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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě
uvádí v lednu
Sobota
9. 1. 2010
ve 20.00 hodin

Ples Roztančený Beránek
Vstupné: 120 Kč s místenkou,
100 Kč bez místenky
Předprodej od 17. 12. 2009

Čtvrtek
14. 1. 2010
v 19.00 hodin
SLEVA

Jan Burian – Muži jsou křehcí
Vstupné: 130 Kč
Předprodej od 16. 12. 2009

Neděle
10. 1. 2010
v 15.00 hodin

Pejsek a kočička
Divadelní společnost Julie Jurištové
Pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40, 30 Kč
Předprodej od 15. 12. 2009

Úterý
19. 1. 2010
v 19.00 hodin
SLEVA

Koncert ab. cyklu – sk. „K“
Bohuslav Matoušek (housle)
Petr Adamec (klavír)
Vstupné: 130, 110, 90, 70 Kč
Předprodej od 4. 1. 2010

Úterý
12. 1. 2010
v 19.00 hodin

České nebe
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 290, 270, 250, 230 Kč
Předprodej od 1. 12. 2009

Středa
20. 1. 2010
v 19.00 hodin

Středa
13. 1. 2010
v 19.00 hodin

S rodným krajem v srdci
Literárně hudební večer
k 120. výročí narození Karla Čapka
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 17. 12. 2009

Alejandro Casona: Jitřní paní
Východočeské divadlo Pardubice
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 300, 280, 260, 240 Kč
Předprodej od 4. 1. 2010

Čtvrtek
28. 1. 2010
v 19.00 hodin
SLEVA

Elena Sonenshine & Jocose Jazz
Jazzový koncert
Vstupné: 130 Kč
Předprodej od 5. 1. 2010

České nebe
Pokud je České nebe aneb Cimrmanův dramatický kšaft opravdu poslední hrou, kterou pánové ze souboru Divadla
Járy Cimrmana nastudovali, je třeba hluboce smeknout. Svěrák se Smoljakem se dali slyšet, že z toho možná nic nebude, protože Cimrman psal ke stáru občas také hlouposti. Pečlivá dlouhá příprava i autorský ostych, jenž nebývá pravidlem u tvůrců takového formátu, se vyplatily. Jedním z témat – ne-li často tím hlavním – bylo u Cimrmanů češství.
Sama idea provinčního génia se zlatýma českýma ručičkama, leč strašlivou smůlou, světoběžníka, v němž se odráží
škála komplexů malého národa, který je vždy v područí někoho mocnějšího, může být považována za esenci národní
povahy nebo aspoň jakéhosi „převažujícího národního pocitu“. Snad s jedinou výjimkou: Cimrmanovi chybí agresivní nacionalismus, místo něj je obdařen trochu komickým, laskavým vlastenčením. České nebe je vynikající. Přijďte se
přesvědčit na vlastní oči.

S rodným krajem v srdci
Literárně hudební večer k 120. výročí narození Karla Čapka
Karel Čapek se nedožil ani celých 49 let, a přece vytvořil dílo, které patří k nejvýznamnějším v naší literatuře. Narodil se v Malých Svatoňovicích 9. ledna 1890. O přítomnosti rodného kraje v jeho díle promluví prof. Aleš Fetters. Klavírními improvizacemi večer doplní Oldřich Zelený.

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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rok 2009 je za námi. Jaký vlastně byl?
Určitě ne snadný. Zvláště jeho závěr odhalil, že nejen ve světě, ale i v hospodaření naší republiky není vše v pořádku. Diskuze o státním rozpočtu, která by měla
především vést k tomu, jak rozumně vést
republiku v době krize, kde snížit výdaje a zvýšit příjmy a zároveň zajistit důstojnou existenci těm, kterých se krize
dotkla, se stává přímo hazardem v rukou
některých politiků. Ti více než na obecný prospěch myslí na to, jak tuto situaci využít jako výtah ke své moci, slávě
a do vysokých křesel. Doufejme, že i tito
lidé budou časem dotlačeni k racionálnímu myšlení a naše republika se nevydá
cestou Islandu, Lotyšska či Maďarska.
Situace v naší republice se samozřejmě
odráží v hospodaření měst a obcí. I město
Náchod začalo od poloviny roku 2009 pociťovat snížený tok ﬁnančních prostředků, které se přímo odvíjejí od příjmů státního rozpočtu. Největšími investičními
akcemi v minulém roce byly rekonstrukce a zateplení polikliniky (viz foto) a ZŠ Plhov a oprava ulice Komenského. Pro tyto
akce byla koncem roku 2008 vytvořena
rezerva, která společně s poklesem dluhové služby znamenala, že nebylo nutné
splácet vysoké úroky. Také díky příjmu
ﬁnančních prostředků získaných za pomoci poslankyně Z. Horníkové bylo možné proﬁnancovat tyto stavby z vlastních
zdrojů. Zmínil jsem se o poklesu dluhové služby. Zadluženost města v roce 2003,
kdy nynější vedení přebíralo radnici, byla
160 mil. Kč. Ta klesla na 32 mil. Kč v nynější době. Platby státu, grantové peníze, za něž byla postavena část polikliniky
se navzdory splnění všech předepsaných
podmínek opožďovaly, a tak ke konci roku
město muselo přistoupit k vyplácení příspěvků organizacím formou několika
splátek. Jsem však přesvědčen, že všechny platby pro městské organizace byly vyplaceny v plné výši, tak jak bylo určeno
rozpočtem města pro rok 2009.
Největším nákupem roku 2009 města
Náchod bylo odkoupení hotelové části hotelu Beránek. Byl to v podstatě vynucený
nákup, neboť jeho majitel – Pivovar Ná-

chod nebyl schopen zajistit řádné splacení
úvěru, aniž by to neznamenalo razantní
zásah do jeho obchodní politiky. Město si vzalo na tento nákup úvěr ve výši
cca 50 mil. Kč s vědomím, že tento úvěr
bude splacen prodejem pivovaru. Pokud
by se tak nestalo, představoval by tento
úvěr roční platbu 5–6 mil. Kč jako náklad
v rozpočtu města po dobu deseti let. Prodej pivovaru byl realizován a tento úvěr
byl z tohoto prodeje kryt. I když prodej
pivovaru může být různě vnímán, v rámci vývoje ﬁnancí města a dalšího rozvoje
pivovaru to byl stabilizující prvek. Město
nezvětšilo své dluhy a pivovar nemusel
realizovat svůj krizový, úsporný scénář,
který by se dotkl nejen jeho výroby, ale
jistě i jeho zaměstnanců.
Rozpočet roku 2010 bude méně ambiciózní než ty předešlé. Odhad příjmů je
dnes odhadován nižší přibližně o 25 %.
Nebudeme si tedy moci dovolit to, co
v letech předchozích. Bude potřeba šetřit v provozních nákladech a na věcech
zbytných. Zřejmě klesne i podpora některých organizací, jež dostávají příspěvek od města. Chci Vás však ujistit, že
město zajistí všechny nezbytné funkce
a služby pro život občanů. Nové investiční akce budou budovány především tam,
kde bude možno využít státní či evropské
peníze. Vlastní prostředky budou použity pouze tam, kde nebude možno na tyto
prostředky dosáhnout. Prioritou příštího
roku bude dokončení rekonstrukce ulice
Komenského a přestavba budovy bývalé
okresní vojenské správy na základní uměleckou školu. Na tuto stavbu budou použity ﬁnanční prostředky získané prodejem
pivovaru. Samozřejmě budou dokončeny
akce započaté v roce 2009 a bude pokračováno v drobné údržbě.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem
do nového roku hodně zdraví, rodinné
pohody, štěstí. Nám všem, aby se situace ve světě a v naší republice stabilizovala a my všichni měli pocit jistoty a perspektivy nejen pro sebe, ale i pro naše
děti a vnoučata.
Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 24. 11. 09

Jednání rady města se
zúčastnilo všech devět
radních, později osm.
Číselný popis u každé zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Obnova břehových porostů řeky Metuje
Jednání rady města se zúčastnili zástupci Povodí Labe, kteří podali informace
o možnostech ﬁnancování obnovy břehových porostů řeky Metuje z fondů (Státního fondu životního prostředí).
Placení parkovného pomocí SMS 8-0-0
RM souhlasila se zavedením systému
placení parkovného pomocí SMS.
Způsob zavedení tohoto placení by spočíval v placení parkovného zadáním SMS
přes operátora. Výhodou je, že v tomto
případě nemusí mít plátce drobné mince a zároveň při prodloužení stání může
připlatit na dálku. Zavedením tohoto systému městu vzniknou náklady pouze
na pořízení PDA, kterým budou městští
strážníci kontrolovat, zda je úhrada provedena.
Parkoviště u polikliniky
7-0-1
RM souhlasila s instalací parkovacího
automatu, který zvýhodní první dvě hodiny parkování a to s cenou 5 Kč/hod., další
hodina parkování pak bude za 20 Kč/hod.
Zpoplatněno bude parkování v pracovní
dny od 7 do 17 hodin. Předpokládaný termín je od 1. 2. 2010.
Dodatek ke smlouvě o nájmu zařízení
se společností CZECHRADAR
8-0-0
RM souhlasila s podpisem dodatku
smlouvy se společností CZECHRADAR.
Dodatek řeší rozšíření služeb. Společnost
CZECHRADAR nabízí mobilní zařízení,
které by na určených místech, odsouhlasených Policií ČR Dopravní inspektorát
Náchod provádělo doplňkové měření. Toto
měření by nahrazovalo měření městskou
policií i Policií ČR. Mohlo by se jednat
o zvýšení počtu měření především na ulici Pražské a Polské.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě uzavřené s Evangelickou akademií. Tímto dodatkem se Evangelické akademii předávají do užívání
s účinností od 1. 12. 2009 další nebytové
prostory v budově čp. 335 v Kladské ulici
v Náchodě.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Břemeno se zřizuje na pozemku města p. č.
648 v Blažkově ulici pro zřízení telefonní
přípojky.
8-0-0
RM souhlasila s ukončením nájemní
smlouvy uzavřené se společností BORN,

Náchodský zpravodaj
spol. s r. o., výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Uvedenou smlouvou město
Náchod pronajalo do bezplatného užívání
část pozemkové parcely v ulici před Českou pojišťovnou a část pozemkové parcely
před nádražím ČD pro instalaci otočných
hodin. Instalace však nebyla provedena.
8-0-0
RM souhlasila s udělením „Plné moci“
Bc. Jaroslavu Prouzovi, řediteli OS Cestastacionář, k jednání s příslušnými státními orgány v souvislosti se zajištěním
změny užívání pronajatých nebytových
prostorů v budově čp. 897 Bartoňova ulice, kde je poskytována respitní péče.
8-0-0
RM souhlasila s novou úpravou ceníku jednorázových sazeb za zřízení věcného břemene s platností od 1. 1. 2010. Současně rada zrušila stávající ceník k 31. 12.
2009.
8-0-0
RM nesouhlasila s provedením změny
průběhu státní hranice, která by vznikla
postoupením pozemků č. 707, 708, 709,
710, 711, 712 v katastrálním území Běloves, obec Náchod, do vlastnictví Polské
republiky s ohledem na zařazení uvedené oblasti v evropsky významných lokalitách, včetně dalších omezení, jako jsou
ochranné pásmo lázní 2, regionální biokoridor atp.
8-0-0
Neinvestiční dotace na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů
8-0-0
RM schválila smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2009.
Dotace činí 7935 Kč a z této částky bude
ﬁ nancována odborná příprava velitelů
a strojníků jednotek SDH k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy a zaměstnání pořádané
HZS krajů a věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce
a neinvestiční opravy, revize, technické
prohlídky požární techniky a věcných
prostředků požární ochrany jednotky
SDH (např. spojové prostředky, ochranné
oděvy pro hasiče apod.).
Smlouva o umístění
a provozování kontejnerů
8-0-0
RM schválila smlouvu o umístění a provozování kontejnerů se společností ELEKTROWIN, a. s.
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů navazuje na smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení z domácnosti se společností ELEKTROWIN,
a. s. Kontejnery budou sloužit pro snadnější manipulaci a skladování velkých
elektrospotřebičů (pračky, lednice)
na sběrném dvoře. Vlastníkem kontejnerů
je společnost ELEKTROWIN, a. s., provozovatelem bude Město Náchod, resp. společnost Technické služby Náchod, s. r. o.,
na kterou jsou povinnosti v souladu se
smlouvou o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení převedeny.

Změna užívání
penzionu Harmonie I.
8-0-0
RM souhlasila s předloženým návrhem
výměny vstupních dveří do jednotlivých
bytů za vyhovující protipožární dveře
prostřednictvím současného správce objektů Správy budov, s. r. o., a s úhradou
vzniklých nákladů na výměnu dveří z vybíraného nájemného. Jako izolační materiál na zateplení objektů bude využit investičně nákladnější materiál – čedičová
vata.
Stanovení celkového počtu
zaměstnanců MěÚ Náchod
8-0-0
RM stanovila podle zákona o obcích
v souvislosti s personálními změnami
na jednotlivých odborech celkový počet
zaměstnanců města zařazených v MěÚ
na 171 s účinností od 1. 1. 2010 a na 172
s účinností od 1. 2. 2010.

Rada města 8. 12. 2009

Jednání rady města se zúčastnilo šest
radních, později sedm, dva byli omluveni.
Úhrada neinvestičních výdajů dle školského zákona
6-0-0
RM souhlasila se stanovením úhrady
neinvestičních výdajů za žáky základních
škol z jiných obcí docházejících do náchodských ZŠ na rok 2010.
RM souhlasila s předběžným stanovením úhrady neinvestičních výdajů za děti
mateřských škol z jiných obcí docházejících do náchodských MŠ v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky
na rok 2010. Výše úhrady je v obou případech ve stejné výši jako v roce 2009.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila se zveřejněním záměru
přenechat do bezplatného užívání Probační a mediační službě další dvě kanceláře
v budově čp. 1303 v ulici Palachova ve III.
patře a dále ministerstvu vnitra do bezplatného užívání kancelář č. 135 ve II.
patře.
6-0-0
RM uložila odboru správy majetku a ﬁnancování provést zveřejnění záměru
prodeje části pozemku č. 34/4 k. ú. Běloves a zajistit znalecký posudek na zjištění
prodejní ceny. Jedná se o pozemek v těsné blízkosti fotbalového stadionu a žadatelé si tím chtějí zvětšit svůj přilehlý pozemek.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků v ulici Kollárova (umístěna trafostanice) s ﬁrmou ČEZ Distribuce, a. s. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou s účinností
od 1. 1. 2009.
6-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemcích p. č. 1993/1, 1993/6, 1995/2
a 1995/3 v k. ú. Náchod, se společnosti
VČP NET, s. r. o. Břemeno se týká vybudovaného plynového vedení a přípojky
na uvedených parcelách na Husově náměstí.
6-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru
přenechat do užívání Konfederaci politic-
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kých vězňů nový nebytový prostor v budově čp. 1303 v Palachově ulici.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě na pronájem části komunikace p. č. 1962/3 za účelem parkování tří vozidel taxi. Dodatkem dochází
ke změně smlouvy na straně nájemce, novým nájemcem se stává syn dosavadního.
6-0-0
RM vzala na vědomí výpověď nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor
v budově čp. 1759 v Pražské ulici (Na Hamrech) podanou dne 30. 11. Místní skupinou Vodní záchranné služby ČČK. Prostory budou vyklizeny k 28. 2. 2010. 6-0-0
Poskytnutí dotace
od Královéhradeckého kraje
6-0-0
RM schválila smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 650 600 Kč
na financování projektu komunikace
III/014720 od Královéhradeckého kraje.
Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod
v EGON Centrech
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením Mandátní
smlouvy na řízení projektu „Vzdělávání
zaměstnanců ORP Náchod v eGON Centrech“ spoluﬁnancovaného z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
reg. č. projektu CZ.1.04/4.1.00/40.00002 se
společností Centrum evropského projektování, a. s., Hradec Králové.
Manažerské
smlouvy jednatelů s. r. o.
7-0-0
RM schválila nové manažerské smlouvy jednatelů s. r. o.: Lesy města Náchoda,
spol. s r. o., Správa budov Náchod, s. r. o.,
a Technické služby Náchod, s. r. o., s účinností od 1. 1. 2010 a pověřila starostu města ing. Oldřicha Čtvrtečku jejich podpisem.
Digitalizace
kina Vesmír v Náchodě
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁ nančních prostředků na projekt „Kino Vesmír – digitální kino Náchod“ z rozpočtu Státního fondu České
republiky pro podporu a rozvoj české kinematograﬁe.
Město Náchod předložilo žádost projektu
„Kino Vesmír – digitální kino, Náchod“
do mimořádného grantu na technický
rozvoj a modernizaci české kinematograﬁe – první vlna tzv. velké digitalizace kina
vyhlášené Státním fondem České republiky pro podporu a rozvoj české kinematograﬁe. Na základě rozhodnutí Rady Fondu
se „fond“ zavazuje poskytnout účelovou
dotaci v maximální výši – 1 243 000 Kč
na technický rozvoj a modernizaci kina
Vesmír Náchod.
Kašna na Masarykově náměstí
7-0-0
RM souhlasila s řešením úpravy kašny
v rámci rekonstrukce celého náměstí.

TELEGRAFICKY:

RM schválila ceník ubytovacích služeb na chatě Zvonička pro rok 2010 a další roky do odvolání. Současný ceník bude
upraven pouze o změnu sazby DPH.
6-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo města 14. 12. 2009

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
nejprve 23 zastupitelů, později 25, dva byli
omluveni.
V úvodu jednání zhlédli zastupitelé
a všichni přítomní vizualizaci plánovaného obchvatu Náchoda. Jejím zpracovatelem je společnost Valbek, spol. s r. o.,
Liberec. Vizualizaci najdete na internetových stránkách města Náchoda
– www.mestonachod.cz
Majetkoprávní úkony obce
ZM schválilo nabytí podílu o velikosti
2/100 pozemkové parcely č. 594/94 v ulici
Zahradní na Karlově kopci v Bělovsi s tím,
že město Náchod provede úhradu nákladů
spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitostí. Jedná se o pozemek
pod místní komunikací.
23-0-0
ZM schválilo nabytí pozemků pod chodníky v ulici Němcové č. 2020/26, 2020/27,
2020/28, které jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Pozemky budou převedeny do vlastnictví města Náchoda formou bezúplatného převodu – darovací
smlouvou.
23-0-0
ZM schválilo prodej bytových jednotek:
Janáčkova 802/11, Komenského 1508/11,
Kostelecká 1829/23 a Pražská 1528/3 dle
zásad prodeje bytů stávajícím nájemníkům, kteří projevili zájem o koupi až
nyní.
22-0-1
ZM zamítlo prodej části pozemku
č. 682/14 v ulici Vodárenské. Jedná se
o prostor zahrádek a obytných domů
na konci slepé odbočky nad lesním úsekem v této ulici.
15-1-7
ZM zamítlo prodej pozemku č. 892/2
v ulici V Zátiší, který se nachází ve vrcholu oblouku této komunikace.
21-0-2
ZM zamítlo prodej pozemků č. 1143/14
a 1143/15 v ulici Raisově dle žádosti Společnosti Bytový dům Raisova, s. r. o. Jedná se o místní komunikaci a chodník před
objektem bývalé pojišťovny v Raisově ul.
čp. 1817.
23-0-0
ZM schválilo provedení výkupu podílů
pozemků č. 749 (11 m²) a 750 (1 m²) pod
chodníkem a místní komunikací v ulici
Kladské v Bělovsi.
23-0-0
Rozpočtové provizorium
23-0-0
ZM schválilo rozpočtové provizorium
od 1. 1. 2010 do doby schválení rozpočtu
města Náchoda na rok 2010.
Rozpočtovým provizoriem se řídí rozpočtové hospodaření města v době od prvního dne rozpočtového roku do nabytí
účinnosti rozpočtu města na běžný rozpočtový rok. Objem výdajů během rozpočtového provizoria je limitován objemem výdajů rozpočtu schváleného pro
předchozí rozpočtový rok. Výdaje rozpočtu města se uvolňují jednotlivým kapitolám rozpočtu do výše 1/12 celkové roční
částky rozpočtu minulého roku v každém
měsíci rozpočtového provizoria. Příspěvky příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je město Náchod, dotace
Městské knihovně Náchod, o. p. s., dota-

ce na kulturu Beránku Náchod, a. s., dotace Farní charitě – středisku sv. Anna,
dotace Stacionáři Cesta a dotace TV Náchod budou propláceny do výše 1/12 celkové roční částky schválené pro předchozí rozpočtový rok.
Investiční výdaje mohou být čerpány pouze na akce rozpracované v předchozím
roce, jejichž dokončení se předpokládá
v roce následujícím – v období rozpočtového provizoria. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v této době se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu města dnem nabytí účinnosti rozpočtu města na běžný
rozpočtový rok.
Obecně závazná vyhláška
(komunální odpad)
23-0-0
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – příloha
č. 1, ve které je uveden předepsaný výpočet nákladů na provoz tohoto systému.
Záměr – fotovoltaické elektrárny 19-2-3
ZM schválilo záměr výstavby fotovoltaických elektráren na objektech města.
Státní podnik v likvidaci
– Bytový podnik
25-0-0
ZM odvolalo dosavadního likvidátora
státního podniku Bytový podnik Náchod,
který je v likvidaci, a novým likvidátorem
jmenovalo pana Gustava Šourka, pracovníka odboru správy majetku a ﬁnancování MěÚ Náchod.
Návrh rozpočtu 2010
25-0-0
ZM vzalo na vědomí návrh rozpočtu
na rok 2010 a pověřilo radu města svoláním rozšířeného jednání k této problematice v lednu 2010.
Čerpání krátkodobého úvěru v roce 2010
na krytí dotačních žádostí
25-0-0
ZM prohlásilo, že souhlasí s tím, aby
v průběhu roku 2010 v případě schválení investičních akcí, na které bylo žádáno o dotace, byl řešen nedostatek potřebných zdrojů na proﬁnancování dotačních
titulů zvýšením krátkodobého úvěrového rámce.
Záměr – Střednědobý investiční úvěr
na investice roku 2010
22-0-3
ZM pověřilo radu města jednáním o otevření střednědobého investičního úvěru
na částku 26 700 000 Kč vypsáním výběrového řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách a schválilo text výzvy ke zpracování nabídky.
Projednání pořízení změny
územního plánu č. 11
12-4-9
ZM zamítlo pořízení změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Náchod. Jedná se o pozemky nad čističkou v Bražci
a záměr jejich využití pro výstavbu fotovoltaické elektrárny.

* * *
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Podání žádostí o nadační
příspěvek (grant)

Kronika
V listopadu byli oddáni:
6. 11.
Narantsogt Jargalsaikhan, Ulánbátar
Iveta Železová, Kramolna

V listopadu se narodili:
David Adam Šroll
Jakub Kudera

Čas zvonků
vánočních
Dne 27. listopadu 2009 od 13.00 hodin byla uspořádána vánoční výstava pro
obyvatele Harmonie i širokou veřejnost
naší pečovatelkou Danou Ptáčkovou s názvem „Čas zvonků vánočních“.
Vedoucí Pečovatelské služby Mgr. Petra
Šafářová výstavu zahájila a poté předala
slovo pořadatelce výstavy.
Pozvání zhlédnout výstavu přijal ředitel MěSSS Marie Mgr. J. Vejrych a vedoucí
sociálního odboru Bc. P. Schuma.
Po úvodním zahájení vystoupily děti
z Mateřské školky z Kramolny, které
ve spolupráci s paní učitelkou a doprovodem na klávesy zazpívaly různé vánoč-

Lea Hromádková
Anna Guzińska
Štěpán Jirouch
Marek Bauer
Jakub Světlík
Valerie Čisárová
Jan Hampl
Noemi Elichová

ní koledy prokládané básněmi. Během odpoledne zahrála na violu vánoční koledy
Klára Cvejnová.
Návštěvníci si mohli zpestřit odpoledne
zpíváním vánočních koled, ochutnávkou
domácího cukroví a vánoček. Vidět jsme
mohli např. adventní věnce, svícny, vánoční výzdobu a další vánoční dekorace.
Výstava byla obohacena prodejem
drobných dárků, jako např. svíčky z pravého včelího vosku, háčkovaných ozdob, medoviny, proutěných košíků, apod.
Po zhlédnutí výstavy měl každý možnost
napsat nějaké hezké věnování do pamětní knihy.
Za kolektiv Pečovatelské služby bych
chtěla Daně Ptáčkové poděkovat za krásnou výstavu, kterou zorganizovala jak
pro obyvatele Harmonie, tak i pro širokou veřejnost. Poděkovat bychom chtěli
také i těm, kteří se podíleli společně s organizátorkou na přípravách výstavy. Existuje velmi málo lidí, kteří chtějí udělat radost jiným a jedním z těchto lidí je i Dana.
A my se už těšíme na jaro, kdy si pro nás
přichystala velikonoční výstavu plnou
dalších zajímavých poznatků.
Lucie Herzogová, DiS.
– sociální pracovnice Pečovatelské služby

Pečovatelka roku 2009 je z Marie
Jako každým rokem i letos v prosinci
náchodský Domov pro seniory Marie oslavil výročí svého založení. Letos ke svým
šestnáctinám ale dostala Marie mimořádný dárek.
Dostala ho prostřednictvím své pracovnice Katky Líbalové, která za svou oběta-

vou a dlouholetou práci v péči o seniory získala titul „Pečovatelka roku 2009“
a dne 2. 12. 2009 jej převzala při slavnostní akci na Novoměstské radnici v Praze
z rukou paní Livie Klausové.
Nestává se příliš často, aby za nelehkou práci byli veřejně oceňováni a vyznamenáváni ti, kteří se starají o své spoluobčany. Jen lidé, kteří jejich pomoc a péči
dostávají, vědí, co všechno pro ně pečovatelky s úsměvem a laskavými slovy dělají. Ale naši senioři v Marii ví dobře, co pro
ně „jejich Katka“ znamená a jak obětavě,
s taktem, šarmem i humorem o ně pečuje
a plní všechna jejich přání. Víme to i my,
její kolegyně, kolegové a spolupracovníci,
a tak jí ke krásnému a zaslouženému titulu spolu s obyvateli Marie gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů nejen pracovních ale i osobních a také hodně zdraví
a sil, aby mohla dále ve své profesi pracovat a ta ji stále těšila jako dosud.
Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS MARIE

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

Mikulášský pozdrav
z nemocnice v Náchodě
aneb jak to bylo
s Mikulášem…
Už třetího prosince se objevil v Oblastní
nemocnici v Náchodě. Spolu s ním přišel
i čertovský mistr Barnabáš a z pekla štěstí, jménem Bertík. Radost mezi dětmi rozdávali dopoledne i odpoledne a Bertíkovi
se vůbec nechtělo zpět do pekla.
L. Borůvková, ZŠ
a MŠ J. Zemana, Náchod

leden 2010

INFORMACE

Předškoláček v ZŠ TGM
V měsíci listopadu mezi nás poprvé zavítali malí předškoláčci. Přišli si vyzkoušet školu jen tak „nanečisto“. Pod vedením
učitelek I. stupně se naučili nové říkanky
a hráli si na počtáře. Vyzkoušeli výukové
programy v počítačové učebně, zacvičili si
v tělocvičně a také zpívali a hráli na hudební nástroje. Pro velký úspěch bude
druhá část „Klubu předškoláček“ pokračovat v jarních měsících. Pozvánky obdržíte při zápisu do prvních tříd nebo na internetových stránkách školy.
Ve dnech 1.–3. února 2010 zveme předškoláky s jejich rodiči a mateřské školy
do našich prvních tříd na dny otevřených
dveří. Přijďte se seznámit s prostředím
školy a školní družiny. Těšíme se na Vás!

Základní umělecká škola
J. Falty srdečně zve
na výstavu

DIALOG TVARŮ
Regionální muzeum Náchod
14. 1. – 19. 2. 2010
Vernisáž výstavy se uskuteční
14. ledna 2010 v 16.00 hodin

Přání do Nového roku
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa Náchod přeje všem dětem rodiče, kteří na ně budou mít více času, chuť
si s nimi číst pohádky, schopnost projevit
svou lásku a vzbudit pocit jistoty…
Ať neovládnou životy našich dětí počítače, internet, telefony, konzum a komerce! My se snažíme – zkuste to i VY!
Děkujeme všem příznivcům a dárcům
NZDM Archa Náchod, spolupracujícím organizacím, rodičům a klientům.
Krásný Nový rok 2010 přejí pracovníci
NZDM Archa Náchod
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Vánoční čtení
Ve středu 9. 12. 2009 navštívili žáci
3. A a 3. B ZŠ Náchod-Plhov Městskou
knihovnu v Náchodě. Paní ředitelka Ivana Votavová četla příběhy, jež se odehrály právě v období Vánoc (např. z knihy
Vánoční příběhy od švédské spisovatelky
Astrid Lingrenové), přiblížila nám kouzelnou atmosféru těchto svátků z doby
před mnoha lety i Vánoce, jak je prožíváme dnes. Děti pak vyprávěly o tradicích,
které na Štědrý den dodržují, na co se těší,
jak Vánoce slaví u nich doma.
Příjemné setkání v knihovně děti zakončily prolistováním knížek, které je za-

ujaly, některé si půjčily a snad se k nim
právě v období Vánoc vrátí. Děkujeme
Městské knihovně v Náchodě za přípravu
podobných setkání s dětskými knihami
a těšíme se na ty příští. Renata Dostálová

Předvánoční čas na ZŠ T. G. Masaryka
To, že se blíží čas Vánoc, nám přišel
v pátek 4. prosince oznámit svatý Mikuláš se svojí družinou. Žáci 9.C připravili
kostýmy, nadílku a navštívili své mladší
spolužáky. Někteří byli po celý rok dobrými žáky a dostali odměnu, ale na některé
musel řetězem pohrozit rohatý čert. Nadílku dostala také školní družina a školní
klub v podobě nových hraček, her a pěti
tanečních podložek.
Žáci druhých tříd se zase zúčastnili besedy v Městské knihovně v Náchodě. Vzácnými hosty byly šéfredaktorka časopisu
Sluníčko a Mateřídouška paní Eva Mikšíčková a paní malířka Andrea Poprová.
Paní ilustrátorka představila svou knihu
„Čekání na Vánoce“, kterou sama napsala
i nakreslila. Vyprávěla dětem, jak taková
kniha vzniká, ukázala dětem své nákresy a zodpověděla všechny jejich všetečné dotazy.
Nejvýznamnější akcí naší školy v předvánoční čas bylo představení „Vánoční

příběh“ se zpěvem koled v podání našeho školního sboru Cantoria v nastudování paní učitelky Kláry Bydžovské. Krásný vánoční příběh zahraný malými herci
v podání žáků I. i II. stupně a sborem zazpívané koledy vytvořily tu správnou sváteční atmosféru. Toto pásmo předvedli
malí herci nejen divákům z náchodských
mateřských škol, ale také svým rodičům
a známým. Návštěvníci představení si
poté mohli zakoupit drobné výrobky našich žáků, které jistě posloužily jako malé
dárky pro jejich nejbližší.
Rozloučením před vánočními svátky
bylo již tradiční „Zpívání na schodech“.
Žáci školy, vedení školy, učitelé, paní kuchařky i pan školník, všichni se spojili
v jeden sbor a společně si zazpívali nejkrásnější vánoční koledy. A teď už nezbývá, než popřát si do nového roku všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a štěstí.
Pavla Hoffmanová

Šťastné a veselé

šet je, dělat výzdobu sálu a řešit osvětlení
a zvuk. Díky úžasnému přístupu všech
členů loutkového divadla jsme se mohli
věnovat jen nácviku programu a s pomocí maminek, babiček a tet šití kostýmů.
Na výsledku to bylo znát a tak si všichni zúčastnění dosyta užili pocit úspěchu a dobře vykonané práce. Díky podobným akcím si mohou děti vyzkoušet něco,
co by ve školních lavicích nikdy nemohly poznat. Týmovou spolupráci dospělých a dětí, pocit zodpovědnosti za společnou práci a společně prožitý úspěch.
Je nám v tom loutkovém divadélku moc
dobře a těšíme se na další vystoupení.
Mgr. Alena Adámková, vedoucí Dramaťáčku

Tak už je tu prosinec a tedy i Vánoce…
– těmito slovy začínalo divadelní představení dětí z dramatického souboru při ZŠ
Komenského a třídy 5.A. Mezi básničkami a příběhy s vánoční tematikou se také
odehrála Vánoční pohádka o Ježíškovi
a vše ukončila veselá básnička o vánočních strastech jednoho veselého dědečka.
Představení zhlédly děti od prvních až
po páté třídy a odpoledne i rodiče a příbuzní hrajících dětí. A jak to všechno začalo? Už na konci loňského školního roku
nabídl pan Dan Šárka Dramaťáčku spolupráci. A tak jsme vlastně k 15. narozeninám Dramaťáčku poprvé dostali možnost
zkoušet a vystupovat v opravdovém divadle. Dokonce v loutkovém, což nám dává
možnost vyzkoušet si i jiný druh divadla.
Poprvé jsme měli k dispozici veškerou
divadelní techniku včetně pana technika, který se nám celý den věnoval. Poprvé jsme nemuseli vyrábět kulisy a přená-
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Náchod a jeho okolí ve sborníku
Rodným krajem č. 39
Začátkem prosince 2009 vyšlo 39. číslo
vlastivědného sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným krajem.
K nedávným 85. narozeninám Josefa
Škvoreckého napsal zasvěcený, půvabný článek jeho blízký přítel a současník
PhDr. Boris Mědílek. Nedožité 80. narozeniny doc. PhDr. Stanislava Másla připomíná jeho někdejší žákyně Jaroslava Hromádková. Mgr. Jan Čížek z náchodského
archivu píše o vojenské organizaci Náchodska v letech 1936–1938 a jejích tradicích. Osudy rodiny Krausových (u Škvoreckého MUDr. Štras) v kritickém období
konce republiky a počátků protektorátu
se podrobně zabývá Mgr. Alena Čtvrtečková. V čísle je dokončen text dr. Oskara Sýkory o ilegálním odchodu z republiky v roce 1948, Exodus náchodské rodiny.
Milan Záliš připomíná 170. výročí úmrtí Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské. Neopomněl ani její návštěvu Rati-

bořic v posledním roce života. Alexandr
Skalický st. se v tomto čísle věnuje projektantovi a architektuře domu čp. 1094
na rohu ulic Palachovy a Dvořákovy. Mezinárodně uznávaný odborník na vysokoškolské vzdělávání dr. Ladislav Čerych napsal text nejen vzpomínkový. Nazval jej
Evropa, vysoké školství, rodný kraj a já.
Připomenuto je ocenění nedalekého Žernova v soutěži Vesnice roku, najdeme tu
úryvky z několika dopisů Jaroslava Seiferta, v nichž se vyznává z lásky k Babiččinu údolí, nebo několik poznámek vztahujících se k Vízmburku. Dětská příloha je
věnována Indiánskému létu v MŠ Náchodská v Červeném Kostelci.
Šedesátistránková publikace je k dispozici na obvyklých místech stále za pouhých 30 Kč, to díky podpoře od jednotlivých měst a obcí regionu, muzeí a archivů
a samozřejmě i díky autorům textů a fotograﬁí, kteří pro sborník dělají vše z lásky ke kraji a věci.
(AF)

Knížka o kouzelném dětství
Již ve druhém vydání vyšlo pohádkové
povídání Jak pomohlo kotě Papírové Lhotě, jehož autorem a ilustrátorem je známý náchodský výtvarník Jaroslav Cita.
Vyprávění, které je vzpomínkou na železničáře tátu a nejhodnější babičku Annu,
určitě potěší i současné malé čtenáře.
Podívají se s malým Jankem a jeho kočkou Mindou do kouzelného světa prázdninových dobrodružství, budou se mož-

ná trochu bát papírového
draka, kterého Janek nakonec šťastně vysvobodí,
protože každá pohádka má dobrý konec!
I touto knihou, která patří do již početné řady Citových pohádkových příběhů, potěší náš milý pan malíř s nestárnoucím srdcem a pohádkovou fantazií
všechny dětské čtenáře. Děkujeme, pane
Jaroslave Cito!

Blahopřání pro Jaroslava Celbu
Hudební skladatel Jaroslav Celba navštívil ve čtvrtek 16. prosince 2009 Náchod.
Pro pozvání náchodského rodáka a od roku
2005 také čestného občana města byly dva
významné důvody. Prvním byla jeho úloha při křtu nové náchodské knihy Zmizelý Náchod, kterou z historických fotograﬁí sestavila Lydia Baštecká. Křtilo se při
literárně hudebním večeru v malém sále
Městského divadla a Jaroslav Celba se své
role kmotra zhostil znamenitě. Krásnými
slovy vyjádřil svůj citový vztah k městu,
kde prožil dětství a mládí a kam se celý život vrací. Hrdě se také přihlásil k tomu, že

je nejstarším účastníkem a tudíž i pamětníkem a že ten dnes již „zmizelý“ Náchod
osobně poznal a je uložen v jeho mysli. Celým večerem provázela posluchače Celbova hudba. Jeho náchodská vánoční mše
Gloria s textem Libora Volného navodila
sváteční atmosféru a předvánoční náladu.
Vyvrcholením večera se však stalo připomenutí druhého důvodu skladatelovy návštěvy. Jaroslav Celba se totiž na druhý
svátek vánoční 26. prosince dožívá 85 let.
V předstihu mu přišli za město pogratulovat místostarosta ing. Jaroslav Rohulán
a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Eva Fořtová. Také ve zpravodaji chceme
jeho narozeniny připomenout, poděkovat
jubilantovi za všechny nádherné melodie,
z nichž se díky jemu můžeme těšit, a popřát mu do dalších let především hodně
zdraví a krásně prožitých dnů po boku
jeho milované a obdivuhodné ženy. Aničko a Jaryku, děkujeme upřímně za návštěvu!
(lb)

Lednová výročí
V pátek 1. ledna „se nám narodil“
nový rok 2010. I v něm si připomeneme jubilea spjatá nějak s Náchodem,
pokud údaje k nim jsou mi dostupné.
Před 160 lety, 6. ledna 1850 se narodil dramatik Ladislav Stroupežnický, i u nás často hraný. V jeho Našich
furiantech je zmínka o bitvě u Náchoda v roce 1866, v níž padl starší
syn starosty Dubského. Dne 9. ledna
1890 se v Malých Svatoňovicích narodil Karel Čapek. Připomeneme si
jej v literárním večeru ve středu 13.
ledna. Na 4. leden připadají nedožité
85. narozeniny výtvarníka a textilního návrháře Josefa Ducháče. Herečka Adina Mandlová se narodila před
sto lety, 28. ledna 1910. Vzpomínala, že v Náchodě kdysi hrála. Zda tu
hrála Jana Brejchová, narozená 20.
ledna 1940, to nevím, ale ﬁ lmovými
rolemi nás upoutávala. Herečka Jarmila Kurandová, mj. představitelka
Babičky (v Moskalykově ﬁlmu; 1971),
se narodila 30. ledna 1890.
Před 210 lety, 13. ledna 1800 zemřel v nedalekém (dnes polském,
tehdy pruském) Jelenově vévoda Petr
Kuronský, jeden z nejvýznamnějších
vlastníků náchodského panství. Dne
23. ledna 1880 zemřel v Praze Josef V.
Hellich, malíř slavného portrétu Boženy Němcové, ale také mnoha chrámových obrazů, mj. obrazu „Sněm
na Dobeníně“ v kostelíku ve Václavicích. Obraz namaloval v roce 1853,
ale protože byl v „šestašedesáté“ rozstřílen Prusy, namaloval ho v roce
1867 znovu. František Drtina, univerzitní profesor, pedagog a ﬁ lozof,
po němž je pojmenováno náměstí ve Starém Městě a který tu na začátku minulého století přednášel
na univerzitních extenzích, zemřel
14. ledna 1925. V lednu 1930 (28.) zemřela slavná pěvkyně Ema Destinová, která u nás zpívala na koncertu
15. října 1926 doprovázena na klavír
Jindřichem Jindřichem. Dne 10. ledna 1950 zemřel Jaroslav Kvapil, dramatik a režisér, autor libreta k Rusalce. Uváděl mj. i Jiráskovy hry, jemu
vděčil Jirásek za název hry Lucerna.
V březnu 1930 mluvil nad rakví Jiráskovou. Týž den roku 1985 zemřel
přední tenorista Národního divadla
Beno Blachut, který u nás v divadle
zpíval vícekrát.
Nakonec připomeňme, že 8. ledna
1920 byla založena církev československá (nyní husitská), k níž se tehdy v Náchodě i celých severovýchodních Čechách přihlásila značná část
obyvatelstva.
(AF)
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Významní návštěvníci Náchoda
1. Panovníci
S novým rokem, ve kterém všechny čtenáře srdečně zdravím,
zahajujeme nový historický seriál. Tentokrát jsem zvolila téma,
v němž si v tématických blocích postupně představíme většinu
významných návštěvníků města. Bez ohledu na to, zda se jednalo o návštěvy zvané či nezvané, vědomé či pouze náhodné, delší nebo jen krátkodobá zastavení. Záměrně však pomíjím „návštěvy“, které vlastně ani návštěvami nebyly, protože dotyční
městem pouze projížděli a při svém přesunu po důležité komunikační spojnici ho prostě nemohli minout. V prvním oddíle si
všimneme tzv. hlav pomazaných, panovníků, mezi nimiž ﬁgurují králové, císař i car.
Chronologicky prvním návštěvníkem byl český král Jan Lucemburský, který převzal Náchod do svého přímého držení někdy mezi lety 1316–1321. Prokazatelně zde pobýval např. roku
1331, o čemž svědčí listina datovaná „na Náchodě“. S jeho vlastnictvím Náchoda, které trvalo nejdéle do roku 1325, souvisí výstavba kamenného opevnění města i hradu a obohacení městské
pečeti o trojhranný štítek s dvouocasým lvem ve skoku. Dalším královským vlastníkem Náchoda byl Jiří z Poděbrad, který
22. dubna 1456 dobyl město i hrad a „vysvobodil jest je z ukrutnosti a nemilosrdenství od p. Jana Koldy“, jak je zapsáno v nejstarší
dochované městské knize. Všechny ostatní panovnické návštěvy
souvisejí více nebo méně s válečnými událostmi. Poslední volený
český král Fridrich Falcký prchal po prohrané bělohorské bitvě
přes Náchod a Kladsko do Vratislavi. V Náchodě na zámku přespal z 10. na 11. listopad 1620 a druhý den ráno s ním odjela i poslední majitelka Náchoda z rodu Smiřických Markéta Salomena.
Událost dodnes připomíná pověst „O ztracené podkově“ a symbolická velká podkova v dlažbě na Karlově náměstí. Během 18.
století se celkem třikrát ve městě vyskytoval pruský král Fridrich II. Bylo to v letech 1741, 1744 a naposledy 5. července 1778,

kdy „právě o velkých službách Božích s hudbou hlučnou do Náchoda vešel... postoupil za Náchod na Kramolnu, kdež se až do dne třetího ubytoval v chalupě u kapličky (č. d. 39), k Vysokovu patřící.“
Bezprostředně po tomto válečném pruském tažení se přijel přesvědčit o rozsahu škod způsobených obyvatelstvu spoluvladař
Marie Terezie císař Josef II. V Náchodě pobyl jen velmi krátce,
odpoledne dne 8. září 1779, a poškozeným měšťanům přislíbil
pomoc a ﬁnanční náhradu. V době napoleonských válek, když se
za velké iniciativy tehdejší majitelky náchodského panství Kateřiny Vilemíny Zaháňské formovala protinapoleonská koalice,
se v Náchodě dvakrát během roku 1813 ocitl ruský car Alexandr I. V červnu se s ním vévodkyně setkala na náměstí v hostinci
U slunce. Podruhé Náchodem projel 14. srpna v doprovodu knížete Esterházyho, který ho přivítal na hranicích na Slánském
mostě a společně odjeli na jednání do Ratibořic. V novinách se
tehdy psalo: „Co jest nyní Paříž, Petrohrad, Vídeň a Berlín proti Jičínu, Ratibořicům, Opočnu a Náchodu! Co všechen lesk těchto míst
proti světodějným faktům, která odehrávají se v malém koutě Čech,
v několika místech, o nichž dosud svět nezvěděl!“ Jedna z velkých
bitev války roku 1866 byla svedena u Náchoda. Pruský král Vilém I. sem však přijel až po válce, když se v Praze uzavíral mír.
Koncem srpna se ubytoval v domě vinárníka Šrůtka a náchodská spisovatelka Sida Volfová později průběh návštěvy popsala
podle dochované rodinné tradice.
Obrazová dokumentace k výše uvedeným královským návštěvám neexistuje. Jedinou výjimkou je Špilarova freska na budově
bývalé Občanské záložny nazvaná „Jiří Poděbradský před branami
Náchoda“. Vzhledem k umístění a stavu dochování je však již téměř nereprodukovatelná. Zvolila jsem tedy jako obrazový doprovod textu malou galerii obecně užívaných portrétů panovníků.
Mgr. Lydia Baštecká

Alexandr I.

Fridrich II.

Vilém I.

Fridrich Falcký

Jan Lucemburský

Jiří z Poděbrad

Josef II.
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Projekty přeshraniční spolupráce zaměřené
na cyklostezky a komunikace
V roce 2008 byly do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v období 2007–2013
spoluﬁnancovaného ze zdrojů Evropské unie – Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR předloženy čtyři žádosti týkající se výstavby a rekonstrukce cyklostezek a komunikací.
Město Náchod v rámci projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí“, registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/08.00045 zrealizovalo
cyklostezku v ul. Na Strži v úseku od dílny autoklubu po most
Na Skalce. Stavební práce v hodnotě cca 500 tis. Kč, které spočívaly zejména v položení nového asfaltobetonového krytu, započaly koncem října 2009 a dokončeny byly v listopadu 2009.
Ostatní projektoví partneři již také dokončili výstavbu svých
úseků – Obec Vysoká Srbská úsek Vysoká Srbská – Žďárky, Město Hronov úsek V lískách, Město Kudowa Zdrój úseky cyklostezek v ulicích Słone a Brzozowie.
V roce 2009 došlo k ukončení stavební části projektu.
V rámci projektu „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí“, registrační číslo CZ.3.22/1.1.00/08.00055 Město Náchod
provedlo úpravy na komunikaci v ulici Odboje od autobusové zastávky u školy po autobusovou zastávku Bražec odbočka Peklo
včetně vyznačení „pruhu“ pro cyklisty, v tomto konkrétním případě červených obdélníků s bílým logem kola a číslem cyklistické trasy. Hlavní stavební práce probíhaly od července do srpna
2009. Celkové náklady stavby činily cca 7,3 mil. Kč.
Druhý objekt řešený Městem Náchod v rámci tohoto projektu byla oprava komunikace Na Strži od mostu v ul. Němcové
po opravnu autoklubu. Stavební práce probíhaly od října do listopadu 2009. Celkové náklady stavby činily cca 4,3 mil. Kč.

TéVé Náchod
Každý týden máme možnost sledovat
vysílání Televize Náchod, ve kterém se dozvíme o aktuálních událostech ve městě
a jeho blízkém okolí, o zajímavých kulturních i sportovních akcích, můžeme si zasoutěžit a vyhrát zajímavé ceny. Televizní vysílání je jakýmsi živým tepem města
Náchoda, kde se podle závěrečných slov
moderátorky Lucky „stále něco děje“.
V nedělním pořadu celostátní české televize je v pořadu Toulavá kamera dost
často uveden zajímavý snímek z našeho
regionu, připravený redaktory náchodského studia – J. Štěpánkovou a P. Rouskem. Jejich práce byla proto náležitě oceněna na podzim 2009, kdy se ve dnech 23.
a 24. října v moravské Kopřivnici konal
již třináctý ročník přehlídky tvorby lokálních a televizních studií KAFKA 2009.
Letošní soutěže se zúčastnilo 29 studií
z České i Slovenské republiky, diváci i odborná porota zhlédli více než sedmdesát
snímků. V tak silné konkurenci se dovedlo náchodské TV studio velmi dobře prosadit a dlouhodobě dobrá práce týmu Štěpánková–Rousek získala velmi prestižní
ocenění – v kategorii Dokument 1. místo
za snímek Setkání a 3. místo v kategorii
Zpravodajství. S oběma snímky se mohli také naši diváci seznámit v rámci vy-

Projektoví partneři Město Kudowa Zdrój a Město Nové Město nad Metují budou své úseky komunikací realizovat v letech
2010 a 2011. Město Kudowa Zdrój provede rekonstrukci komunikací v ulicích Kościuszki a Chrobrego, Město Nové Město
nad Metují uskuteční stavební práce v ulicích Klosova a Českých legií. Stavební práce v rámci projektu budou ukončeny
v roce 2011.
V rámci projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí – II. etapa“,
registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/08.00653 Město Náchod vybudovalo cyklostezku v úseku od napojení na stávající cyklostezku do Malého Poříčí podél říčky Střela k hranici s Polskou republikou (úsek
ČR Malé Poříčí – PR Slané). Součástí stavby cyklostezky byla i výsadba na pozemku přilehlém k říčce a mobiliář – lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační panel a kámen s pamětní
deskou. Úsek cyklostezky se realizoval v měsících září a říjen 2009.
Celkové náklady stavby činily cca 1,4 mil. Kč. Cyklostezka je napojena na nově vybudovaný úsek Městem Kudowa Zdrój.
Projektový partner Město Hronov realizoval v rámci projektu
práce na cyklostezce úsek Střezina–Kozinek a projektový partner Obec Česká Čermná dokončil výstavbu cyklostezky v září
2009, jedná se o úsek na cyklostezce č. 4306 vedoucí z Kudowy
Zdrój do osady Peklo.
Celý projekt byl stavebně ukončen dle plánu koncem roku
2009.
I čtvrtý předložený projekt „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“ byl schválen, ale pro nedostatek ﬁnančních prostředků byl prozatím zařazen mezi náhradní projekty.

sílání náchodské TV. Gratulujeme a těšíme se na uvedení oceněných snímků, ale
i na další zajímavá vysílání našeho náchodského TV studia!
(VV)

Vánoční hra
Koncert ZUŠ J. Falty v Náchodě vnesl do našich duší klid, radost a očekávání. Ztvárnění klasického příběhu pomocí
hudby, tance a výtvarného umění byl výborným nápadem.
Hned na úvod, kdy zazněly žestě
ve skladbě „Christus nobis natus est“,

začalo působit kouzlo Vánoc. Betlémské světlo nesené pastýři, „Gloria“ anděla a tance oveček nás vtáhly do příběhu. Mluvené pasáže pastýřů se střídaly se
sborovými zpěvy a tanci. Nejdojemnějším
okamžikem se stalo zjevení Marie s Ježíškem. Majestátní králové, výborně zpívající koledníci, skvěle znějící orchestr, to vše
podbarvené pěveckým sborem a hlavně
závěrečná scéna dojala celé hlediště. Dojem byl tak silný, že se nám nechtělo odcházet. Společně zazpívané koledy byly
krásnou tečkou. Děkujeme, děkujeme…
(Mat)

Fotograﬁe z vánočního koncertu žáků ZUŠ J. Falty v Náchodě 15. 12. 2009.

leden 2010

Z HISTORIE

Škola při nemocnici v Náchodě
Začneme založením nemocnice v roce 1895. Děti tehdy všeobecně k hospitalizaci nebyly téměř vůbec přijímány (jak lze zjistit z historických pramenů některých nemocnic). Později pouze starší, a to až od deseti let věku. O jejich tělesnou i duševní
schránku pak pečovaly, stejně jako o dospělé pacienty, jeptišky (ze vzpomínek pamětníků). Z nemocnice v Náchodě odcházejí v roce 1950 a na jejich místo nastupují zdravotní sestřičky. V témže roce také vzniká dětské oddělení v čele s primářem
Vratislavem Švorčíkem, na jehož popud byla 2. září 1957 otevřena jednotřídní škola při nemocnici (výnosem ze dne 19. října
1957 č. j. škol. 1214/57). Vyučovány byly děti ze všeobecně vzdělávacích i zvláštních škol, jejichž léčba a pobyt v nemocnici přesáhly dobu 14 dnů. Vedle vyučování se učitelky věnovaly i dětem předškolním. Primitivní vybavení a chybějící místnost pro
učebnu práci ztěžovalo. Problémem se stala i desinfekce hraček.
Dřevo se rozkližuje, uvolňují se hřebíky, odprýskává barva, uváděl zápis v kronice.
Vyučování probíhalo ve dvou budovách. V chirurgickém pavilonu na dětském oddělení, na ortopedickém, podle potřeby
i na ORL a očním. A především na dětském interním oddělení.
Ve školním roce 1959–60 žádal vedoucí lékař infekčního oddělení MUDr. Skalický o zřízení třídy na svém oddělení (bývaly zde
až tři čtvrtiny dětí z celkového počtu). Krajský hygienik však zřízení třídy z epidemiologických důvodů neschválil. Až 1. února
1967 je vyhověno žádosti primáře MUDr. Lojdy a třída se otvírá.
Žádost léčebny kožní tuberkulozy o zajištění alespoň dvou hodin
týdně pro jejich dětské pacienty zase nemohla být vyslyšena pro
velkou zaměstnanost učitelů. Podle věštníku MŠ v době mimoškolní se o zaměstnání a výchovu nemocných dětí měly starat
sestry. Z jejich stále rostoucí vytíženosti však vyplynula potřeba pravidelného, přiměřeného a cílevědomého zaměstnání rovněž pro předškolní děti a snaha zřídit při škole jednu třídu pro
mateřinky. Povedlo se a 13. září 1965 nastoupila první učitelka
MŠ. Ve školním roce 1970–71 pak vznikla druhá třída pro ORL
oddělení (po dohodě s primařem MUDr. Beňou) a pro dětskou
chirurgii. V kronice školy se ve školním roce 1967–68 objevuje
myšlenka zřídit další sílu, a to vychovatelku. Z dlouholeté praxe totiž vyplynulo, že kromě času na výuku je třeba poskytnout
více času i na zábavná zaměstnání, která poskytnou příležitosti
proniknout do osobnosti dítěte a navázat s ním hlubší kontakt,
tak potřebný k překonání stresových situací, plynoucích z pobytu v nemocnici, a přispět tím k urychlení ozdravného procesu.
Infekční oddělení bylo v dubnu 1989 uzavřeno z důvodu generální opravy. Vyučování začalo po ukončení oprav ve školním roce
1991–92. Od 1. 7. 2000 se Speciální škola při nemocnici sloučila
se Zvláštní školou J. Zemana v Náchodě.

Pokrok v medicíně, přinášející nové léčebné zákroky, rychlejší
diagnostiku, novinky v operačních technikách, zkracují postupně hospitalizaci pacientů na stále kratší dobu. Pobyt dítěte v nemocnici, přesahující délku čtrnácti dnů, je zaznamenáván už jen
v ojedinělých případech. Speciální základní škola při nemocnici
proto ve školním roce 2002/2003 končí svou dlouholetou a záslužnou činnost v oblasti výuky nemocných školáků. Otevřeny
zůstaly pouze tři třídy pro mateřské školy.
Od dubna 2008 pracují už jen dvě. Oddělení infekce, DCH a ORL
má na starost jedna učitelka. Malí pacienti tak ztrácejí možnost
mít učitelku pro sebe v co nejdelším časovém úseku. Což se nejvíce dotýká dětí hospitalizovaných na infekčním oddělení, kde
zaměstnání probíhá individuálně vzhledem k rozdílným chorobám, a také na dětské chirurgii, kde úrazové stavy nedovolují pohyb mimo lůžko. Druhá třída zůstala na dětském oddělení.
Dnes najdete infekční oddělení už v nové, moderně vybavené
budově, která vznikla z bývalé prádelny. Otevřeno bylo v květnu 2008. ORL oddělení má pro dětské pacienty samostatný pokoj a moderně vybavenou hernu. Dětská chirurgie zůstává z provozních důvodů uzavřena.
V oddělení dospělých pacientů byl vybrán jeden pokoj, který
slouží malým pacientům. Je vybaven hracím koutkem, skříňkou
s hračkami, televizorem a DVD přehrávačem. Oddělení dětské interny nabízí také prostornou hernu, vybavenou moderním dětským nábytkem, hračkami a počítačem.
V době přítomnosti učitelky mají děti možnost rozvíjet své
schopnosti podle individuálních potřeb a zájmů. Důležité je
upoutat pozornost netradičními výrobky z neobvyklých materiálů, novými výtvarnými technikami, originalitou nápadů a přirozenou cestou je zapojit do her plných fantazie a tvořivosti.
A protože na některých odděleních pobývají s dětmi i rodiče,
můžete stále častěji vidět týmovou práci maminek i tatínků se
svými potomky při tvořivých hrách. Při propuštění si malí pacienti svá vytvořená dílka pyšně odnášejí domů. Materiály jsou
samozřejmě voleny tak, aby snesly případnou desinfekci a vyhověly hygienickým předpisům (třeba zbytky karimatkoviny,
celofánové sáčky, plastové kelímky, dřevitá vlna, sochařská hlína…). A když přijde třeba čas mikulášský, není problém představit Mikuláše, anděla a čerta, nebo v době čarodějnic pohrát si se
skutečnou čarodějnicí nebo dokonce čarodějnicemi. Snažíme se
zkrátka plnit přání, někdy takřka na počkání. Pobyt v nemocnici může být někdy docela zajímavý. A pro nás učitelky znamená dětský úsměv, poděkování, psaníčko, kresba anebo pochvala vyznamenání nejvyšší.
Lenka Borůvková, ZŠ a MŠ J. Zemana
Dobové fotograﬁe poskytlo Městské muzeum Náchod
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Náchodský zpravodaj

Od začátku roku 2010 se mýtné v Česku
rozšiřuje i na dodávky a malé kamiony
Užitečné rady, tarifní tabulky, mapy a dokumenty ke stažení jsou připraveny
na portálu www.mytocz.cz, k dispozici je také 24hodinová bezplatná infolinka
800 698 629 (800 MYTOCZ).
Povinnost platit mýtné na dálnicích, nositelnou elektronickou krabičku umístí
rychlostních silnicích a vybraných ko- na přední sklo mimo stěrače tak, aby nemunikacích 1. třídy se od 1. ledna 2010 překážela ve výhledu.
rozšiřuje na všechna vozidla, jejichž poPřed pořízením palubní jednotky by si
volená hmotnost přesahuje 3,5 tuny řidič měl rozmyslet, jaký platební kanál
(u souprav je určující pouze hmotnost pro něj bude nejvhodnější. Zda bude platit
tažného automobilu). Mělo by se jednat mýto dopředu (tzv. PrePay), tedy že si bude
až o 80 tisíc malých nákladních vozidel do jednotky nabíjet potřebnou částku ješa dodávek z okolních zemí a z tuzemska, tě před jízdou, nebo zaplatí až následně
které slouží především drobným a střed- (tzv. PostPay), například na fakturu. Zminím podnikatelům, pro zásobování ob- ňovaná distribuční místa slouží pro řichodní sítě a ﬁrem či expresní přepravu diče, kteří platí mýto dopředu. Při první
zboží. Lehčí dodávky tak následují kami- registraci potřebují osvědčení o technicony s hmotností 12 tun a výše, které pla- kém průkazu, řidičský průkaz, doklad
tí mýtné již tři roky a za tu dobu od nich o emisní třídě a vyplněný registrační forstát vybral 17 miliard korun.
mulář. Kontaktní místa slouží naopak
Výška tarifu za ujetí jednoho kilomet- pro uživatele, kteří chtějí platit mýto náru se liší podle typu použité silnice, po- sledně, například na fakturu. Ti potřebují
čtu náprav vozu a jeho emisní kategorie, k první registraci živnostenský list/výpis
případně podle denní doby. Povinnou pa- z OR/průkaz totožnosti, kopii technickélubní jednotku pro placení mýtného si ři- ho průkazu, doklad o emisní třídě a vypldiči nebo provozovatelé vozidel pořizují něnou Dohodu o podmínkách následného
na více než 250 označených distribuč- placení. Před jízdou už zbývá jen zkontních, nejčastěji čerpacích stanicích nebo rolovat, zda počet náprav deklarovaných
kontaktních místech, které jsou umístě- na instalované palubní jednotce odpovíny v krajských městech. Na místě zapla- dá skutečnosti.
tí vratnou zálohu 1550 Kč a poté si nepře(red)

Naši zaměstnanci
mohou počítat s naší podporou
„Samozřejmostí je, že naši zaměstnanci dostávají za jejich práci
zaplaceno. Od našich zaměstnanců požadujeme vždy plné pracovní
nasazení a ﬁremní loajalitu. Za to jim nabízíme moderní pracovní
prostředí, sociální výhody a v rámci našeho regionu i nadprůměrnou
mzdu. Naše společnost se ovšem vždy snažila nabídnout i netradiční ﬁremní beneﬁty. Rok 2009 skončil a já mohu jen konstatovat, že
to nebyl rok vůbec jednoduchý. I nás se dotkla hospodářská recese.
Znamenalo to nízké zakázky a nucené vybírání dovolených. Situaci
se nám podařilo stabilizovat a přišlo opět hodně práce. Takové skokové cykly pochopitelně vytvářejí stres a únavu. Proto jsme se rozhodli nabídnout našim zaměstnancům v závěru roku relaxační program. V praxi to znamená, že každý náš zaměstnanec obdrží podle
počtu odpracovaných hodin určitý počet bodů. Za odpracované hodiny jsou přitom považovány jak přesčasy, tak i dovolené či volno
v rámci bezplatného dárcovství krve. Přidělené body si poté může zaměstnanec čerpat dle vlastního uvážení například formou návštěvy
bazénu nebo poukázky na masáže. Dárkové poukazy a body se tak

PRIMÁTOR sbírá úspěchy
i za velkou louží
Jako každým rokem i na konci loňského
roku proběhl v americkém Chicagu další ročník The 2009 World Beer Championships. Soutěžilo se v několika kategoriích pivo, víno a destiláty. V kategorii piv
bylo přihlášeno více než 60 vzorků z celého světa. Hodnocením byla pověřena porota složena ze 17 zkušených profesionálů
v oblasti obchodu, restauratérství i novinářů, kteří se věnují oblasti stravování.
Na základě získaných bodů probíhalo vyhodnocení. Zlatou medaili získal
Primátor Premium a v těsném závěsu
s o dva body nižším skóre, ale stále na nejvyšší příčce, se umístil Primátor Premium Dark. Vysoké hodnocení se dostalo
také pivu Primátor Exkluziv 16%. Všechna tři piva byla označena jako vyjímečná.
Velkým zklamáním bylo hodnocení piva
Primátor Double 24%, které získalo „pouze“ bronzovou medaili a porota ho označila jako doporučené.
I v Americe se prokázalo, že značka
PRIMÁTOR je nositelem neobyčejné chuti a kvality.
(LM)

mohou uplatnit například v náchodském krytém plaveckém bazénu
či v jednom zdejším masážním salonu,“ říká ing. Jan Tichý ředitel
společnosti Saar Gummi Czech, s. r. o.
MOTIVAČNÍ ODMĚNY
Ve druhém pololetí roku 2009 se této společnosti podařilo výrazně navýšit měsíční tržby. Zaměstnanci zde pracují v nepřetržitém provozu. Novou motivací je tak pro ně příplatek za práci
o víkendech, který činí za práci v sobotu 300 Kč a za práci v neděli 400 Kč. „Chápeme, že práce o víkendech znamená velká negativa pro rodinný život a tato položka odměn je snahou pokusit se
tato negativa nějak kompenzovat,“ podotýká ing. Tichý. Počty zaměstnanců společnosti nadále stoupají. V poslední době zde našlo nově uplatnění 120 lidí (70 pro závod v Červeném Kostelci, 50
pro provozy ve Velkém Poříčí). Společnost Saar Gummi Czech je
především spjata s dodávkami pro automobilový průmysl. A v jakých typech automobilů se objevují díly z Červeného Kostelce?
V posledním období se jedná například o vozy německého výrobce Bayerische Motoren Werke AG. Konkrétně pak o BMW
řady 1 a koncept BMW řady 5 – Gran Turismo, kde se setkáme
s kvartetem těsnících proﬁlů v pátých dveřích, které jsou „made
in Saar Gummi Czech“.
SPONZORSKÁ PODPORA PRO NÁCHOD
„Snažíme se pochopitelně podpořit i zajímavé volnočasové aktivity v regionu, ze kterého se rekrutují naši zaměstnanci, ať už se jedná
o náchodskou kopanou, odbíjenou, hokej či tamní krasobruslařský
oddíl. Stále platí, že tady pracujeme, tady počítejte s naší podporou.
Týká se to našich zaměstnanců i regionu, kde máme naše provozy a další kooperující ﬁrmy, například náchodský Amulet,“ uzavírá ing. Jan Tichý, ředitel dceřiné společnosti ﬁrmy s akvizicemi
ve více evropských zemích, společnosti, která vždy prezentuje
příslušnost ke konkrétnímu místu a lidem, kteří s ní spojili svoji profesní přítomnost i budoucnost.
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Zákaz používání drtiče odpadů
VAK Náchod, a. s., oznamuje všem odběratelům napojeným na veřejnou kanalizaci, že dne 26. 10. 2009 byl odborem
životního prostředí MěÚ Náchod schválen dodatek Kanalizačního řádu pro města Náchod a Hronov, městys Velké Poříčí
a obce Dolní Radechová a Vysokov, kterým se zakazuje používání kuchyňských
drtičů odpadů. Domácí kuchyňské drtiče,
stejně jako drtiče průmyslové (používané v objektech veřejného stravování, hotelích a pod.), jsou zařízením na likvidaci biologického odpadu vznikajícího při
přípravě jídel. Odpady nejsou totéž co odpadní voda a dřezy, výlevky či záchodové
mísy není možné zaměňovat za odpadkový koš nebo popelnici.
Narozdíl od např. přímořských států,
kde byly kanalizace od počátku budovány v průměrech i nad dva metry a odpadní vody včetně odpadů končily v moři,
jsou v České republice kanalizační stoky
i kanalizační přípojky dimenzovány pouze pro odpadní vody. V mnoha případech
nemají kanalizační řady ani přípojky dostatečný spád, takže by docházelo k jejich
rychlému zanášení a omezování průtočného proﬁlu a úplnému ucpání. Odpady
z drtičů způsobují zanášení kanalizace

usazenými pevnými látkami, na které se
váží zejména tuky. Splachováním potravinových odpadů do kanalizace, ať rozmělněných či nerozmělněných, jsou vytvářeny ideální podmínky pro rozšiřování
kolonií potkanů, kteří po přemnožení pronikají i do lidských obydlí. Tyto odpady
se proto do kanalizační sítě nesmí dostat.
Likvidací odpadů pomocí drtičů dochází
i ke zvýšenému zatížení čistírny odpadních vod, zvýšené produkci čistírenských
kalů, látkovému přetížení čistírny, zhoršení čisticího procesu a zhoršení kvality
vypouštěné odpadní vody do řeky. To vše
představuje vyšší náklady a vyšší cenu
stočného.
Protože Kanalizační řád je závazným
předpisem, který určuje kvalitu produkovaných odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace, apelujeme
na všechny odběratele, aby ve vlastním
zájmu drtiče kuchyňských odpadů nepořizovali a neinstalovali. Při havárii kanalizace, za kterou je považováno i výrazné
omezení průtočnosti, lze totiž následně
zdroj havárie či původce dohledat a uplatnit vůči němu postih.
Ing. Karel Vaněk
VAK Náchod, a. s.

Skibusy budou
jezdit také v Kladském pomezí
Sníh nás tak trochu zaskočil v půlce října – v prosinci jsme se dočkali již opravdové zimní nadílky. Následující sdělení je
určeno všem příznivcům upravených běžeckých stop – určitě se dočkají…
Tak jako v minulém roce budou strojově udržovány stopy na všech tradičních
místech turistické oblasti Kladské pomezí – v Adršpachu a v Teplicích nad Metu-

jí, v Broumovské kotlině na Janovičkách
a v okolí Stěn, na Policku a Machovsku
i v okolí Hronova a na Dobrošově. K nejlépe upravovaným patřily v minulém roce
také běžecké tratě na Panské cestě v Jestřebích horách, které jistě najdou bohaté
využití i v letošní zimě.
Pokud budete hledat možnost využití hromadného dopravního prostředku na Odolov nebo do polského Karlova
ve Stolových horách, neopomeňte se podívat do nových autobusových jízdních řádů
společnosti OREDO. CDS Náchod ve spolupráci s Městem Náchod zavádí o sobotách
počínaje 26. prosincem 2009 nové skibusové spoje s odjezdem z Náchoda v 9.35
do Odolova a ve 12.15 hodin do Karlova.
Poslední pojedou 27. února 2010. Pokud
novou nabídku náchodského dopravce využijete, cestu zpět lze v případě karlovského spoje naplánovat rovněž skibusem
(odjíždí v sobotu z Karlova v 16.00 hod.).
Jestřebí a Stolové hory nabízejí dobré
sněhové podmínky a pravidelně udržované běžecké stopy. Na Karlově jsou rolbou projížděny tratě v celkové délce 36 km
v lesnatém a proﬁlově nenáročném terénu
hodně připomínajícím Šumavu.
Ing. Jaroslav Rohulán

Proč a kolik dřevin
rostoucích mimo les
jsme v roce 2009
pokáceli a následně
vysadili na území města
I v roce 2009 pokračoval nepříjemný
trend chřadnutí některých druhů dřevin,
zejména jasanů, bříz, jeřábů, lip a borovice vejmutovky, a proto jsme oproti jiným létům káceli větší množství dřevin
rostoucích mimo les. Šlo o dřeviny, u kterých došlo k výraznému zhoršení provozní bezpečnosti a tím k ohrožení zdraví
osob a jejich majetku. Vzhledem k míře
poškození některých stromů již nebylo účelné tuto situaci řešit zdravotním
a bezpečnostním řezem. Důvody chřadnutí některých druhů dřevin zůstávají stejné jako v minulých letech a jeho vlivem
dochází k celkovému zhoršování zdravotního stavu, prosychání větví v koruně a postupnému odumírání. Příčinami
těchto jevů jsou kromě probíhajících klimatických změn různé faktory, zejména
napadení patogenními houbami.
Povinnost odstranit nebezpečné dřeviny má ze zákona každý vlastník pozemku,
na němž se dřevina nachází. Tato povinnost je dána ustanovením § 7 odstavce 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
kde se říká, že péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníka.
Protože stromy a další zeleň mají
ve městě nezastupitelné místo, snažíme
se, aby na jeho území stromů a další zeleně spíše přibývalo. I z tohoto důvodu nemůžeme vyhovět každé žádosti o kácení dřevin na městských pozemcích, ale
všechny jsou pečlivě posuzovány, včetně důvodů jejich podání. Téměř za každý pokácený strom je vysazen nový jako
náhrada a další dřeviny jsou vysazovány v rámci sadových úprav nových sídlištních celků a dalších vhodných prostor.
Nové dřeviny se snažíme umístit tak, aby
v budoucnu nedocházelo ke kolizním situacím a stížnostem, že dřeviny občanům
nad míru obvyklou překážejí, stíní a podobně.
V roce 2009 bylo na základě povolení
orgánu ochrany přírody pokáceno na pozemcích ve vlastnictví města Náchoda 196
stromů. V rámci náhradní výsadby, revitalizace sídliště Plhov, sadových úprav
na plhovském koupališti a sadových
úprav nové části sídliště u nemocnice bylo
v roce 2009 vysazeno 191 listnatých stromů, 96 jehličnatých stromů a 581 listnatých a jehličnatých keřů.
Za správu městské zeleně
Richard Hrachový
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Kuželky – program na měsíc leden

Volejbal

Ne
Čt
Pá
So
Ne
Čt
Pá
So

3. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
14. 1.
15. 1.
6. 1.

Leden 2010 ve sportovní hale
Na Hamrech na Pražské ul.

Ne

17. 1.

Čt
Pá
So

21. 1.
22. 1.
23. 1.

Ne
Čt
Ne

24. 1.
28. 1.
31. 1.

9.00–19.00
16.00–22.00
16.00–22.00
9.00–19.00
9.00–19.00
16.00–22.00
16.00–22.00
11.00
15.00
10.00
10.00
14.00–18.00
16.00–22.00
16.00–22.00
10.00
14.30
9.00–19.00
16.00–22.00
9.00–19.00

Liga neregistrovaných
Liga neregistrovaných
Liga neregistrovaných
Liga neregistrovaných
Liga neregistrovaných
Liga neregistrovaných
Liga neregistrovaných
1. liga Ž SKK Primátor Náchod – Konstruktiva Praha
1. liga M SKK Primátor Náchod – Kovářská
1. liga Dorost SKK Primátor Náchod – Č. Velenice
1. liga Dorostenky SKK Primátor Náchod – Šumperk
Liga neregistrovaných
Liga neregistrovaných
Liga neregistrovaných
3. liga M Č. Kostelec – Kolín
2. liga M SKK Primátor Náchod – Přemyslovce
Liga neregistrovaných
Liga neregistrovaných
Liga neregistrovaných

v sobotu 16. ledna 2010 KP ženy
od 10.00 a 13.00 hodin
ženy SK Rubena Náchod
proti Sokol Zbečník
v sobotu 23. ledna 2010 KP muži
od 10.00 a 13.00 hodin
muži SK RUBENA NÁCHOD
proti Baník Vamberk
v sobotu 30. ledna 2010 KP muži
od 10.00 a 13.00 hodin
muži SK RUBENA NÁCHOD
proti SK Jánské Lázně

Národní házená
sportovní hala SK Rubena Náchod

Vyhodnocení nejlepších sportovců, kolektivů

a trenérů okresu Náchod za rok 2009
Jako každoročně vyhodnotí VV OS ČSTV
v Náchodě ve spolupráci s Náchodským
deníkem nejlepší sportovce, kolektivy
a trenéry, kteří se svými výkony nejvíce
zasloužili o reprezentaci našeho okresu.
Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších
sportovců okresu Náchod za rok 2009 se
uskuteční v pátek 19. března 2010 v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
Žádáme Vás proto, abyste věnovali pozornost výběru nejlepších sportovců našeho okresu za rok 2009 a navrhovali pouze ty, kteří splňují předepsaná kriteria.
Věříme, že vyhlášení bude alespoň částečným odměněním těch, kteří reprezen-

tují náš okres ve sportovních soutěžích
a dosahují zde výborných výsledků.
Návrhy s přesnými daty zasílejte nejpozději do 15. ledna 2010 na adresu:
VV OS ČSTV v Náchodě, Pražská 1759,
547 01 Náchod 1.
Anketa odborníků bude uzavřena 19.
února 2010.
Podrobná kritéria vyhodnocení nejlepších sportovců, kolektivů a trenérů okresu
Náchod za rok 2009 najdete na www.mestonachod.cz.
Hana Kopecká, v. r.
předsedkyně OS ČSTV

Oddíl SK – Výtahy Náchod Metujští Tygři pořádá dne 16. 1. 2010

39. ročník setkání otužilců na Metuji v Náchodě
a 10. ročník memoriálu Jirky Řebíčka
Slavnostní zahájení a nástup plavců je
ve 13.30 hod. na Strži u Zimního stadionu.
Soutěž je započtena do Českého poháru
zimního plavání a účast přislíbili: nestor
českého otužování 97letý ing. dr. Ladislav

Nicek z Olomouce a pokořitelé Kanálu La
manche – Richard Haan, David Čech, Petr
Mihla a Dana Zbořilová.
Pro soutěžící budou připraveny tratě:
100, 250, 500 a 750 metrů

neděle 17. 1. 2010 od 8.30 hod.
36. ročník ČP – čtvrtﬁnále ženy
(Dobruška, Krčín, Hlinsko, Náchod)
neděle 24. 1. 2010 od 8.30 hod.
36. ročník ČP – čtvrtﬁnále muži
(1. NH Brno, Krčín, Dobruška, Draken
Brno, Veselí na Mor.)
neděle 31. 1. 2010 od 8.00 hod.
Memoriál Ladislava Semeráka – 6. ročník
turnaje žen
(Krčín, Opatovice, Č. Kostelec, Březno, Čakovice, Náchod...)
Tělocvičná jednota Sokol Náchod přeje
všem občanům města Náchoda hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2010.
Výbor TJ Sokol Náchod

Akce náchodského
Sokola v lednu 2010
Po zdařilé Mikulášské besídce pro mládež 4. prosince 2009 mají možnost sejít
se a pobavit se dospělí členové i příznivci
Sokola na tradičním „Novoročním setkání“ v neděli 3. ledna 2010. Začátek je tentokrát již v 15 hodin, kdy ještě není tma.
Hlavní akcí pro veřejnost, hlavně děti,
pak budou „Dětské šibřinky“ v neděli 31.
ledna 2010.
Cílem Sokola je však pravidelná tělocvičná činnost, zaměřená hlavně na zdravotně orientovanou zdatnost jeho členů.
Přehled oddílů s údaji, kdy cvičí, lze nalézt ve vývěsních skříňkách na sokolovně, v Pražské ulici u zastávky autobusů
a na Plhově.
(E. T.)

leden 2010

KULTURA

Vzdělávací programy Školského
zařízení pro DVPP KHK, Náchod
leden 2010
7. leden 2010, Hospitační činnost ředitele školy, čas a místo
konání. 9.00–14.00 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor:
Mgr. Jana Žaludová
8. leden 2010, Péče o řeč dětí. Dysfázie, čas a místo konání.
13.00–17.00 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor: odborní pracovníci SPC Náchod
12. leden 2010, Řemeslná dílna. Smaltování bez pícky, čas
a místo konání: 9.00–12.00 hodin, DDM Bájo Česká Skalice, Husovo náměstí 3, lektor: PaedDr. Hana Vavřínová a Mgr. Martina
Horká
13. leden 2010, Matematika v běžném životě. Projekty v matematice, čas a místo konání: 14.00–16.30 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor: Mgr. Jana Plíšková
15. leden 2010, Zdravotní cvičení. Vadné držení těla a svalová dysbalance, čas a místo konání: 9.00–16.00 hodin, DDM Déčko Náchod, Zámecká 243, lektor: PaedDr. Olga Chválová, CSc.
19. leden 2010, Vybraná témata z psychologie a speciální pedagogiky, čas a místo konání: 13.30–17.30 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor: odborní pracovníci SPC Náchod
19. leden 2010, Vlastivěda a dějiny, čas a místo konání: 12.00–
15.00 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor: Mgr. Václav
Ulvr

20. leden 2010, Cesty minulosti. Z koněberky hejtmanem, čas
a místo konání: 9.00–15.00 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759,
lektor: Mgr. Ivan Bauer
21. leden 2010, Psychomotorické hry III, čas a místo konání: 9.00–13.00 hodin, DDM Déčko Náchod, Zámecká 243, lektor:
Mgr. Viktor Pacholík a Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D.
22. leden 2010, Hry s využitím lan, nářadí a náčiní, čas a místo konání: 9.00–13.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005,
lektor: Mgr. Lucie Pavlíková
28. leden 2010, Návštěva oblastního archivu, čas a místo konání: 9.00–12.00 hodin, Oblastní archiv Náchod, lektor: Mgr. Lydie Baštecká
Přihlášky a další informace můžete získat na www.cvkhk.cz,
tel. číslech. 491 422 416, 722 569 515

Přehled kulturních akcí
v lednu 2010 v Regionálním muzeu
Petr Falta: Fotograﬁe (Ratibořický cyklus)
Karel Šafář: Drobná graﬁka
Do 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.
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Ve dnech 15. 1. až 19. 2. 2010 proběhne v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám.,
čp. 18 výstava prací výtvarného oboru žáků Základní umělecké školy v Náchodě. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. 1. 2010
od 16 hodin. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel.
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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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
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., do 4. 1. 2010 zavřeno.
Police nad Metují – Betlémy
Do 10. 1. 2010 potrvá ve staré polické škole „Dřevěnce“ výstava
betlémů, kterou připravilo Regionální muzeum v Náchodě. 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.
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POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stomatologická pohotovost
1. 1.
2. a 3. 1.
9. a 10. 1.
16. a 17. 1.
23. a 24. 1.
30. a 31. 1.

MUDr. Svatava Olšarová
Nové Město nad Metují
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod
MUDr. Radmila Sedláčková
Náchod
MUDr. Miroslava Jirmanová
Nové Město nad Metují
MUDr. Petr Juran
Nové Město nad Metují
MUDr. Anna Klikarová
Hronov

PROGRAM
LEDEN
V lednu 2010 bude v Déčku zábava!
24. 1. 2010 – Karneval
Vyrobte si masky a připravte se na leden
už teď, v Déčku se na Vás budeme 24. 1.
těšit, čím zajímavější masky, tím lépe.
Více informací o programu naleznete
na plakátech a www.deckonachod.cz
29.–31. 1. 2010
Taneční víkendový workshop
Zveme všechny příznivce všech tanečních
stylů, kteří chtějí víkend strávit s tancem!
Budete mít jedinečnou možnost vyzkoušet si rozmanité taneční styly (break dance, street dance, disko dance…)
Učit vás budou výborní tanečníci!
Ubytování i stravování je zajištěno v Déčku.
Neváhejte a přijďte si zatančit, ať jste začátečníci či pokročilí
Taneční centrum Déčka
Zapojte se do pravidelných tréninků tanečního centra v Déčku
Break dance, street dance, moderní tanec…
Pro bližší informace kontaktujte Jaroslava
Karáska tel: 723 871 858

Komenského 48
tel.: 491 472 946
ZŠ TGM, Bartoňova
tel.: 491 421 604
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Komenského 48
tel.: 491 472 947
Komenského 10
tel.: 491 472 721
Havlíčkova 377
tel.: 491 482 700

MC MaCíček – mateřské centrum se
na všechny těší v pravidelných aktivitách
Pondělí v 9.30 – KUŘÁTKA 1
– veselé hrátky s batolátky 1–2 roky
Úterý v 9.30 – ZAJÍČCI 1 – cvičení, říkanky pro rodiče s dětmi od 2–4 let
Středa v 9.30 – ZAJÍČCI 2 – cvičení,
říkanky pro rodiče s dětmi od 2–4 let
Čtvrtek v 9.30 – KUŘÁTKA 2
– veselé hrátky s batolátky 1–2 roky
Pátek v 9.30 – MIMI klub – pro maminky
s dětmi, které ještě nechodí
Každé z výše uvedených setkání stojí 30 Kč.
7. 1. 2010
– HEC – The Heart of Europe Club
Pokud tě zajímají věci kolem tebe, chceš
zažít legraci, poznat nové kamarády, mít
spoustu nových zážitků a zároveň se naučit něco nového, přijď v 16.00 do otevřeného klubu v Déčku.
– Setkávat se budeme každý čtvrtek
od 16.00 hodin.
– Máš příležitost prožít si velmi zajímavý školní rok, činnost klubu bude záležet
i na Tobě. Společně vytvoříme Evropský
projekt, který společně zrealizujeme…
– Zajímá tě víc? Pročti si webové stránky
http://hec.euweb.cz/
a http://www.klubhec.eu

Sbor dobrovolných hasičů Lipí pořádá tradiční

HASIČSKÝ PLES
v pátek 15. ledna 2010 od 20.00 hodin
ve všech sálech restaurace „U Nováků“ v Lipí
Hudba Juno
Bohatá tombola
Slušné oblečení

v tanečním sále
se nekouří

Vstupné: 60 Kč
Domácí kuchyně
Mládeži do 16 let vstup zakázán

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 17. a 31. ledna v 15 hodin
a v sobotu 24. ledna v 15 a 17 hodin hodin pohádku

Jaro
v paøezové
chaloupce
Srdeènì zveme malé
i velké diváky.

www.detemproradost.com
– Zajímá Tě ještě něco? Přijď v lednu
do klubu nebo se zeptej Evy Doležalové
na eva.do@seznam.cz nebo 775 223 294.
– Projekt je určen pro všechny mladé lidi
ve věku od 15 do 20 let – výjimky možné!
– Tak neváhej a zapoj se!
Více kroužků, aktivit a informací naleznete na www.deckonachod.cz nebo na recepci
Déčka, zapojte se kdykoliv!

Voda, co se usmívá
Malým příspěvkem k velkému fenoménu dneška – plavání rodičů s dětmi ve specializovaných centrech – je v našem regionu drobná publikace „Voda, co se usmívá“.
Jejími autory jsou Mirek Brát a Angelika
Nováková. Publikaci vydalo v edici Knihovnicka.cz brněnské nakladatelství
TRIBUN EU. Knížka obsahuje kolekci fotograﬁí pořízenou při specializovaných
plaveckých lekcích v Náchodě a Novém
Městě nad Metují. Vydání tištěné i elektronické verze na CD ﬁnančně podpořil
Nadační fond senátora Petra Pakosty, Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, Královéhradecký kraj a projekt MARE
NOSTRUM. Publikace je zpracována též
v podobě elektronické prezentace Pageﬂip, můžete si ji prohlédnout na internetu
– http://voda-co-se-usmiva.pageﬂip.cz/.
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KULTURA | CÍRKVE

Senior klub

Církve v Náchodě

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové
čtvrtky v klubovně v Harmonii II, Rybářská 1819, kde se sejdeme v lednu při následujících programech:
čtvrtek 7. 1. ve 14 hod. se sejdeme u videa s p. Josefem Zavřelem, který nám promítne hrady a zámky v Rakousku
čtvrtek 14. 1. ve 14 hod. po jihu Nového Zélandu svým vyprávěním a ﬁlmovými záběry bude nás opět provázet p. Lukášová
čtvrtek 21. 1. ve 14 hod. promítání z červnového zájezdu
v Polsku pro nás připravil p. Slávek Hlaváč
čtvrtek 28. 1. ve 14 hod. cestou po severozápadu USA nás ﬁlmovými záběry i slovem doprovodí p. Otto Mach
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte o naše programy zájem, neboť
jsou i pro nečleny Svazu důchodce. Těšíme se na vaši návštěvu.
Členové výboru MO SD ČR v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
přeje svým členům a příznivcům šťastný nový rok 2010 ve
zdraví a vzájemném porozumění.
Připomínáme účastníkům zájezdu na muzikál Angelika, odjezd v úterý – 26. ledna 2010 v 7.00 hod. od Tepna klubu.
Příjezd zpět do Náchoda kolem 19. hodiny, další informace
podle letáčků. http://szdp-nachod.wz.cz
Za výbor SZdP Náchod Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

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

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, kaplan Mgr. Ing. Vladimír Handl 728 515 557, www.
nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, pátek 8.15 do 9.00, od 13.00 do 15.00, středa 8.15
do 9.00, od 17.00 do 19.00., v jinou dobu kdykoliv po předchozí
domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vávřince: po 7.00, út 18.00,
st. 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00, v kostele sv. Michaela v ne. 10.15. Koncert žáků ZUŠ před „Tříkrálovou
sbírkou“ se uskuteční v pátek 8. 1. 2010 od 16.00 hod. v kostele
sv. Vavřince na Masarykově náměstí.

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

Křesťanská společnost Nový Život
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384,
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

ICC informuje
Se začátkem nového roku nabízíme několik novinek. V prodeji:
knížka „Zmizelý Náchod“ (249 Kč), jízdní řády 2010 (30 Kč), knížka „Stoleté hospody“ – nejznámější hospody našeho regionu, kalendář 2010 – „Broumovsko na historických pohlednicích“. Dále
vstupenky: koncert Dan Bárta – 26. 3. 2010 (Náchod), talk show
E. Holubové a B. Klepla – 12. 3. 2010 (Police n. M.), koncert Eva
a Vašek – 14. 3. (Náchod).

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavu

graﬁcký a tiskový servis
malonákladový tisk
zhotovení vašich FOTO – od 20x30 cm, 30 x 40, 50 x 60 cm...
retuš a tisk – lesk, mat, plátno...vysoká kvalita

UvÌU}À>w>UiÌ?ÞU«ÀÃ«iÌÞU«>?ÌÞULÀãÕÀÞU>Ì>}ÞU
studio@garmondcz.cz, tel.: 491 420 239, mobil 603 311 052

Náchodský výtvarný podzim
26. přehlídka umění regionu – malba, kresba, graﬁka,
fotograﬁe, koláž, plastika, keramika, textil. Tradiční,
rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby.
27. 11. 2009 – 10. 1. 2010
Naše galerie – Odstíny mých krajin
Výstava soutěžních prací již 4. ročníku výtvarné soutěže
zadané na téma „Odstíny mých krajin“
pro občany Náchodska. 22. 1. – 14. 2. 2010
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9–12 a 13 –17 hodin.

15

16

KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod

informuje – leden 210
Výstavy – Oddělení pro děti

Výstava soutěžních prací z výtvarné soutěže Můj barevný svět – přijďte pomoci vybrat nejhezčí obrázek.

Studovna
Výstava fotograﬁi Věry Javornické od 4. do 30. ledna 2010.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 12. 1. 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
Soutěž Jakou barvu má svět má své vítěze:
1. místo Kateřina Langrová ZŠ Nový Hrádek
2. místo Hana Kyprová ZŠ Komenského Náchod
3. místo Adéla Hlaváčková ZŠ Nový Hrádek

Na fotograﬁi spisovatel a básník
Miloš Kratochvíl s vítězi literární soutěže
Jakou barvu má svět.

Výtvarné dílny v dětském oddělení vždy od 14.00 do 17.00
11. 1. Korálková dílnička
25. 1. Korálková pokračovací dílnička
Dílnička pro velký holky – Korálková 18. 1. od 16 hodin
Tentokrát korálková. Vyrobíme si náušnice a náhrdelník, případně náramek. Kleštičky
s sebou. Maximální počet 10. Na dílnu je třeba přihlásit se předem.
Čtení v pohádkovém křesle – 27. 1. v 15 hodin
Čteme z nových knih pro děti.
Cesta k Andersenovi
Soutěžní hra pro druháky, třeťáky, čtvrťáky a páťáky, která probíhá od 1. ledna do 19.
března 2010. Kdo se chce zúčastnit jubilejní 10. noci s Andersenem v náchodské knihovně, musí splnit tři úkoly a odevzdat je všechny do 19. března v knihovně.
Úkol na leden: Vymysli a napiš pohádku, příběh nebo básničku na téma zima.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete
na plakátcích a na www.mknachod.cz.
(Vo)

Dárci krve
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě ve spolupráci s městským
úřadem oceňoval ve středu 9. prosince
2009 v náchodské obřadní síni bezpříspěvkové dárce krve. K předání bronzové
medaile bylo pozváno 15 dárců, k předání stříbrné medaile 11 dárců, pro zlatou
medaili 20 dárců.

Stříbrné medaile převzali:
z Náchoda – Martina Mlejnková, Mariana Stárková, Jana Štěpánová, Kateřina
Wintrová, Pavel Punar a Zbyněk Roner;
dále Jaroslav Beneš z České Čermné, David Práza z Nového Hrádku, Hana Hejzlarová z Kramoly, Libor Norbert z Lipí a Michal Brož z Chlumce nad Cidlinou.

Bronzové medaile převzali:
Gabriela Gančarčíková a Monika Kotalová z Nového Hrádku, Michaela Rýdlová
z Horních Rybníků, Dagmar Tulachová
z Horní Radechové a Aleš Ptáček z Kramoly. Dále pak Dana Chrastilová, Šárka Jirásková, Petra Lapšanská, Monika Macková,
Zuzana Vaňková, Jiří Jung, Jan Myšák, Antonín Prokop, Jan Řehák a Tomáš Slavík
– všichni z Náchoda.

Zlaté medaile převzali:
z Náchoda – Alena Drbohlavová, Edita
Rozinková, Jana Ulmanová, Petr Bažant,
Jiří Drtina, Jaroslav Kočnar, Jaroslav Kolařík, Miroslav Macháně, Ladislav Scheidl, Drahoš Ťok, Luděk Voříšek, Stanislava
Vacková, Josef Balcar, Tomáš Bárta, Petr
Lábus, Otto Mach a Miroslav Slavík, dále
pak Pavel Bachura z Nového Hrádku, Václav Bláha ze Slavíkova a Jiří Jiruška z České Čermné.
OS ČČK v Náchodě
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leden

1. pátek pouze v 18 hod.
2. sobota pouze v 19.45 hod.
3. neděle pouze v 19.45 hod.
4. pondělí pouze v 19.30 hod.
5. úterý pouze v 19.30 hod.
6. středa pouze v 17 hod.
1. pátek pouze v 16 hod.
2. so, 3. ne pouze v 17.30 hod.
4. pondělí pouze v 17 hod.
5. úterý pouze v 17 hod.
6. středa pouze v 19.30 hod.

KAWASAKIHO RŮŽE (ČR – 2009)

2. sobota pouze v 15.30 hod.
3. neděle pouze v 15.30 hod.

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI! (ČR – 2009)

7. čtvrtek pouze v 19 hod.
8. pátek pouze ve 20 hod.
9. sobota pouze ve 20 hod.
10. neděle pouze ve 20 hod.

STÍNU NEUTEČEŠ (ČR – 2009)

7. čtvrtek pouze v 17 hod.
8. pá, 9. so pouze v 15.15 hod.
10. neděle pouze v 15.15 hod.
11. pondělí pouze v 16 hod.
12. úterý pouze v 16 hod.
13. středa pouze v 16 hod.
8. pátek pouze v 17 hod.
9. sobota pouze v 17 hod.
10. neděle pouze v 17 hod.
11. pondělí pouze v 17.45 hod.
12. úterý pouze v 17.45 hod.
13. středa pouze v 17.45 hod.

Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší... Příběh ze současnosti, ve kterém jde ale především o jeho minulost... Nejnovější film scénáristy Petra Jarchovského a režiséra Jana Hřebejka. Hrají Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík, Petra Hřebíčková, Milan Mikulčík a mnozí další. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz
Mládeži přístupný

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

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.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.twilightthemovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D!!!

Tak trochu jiný středověk od režiséra filmů 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

Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti... Celovečerní hraný debut Lenky Kny před kameru přivádí dvě herecké legendy českého divadla a filmu
– Jaroslavu Adamovou a Pavla Landovského, pro které je tento snímek největší hereckou příležitostí posledních let. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o filmu na www.stinuneuteces.cz
Mládeži přístupný

HERKULES – 3D (LITTLE HERCULES IN 3–D – USA 2009)

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

AVATAR (AVATAR – USA 2009)

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

Příběh Herkula, poloboha, který dokázal i skály lámat... Rodinná komedie o malém Herkulovi, který žije na hoře Olymp se svým otcem Diem, nejvyšším z Bohů. Herkules by se chtěl podívat na Zemi a poznat život obyčejných dětí. A proto jednoho dne z Olympu prostě uteče... Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 95 Kč
Více informací o filmu na www.atypfilm.cz
Mládeži přístupný

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

14. čtvrtek pouze v 17 hod.
15. pátek pouze v 16 hod.
16. so, 17. ne pouze v 15 hod.
18. pondělí pouze v 15.30 hod.
19. út, 20. st pouze v 15.30 hod.

ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA (ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD – Francie 2009)

14. čtvrtek pouze v 19 hod.
15. pátek pouze ve 20 hod.
16. sobota pouze v 19 hod.
17. neděle pouze v 19 hod.

ZOMBIELAND (ZOMBIELAND – USA 2009)

Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové přichází Luc Besson s pokračováním příběhu o malém Arthurovi.Tentokrát se Arthur vydává do říše Minimojů zachránit
princeznu Selenii, které hrozí nebezpečí. Prostě podívaná pro malé i velké diváky. Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.bioscop.cz a na www.arthurandtheminimoys.com
Mládeži přístupný

To nerozchodíš!!! Nad světem převzaly vládu zombie. Existuje však skupina přeživších, která se snaží ukrýt a vyzrát nad nemrtvými. Když se k této skupině přidá
zakřiknutý strašpytel – ovšem odborník na přežití – tak se začnou dít věci. I on však – bude muset dokázat, že je v něm i něco víc… V hlavních rolích Ema Stoneová,
Woody Harrelson a Bill Murray. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.zombieland.com
Mládeži do 15 let nepřístupný

15. pátek pouze v 18 hod.
16. sobota pouze v 17 hod.
17. neděle pouze v 17 hod.

PAMĚTNICE (ČR – 2009)

18. pondělí pouze v 17.30 hod.
19. úterý pouze v 17.30 hod.
20. středa pouze v 17.30 hod.

GALIMATYÁŠ (MICMACS A TIRE – LARIGOT – Francie 2009)

21. čtvrtek pouze ve 20 hod.
22. pátek pouze ve 20 hod.
23. sobota pouze v 18 hod.
24. neděle pouze v 18 hod.

DVOJKA (ČR – 2009)

21. čtvrtek pouze v 18 hod.
22. pátek pouze v 18 hod.
23. so, 24. ne pouze ve 20 hod.
25. po, 26. út pouze v 19 hod.
27. středa pouze v 17 hod.

SAMEC (SPREAD – USA 2009)

21. čt, 22. pá pouze v 16 hod.
23. sobota pouze v 16 hod.
24. neděle pouze v 16 hod.
25. pondělí pouze v 17 hod.
26. úterý pouze v 17 hod.
27. středa pouze v 19 hod.
28. čt, 29. pá pouze v 16 hod.
30. so, 31. ne pouze v 16 hod.
ÚNOR 2010
1. pondělí pouze v 16 hod.
2. út, 3. st pouze v 16 hod.

VYFIČ! (WHIP IT! – USA 2009)

28. čtvrtek pouze v 18 hod.
29. pátek 17.45 a 20 hod.
30. sobota 17.45 a 20 hod.
31. neděle pouze v 18 hod.
ÚNOR 2010
1. pondělí pouze v 18 hod.
2. út, 3. st pouze v 18 hod.

SHERLOCK HOLMES (SHERLOCK HOLMES – USA 2009)

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

PRINCEZNA A ŽABÁK (THE PRINCESS AND THE FROG – USA 2009) 97 minut

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

FAME (FAME – USA 2009) 107 minut

Poslední školní sraz začíná... Poetický příběh o nepochybně posledním školním sraze v unikátním filmovém projektu s mimořádně hvězdným obsazením, který se
natáčel v Náchodě a jeho okolí. Hrají L. Švormová, T. Magnusek, A. Hegerlíková, K. Fialová, J. Somr, S. Zindulka, M. Kantorková, L. Lipský, J. Skopeček, M. Nesvatba
a mnozí další. Režie Vlado Štancel. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o filmu na www.pametnice.cz
Mládeži přístupný

Kriminální a nezvykle akční komedie režiséra Jean – Pierre Jeuneta (tvůrce slavné „Amélie z Montmartru“) nás zavede mezi obchodníky se zbraněmi, kterým se
na ruce podívá se svérázným humorem, francouzským šarmem a svým typickým vizuálním ztvárněním… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o filmu na www.hce.cz
Mládeži do 15 let nepřístupný

Roadmovie ve třech… Jakub Wagner, Kristýna Fuitová – Nováková a David Máj v cestě po Skandinávii. Nový český film debutujícího režiséra Jaroslava Fuita. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o filmu na www.dvojkafilm.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít... Lehká komedie o notorickém svůdníkovi, který si vybírá zkušenější partnerky. Nikki (Ashton Kutscher) si je velmi dobře
vědom svých kvalit a dovede jich náležitě využít. S lehkostí sobě vlastní dokáže okouzlit kteroukoli ženu na kterou se podívá... České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o filmu na www.bioscop.cz a na www.spread-themovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

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 75 Kč
Více informací o filmu na www.hce.cz a na www.foxsearchlight.com/whipit/
Doporučená přístupnost: od 12 let

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

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

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

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

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

Nevíte, kam pozvat své přátele na oběd
nebo na večeři, kde uspořádat rodinnou oslavu,
svatbu nebo firemní setkání?
RESTAURACE HOTELU VYHLÍDKA NÁCHOD
•Pult CentralizovanŽ Ochrany, Video Pult CentralizovanŽ Ochrany
a GPS AutoCar Pult CentralizovanŽ 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

otevřeno denně 12.00 – 22.00 hodin
útulné nekuřácké prostředí s krásným výhledem do okolí
výtečná minutková kuchyně
dětský koutek
bohatý výběr vín, míchané nápoje, alkoholické
a nealko nápoje, horká čokoláda…
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
tel. (+ 420) 491 426 620

vyhlidka@vyhlidka.cz

86,5 X 59 CMYK

www.soukrej.cz
soukrej@soukrej.cz
Maté nápady a ruce, které chtějí
něco krásného vytvářet?
Chcete s radostí vykonávat
zajímavé povolání?
Zajímáte se o výtvarnictví
a o módu?
Přijďte se podívat na střední školu
v Červeném Kostelci.
Poslední dny otevřených dveří:
v pátek 15. 1. 2010 od 9 do 14.30
v sobotu 16. 1. 2010 od 9 do 11.00
 módní přehlídky 
vždy od 10. hodiny
 individuální návštěva 
dle dohody
obory vzdělání:
 Modelářství
a návrhářství oděvů
 Oděvnictví
 Krejčí
 Ekonomika a podnikání
 Podnikání
(denní a dálková nástavba)

www.virtualpanorama.cz
Celostátní soutěž
Jihlava 2009
2. místo – EKO model

tvorba virtuálních prohlídek
letecká panoramata
tel. 724 003 125

