminky. Hlavním činitelem ve výchově dětí stále zůstává rodinné prostředí. A proto jsme se rozhodli co nejvíce spolupracovat s rodiči a plánujeme, že je pozveme do MŠ a ukážeme
jim práci s dětmi. Zároveň se do činností budou moci zapojit, vyzkoušet svoji fantazii a zručnost. I pro dospělé platí, že nejlépe
věci pochopí vlastním prožitkem. Plánujeme tedy, že několikrát
za rok rodiče pozveme do MŠ, ukážeme jim, co jsme se naučili,
a pozveme je, ať si to zkusí s námi.
První takové setkání proběhlo 20. 10. 2009 a mělo veliký
úspěch. Všechny děti měly v MŠ svoji maminku nebo tatínka,
někteří dokonce i babičku a dědu. Na uvítanou jsme jim předvedli spoustu básniček a písniček a zahrály pohádku o kouzelníkovi Magnášovi z Hejšoviny. Menší děti pak ještě zahrály pohádku „O veliké řepě“. Po tomto představení děti se svým
tatínkem nebo maminkou šly společně vyrábět skřítky „Podzimníčky“. Fantazie ani pracovitosti se meze nekladly. Při vycházkách do lesa jsme nasbírali spoustu přírodnin, které jsme
k výrobě „Podzimníčků“ využili. Na vytvoření atmosféry odpoledního setkání se podílely jak učitelky, tak i provozní personál.
Paní uklizečka vyprala a připravila kostýmy pro děti na vystoupení, paní kuchařka upekla výbornou buchtu. Drobné občerstvení připravily i některé maminky. Po práci nám paní kuchařka
a uklizečka připravily i dobré kafíčko a čaj. A tak jsme tu celou naši práci, kterou jsme dosud v MŠ odvedli, pěkně společně oslavili.
Jedna z nejdůležitějších dovedností je schopnost týmové práce, přátelské a férové chování člověka k člověku, ať jde o zaměstnance, nebo třeba předškolní děti. Teď se již těšíme na Vánoce
na další společné setkání.
Zaměstnanci a děti z MŠ Babí

Slavnostní vyhlášení
náchodské primátor NTC ligy
Dne 7. listopadu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledku hasičské primátor NTC ligy. Akce proběhla v sokolovně
v obci Černčice, sál byl plný hasičů i jejich
drahých poloviček a přátel hasičů. K poslechu nám hrála kapela REST DAY hard
rock metal – Spy a rocková skupina POTENCE z Náchoda. Zábava probíhala až do
ranních hodin.
Okolo 22. hodiny byly předány poháry
a ceny výhercům 8. ročníku této hasičské
soutěže. V kategorii muži se na prvním
místě umístil Ohnišov a v kategorii ženy
Kramolna NTC.
Chtěl bych zde poděkovat všem sponzorům, pořadatelům a soutěžícím, že se
nám podařilo vytvořit pěknou atmosféru
na soutěžích během letošního roku. Doufám, že nám to zůstane a že se budeme vídat i v příštím roce, který jistě bude ještě
lepší.
Petr Břenda, SDH Jizbice

Přehled hodnocených:
Muži
Ohnišov ............................................... 110
Sněžné A ..............................................102
Velký Třebešov .....................................90
Kramolna NTC ......................................85
Vršovka .................................................64
Nový Hrádek VIP ..................................64
Červený Kostelec ..................................59
Sněžné B ................................................58
Ženy
Kramolna NTC .................................... 116
Nový Hrádek .......................................105
Nový Hrádek Nova ...............................94
Blažkov A ..............................................92
Blažkov B...............................................85
Vysokov AJKO .......................................84
Velká Jesenice .......................................61
Jestřebí ..................................................50

Střední škola
Podorlické vzdělávací centrum

Vás srdečně zve
na Výstavu betlémů,
která se bude konat v areálu
Střední školy, Pulická 695, Dobruška

v pátek 4., v sobotu 5.
a v neděli 6. prosince od 9 do 16 hodin
Na výstavě budou vystaveny kromě překrásných betlémů i ﬂoristické práce. K vidění bude i výroba keramiky na hrnčířském kruhu. Budete si zde moci zakoupit
též drobné vánoční dárky, teplou i studenou medovinu na zahřátí či vánoční
slaměné ozdoby a spoustu dalších věcí,
chybět nebude ani dětská dílna. Můžete
ochutnat voňavé špekáčky přímo z kovářské výhně, pečené kaštany a další dobroty
a občerstvení. V duchu Vánoc budou znít
vánoční koledy. V neděli 6. prosince od 12
do 15 hod. Hrátky s čertem za sladké odměny. Přijďte se nechat vtáhnout do předvánoční atmosféry.

prosinec 2009

TŘIĎME ODPADY
Třiďme odpad! (v polštině Segregujmy odpady) – to je hlavní heslo společného česko-polského projektu „Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa–Náchod“, který je
spoluﬁnancovaný ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika–Polsko
pro období 2007–2013. Jak název napovídá, jedná se o spolupráci města Kudowa Zdrój (vedoucí partner) a města Náchoda (projektový partner) v oblasti odpadového hospodářství a ekologického výchovného působení.
Podstatou projektu je:
– zjistit a vyzkoušet efektivní systém třídění, uložení a svozu
tříděného i netříděného odpadu,
– vytvořit motivační a ekonomický systém třídění odpadů pro
občany obou měst a
– pořídit investiční majetek potřebný ke svozu a třídění odpadů.
Projekt byl zahájen v lednu letošního roku vyhlášením společné soutěže ve sběru tříděného odpadu základními školami
na území Náchoda a Kudowy. V období léta probíhala výběrová řízení na dodávky investičního a neinvestičního majetku potřebného ke svozu a třídění odpadů.

INFORMACE
– 1 ks vozidla pro svoz tříděného komunálního odpadu, bioodpadů a separovaného odpadu s lisovací nástavbou (hmotnost vozidla 26 t). Dodavatelem byla ﬁrma FARID COMERCIA,
s. r. o., Kněžmost
Veškerý pořízený majetek bude označen logem poskytovatele dotace a česko-polskými názvy. Výjimkou z dvojjazyčného popisu je značení kompostérů a popelnic, kdy předpokládáme primární využití v náchodských domácnostech. Kompostéry
a popelnice bude možné bezplatně zapůjčit do užívání každému
občanu Náchoda, který splní předepsané podmínky. Podmínkou
pro bezplatnou výpůjčku je pak písemné uzavření smlouvy o výpůjčce. Bližší informace získáte u Technických služeb Náchod,
s. r. o. (pan Macek), případně na odboru životního prostředí
Městského úřadu v Náchodě (Ing. Hejduk).
V rámci projektu byl připraven propagační leták Třiďme odpad!, který je přílohou tohoto výtisku Náchodského zpravodaje. Letáky je dále možné bezplatně získat na informačním centru Městského úřadu v Náchodě, Masarykovo nám. 40; na odboru
životního prostředí nebo v Technických službách Náchod, s. r. o.
Letáky jsou zpracovány i v polské jazykové verzi.
Celkové náklady projektu partnera Města Náchoda činí zhruba 400 000 €. Předpokládaná výše dotace z Evropské unie je
85 %, očekávaná výše dotace ze státního rozpočtu činí 5 %. Zbývající částku ve výši 10 % uznatelných nákladů a 100 % případných neuznatelných nákladů uhradí město Náchod ze svého rozpočtu. Informace o průběhu projektu jsou zveřejňovány
na webových stránkách města www.mestonachod.cz.

Město Náchod postupně zakoupilo:
– 40 000 ks pytlů na tříděný odpad (25 000 ks žlutých, 12 000 ks
modrých, 3000 ks červených) a 60 000 ks sáčků na psí exkrementy. Dodavatelem byla ﬁrma Vaba Plus – Trade, spol.
s r. o., Nová Paka
– 100 ks kompostérů na zpracování bioodpadu, 100 ks kontejnerů na směsný odpad o objemu 1100 l, 600 ks popelnic na směsný odpad o objemu 110 l (kovové, 300 ks) a 120 l (plastové, 300
ks), 20 ks kontejnerů na plasty o objemu 1100 l, 40 ks kontejnerů na papír o objemu 1100 l a 20 ks zvonů na sklo (kombinace bílé + barevné). Dodavatelem byla ﬁ rma Tauber, spol.
s r. o. Kladno
– 1 ks vozidla Multicar M-26 ECOLINE Euro 4, 4x4 se svozovou
nástavbou LN 3500 na svoz odpadu z obtížně přístupných částí města (hmotnost vozidla do 3,5 t). Dodavatelem byla ﬁrma
SIMED, s. r. o., Slovany (Dvůr Králové nad Labem)

Město Náchod nabízí bezplatné
zapůjčení kompostérů
Město Náchod zakoupilo v rámci projektu „Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa – Náchod“ kompostéry (objem 700 l) určené ke kompostování komunálního biologického odpadu.
Město Náchod tímto občanům města nabízí bezplatné zapůjčení těchto kompostérů při splnění následujících podmínek:
1) zájemce podá po 1. 12. 2009 písemnou žádost na adresu
Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, ve
které uvede:
– kontaktní údaje – adresu, telefon příp. e-mail),
– jména a adresy min. 4 osob, které budou kompostér využívat (osoby ve společné domácnosti, obyvatelé sousedních
nemovitostí apod.),

2) zájemce uzavře s městem příslušnou smlouvu o výpůjčce
kompostéru.
Na uzavření smlouvy není právní nárok.
Smlouvy budou uzavírány v pořadí dle došlých písemných nabídek jednotlivých zájemců do vyčerpání zásob.
Ing. Jaroslav Rohulán, místostarosta města

Movitá věc – kompostér – byla nabyta v rámci projektu Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa
–Náchod, číslo PL.3.22/1.2.00/08.00618.
Projekt byl spoluﬁnancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika
– Polsko pro období 2007–2013.
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Kuželky – program na měsíc prosinec

Volejbal

ST
ČT
SO

Prosinec ve sportovní hale
Na Hamrech na Pražské ul.

NE
PO-PÁ
SO
NE
PO-PÁ
SO-NE
PO-ÚT
NE
PO

2. 12.
17.00 Divize SKK Primátor Náchod C – Č. Třebová B
3. 12. 16.00–22.00 Liga neregistrovaných
5. 12.
13.00 Champion Laegues SKK Primátor Náchod A
– Victoria Bamberk
17.00 1. liga ženy SKK Primátor – SKK Jičín
6. 12. 9.00–19.00 Liga neregistrovaných
16.00–22.00 Liga neregistrovaných
12. 12.
12.00 3. liga ženy SKK Primátor Náchod B
– Konstruktiva Praha
15.00 1. liga muži SKK Primátor Náchod A – Jihlava
13. 12. 9.00–19.00 Liga neregistrovaných
16.00–22.00 Liga neregistrovaných
9.00–19.00 Liga neregistrovaných
16.00–22.00 Liga neregistrovaných
27. 12. 9.00–19.00 Liga neregistrovaných
28. 12. 16.00–22.00 Liga neregistrovaných

52. ročník běhu Hronov-Náchod
V 52. ročníku silničního běhu Hronov
– Náchod startovalo celkem 304 běžců
(z toho ze zahraničí z Polska, Ukrajiny,
Ruska, Anglie, Etiopie, Keni). Vítězem závodu v kategorii mužů se stal Nikolai Ryabinin z Ruska časem 26:32 min. V kategorii žen zvítězila Alena Serdiuk z Ukrajiny
časem 30:46 min.

Nejlepším závodníkem náchodského
okresu byl v mužích na 4. místě Kamil
Krunka ze Spartaku Nové Město a v ženách Anna Rohulánová z Náchoda, která
obsadila 12. místo. Poprvé se závodu zúčastnili závodníci černé pleti (Keni a Etiopie).
J. Rufer

Foto: Start běhu v Hronově, Náchodský Kamil Krunka na žel. mostě, vítěz závodu Nikolai
Ryabinin z Ruska v cíli závodu)

Plavání pro veřejnost o vánočních prázdninách
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

21. 12. 2009
22. 12. 2009
23. 12. 2009
24. 12. 2009
25. 12. 2009
26. 12. 2009
27. 12. 2009
28. 12. 2009
29. 12. 2009
30. 12. 2009
31. 12. 2009
1. 1. 2010
2. 1. 2010
3. 1. 2010

5.30–7.30
5.30–7.30
5.30–7.30
zavřeno
zavřeno
13–18
13–18
5.30–7.30
5.30–7.30
5.30–7.30
zavřeno
13.30–20.00
13.30–18.00
13.30–18.00

13.30–15.00 15–16 kondiční
13.30–20.00
13.30–18.00

20–21 aqua

18–21 nudi
13.30–15.00 15–16 kondiční 16–19 20–21 aqua
13.30–20.00
13.30–18.00

18–21 nudi

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2010.

v sobotu 5. prosince 2009
ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod proti TJ Červený Kostelec
v sobotu 12. prosince 2009
od 10.00 a 14.00 hod.
juniorky SK RUBENA NÁCHOD
proti VK Hronov
v sobotu 19. prosince 2009
od 9.00 hod. smíšený turnaj 4 + 2
MEMORIÁL RENDY HUBKY st.
– VIII. ročník

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
prosinec 2009
a vánoční prázdniny
datum
5. 12.
6. 12.
12. 12.
13. 12.
19. 12.
20. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

den
od–do
Sobota
14–16
Neděle
14–16
Sobota 14.30–16.30
Neděle
14–16
Sobota
14–16
Neděle
14–16
Středa
14–16
Čtvrtek
14–16
Pátek
14–16
Sobota
14–16
Neděle
14–16
Pondělí
14–16
Úterý
14–16
Středa
14–16
Čtvrtek
14–16
Pátek
14–16
Sobota
14–16

od–do
17–19

17–19

17–19

17–19
17–19

17–19

Nezapomínají…
Každým rokem 28. října nezapomínají
sokolové a zástupci města položit kytice
k desce legionářů na náchodské sokolovně.

prosinec 2009

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
si dovoluje Vás i Vaše přátele pozvat na slavnostní zahájení výstavy
Náchodský výtvarný podzim
– 26. přehlídka umění regionu, které se koná v pátek
27. listopadu 2009 v 17 hodin v GVUN – zámecké jízdárně.
Výstavu zahájí ředitel galerie Mgr. Jan Kapusta.
V programu vernisáže vystoupí pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia v Náchodě pod vedením sbormistra ing. Vlastimila Čejpa.
Výstava potrvá do 10. 1. 2010.
Otevřeno denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.
24. 12. 2009 otevřeno pouze 9.00–12.00
1. 1. 2010 otevřeno pouze 13.00–17.00
www.gvun.cz
pořádá přednášku – Svátek svátků – Vánoce v obrazech
spojenou s projekcí a ukázkou díla ze sbírek GVUN.
10. 12. 2009 v 16.30
Přednáší historik umění Bc. Vlastislav Tokoš.
(kabinet graﬁky, kresby a fotograﬁe)
srdečně zveme na koncert – Syn Boží se nám narodil
22. 12. 2009 v 18.00 do GVUN – zámecké jízdárny.
Vystoupí soubor Skřivánci Jiráskova gymnázia v Náchodě.
Galerie výtvarného umění v Náchodě
vyhlašuje 4. ročník výtvarné soutěže
pro občany Náchodska NAŠE Galerie
Téma letošního ročníku zní: Odstíny mých krajin.
Každá barva má mnoho odstínů, které vyjadřují naše pocity
a nálady. Stejně tak pojem krajina obsahuje více témat. Před-

KULTURA
stavíme si domov, rodný kraj, naši zem, ale vybaví se nám také
vzpomínky na prázdninová dobrodružství. Ve slovním spojení
odstíny mých krajin pak můžeme vidět sny, touhy, přání, nové
horizonty fantazií nebo rozmanitý svět naší mysli a duše.
Soutěžní obory:
kresba, malba, graﬁka (klasická i počítačová), fotograﬁe (klasická i digitální), plastika, objekt
Věkové kategorie:
děti (do 6 let), děti (7–15 let), mládež (16–18 let), dospělí
Odevzdávání prací: 5. 12. – 13. 12. 2009
Oﬁciální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací
dne 22. 1. 2010. Výstava potrvá do 14. 2. 2010.
Podrobné informace o soutěži naleznete na www.gvun.cz.

Přehled kulturních akcí
v prosinci 2009 v Regionálním muzeu
Petr Falta: Fotograﬁe (Ratibořický cyklus)
Karel Šafář: Drobná graﬁka
Ve dnech 5. 12. 2009 – 10. 1. 2010 mohou návštěvníci v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu fotograﬁí Petra
Falty a drobné graﬁky oblíbeného náchodského malíře Karla Šafáře. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.; ve dnech
24., 25. a 31. 12. 2009 zavřeno.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.; ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2009 zavřeno.
Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722,
příp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř.
elektronicky:
muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz
Hronov – Obrazy Hronova a okolí
Od 27. 11. 2009 do 15. 1. 2010 si mohou návštěvníci v předsálí
Sálu Josefa Čapka v Hronově prohlédnout výstavu obrazů Hronova a jeho okolí. Výstavu pořádá Regionální muzeum v Náchodě
ve spolupráci s Kulturním a informačním střediskem (KIS) Hronov. Otevřeno je pondělí až pátek, 9–16 hod. Ve dnech 22. 12.
2009 až 4. 1. 2010 zavřeno.
Police nad Metují – Betlémy
Ve dnech 15. 12. 2009 až 10. 1. 2010 pořádá Regionální muzeum
v Náchodě ve staré polické škole „Dřevěnce“ výstavu betlémů.
Zastoupeny jsou jak betlémy historické, tak i práce současných
autorů zhotovené z nejrozmanitějších materiálů – vyřezávané ze
dřeva, keramické, těstové, sádrové, vázané z kukuřičného šustí,
voskové, papírové i z dalších méně tradičních materiálů.
Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin. Ve dnech
24., 25. a 31. 12. 2009 zavřeno. Vernisáž proběhne 14. 12. 2009
v 16 hodin.

17

18 POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
5. a 6. 12.
12. a 13. 12.
19. 12.
20. 12.
24. 12.
25. 12.
26. a 27. 12.
1. 1. 2010
2. a 3. 1. 2010

MUDr. Blanka Grummichová
Studnice 31
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Město nad Metují
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
MUDr. Alena Prouzová
Náchod
MUDr. Eliška Pištorová
Město nad Metují
MUDr. Radmila Sedláčková
Náchod
MUDr. Svatava Olšarová
Nové Město nad Metují
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod

tel.: 491 422 104
Náchodská 145 – Stavostroj
tel.: 491 476 176
Větrník 720
tel.: 491 462 331
Burdychových 325
tel.: 491 463 237
Jugoslávská 33
tel.: 491 421 725
Komenského 48
tel.: 491 472 923
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Komenského 48
tel.: 491 472 946
ZŠ TGM, ul. Bartoňova
tel.: 491 421 604

Co nás čeká a nemine v prosinci
v Déčku a nebo s Déčkem
3. 12. 2009

3.–4. 12. 2009
5. 12. 2009

11.–13. 12. 2009
11.–13. 12. 2009

14.–17. 12. 2009

19. 12. 2009

18.–19. 12. 2009

25. 12. 2009

31. 12. 2009

Cesta za Hvězdou – Vánoční trhy na Masarykově náměstí
9.00–18.00 řemeslný trh na Masarykově náměstí
od 15.30 program a soutěže pro děti všech věkových kategorií
Mikuláš čert a anděl navštíví mateřské školy v Náchodě
Mikulášská besídka v Déčku
15.00 – program, zábava, soutěže pro děti 3–5 let
16.30 – program, zábava soutěže pro děti 6–10 let
Vstupenky v předprodeji v Déčku od 30. 11. 2009
Vánoce přicházejí v Déčku
Čertovské hrátky u Krakonoše v Krkonoších
pro děti ve věku od 6 do 15 let čekají v Krkonoších na Velké
Úpě zimní radovánky, hrátky, zážitkové aktivity se sněhem,
pekáčování a mnoho dalších dobrodružství
Kontaktní osoba: Bc. Gerd Weinlich, gertik@seznam.cz,
Tel.: 775 223 292
Přihlásit se můžete v Déčku do 8. 12. 2009
Adventní výstava DĚTI DĚTEM 2009
– vstupní prostory Městské knihovny v Náchodě
jedinečná možnost prohlédnout si a zakoupit výrobky dětí
z kroužků Déčka a náchodských školek a škol
14. 12. 2009 zahájíme vernisáží v 16.00 a výstava bude pro
všechny otevřena do 17. 12. od 9.00 do 18.00 každý den
Školení záchrany tonoucího
školení pro pedagogy, učitele, vedoucí táborů a oddílů, externí
vedoucí, ale i mladež a dospělé, školení probíhá praktickou
formou a to přímo v bazénu
Kontaktní osoba: Bc. Gerd Weinlich, gertik@seznam.cz,
Tel.: 775 223 292
Lezení na stěně – Police n. Metují
Kontaktní osoba: Bc. Gerd Weinlich, gertik@seznam.cz,
Tel.: 775 223 292
Živý betlém na Masarykově náměstí
v 15.00 následně v 16.00 a naposledy v 17.00 hodin
jedinečná příležitost pro malé i velké vidět betlém se živými
postavami, živými zvířátky plných příjemných vánočních písní
Silvestrovský výlet na Ostaš pro děti od 8 let
Dětský Silvestr v Déčku s přenocováním pro děti od 8 let
více na www.deckonachod.cz nebo na recepci Déčka

Na setkání s Vámi se těší a předvánoční pohodu přejí všichni pracovníci Déčka.
www.deckonachod.cz

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. prosince v 15 hodin pohádku

Kašpárek v èerné Africe
a v sobotu 12. prosince v 15 hodin
a 19. prosince v 15 a 17 hodin pohádku

Kašpárkovo èarování
www.detemproradost.com

PROGRAM
PROSINEC
Mikulášská besídka v SVČ Déčko
sobota 5. prosince 2009
v 15.00 pro děti od 3 do 5 let,
v 16.30 pro děti od 5 do 10 let
vstupné: 25 Kč/osoba
Tradiční besídka se uskuteční ve velkém
sále Déčka, kde čekají především na děti
zábavné úkoly, tancování, hry a soutěže
o mikulášské ceny. Budeme také očekávat návštěvu Mikuláše a jeho pomocníky s nadílkou. Program je upraven vždy
pro uvedenou věkovou skupinu dětí. Počet míst je omezen kapacitou sálu, proto neváhejte! Předprodej od 30. listopadu v recepci Déčka.
Rodiče, pozor, v ceně vstupného není mikulášský balíček, vlastní dárky pro děti
proto čitelně označte jmenovkou a odevzdejte v recepci před zahájením programu. Děkujeme! Těšíme se na Vás!!
Vánoční výstava Děti dětem
14. až 17. prosince 2009 ve vstupní hale
Městské knihovny Náchod
(otevírací doba PO 9–17 hod., ÚT, ST
a ČT 9–18 hod.)
S příchodem Vánoc zveme širokou veřejnost, a především příznivce dárků nejen
od srdce, ale i „od ruky“, na výstavu vánočních výrobků. Drobné dekorace a dárečky (keramika, výrobky z přírodnin,
papíru, přáníčka, textilní výrobky, trička
apod.) vyráběly nejen děti na kroužcích,
rodiče a pedagogové SVČ Déčko, ale také
děti a učitelky mateřských a základních
škol Náchod (kterým tímto děkujeme).
Zahájení výstavy:
pondělí 14. 12. 2009 v 10.00 hod.
Vstupné: DOBROVOLNÉ
(v jeho ceně si odnesete vybraný výrobek)
Výtěžek z akce připadne na vybavení herny
pro mateřské centrum MC Mácíček.

prosinec 2009

Senior klub
Svaz důchodců v Náchodě vám nabízí programové čtvrtky v klubovně seniorů v Harmonii II, Rybářská 1819, kde jsme pro vás na
prosinec připravili následující program:
čtvrtek 3. 12. cestou po USA nás ﬁlmovými záběry i slovem
doprovodí Otto Mach
čtvrtek 10. 12. pan Antonín Samek nám bude vyprávět o historii Kladského pomezí
čtvrtek 17. 12. vánoční koncert 15 členného souboru žáků
ZUŠ pod vedením pana Fialy z Police nad Metují. Přijďte svou
návštěvou povzbudit mladé muzikanty. Mimořádně se bude konat v klubovně Harmonie I.
úterý 29. 12. tradiční „Silvestrovská veselice“ v klubovně
Harmonie II, kde si zazpíváme a zatančíme za hudebního doprovodu pana Františka Čížka – „FRČÍ“
Přijďte se mezi nás pobavit. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD v Náchodě.

Sdružení zdravotně postižených
Předsednictvo Sdružení zdravotně postižených Náchod přeje všem
našim členům, přátelům, pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, pracovníkům Městského úřadu, Státní i Městské policie
v Náchodě a příznivcům pohodové vánoční svátky a šťastný nový
rok 2010.
A zároveň bychom rádi všem poděkovali za pochopení a dobrou spolupráci.
Výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček, Božena Řeháková, Jaroslav Feltl, Jaroslava Balcarová, Karel Sýkora, Ludmila Vlčková,
Jarmila Crhonková, Otto Volhejn, Věra Máslová, Alena Balážová, Petr Holinský, JiříVondrouš, Marie Bonková, Blanka Rejlová.
web: szdp-nachod.wz.cz

ICC informuje
V prodeji
jízdní řády IREDO 2010 – cca od 7. 12. knížka Běloveská tragédie nově vydaná knížka Broumovsko časopis Rodným krajem č. 39 zimní pohledy od J. Škopka kalendáře na rok 2010
Vstupenky:
Dan Bárta – koncert, Hronov
Alexandrovci – 8. 1. 2010, HK
vánoční poukazy do solné jeskyňky
vstupenky na muzikály – Děti ráje, Kudy kam…
Disney on Ice – 19. 12. 2009, Praha
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na
společné setkávání v roce 2010.
Markéta Machová a Ing. Jitka Řezníčková

KULTURA | CÍRKVE

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář Zdeněk Kovalčík. Telefon
491 423 226, mobil 737 475 945. E-mail. noccsh.kov@seznam.
cz. Bohoslužby – neděle 9 hod. Úřední hodiny pondělí a středa
9–12 a 13–17 hod. Pondělí biblická hodina od 16.30 hod. Sbírky
pro Diakonii Broumov je možno dávat do chodby z Raisovy ul.
od pondělí do soboty v době od 8–17 hod. Prosíme ne v neděli!
24. 12. – Štědrý den – 17 hod. vytrubování koled z věže, 23 hod.
„půlnoční“ bohoslužba; 25. 12. – Hod Boží vánoční – 9.30 hod.
26. 12. – Štěpána – 9 hod.; 27. 12. – Rodiny Páně – 9 hod.; 31. 12.
– Silvestr – 15 hod.; 1. 1. 2009 – Nový rok – 9.30 hod.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, kaplan Mgr. Ing. Vladimír Handl 728 515 557, www.
nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, pátek 8.15 do 9.00, od 13.00 do 15.00, středa 8.15
do 9.00, od 17.00 do 19.00., v jinou dobu kdykoliv po předchozí
domluvě (od 21. 12. do konce roku 2009 pravidelné úřední hodiny nejsou!!!). Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: po 7.00, út 18.00,
st. 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00. V kostele sv. Michaela v 10.15 (do 20.12.). 24. 12. na Štědrý den mše
sv. v kostele sv. Vavřince budou v 15.00 hod. pro děti a rodiny
a ve 24.00 hod. pro ostatní. Ve dnech 25., 26., 27. 12. bohoslužby v kostele sv. Vavřince jsou v 7.30, 9.00 a 18.00 hod. Existuje možnost návštívení nemocných knězem v předvánoční době.
Zájemce o návštěvu a přijetí svátosti prosíme o telefonickou domluvu termínu a místa. Příležitost ke sv. smíření v kostele sv.
Vavřince bude ve dnech od 16. 12. do 23. 12. každý den (kromě
18., 19. a 20. 12.) od 9.00 do 10.00; od 15.00 do 18.00 hod. Příležitost ke společnému přijetí svátostí pomazání nemocných bude
ve dnech: 16., 17. a 18. 12. po mších svatých v kostele sv. Vavřince a 19. 12. při mši sv. v 9.00 hod. v kostele sv. Michaela. Příležitost prohlédnout si betlém v kostele sv. Vavřince bude pravidelně
ve dnech 25., 26., 27. 12. a 1. 1. 2010 od 15.00 do 17.30 a 40 min.
před i 20 min. po bohoslužbách. V kostele sv. Vavřince v prosinci
se uskuteční tyto koncerty duchovní hudby: dne 10. 12. v 18.00
hod. na varhany účinkuje Jana Zdislava Havlíčková, vstupné dobrovolné; dne 17. 12. v 18.00 hod. účinkují prof. Vladimír Župan
– koncertní křídlo, Emma Hubáčková – soprán; dne 20. 12.
v 15.30 hod. účinkuje Sbor Hron a Sbor Jiráskova gymnázia.
Všem čtenářům Zpravodaje jménem naši farnosti přeji krásné,
požehnané, radostné a v pohodě ducha prožití vánočních svátků.
P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka, děkan

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

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax. 491 427 332; kazatel Ing. R. Staněk, e-mail.
rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc.;
stránky sboru. www.cb.cz/nachod. Bohoslužby v neděli v 9.30
hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

e-mail:
t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz

Křesťanská společnost Nový Život
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384,
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.
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Městská knihovna Náchod
informuje – prosinec 2009
Výstavy
Hala
9. – 11. 12. Vánoční výstava Střední školy propagační tvorby a polygraﬁe Velké Poříčí
14. – 17. 12. Děti dětem – charitativní výstava Déčko Náchod
Studovna
30. 11. – 5. 12. Vánoční výstava
keramiky, hedvábí, šperků a dalších výtvarných dílek náchodského sdružení SANA.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 9. 12. v dopoledních hodinách.
Máte-li o tuto službu zájem, můžete se přihlásit osobně v knihovně, na telefonním čísle 491 423 338 nebo mailem na adresu knihovna@mknachod.cz. Rozvoz budou provádět pracovníci knihovny jedenkrát měsíčně, bude-li potřeba i častěji. O dovoz knih
může požádat pouze registrovaný čtenář naší knihovny.
Nejste-li naším čtenářem, budeme rádi, když se jím stanete. Těšíme se na vás.

Dětské oddělení
Výstava soutěžních prací Můj barevný svět
2. 11. od 10.00 návštěva maminek s dětmi z mateřského centra Mácíček v knihovně
Výtvarné dílny v dětském oddělení vždy od 14.00 do 17.00
30. 11. Adventní dílnička
14. 12. Andělská dílnička
28. 12. Ať žije Silvestr
7. 12. od 16 hodin – Dílnička pro velký holky
Zveme všechny slečny, paní, maminky i babičky na další dílnu pro dospělé. Vyrobíme
si drátovanou ozdobu nebo šperk. S sebou kleštičky všech druhů. Cena 30 Kč.
Dny dětské knihy v náchodské knihovně
7. 12. ve 13.00 Vánoční tvoření a povídání se spisovatelkou a ilustrátorkou Andreou
Poprovou a se šéfredaktorkou časopisu Sluníčko Evou Mikšíčkovou.
8. 12. ve 14.00 Už chumelí už sněží – nejen vánoční povídání se spisovatelem, básníkem, scénáristou a novinářem Milošem Kratochvílem
9. 12. od 15 hodin Vánoční čtení v pohádkovém křesle.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz.
(Vo)

Tiráž
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PROSINEC

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

MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT (MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT – USA 2009)

1. úterý pouze v 19 hod.
2. středa pouze ve 20 hod.

2012 (2012 – USA 2009)

5. sobota pouze ve 14 hod.
6. neděle pouze ve 14 hod.

Pohled do zákulisí na tohoto nevšedního umělce během příprav, tvorby a zkoušek na jeho vyprodanou koncertní sérii, která měla letos v létě odstartovat v londýnské O2 Aréně. Snímek, který dokumentuje události od dubna do června 2009, čerpá z více než stovky hodin záběrů za zákulisí, na kterých je možné vidět Jacksona
během zkoušek celé řady písní pro jeho vystoupení. Divákům se tak dostane výjimečného a soukromého pohledu na Jacksona takového, jakého ho dosud neviděli.
Michael Jackson‘s THIS IS IT je posledním dokumentem o aktivitách zpěváka, tanečníka, ﬁ lmového tvůrce, architekta a génia, který se v něm společně se svými spolupracovníky připravoval na splnění svých cílů... České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 95 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/michaeljacksonthisisit/
Mládeži přístupný
Varovali nás… Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha lidí tedy i rokem konce světa. A zdá se, jako by na temných předpovědích něco bylo
– přicházejí náhlá zemětřesení, hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi vypuká panika a hlavní hrdinové musejí zjistit, co svět doopravdy čeká... Jeden z nejočekávanějších ﬁ lmů roku 2009, režie Roland Emmerich (mj. ﬁ lm „Den nezávislosti“). Hrají John Cusack, Amanda Peerová, Woody Harrelson a další. České titulky.
DOLBY – STEREO DITAL.
Vstupné 95 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/2012/
Doporučená přístupnost: od 12 let

VZHŮRU DO OBLAK (UP – USA 2009)

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

Neuvěřitelná pouť do ztraceného světa, v němž se setkáte s všemožnými zvláštními, exotickými a překvapivými postavami, je plná humoru, emocí a obrovsky nápaditých příhod. Nejnovější animovaný ﬁ lm studia Pixar o neuvěřitelném dobrodružném letu do divočiny Jižní Ameriky... Film je uváděn v českém znění.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.vzhurudooblak.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/up/
Mládeži přístupný

3. čt, 4. pá, 5. so 15.45 a 20 hod.
6. neděle 15.45 a 20 hod.
7. pondělí 17 a 19.30 hod.
8. út, 9. st 17 a 19.30 hod.

TWILIGHT: NOVÝ MĚSÍC (THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON – USA 2009)

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

TŘI SEZÓNY V PEKLE (ČR/SR/Německo – 2009)

10. čt, 11. pá pouze v 16 hod.
12. sobota pouze v 16 hod.
13. neděle pouze v 16 hod.
14. pondělí pouze v 16 hod.
15. út, 16. st pouze v 16 hod

MIKULÁŠOVY PATÁLIE (LE PETIT NICOLAS – Francie 2009)

10. čt, 11. pá pouze v 19.30 hod.
12. so, 13. ne pouze v 19.30 hod.
14. po, 15. út, pouze v 18 hod.
16. středa pouze v 18 hod.

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED (ČR – 2009)

10. čt, 11. pá pouze v 18 hod.
12. sobota pouze v 18 hod.
13. neděle pouze v 18 hod.
14. pondělí pouze ve 20 hod.
15. úterý pouze ve 20 hod.
16. středa pouze ve 20 hod.

OKO VE ZDI (ČR/SR – 2009)

17. čtvrtek pouze v 15.30 hod.
18. pátek pouze v 15.30 hod.
19. sobota pouze v 15.30 hod.

VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ – 3D (OCEANWORLD 3D – Velká Británie 2009)

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

CTIHODNÝ OBČAN (LAW ABIDING CITIZEN – USA 2009)

20. neděle pouze ve 20 hod.
21. pondělí pouze ve 20 hod.
22. úterý pouze ve 20 hod.
23. středa pouze ve 20 hod.

Další kapitola začíná… Nebezpečí na Bellu stále číhá v různých podobách... V hlavních rolích Kristen Stewartová, Robert Pattinson a Taylor Lautner. České titulky.
DOLBY–STEREO DIGITAL. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 12. LISTOPADU 2009 V POKLADNĚ KINA VESMÍR.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.spi-ﬁlm.cz a na www.twilightthemovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let
Dokud sníš, nejseš mrtvej! Velká milostná romance na pozadí dramatických historických proměn. V hlavní roli Kryštof Hádek – ve své nejlepší roli od Svěrákova Tmavomodrého světa. V dalších rolích K. Gruszková, J. Kraus, M. Huba, M. Krobot, T. Pauhofová a L. Kostelný. Režie Tomáš Mašín. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.3sezonyvpekle.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

Republiková premiéra!!!

Mikuláš a jeho zběsilí spolužáci Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů slavné dětské knížky o Mikulášovi, se v hrané verzi konečně dostávají na ﬁ lmová plátna v této rodinné komedii. V komedii, která se opravdu povedla, je vtipná, má spád a baví děti i dospělé. Film má styl humoru,
který je blízký českému, a lze ho přirovnat k ﬁ lmu „Páni kluci“. České znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.wildbunch-distribution.com/site/petitnicolas/
Mládeži přístupný
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit, jak šlo udržet si radost ze života, city pro lásku a chuť na smích… Komedie režisérky Ireny Pavláskové podle scénáře Terezy Boučkové. Hrají V. Cibulková, M. Etzler, O. Vetchý, J. Hartl, B. Seidlová, J. Dvořák a T. Voříšková. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.zemskyraj.com
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D!!!

Jenom jeden přežije… Thriller podle předlohy spisovatelky Ivy Hercíkové s mezinárodním obsazením v čele s Karlem Rodenem, Jürgenem Prochnowem a Soňou Valentovou. Práva na ﬁ lm podle literární předlohy – povídky „Oko“ – koupilo před léty hollywoodské studio Universal Pictures pro slavného režiséra Alfreda Hitchcocka. Mistr horroru a thrilleru, autor ﬁ lmů jako Psycho, Ptáci nebo Vertigo, se ale k práci na ﬁ lmu už nedostal. Po několika letech se podařilo práva za účelem realizace ﬁ lmu odkoupit českým producentem a režisérem ﬁ lmu Milošem J. Kohoutem. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.oko-ﬁlm.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let
Fascinující výlet do podvodního světa z dílny legendy Jeana-Michela Cousteau přináší životní zážitek ve formátu 3D. A právě díky této technologii se návštěva kina
stane doslova potápěčským zážitkem. Budeme svědky jedněch z nejúžasnějších podívaných pod vodní hladinou v tomto strhujícím dokumentu, který se točil sedm
let! Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 95 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.oceanworld3d.com
Mládeži přístupný
Jak zastavit vraha, který už je za mřížemi? Jamie Foxx, Gerard Butler a Michael Gambon v dramatickém napínavém thrilleru o muži, který se bez slitování rozhodne pomstít tomu, kdo nechal z vězení propustit vraha jeho rodiny. A nejen jemu, všem... České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.lawabidingcitizenﬁlm.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

PARANORMAL ACTIVITY (PARANORMAL ACTIVITY – USA 2007)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D!!!

Přemýšleli jste někdy nad tím, co se děje kolem vás, když spíte? Hrůza přichází téměř každou noc a hra „kohosi“ je každým dnem šílenější… Teror „někoho“ nevysvětlitelného začíná sílit… Horor Paranormal activity už několik týdnů přivádí svojí hrůzou do šílenství diváky po celém světě a má stejný osud jako „Záhada Blair
Witch“ – byl natočen ruční kamerou, stál směšných 11 tisíc dolarů… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 95 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.intersonic.sk a na www.paranormalmovie.com
Mládeži do 15 let nepřístupný

21. pondělí pouze v 15.15 hod.
22. úterý pouze v 15.15 hod.
23. středa pouze v 15.15 hod.

ASTRO BOY (ASTRO BOY – Hong Kong/USA/Japonsko – 2009)

17. čt, 18. pá pouze v 17 hod.
19. so, 20. ne pouze v 17 hod.
21. po, 22. út pouze v 17 hod.
23. st, 25. pá 26. so v 17 hod.
27. ne, 28. po, 29. út v 17 hod.
30. středa pouze v 19 hod.

AVATAR (AVATAR – USA 2009)

24. čtvrtek – Štědrý den
– 10 a 14 hod.

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

25. pátek pouze ve 20 hod.
26. sobota pouze ve 20 hod.
27. neděle pouze ve 20 hod.
28. pondělí pouze ve 20 hod.
29. úterý pouze v 17 hod.

ZAKLETÝ V ČASE (THE TIME TRAVELER´S WIFE – USA 2009)

28. po, 29. út pouze v 15 hod.
30. středa pouze v 15 hod.
LEDEN 2010
2. so, 3.ne pouze v 15.30 hod.

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI! (ČR – 2009)

31. čtvrtek
– Silvestr – pouze v 15 hod.

VYFIČ! (WHIP IT! – USA 2009)

Je to pták? Je to letadlo? Ne, je to mechanický kluk – Astro Boy. Byl stvořen pro napínavá dobrodružství, které může prožít jenom on. Má super sílu, rentgenové paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaky… Rodinný animovaný akční sci-ﬁ ﬁ lm, uváděný v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.astroboy-themovie.com
Mládeži přístupný

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

Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie... Akční sci-ﬁ o střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Film se zrodil v hlavě režiséra Camerona (tvůrce slavného „Titaniku“) před 14 lety, v době, kdy ještě neexistovaly prostředky na jeho realizaci. Cesta do fantastického světa planety Pandora je asi největší ﬁ lmovou událostí roku
2009. Avatar je ﬁ lm, který přepisuje ﬁ lmovou historii! Film je uváděn v českém znění. Dvojprogram – délka představení 166 minut! PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD
3. PROSINCE 2009 V POKLADNĚ KINA VESMÍR! DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.avatarmovie.com
Mládeži přístupný

Republiková premiéra!!!

Další dobrodružství neobyčejných veverek, které umí nejen mluvit, ale i zpívat! Opět se setkáte s bratry Alvinem, Simonem a Theodorem a budete svědky jejich neuvěřitelných dobrodružství… Hraná i animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz
Mládeži přístupný
Film natočený podle bestselleru o lásce, která přesahuje hranice času... Věří, že si jsou souzeni, ačkoli ví i to, že budou odloučeni, jen neví kdy: ON je cestovatel časem – prokletí velmi vzácné genetické anomálie, která způsobuje, že se skoro celý jeho život přesouvá v čase do budoucnosti a minulosti bez jakékoli kontroly… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na www.thetimetravelerswifemovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME POPRVÉ DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D!!!

Tak trochu jiný středověk od režiséra ﬁ lmů Rafťáci a Snowboarďáci – Karla Janáka. Dobrodružná komedie pro celou rodinu, zasazená do středověku a vyprávějící
velké dobrodružství z malé tvrze. Hrají David Prachař, Pavel Kříž, Matěj Hádek, Martin Písařík, Tereza Voříšková, Michael Beran a další. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.atzijirytiri.cz
Mládeži přístupný
Teenagerovská komedie s talentovanou mladou hvězdou Ellen Pageovou a se slavnou Drew Barrymoreovou (i v roli režisérky). Jak může mladá holka uniknout z nudy
maloměsta? Film o holce, která na soutěž krásy neváhá přijít s modrým přelivem a navíc narazí v sousedním městě na drsný závody na kolečkových bruslích… a její
život se rozjede na plný obrátky… A jestli se na bruslích nepobaví znuděná holka z Texasu, tak vy určitě!!! České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.foxsearchlight.com/whipit/
Mládeži přístupný

Také v letošním roce probíhala v období od 1. července do 15. září soutěž o nejhezčí rozkvetlé místo v Náchodě. Hodnocení soutěže v kategoriích okno a balkon, rodinný dům a celková úprava a veřejné prostranství a ostatní provedli členové komise pro životní prostředí. V každé kategorii byli vyhodnoceni tři nejlepší.

Kategorie okno a balkon

1. místo – Mgr. Štěpánka Hrubá a kolektiv ﬁrmy PROFIT REAL, a. s., Wolkerova 1749, Náchod
2. místo – paní Anna Holečková, Duhová 266, Staré Město nad Metují
3. místo – Marcela a Jaroslav Martincovi, Trojická 1630, Náchod

Kategorie rodinný dům a celková úprava

1. místo – Růžena a Oldřich Řehůřkovi, Dobrošov 21, trvale bytem Jugoslávská 1537, Náchod
2. místo – Olga a Václav Záleský, Lipí 128
3. místo – Marta a Ladislav Škodovi, Lipí 54

Kategorie veřejné prostranství a ostatní

1. místo – obyvatelky domova pro seniory „Marie“, Náchod, č. p. 1998
2. místo – paní Božena Horáková, Jugoslávská 83 (pekařství Českoskalická)
3. místo – paní Hana Lokvencová, Purkyňova 1217 (pension)
Blahopřejeme touto cestou Všem vyhodnoceným a jim i všem ostatním děkujeme za jejich květinovou
výzdobu oken, balkónů, domů a veřejných prostranství, kterou nemalou měrou přispívají
k pěknému vzhledu města a jeho příměstských částí.
Za správu městské zeleně Richard Hrachový

