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Březen – měsíc čtenářů

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě
uvádí v březnu
O Růžence
Neděle
C. Flatow: Jak vyloupit banku
Úterý
20. 3. 2011
Divadlo Kapsa
Divadlo na Fidlovačce
1. 3. 2011
v 19.00 hodin Představení ab. cyklu – skupina „A“ v 15.00 hodin Muzikál pro děti
Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Vstupné: 390, 370, 350 Kč
Předprodej od 1. 3. 2011
Předprodej od 14. 2. 2011
Bylinkář Pavel Váňa
Úterý
Přednáškový sál městského divadla
15. 3. 2011
V 19.00 hodin Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 21. 2. 2011

Úterý
Kamila Nývltová
22. 3. 2011
s kapelou Fancy Free
v 19.00 hodin Host: Daniel Hůlka
Vstupné: 290, 270, 250 Kč
Předprodej od 21. 2. 2011

Středa
16. 3. 2011
v 19.00 hodin
SLEVA

Filharmonie Hradec Králové
Středa
Hana Vlasáková – klavír,
Andreas Sebastian Weiser – dirigent 23. 3. 2011
v 19.00 hodin
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 22. 2. 2011

Čtvrtek
17. 3. 2011
v 19.00 hodin
SLEVA

6 NaChodníku
Jeviště městského divadla
Vstupné: 100 Kč
Předprodej od 12. 2. 2011

Všechno moje základní vzdělání
je z Náchoda
Literárně hudební večer s režisérem
Janem Schmidtem
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 7. 3. 2011

Besídka 2011
Středa
Divadlo SKLEP
30. 3. 2011
v 19.00 hodin Vstupné: 350, 330, 310 Kč
Předprodej od 1. 3. 2011

Literárně hudební večer
Všechno moje základní vzdělání je z Náchoda
Ačkoli se režisér, scénárista a příležitostný herec Jan Schmidt narodil roku 1934 v Praze, je zcela právem pokládán za náchodského rodáka. Dnes žije střídavě v Praze a na chalupě v Sedloňově v Orlických horách a na Náchod, do nějž se často vracel, rád
vzpomíná. Vyprávění o dětství a kamarádech v Náchodě, o studiu na FAMU a všech těch bystrých mladých mužích a ženách z jejich ročníku a o práci režiséra ve „zlatých šedesátých“, za normalizace i po sametové revoluci doplní ukázky z jeho ﬁlmové tvorby.

Kamila Nývltová s kapelou
Mladá a talentovaná zpěvačka Kamila Nývltová pochází z hudební rodiny, se kterou vyrůstala ve Rtyni v Podkrkonoší. Zpívá již
od dětství. V současnosti studuje v Praze Konzervatoř Jaroslava Ježka obor muzikálové herectví a zpěv. Ze sedmi tisíc účastníků
televizní soutěže X Factor se probojovala až do ﬁnálové top pětky. Stala se vítězkou kategorie do 25 let. Od roku 2008 působí jako
sólistka Divadla Brodway a Divadla Hybernia. Její první hlavní rolí byla Kleopatra ve stejnojmenném muzikálu. Následuje dvojrole Adriany a Sandry v Draculovi. Třetí hlavní rolí je Angelika. V únoru 2010 vyšlo debutové album „Kamila Nývltová“. V Náchodě vystoupí společně se svým hostem – známým zpěvákem Danielem Hůlkou.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí–pátek
8.00–17.00 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ
v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.
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V loňském roce byl poprvé březen vyhlášen měsícem čtenářů. Bohemista a literární kritik Jiří Trávníček napsal: „Máloco o nás vypovídá tolik jako naše čtení,
šířeji: náš vztah ke knihám a vůbec k psanému textu. Nejenom z toho důvodu, že
jde o první civilizační dovednost, kterou
se musíme ve škole naučit, ale také proto, že čtení se považuje za bránu ke všemu dalšímu, co si postupně osvojujeme.“
(Host 1/2011) Podle výzkumu, provedeného v loňském roce, 79 % obyvatel České republiky přečte za rok alespoň jednu
knihu. V průměru čeští čtenáři přečtou 17
knih ročně, ale jen 38 % obyvatel ČR navštívilo alespoň jednou za rok veřejnou
knihovnu. I když náchodskou knihovnu
navštěvuje více než 42 % obyvatel našeho
města, snažíme se naše služby dále rozšiřovat.
V oddělení pro děti k tradičnímu půjčování knih a časopisů, besedám a dílničkám přibyl klub Maceška, ve kterém se
scházejí mladé maminky a spolu s dětmi a knihovnicemi čtou a tvoří sobě a dětem pro radost. V březnu obohatí program
dětského oddělení mnoho akcí, mimo jiné
i výtvarná a literární dílna s ilustrátorkou
Markétou Vydrovou a spisovatelem Milošem Kratochvílem. Děti budou mít možnost malovat a básnit pod laskavým dohledem významných umělců, kteří svoji
tvorbu věnují dětem. V březnu se také
rozhodne, které děti byly nejúspěšnější
v zimní soutěži a mohou se tedy zúčastnit pohádkové dobrodružné Noci s Andersenem. V březnu se bude hrát v knihovně
divadlo, bude se číst a můžete přijmout
i pozvání na vernisáž malého ilustrátora Vojty Poláka.
Číst se bude i v oddělení pro dospělé a ve studovně, knihovnice s náručí
knížek vyjdou i mimo knihovnu, například do nově otevřené kavárny LáryFáry.
Pro milovníky čtení je připraven celý večer, na který mohou přijít poslouchat, ale
i sami číst ze své oblíbené knížky.
Nejvýraznější novinkou v knihovně
je ale asi Náchodská univerzita volného
času.
Náchodská univerzita
volného času sídlí v městské knihovně
Univerzity třetího věku či obdobné
volnočasové akademie mají svou tradici
v některých městech, kde jsou soustředěny kolem zájmových klubů, škol, vzdělávacích středisek či knihoven. Také v Náchodě se o podobné aktivitě uvažovalo již
několik roků a vstřícnost vedení městské
knihovny nakonec vedla k uskutečnění
zamýšleného projektu.
V létě roku 2010 byl uveřejněn záměr,
zjišťován zájem a předložen plán přednášek na první semestr. Předpokládalo se, že

se přihlásí asi třicet zájemců, kteří by se
dvakrát za měsíc sešli ve studovně městské knihovny, vyslechli zajímavou přednášku a měli možnost vzájemné diskuze.
Zájem o volnočasovou univerzitu však
překonal všechna očekávání. Přihlásilo se
téměř 130 posluchačů různorodých věkových skupin a kapacita sálu studovny byla
mnohonásobně překročena. A tak organizátorům nezbylo nic jiného, než rozdělit posluchače do dvou skupin a poprosit
přednášející, aby vykonali svou přednášku dvakrát za sebou. Rovněž plán přednášek byl jakýmsi pokusem, který nakonec
dobře vyšel a byl téměř bez výhrady přijat všemi zájemci. Různorodost oborů, ale
vždy vysoká kvalita přednášejících, uspokojila posluchače již v prvním semestru.
Vedle politologa Petra Justa přednášela
socioložka Jiřina Šiklová, regionální historii se věnovala Věra Vlčková, Máchovské výročí bylo tématem přednášky Aleše Fetterse, s velkým zájmem se setkala
přednáška ekonoma Tomáše Sedláčka, posluchači si vyžádali pokračování přednášky Miloslava Vašiny o církvích a sektách.
V předvánočním čase se Blanka Nešetřilová vrátila k lidovým tradicím našich
předků.
Názory posluchačů, které vyjádřili
v malé anketě, potvrdily úspěšnost celého projektu. Tématický výběr přednášek
byl hodnocen kladně, vyhovovala rozmanitost „ze které si každý vybere“, vyjádřeno poděkování „něco takového tady chybělo“! A na otázku, co účastníkům NUVČ
dala, zazněly odpovědi: „Zajímavě, poučně, příjemně strávená odpoledne, na které se vždy těším…spousta nových poznatků, upřesnění a pochopení souvislostí….
větší rozhled…smysluplné využití alespoň několika hodin volného času a dobrý pocit z toho…“
Vysoká úroveň přednášek se stala závazkem i pro druhý semestr, který byl
zahájen koncem ledna 2011 a bude pokračovat do začátku května. Konání přednášky, téma i informace o přednášejících
jsou oznamovány na zvláštních letáčcích, na webových stránkách knihovny
a ve Zpravodaji.
Organizátoři již připravují neméně zajímavé přednášky pro další ročník naší
náchodské univerzity, neboť předpokládají, že zájem účastníků přetrvá a budou
si moci vyslechnout další hodnotné přednášky našich předních odborníků. Při výběru bude také snaha respektovat návrhy, které posluchači uváděli ve zmíněném
dotazníku. Náchodská univerzita volného času úspěšně zahájila svou činnost a je
třeba doufat, že si své dobré renomé zachová i v letech dalších.
Ivana Votavová
Věra Vlčková
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 25. 1.
Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli
omluveni. Číselný popis u každé zprávy představuje poměr hlasů
při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě na pronájem pozemků městské tržnice, kterým se snižuje nájemné pro rok 2011 na 400 000 Kč. 7-0-0
RM vzala na vědomí informaci o navýšení nájemného k nájemním smlouvám
na nebytové prostory a pronájem pozemků o index inﬂace za rok 2010 ve výši
1,5 % v souladu se zněním nájemních
smluv a uložila odboru správy majetku
a ﬁnancování rozeslat informační dopisy
o záměru přehodnocení jednotlivých výší
nájmů na základě osobního jednání.7-0-0
RM pověřila vedení města projednat
s vedením Teplárny Náchod situaci spojenou s užíváním pozemků v lokalitě okolo teplárny se záměrem dořešit majetkové vyrovnání směnou pozemků. 7-0-0
RM souhlasila s navrženým rozsahem
oprav nájemních bytů před předáním novým nájemníkům s tím, že Správa budov,
s. r. o., je odpovědná za výběr dodavatele potřebných prací s nejnižší nabídkovou
cenou prací a předání opraveného bytu
v dohodnuté kvalitě.
6-0-1
Zateplení budov ZŠ Komenského
v Náchodě – autorský dozor
7-0-0
RM schválila uzavření Mandátní smlouvy na provádění autorského dozoru na Zateplení budov ZŠ Komenského v Náchodě
s projekční kanceláří Proxion, s. r. o., Náchod za cenu 183 960 Kč.
Oranžové hřiště
– dětské hřiště v parku Déčko
7-0-0
RM souhlasila s předložením projektového záměru „Oranžové hřiště – dětské
hřiště v parku Déčko“ do grantového řízení nadace ČEZ do programu Podpora
regionů a s plánem ﬁ nancování. Město
nebude mít žádnou ﬁnanční spoluúčast
na projektu.
Změna ve složení
Pracovní skupiny IPRM zóny
7-0-0
RM souhlasila se změnou ve složení Pracovní skupiny Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna
u nemocnice – pan Miroslav Petr (pracovník investičního oddělení odboru správy
majetku a ﬁnancování) nahradí p. Václava Rohlíčka.
IPRM zóny – akce pro II. etapu revitalizace veřejných prostranství
7-0-0
RM souhlasila se zařazením akcí: pokračování revitalizace veřejných prostranství na sídlišti u nemocnice (komunikace, chodníky, přístupy k domům,
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veřejné osvětlení, parkovací místa), stavební úpravy v ulici Duhovka, venkovní
úpravy okolí Městského střediska sociálních služeb MARIE, výstavba přístupové komunikace pro 12 rodinných domů
Nad Nemocnicí a výstavba propojovacího schodiště u zimního stadionu včetně
veřejného osvětlení“ do II. etapy revitalizace veřejných prostranství realizované
v rámci IPRM.
RM souhlasila s navrženým postupem
průzkumu trhu (oslovení tří místních projektantů) při zadávání zakázky na projektové práce uvedených akcí.
Pojištění majetku města
7-0-0
RM souhlasila s provedením revize
a přezkoumáním pojistných smluv a výběrem vhodných pojistitelů společností
OK GROUP, a. s., za podmínek, že bude dosaženo úspory minimálně 15 % při zachování stávajícího rozsahu pojištění a dodržení oboustranné mlčenlivosti.
Program Obnovy památkového fondu
na území kraje
7-0-0
RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci do programu Obnova památkového
fondu na území Královéhradeckého kraje na opravu havarijního stavu balkonu
a architektonického prvku na budově radnice čp. 40.
Organizační změna – zrušení Odboru
školství, kultury, sportu a cestovního
ruchu
7-0-0
RM zrušila Odbor školství, kultury,
sportu a cestovního ruchu a jeho činnosti přidává Odboru sociálních věcí a zdravotnictví s tím, že nový název odboru
bude znít „Odbor sociálních věcí a školství“ a jeho vedoucím bude Bc. Pavel Schuma, to vše s účinností od 26. ledna 2011.
RM stanovila s účinností od 26. 1. 2011
celkový počet zaměstnanců zařazených
v MěÚ Náchod na 165.
Opatření vedoucí ke zlepšení
dopravní situace v Náchodě
7-0-0
RM revokovala část svého usnesení
ze dne 13. 12. 2010, kterým se vypouští
zprůjezdnění místní komunikace Na Strži.
Na této komunikaci se nachází soukromý
pozemek a je zároveň cyklostezkou, nárůstem dopravy na mostu by mohla být
narušena jeho statika.
Změny v orgánech
společnosti PRIMÁTOR, a. s.
7-0-0
RM souhlasila s tím, že na základě
Smlouvy o obsazení orgánů v Pivovaru
Náchod, a. s. (nyní PRIMÁTOR, a. s.), město
Náchod požádá společnost LIF, a. s., o svolání mimořádné valné hromady této společnosti, resp. o zařazení volby kandidátů navržených městem Náchod jako bodu
jednání valné hromady.
RM schválila zvolit členem představenstva společnosti PRIMÁTOR, a. s.,
Mgr. Karla Petránka a členem dozorčí
rady Miroslava Bráta.

TELEGRAFICKY:
RM jmenovala pana Josefa Kindla
členem kulturní komise.
7-0-0

Zastupitelstvo města 31. 1.
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
25 zastupitelů, později 26, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce
ZM zamítlo výkup rodinného domu čp.
101 stav. p. č. 107 a pozemkových parcel
č. 343/2; č. 345/1, č. 346/1; č. 347/1; č. 347/3;
č. 349/5 vše v k.ú. Babí u Náchoda. Jedná
se o celkem 12 403 m² pozemků v ul. Broumovské, naproti spediční službě CDS Náchod, které jsou částečně (cca 2 000 m²)
dotčeny plánovaným severním obchvatem města Náchoda. Výkupy nemovitostí v trase stavby bude provádět investor
– Ředitelství silnic a dálnic ČR. ZM pověřilo v této souvislosti radu města jednáním
s ŘSD o spolupráci při urychlení výkupů
pozemků pro budoucí trasu obchvatu.
24-0-1
ZM schválilo uznání vlastnického práva
ke stavbám SLO 242 (stavba lehkého opevnění) a STO NS 85 (stavba těžkého opevnění) v Náchodě-Montaci ve prospěch České
republiky – Ministerstva obrany, zastoupeného Vojenskou stavební a ubytovací
správou Pardubice. Jedná se o dva objekty postavené v rámci přípravy obrany republiky v 30. letech 20. století, u kterých
bylo provedeno zaměření geometrickými
plány a tím dostaly nové parcelní očíslování.
25-0-0
ZM schválilo směnu pozemku č. 483/3
za část pozemku č. 106/6 vše v k.ú. Staré
Město nad Metují, s tím, že rozdíl výměr
bude vyrovnán za cenu 200 Kč/m². Směna
pozemků souvisí s připravovanou rekonstrukcí mostu v Myslbekově ulici. Město Náchod uhradí geometrické zaměření
záboru pozemku, znalecký posudek, daň
z převodu nemovitostí a správní poplatek
za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
25-0-0
ZM schválilo nabytí částí pozemků
č. 1022 a č. 2010/1 k. ú. Náchod do vlastnictví Města Náchoda za cenu 1 Kč/m²
s tím, že město uhradí veškeré náklady
související s převodem. Uvedené pozemky jsou potřebné pro připravovanou stavbu místní komunikace, která propojí ulice
Dolní Úvoz a U Vodojemu.
25-0-0
Zřízení výborů zastupitelstva
města a volba členů
ZM zřídilo jedenáctičlenné výbory
– kontrolní a ﬁnanční.
ZM zvolilo členy kontrolního výboru:
MUDr. Hana Kalibánová, Ing. Josef Šimon,
Jiří Rudolf, Josef Mazáč, Ing. Pavel Korda,
Ing. Jaroslav Česánek, Josef Kindl, Milan
Samek, Jan Celba, Ing. Aleš Cabicar a Michal Květoň.
Předsedkyní kontrolního výboru byla
zvolena MUDr. Hana Kalibánová. 25-0-1
ZM zvolilo členy ﬁ nančního výboru:
Ing. Pavla Maršíková, Ing. Vlastimil Tichý,
Vladimír Žák, Ing. Josef Merta, František
Rázl ml., Alice Horová, Alena Demartini,
Ing. Marie Čejchanová, Ing. Michael Mikšovský, Hana Kopecká a Miloslav Balcar.

březen 2011
Předsedkyní ﬁ nančního výboru byla
zvolena Ing. Pavla Maršíková.
26-0-0
Program prevence kriminality
na rok 2011
24-0-2
ZM schválilo realizaci projektů prevence kriminality a sociálně patologických
jevů se spoluúčastí města v celkové výši
200 000 Kč.
Město Náchod podporuje od roku 2001 aktivity, které přispívají k prevenci kriminality a sociálně patologických jevů. Pro rok
2011 požádalo o dotaci z rozpočtu Města
Náchod devět organizací. V letošním roce
nebudou především z ﬁnančních důvodů
podpořeny adaptační pobyty žáků. Informace o tom, které projekty budou podpořeny, najdete na www.mestonachod.cz.
Zrušení poskytování
půjček na rozvoj bydlení
19-3-3
ZM schválilo zrušení poskytování půjček z rozpočtu Města Náchoda pro rok
2011.
Delegování zástupce na mimořádnou
valnou hromadu Beránek Náchod, a. s.
25-0-1
ZM delegovalo dle zákona o obcích zástupce města, jako majoritního akcionáře, na mimořádnou valnou hromadu společnosti Beránek Náchod, a. s., pana Jana
Birke s mandátem hlasovat o odvolání členů představenstva a dozorčí rady a novými členy představenstva zvolit: ing. Aleše
Cabicara, MUDr. Ladislava Tichého a Milana Noska, novými členy dozorčí rady zvolit: ing. Michaela Mikšovského, Mgr. Miroslava Jindru a Mgr. Drahomíru Benešovou.
Změna územního plánu
24-1-1
ZM schválilo pořízení změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Náchod. Pořízení změny souvisí s upřesněním trasy
obchvatu města Náchod. Změna spočívá
ve vymezení koridoru s pozemky dotčenými veřejně prospěšnou stavbou v katastrálních územích Náchod, Babí u Náchoda, Běloves.

Rada města 8. 2.
Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, později všech devět.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dohody
k nájemní smlouvě uzavřené se společností Bytový dům Raisova, s. r. o., na pronájem pozemku slepé ulice před budovou bývalé České pojišťovny, kterým
dojde k ukončení této nájemní smlouvy
k 28. 2. 2011 dohodou. Současně rada souhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem tohoto prostoru, který je
nyní využíván jako zařízení staveniště, se
společností Společenství pro dům Raisova 1817, Náchod. Smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 3. 2011.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností VČP NET, s. r. o, zastoupené společností
RWE GasNet, s. r. o. Zřízení věcného bře-

ZPRÁVY Z RADNICE
mene souvisí s vybudováním plynového
vedení na pozemcích města v rámci akce
„Náchod – Dolní Úvoz“.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smluv s Povodím Labe, s. p., v rámci opravy mostu
u pivovaru. Jedná se o smlouvu o nájmu
pozemků pro stavbu a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude uzavřeno po dokončení opravy
mostu, a to na pozemky, na kterých bude
umístěna konstrukce mostu.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s Krajským ředitelstvím policie KHK na bezplatné užívání části pozemku p.č. 1995/2 v k. ú. Náchod o výměře
224 m². Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2011. Jedná se
o část pozemku (komunikaci) na Husově
náměstí v Náchodě před budovou Policie
ČR.
7-0-1
RM schválila Směrnici o ceně nájemného za užívání nebytových prostorů v objektech ve vlastnictví města Náchoda
s účinností od 1. 3. 2011 a Směrnici o ceně
nájemného za užívání pozemků a některých objektů ve vlastnictví města Náchoda s účinností od 1. 3. 2011. Směrnice budou uveřejněny na www.mestonachod.cz
v plném znění.
9-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o existujících nájemních smlouvách a uložila přepracovat uzavřené smlouvy bez inﬂační
doložky a starší nájemní smlouvy po dohodě s nájemci a tyto předložit ke schválení radě města. V případě neuzavření dohody budou předloženy radě města
k eventuelní výpovědi.
9-0-0
Cyklostezky v Kladském pomezí
– III. etapa – Lipí–Peklo – sanace sesuvu a stabilizace svahu
9-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky Lipí–
Peklo – sanace sesuvu a stabilizace svahu,
v rámci projektu „Cyklostezky v Kladském
pomezí – III. etapa“ a souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky s ﬁrmou EUROVIA CS, a. s.,
Praha 1, odštěpný závod oblast Čechy
východ, závod Hradec Králové za cenu
1.658.641 Kč včetně DPH.
Vnitřní předpis
města Náchoda na zadávání
zakázek do 6 mil. Kč bez DPH
9-0-0
RM souhlasila se zapracováním připomínek Strany zelených a pověřila odbor
správy majetku a ﬁ nancování, aby odsouhlasené připomínky připravil ve ﬁnální verzi uvedeného vnitřního předpisu k projednání radě města 22. 2. 2011
a ke schválení zastupitelstvem města
28. 2. 2011.
Interaktivní výuka
v ZUŠ Náchod v programu
Podpora regionů Nadace ČEZ
9-0-0
RM souhlasila s ﬁnancováním projektu
„Interaktivní výuka v ZUŠ Náchod“ v celkové výši 450.000 Kč podpořeného grantovým příspěvkem Nadace ČEZ, program
Podpora regionů a souhlasila s výší spolu-

ﬁnancování z rozpočtu města – 45 % celkových nákladů (200.000 Kč).
Úhrada neinvestičních
výdajů za děti a žáky
9-0-0
RM stanovila výši úhrad neinvestičních
výdajů dle školského zákona pro rok 2011
na žáky ZŠ Komenského ve výši 6.500 Kč
a ostatních náchodských základních škol
ve výši 7.000 Kč a dětí v mateřských školách v posledním roce před zahájením
školní docházky ve výši 4.000 Kč.
Územní plán Náchod – veřejná zakázka
na zpracovatele
9-0-0
RM schválila pořadí nabídek veřejné zakázky na zpracovatele Územního
plánu Náchod a souhlasila s uzavřením
smlouvy s projektovým atelierem REGIO,
s. r. o., Hradec Králové za nabídkovou cenu
2.097.600 Kč včetně DPH.
Nákup parkovacího automatu
– parkoviště Riegrova ulice
9-0-0
RM schválila nákup parkovacího automatu do Riegrovy ulice od společnosti
LSA doprava a parkování, s. r. o., se sídlem
v Radonicích za 174.636 Kč vč. DPH s podmínkou, že ﬁ nanční krytí bude schváleno na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Stávající parkovací automat
je mimo provoz a jeho oprava by byla nerentabilní.
SVČ Déčko – schválení grantů
9-0-0
RM souhlasila s účastí SVČ Déčko, Náchod v grantovém řízení na realizaci centra zážitkové a lesní pedagogiky, který by
měl probíhat ve spolupráci s Lesy Města
Náchoda, s. r. o. Projekt se uskuteční bez
ﬁnanční účasti zřizovatele (města), s garancí udržitelnosti pět let po skončení
projektu.
RM souhlasila s účastí SVČ Déčko, Náchod v dalších grantových řízeních Královéhradeckého kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a EU bez
ﬁnanční účasti zřizovatele.
Změna organizační struktury
Městského úřadu Náchod
9-0-0
RM souhlasila s účinností od 1. 4. 2011:
– s rozdělením odboru správy majetku
a ﬁnancování na odbor investic a rozvoje města a na odbor správy majetku a ﬁnancování,
– s vytvořením jednoho funkčního místa odborného pracovníka rozvoje města,
– se zrušením funkčního místa vedoucího
oddělení investic a údržby majetku,
– s vytvořením jednoho funkčního místa vedoucího odboru investic a rozvoje
města.
RM stanovila podle zákona o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených
v MěÚ na 166 s účinností od 1. 4. 2011.

Rozpočet města
na rok 2011 schvalovalo zastupitelstvo
města na svém jednání 28. 2. (po uzávěrce tohoto čísla). Schválenou podobu rozpočtu najdete v paragrafovém členění
na www.mestonachod.cz.
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Kronika
27. 1.

V lednu se narodili:
3. 1.
7. 1.
11. 1.
12. 1.
18. 1.
19. 1.
20. 1.

Tobiáš Petr Maršík
Martin Samko
Hana Šulcová
Matěj Pelda
Šárka Hornychová
Michal Pražák
Jakub Bílek
Adam Biháry

Pavel Rohlena
v Poklopu
Občanské sdružení Dokořán Vás srdečně
zve na koncert Pavla Rohleny do čajovny
Poklop. Vystoupení mladého multiinstrumentalisty a absolventa DAMU si můžete přijít vychutnat v pátek 11. 3. od 20.00.
Rohlena ovládá během vystoupení tři nástroje: kytaru, foukací harmoniku a samozřejmě svůj krásně barevný hlas. Cena
vstupenek je 80 Kč. Nenechte si ujít příjemný večer v rytmech jazz, blues a country. Nashledanou v POKLOPU.
Info: www.dokoran.eu, 491 422 386,
777 992 258, 604 455 014
www.pavelrohlena.cz
Za Dokořán, o. s., Aneta Žďárská

Poklop
praskal ve švech
V pátek 28. 1. se čajovna Poklop proměnila v hudební loď, vyplouvající na širé
moře fantazie. Občanské sdružení Dokořán zde pořádalo vystoupení hudební
dvojice Ondřej Smeykal/didgeridoo a Miloš Dvořáček/perkuse. Do prostoru čajovny se vměstnalo 60 posluchačů a vytvořili úžasnou atmosféru. Pasažéři lodě si
mohli užít večer plný energie, svobody
a touhy. Protagonisté děkovali, že se Poklop otevřel a organizátoři děkují, že Vás
přišlo tolik a těší se na Vaši další návštěvu. O akcích v čajovně vás dále budeme
informovat na www.dokoran.eu, výlepových plochách a v tisku.
Za Dokořán, o. s., Anka Žďárská

Pololetní prázdniny na běžkách
Nízkoprahový klub Archa zorganizoval v pátek 4. 2. pro své klienty odpoledne na běžkách. Většina nadšenců byla
na lyžích poprvé v životě. Náladu a nadšení nám nezkazila ani chumelenice. Vítězové jsou všichni, kdo si vyzkoušeli, jaký
je souboj s dvěma prkénky, a nevzdali to
po prvních pádech. Archa děkuje ZŠ Náchod Plhov za zapůjčení běžek.
Za NZDM Archa, Mgr. Aneta Žďárská

28. 1.
30. 1.

Filip Bartoň
Karolína Ježková
Jolana Husárová
Miroslav Kout

V lednu byli oddáni:
15. 1.
Roman Šimek, Milevsko
Jitka Volhejnová, Hronov
Petr Lázňovský, Náchod
Monika Hartmanová, Náchod

OBLASTNÍ
CHARITA
ČERVENÝ KOSTELEC
5. května 1170, 549 41
Červený Kostelec, IČ: 48623814
statutární zástupce:
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar,
www.hospic.cz
Srdečně Vás zveme na prodejní
Jarní výstavu
věnovanou Hospici Anežky České
18.– 27. 3. 2011
v Městské výstavní síni
na náměstí T. G. M.
v Červeném Kostelci
Vernisáž s koncertem
Kostelecké cimbálovky
pod vedením Mgr. Jiřího Kábrta
v pátek 18. března 2011
v 18.00 hod.
Všichni jste srdečně zváni!
Výstava bude otevřena:
Od soboty 19. 3. 2011
do neděle 27. 3. 2011
vždy od 9.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 17.00 hod.
V sobotu 19. 3. 2011 proběhnou ukázky
a prodej výrobků Cechu tradičních rukodělných řemesel pod vedením paní Ines
Šťovíčkové, uvidíte ukázky předení, tkaní, drátkování.
V neděli 20. 3. 2011 proběhne ukázka
malování a prodej velikonočních vajíček
paní Oldřišky Myšákové z Tutlek.
Na výstavě si zájemci mohou zakoupit
velikonoční dekorace a aranžmá vyrobené zaměstnanci OCH Červený Kostelec, obyvateli Pečovatelského domu
U Jakuba v Červeném Kostelci, žáků
ZŠ Hořičky a dalších šikovných a obětavých lidí, kteří svými výrobky doplní a obohatí výstavu. Dále pak keramiku, výrobky z pedigu, šperky, perníčky.
V průběhu výstavy uvidíte pletení pomlázek, pletení košíků, výrobu píšťalek
z vrbového prutu.
Kontaktní osoba:
Eva Wagenknechtová,
tel.: 491 610 330, 732 943 351
wagenknechtova@hospic.cz

OV Běloves na internetu
Sdělujeme občanům příměstské části Běloves, že Osadní výbor v Bělovsi zřídil mailovou schránku s názvem: ov.beloves@seznam.cz.
Schránka bude sloužit pro rychlejší
kontakt s předsedou Pravomilem Vyšínem. Občané tak mohou zasílat elektronickou formou dotazy, podněty a připomínky týkající se území Bělovse. Osadní
výbor pak bude předávat požadavky příslušným orgánům Městského úřadu v Náchodě k vyřízení.
kronikář A. S.

březen 2011

ŠKOLY

Zpívání Zvonečku pro lotyšského velvyslance
Pěvecký sbor Zvoneček Základní školy Náchod-Plhov měl čest
být u toho, když byl v pátek 4. února na náchodské radnici přijat lotyšský velvyslanec pan Kaspars Ozolinš s chotí. Po přivítání starostou města Náchod panem Janem Birke a místostarosty
paní Drahomírou Benešovou a panem Tomášem Šubertem vystoupil Zvoneček s písněmi Náchodský zámeček a Tancuj, tancuj,
vykrúcaj. Třetí píseň byla nacvičena jako překvapení pro samotného pana velvyslance, neboť sbor nacvičil lotyšskou lidovou píseň a zazpíval ji v lotyšském jazyce.
Vystoupení sboru při příležitosti návštěvy lotyšského velvyslance zprostředkovala paní místostarosta Benešová, kterou zaujala práce paní učitelky Kubišové se sborem při její návštěvě
Dopoledne otevřených dveří v plhovské škole v polovině ledna.
Podobná vystoupení jsou i odměnou a motivací pro členy sboru. Těšíme se, že se podobná příležitost zazpívat návštěvám našeho města v budoucnu znovu přijde.
Mgr. Pavla Kubišová

Úspěšné okresní kolo
ve hře na klavír pro ZUŠ Náchod
Dne 15. 2. 2011 se v naší ZUŠ J. Falty v Náchodě konalo okresní kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře na klavír. Z celkového
počtu 35 soutěžích bylo devět žáků z naší školy a vedli si skvěle. Získali celkem čtyři postupy do krajského kola a mnoho dalších krásných umístění:
Tereza Jirouchová
1. místo s postupem
Radka Gavlasová
1. místo s postupem
Antonín Falta
1. místo s postupem
Kristýna Schumová
1. místo s postupem
Lucie Slavíková
2. místo
Aleš Cedidla
2. místo
Bernadeta Janková
2. místo
Ivana Lukášová
3. místo
Michal Baláš
3. místo.
Za výborné výkony a reprezentaci školy patří všem žákům poděkování, stejně tak i jejich učitelkám A. Novákové, K. Mazurové a H. Písaříkové, které žáky na soutěž skvěle připravily. mat

Zaplaťte za odpady

Sběr elektroodpadu

Ztráty a nálezy

do konce března a ušetříte

V únoru bylo na území města rozmístěno pět kontejnerů určených pro sběr
drobného elektroodpadu a baterií (červené kontejnery).
Jedná se o lokality Plhov (U Vernera),
Běloves (Mánesovo nábřeží), Staré Město (Českých Bratří), SUN a Branka (parkoviště).
Žádáme občany, aby tyto nádoby využívali pouze k odkládání drobného elektroodpadu. Větší zařízení je nutné odkládat pouze v areálu Technických služeb
Náchod.

na internetových
stránkách města

Sazba místního poplatku za komunální odpad je i v letošním roce 500 Kč za
osobu.
Při platbě ročního poplatku do 31. 3.
2011 získáte stejně jako v předchozích letech slevu 10 % ze základní sazby, můžete tedy zaplatit jen 450 Kč.
Nejpozději musí být poplatek uhrazen
do 30. 9. 2011. Od 1. 10. 2011 bude neuhrazený poplatek navýšen o 50 %.
Jak poplatek uhradit?
bezhotovostním převodem na účet
č. 19337551/0100 vedený u Komerční banky, a. s., variabilní symbol – rodné číslo poplatníka, speciﬁcký symbol – číslo
domu, složenkou nebo hotově na Městském úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 (vedle polikliniky) – v úterý a ve
čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, v pondělí
a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.

Ve spolupráci s Odborem správním
Městského úřadu Náchod jsme pro vás
připravili novou službu – Ztráty a nálezy
na internetových stránkách města Náchoda www.mestonachod.cz.
Od prvního března zde bude zveřejňován seznam nalezených věcí ve
správním obvodu města. Tato agenda je
vykonávána v rámci kontaktního pracoviště Czech POINT v přízemí nové radnice, Masarykovo nám. 40, tel. 491 405 222.
Rovněž připomínáme občanům, že na
našich internetových stránkách Městská
policie Náchod operativně zveřejňuje informace o zvířatech nalezených ve správním obvodu města.
Městská policie Náchod
služebna v Hurdálkově ulici
491 426 186, 491 405 400
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Velvyslanec Lotyšské republiky v Náchodě
V pátek 4. února zavítal do Náchoda
velvyslanec Lotyšské republiky pan Kaspars Ozolinš s chotí.
V obřadní síni náchodské radnice delegaci přivítali představitelé města – starosta Jan Birke, místostarostové Drahomíra Benešová a Tomáš Šubert a členka
zastupitelstva města paní Věra Vlčková.
Slavnostní přijetí doplnil vystoupením
pěvecký sbor Zvoneček ze ZŠ Náchod-Plhov, o jehož vystoupení jste se mohli dočíst již na str. 5. Po vzájemném předání
drobných dárků a zápisu pana velvyslan-

ce do pamětní knihy pokračovala návštěva Náchoda prohlídkou náchodského
zámku. V odpoledních hodinách zakončila delegace návštěvu našeho regionu procházkou v Ratibořicích.
Od roku 2010 spojuje Českou a Lotyšskou republiku partnerství měst Náchoda a Bausky. Vzájemná partnerská dohoda byla podepsána 23. července 2010
v Bausce.
Předmětem společné diskuze představitelů vedení města s panem velvyslancem byl rozvoj spolupráce mezi oběma spřátelenými městy. Pan velvyslanec
zmínil možnost navázání kontaktů také
mezi uměleckými školami, jak uvedl, Lotyši mají velmi rádi zpěv a pořádají mezinárodní festival pěveckých souborů, kterého by se mohl v budoucnu zúčastnit
některý z našich souborů. „Určitě nejsem
v Náchodě naposledy“, dodal Kaspar Ozolinš a my se budeme těšit, že pan velvyslanec přijme pozvání na Kuronské slavnosti v září letošního roku.

Úspěch ZUŠ v soutěži Karlovarský skřivánek
V úterý 8. února 2011 proběhlo v Jiráskově divadle v Hronově oblastní kolo
pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.
Soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků
z Náchodska, Trutnovska a Královéhradecka.
ZUŠ Náchod reprezentovaly žákyně
Nela Stryhalová a Hana Štěpánová – kategorie A2, Kamila Varmusová a Anna Zahálková – kategorie C.

Naše žákyně dosáhly skvělých umístění!
1. cenu s postupem do celostátního kola
získala Nela Stryhalová,
1. cenu s postupem do celostátního kola
získala Anna Zahálková.
Gratulujeme! Poděkování patří paní učitelce Bohumile Čonkové, která je na soutěž připravila, ale i jejich korepetitorům
– Haně Písaříkové a Pavlu Čermákovi.

Pozvánka na koncert skupiny

MONOGRAM
Sport klub UFO RACING TEAM Běloves
Pátek 8. dubna 2011 ve 20.00 hodin
Jakub Racek (kytara, zpěv), Jaromír Jahoda (banjo, zpěv)
Zdeněk Jahoda (mandolína, zpěv), a Pavel Lžičař (kontrabas, zpěv)
Zdeňka Jahodu a jeho mandolínu jste mohli v Náchodě vidět (moc ne, byl schovaný za sloupkem :o) a slyšet při koncertě Jimmyho Bozemana.
Stejně jako on i ostatní členové skupiny jsou skvělými hudebníky vyhledávanými pro spolupráci s našimi i zahraničními umělci, namátkou např. Slávkem Hanzlíkem, Petrem Spáleným, Danielem Landou, Danielem Hůlkou, Jitkou Molavcovou,
Chrisem Jonesem, Billem Keithem, Liz Mayer, Tony Ackermanem...
Skupina Monogram loni oslavila 20 let a při té příležitosti nadělila sobě i nám nové
CD. V repertoáru má skladby zejména z vlastní tvorby, z žánrů jako bluegrass,
swing, blues, nová akustická hudba ale i třeba skladba od Jimmyho Hendrixe.
22. 4. 2011 ve 20.00 – Zdeněk Bína a Jan Urbanec – přeložený koncert
17. 6. 2011 ve 20.00 – Blue Effect
5. 8. 2011 – Rangers
Více informací na www.hudbajinak.info. Předprodej vstupenek na tel. 604 672
252 nebo v ICC Kamenice www.icnachod.cz/ic/

Březnová výročí
Z dávné historie můžeme připomenout, že 22. 3. 1471 zemřel český král
a také majitel náchodského panství
Jiří z Poděbrad. Svůj „náchodský majetek“ musel ovšem dobýt na Koldovi
ze Žampachu, který Náchod obsadil.
Před 495 lety (13. 3. 1516) zemřel nástupce Jiříka na trůně, král Vladislav
Jagellonský, za jehož dlouhé vlády byl
v naší zemi značný stavební rozmach,
byla vybudována řada významných
staveb pozdní, tzv. vladislavské gotiky. V týž den roku 1741 se císařovně
Marii Terezii narodil syn, pozdější spoluvladař a pak císař Josef II. Jeho vláda je spojena s prosazováním osvícenských myšlenek, z jeho iniciativy bylo
zrušeno nevolnictví, zavedena relativní náboženská svoboda, postavena
např. i pevnost Josefov, ale nařizoval
i rušení klášterů a některých církevních staveb, např. kaple na Hvězdě.
Dne 27. 3. 1841 zemřela ve Vídni Magdalena Novotná, babička Boženy Němcové, prototyp titulní postavy jejího
nejvýznamnějšího díla. O málem sto
let dříve (30. 3. 1746) se narodil španělský malíř Francisco de Goya, podle umně vykonstruované teorie pravnuka Boženy Němcové MUDr. Tomáše
Němce otec Boženy Němcové. (Těch vydedukovaných matek Němcové je už
asi sedm, kolik je tedy možných otců?)
Dne 4. 3. 1881 se narodil Karel Beneš, v letech 1911–1936 profesor výtvarné výchovy na zdejším gymnáziu
a významný malíř, jehož obrazy, ale
i ilustrace a kresby, podle nichž byly
tištěny i pohlednice, patří k dosud vyhledávaným a ceněným. Nedožité 85.
narozeniny historika a náchodského
okresního archiváře PhDr. Erika Bouzy, úpického rodáka, připadají na 21.
březen.
Přední členka opery Národního divadla Marta Krásová se narodila
16. 3. 1901. U nás v Náchodě zpívala
vícekrát. Týž den v roce 1961 zemřel
významný dirigent Václav Talich.
S Českou ﬁlharmonií hostoval i u nás
v Náchodě. Z herců, které jsme na prknech našeho městského divadla vídali hrát, můžeme připomenout Rudolfa
Hrušínského. Zemřel 14. 3. 1956. Pětasedmdesátku oslaví 28. 3. Zdeněk Svěrák, který k nám zajíždí s Divadlem
Járy Cimrmana pravidelně začátkem
roku. Jen o den je mladší amatérský
regionální výtvarník, krajinář Jiří Kollert. Oběma přejeme mnoho uměleckých úspěchů. Blahopřát k 80. narozeninám jsme chtěli náchodské oční
lékařce MUDr. Lence Kubečkové (nar.
24. 3. 1931), bohužel v lednu zemřela.
(AF)
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Kronikáři města Náchoda
3. Vincenc Fikr
Pilný, nenáročný a všestranný Vincenc Fikr (1859–1935) prožil
celý život v rodném Náchodě a zanechal v jeho dějinách po sobě
dodnes výraznou stopu. Působil zde jako učitel a pozdější ředitel
na dívčí měšťanské škole, ale jeho veřejné a společenské aktivity byly mnohem širší a téměř nespočetné. O nich si něco povíme
příště, dnes se zaměříme na jeho činnost kronikářskou. Výmluvná svědectví nacházíme v dobových dokumentech. V oslavném
článku k jeho pětasedmdesátinám čteme pasáž: „Nejkrásnějším
jeho pomníkem jest vzorně vedená a vlastní jeho rukou napsaná několikadílná Kronika města Náchoda, v níž mistrně zachytil zejména světovou válku, slavný státní převrat a první opojná léta naší
svobody. Tato kronika bude vždy hlubokou studnicí pro historiky
nejdramatičtějších stránek našich dějin.“ A autor nekrologu v Náchodských listech ze dne 20. 12. 1935 zase neopomněl vedle
zdůraznění mnoha jiných zásluh zemřelého poznamenat: „Nejcennější památka po něm jest vlastnoručně psaná kronika městská,
svědčící o jeho bystrém postřehu a vřelém národním citu, v níž jest
svědomitě zachycen život našeho města v nejrušnější řadě let.“ Také
mnohem pozdější kronikář Oldřich Šafář si Fikrových zápisů
cenil ze všech nejvíce především pro jejich objektivitu a totéž
mohu dosvědčit i já.
Vincenc Fikr byl městským kronikářem ustanoven koncem
roku 1910 s tím, aby nejprve zpětně doplnil období od 1. 1. 1908
do 15. 10. 1910, kdy se kronika nepsala. Tohoto úkolu se přes
své počáteční pochyby zhostil výborně a psal pak kroniku až
do začátku roku 1930, tedy plných dvacet let. Nejprve pokračoval v rozepsané první knize, v níž největší část obsahu věnoval období první světové války a také ji rokem 1918 ukončil.
Vědomě do těchto zápisů pojal více z obecných dějů, než bývá
u městské kroniky obvyklé. Není to však na škodu, naopak čtenář i dnes lépe dokáže pochopit
příčiny místních událostí a pohnutky jejich aktérů.
Druhý objemný svazek městské kroniky opět s ozdobným
titulním listem je celý Fikrovým dílem. Začíná několika dodatky k roku 1918 a končí datem 31. 12. 1929. Svůj osobitý
autorský přístup ke psaní shrnul v doslovu, který je současně jeho rozloučením s funkcí

kronikáře, již pojímal vždy velmi vážně a maximálně zodpovědně. To dokládají mimo jiné i občasné pasáže textu věnované teoretickým zásadám a postupům při vedení kroniky včetně
citací autorit či metodických návodů. Neřídil se jimi však slepě
a vždy uplatňoval při dodržení veškerých pravidel svůj vlastní
tvůrčí přístup, který uměl nejen sám sobě, ale i celé náchodské
veřejnosti, patřičně zdůvodnit. Snad právě toto je třeba na jeho
podílu na městské kronice ocenit nejvíce. Podstatnou část doslovu Vincence Fikra pak stojí za to ocitovat v plném znění.
„Podepsaný, ukončiv II. knihu pamětní, poznamenává, že hleděl
zachytiti, co den dal, byť údaj o sobě nebyl vždy památný, poněvadž
za to měl, že ve spojení s jinými příbuznými údaji dostatečně přispívá k charakteristice příslušné doby. Látku úplně vyčerpati je nesnadno jedinci při městě tak kvapně vzrůstajícím a nezbude, než dohledati se doplňků v dostupných pramenech samých. Podat osobitý
výraz toho kterého úseku časového tím je nesnadnější, čím složitějšími stávají se poměry společenské a politické zvláště. Práci ztěžuje velice politická zaujatost. Politikou je prostoupen veškeren život,
politický klíč i do kulturních oborů se vtírá. Místní organizace dávají ráz větším akcím a nemožno tudíž nepodati obsahu promluvených řečí (poslanců) politiků, kterými úroveň politického (i jiného)
vzdělání se projevuje a dá jasnější orientaci o poměrech občanských.
Jsou uvedeny podle zápisků podepsaného a mohou býti měřítkem,
jak ten který místní list ku pravdě stojí. Na str. 1–18 a dále v letech
1919–21 podáno místem šíře i z dějin všeobecných, pokud svou povahou Náchoďany zajímaly nebo přispěly k objasnění událostí místních. Obecní zastupitelstvo, důvěřujíc v nestrannost kronikářovu, dopřálo mu plné volnosti po celých 22 let, až zaplnil plných 1500 stran
obou dílů Pamětní knihy. Praví se, že není ani v lidské síle možná objektivita naprostá, každý prý je menší neb větší měrou straníkem,
a toho si vědom, proto si podepsaný častěji připomínal povinnost,
že se má o objektivitu snažit, aby
práce jeho, držíc se ověřené skutečnosti, neklesla na osobní zápisky a nesla pečeť hodnověrnosti do časů příštích.
Mám za to, že předcházející
text, ač napsán před více než
osmdesáti lety, je a měl by být
aktuální i pro dnešek.
Mgr. Lydia Baštecká
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Ceny kulturní
a sportovní nadace za rok 2010
Na Reprezentačním plese města Náchoda a Pivovaru Primátor, a. s., který se konal v sobotu 26. února v Městském divadle dr. Josefa Čížka, byly již tradičně uděleny ceny Kulturní
a sportovní nadace města Náchoda.
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda uděluje
Cenu v oblasti kultury za rok 2010
PhDr. Václavu Sádlovi
za dlouholetou badatelskou a publikační činnost
o událostech a občanech Náchoda a Náchodska
v odboji za II. světové války
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda uděluje
Cenu v oblasti sportu za rok 2010
Františku Kučerovi
za dlouholetou a obětavou trenérskou práci v oblasti
mládežnické kopané v Náchodě
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda uděluje
Cenu v oblasti talent roku
Miloši Malému
za mimořádně zajímavou činnost v oblasti moderní magie
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda uděluje
Cenu v oblasti kultury
Miloslavu Čermákovi – in memoriam
za dlouholetou a obětavou práci
pro kulturní život v Náchodě

Cenu v oblasti kultury za rok
2010 převzal PhDr. Václav Sádlo.
Cena Kulturní a sportovní nadace
je udělena za dlouholetou badatelskou a publikační činnost o událostech a občanech Náchoda a Náchodska v odboji za II. světové války.
PhDr. Václav Sádlo je ředitelem
Regionálního (dříve Okresního)
muzea v Náchodě od roku 1980. Pod
jeho vedením prodělala tato instituce zásadní proměny. Po dlouhém období přebývání v často nevyhovujících prostorách na zámku byl v roce 1991 zahájen přesun
jednotlivých částí muzea do centra města, když se podařilo získat prostory pro výstavní síň v krásné novorenesanční budově
Okresní vojenské správy. O osm let později věnoval muzeu jeho
tehdejší zřizovatel Okresní úřad v Náchodě starobylý měšťanský dům na Masarykově náměstí, jehož některé části pocházejí z konce 17. století. Zde našla důstojné umístění nová expozice
Dějiny Náchoda a Náchodska, jakou si Náchod, město s bohatou
historickou a kulturní tradicí, již dávno zasloužil. Expozice byla
otevřena 4. října 2000 za účasti tehdejšího premiéra a současného prezidenta Václava Klause. Náročný přesun celé instituce byl
završen v roce 2006. Díky pochopení Města Náchoda byla muzeu poskytnuta pro potřeby depozitářů, administrativních prostor a konzervátorských dílen část budovy staré radnice z poloviny 17. století. A tak vznikl ideální celek snadno dostupný nejen
obyvatelům Náchoda, ale i široké odborné a laické veřejnosti.
Během působení PhDr. Václava Sádla v ředitelské funkci byly
značně rozšířeny stávající muzejní fondy, některé dokonce nově
vznikly. Díky systematickým nákupům dnes muzeum například

Náchodský zpravodaj
vlastní na 500 obrazů a kreseb oblíbeného náchodského malíře
a rodáka Karla Šafáře. Celkem 320 obrazů dalšího významného
náchodského umělce Jindřicha Havlíčka získala instituce darem.
Unikátní a veřejností oblíbená je sbírka 130 betlémů.
PhDr. Václav Sádlo je autorem či spoluautorem řady scénářů
a doprovodných textů k výstavám, katalogům a stálým expozicím v Náchodě, Hronově a Polici nad Metují. Vzhledem k tomu,
že součástí muzea je národní kulturní památka Pevnost Dobrošov, podporoval PhDr. Sádlo od 80. let 20. století vydávání literatury s problematikou opevnění 1935–1938. Také jeho přičiněním
vychází od roku 1985 vlastivědný sborník Náchodsko od minulosti k dnešku, jehož vydávání rediguje.
Sám je autorem tří set odborných i populárně naučných příspěvků, které publikoval v regionálních i celostátních periodikách. Je autorem i spoluautorem několika knih. V jeho pestré
publikační činnosti dominují čtyři samostatné monograﬁe. Prvotina Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách (1936–1945) z roku 2000 přináší přehled účastníků všech
druhů zahraničního odboje se vztahem k regionu a zároveň sleduje místní i celostátní historické, kulturní i společenské souvislosti (550 stran). Kniha Běloveská tragédie (2006) rekonstruuje
dramatické události z května 1945 v Bělovsi u Náchoda a následně v náchodském pivovaře a zámecké aleji. O oblibě knihy svědčí
to, že byla během necelých dvou let rozebrána a v roce 2009 vyšla podruhé. Třetí publikace Egon Hostovský a rodný kraj (2008)
vyšla ke stému výročí spisovatelova narození. Mapuje Hostovského rané dětství v Hronově, středoškolská studia na náchodském gymnáziu, pobyty v Opočně, odkud pocházela jeho první manželka, i spisovatelův první a druhý exil. Také tato kniha
již vyšla ve druhém vydání, nejprve v angličtině (2008) a teprve
poté v češtině (2010). Zatím poslední studie Aby se nezapomnělo… s podtitulem Příběhy obětí nacistické perzekuce z Náchodska,
Hronovska, Policka a Českoskalicka 1939–1945 (2010) popisuje pohnuté osudy 130 našich krajanů, kteří zaplatili nacistické běsnění svým životem.
Všechny knihy vysoce pozitivně hodnotí spisovatel Josef Škvorecký, náchodský rodák, který psal o zdejším životě i pohnutých
válečných událostech. Režisérce Andreji Sedláčkové dokonce doporučil Běloveskou tragédii jako odbornou literaturu k připravovanému ﬁlmu nazvanému dle jeho knihy Zbabělci.

Cenu v oblasti kultury za rok
2010 převzal Miloš Malý – talent
roku v oblasti moderní magie. Cena
Kulturní a sportovní nadace je udělena za mimořádně zajímavou činnost v oblasti moderní magie.
„V dětství má člověk spoustu
VÝZVA
iluzí, nadějí a víry, které postupem
času a s věkem často ztrácí. Rád
bych v sobě a v jiných alespoň částečně některé iluze, naděje a víru
uchoval, neboť je to ta největší hybná síla a inspirace, kterou mám…“ Miloš Malý 23. 4. 2009
O sobě pak říká:
„Kouzla a magické triky jsem obdivoval a okrajově se pokoušel proniknout do jejich tajů již od dětství. Před několika lety jsem se ke své
dávné zálibě vrátil a nyní se kouzlům věnuji naplno.
Mým hlavním motivem je radost z kouzlení a pokud mi to jen trochu půjde, budu se kouzlům věnovat i nadále.
Už když jsem se jako dítě dostal ke své první kouzelnické knížce od pana Miroslava Švadlenky, pochopil jsem, že mi nestačí vědět,
jaká je za každým kouzlem „ﬁnta“, ale že mnohem více uspokojení mi už dává ta kouzla ovládnout a předvádět je udiveným lidem
z mého okolí. Tehdy jsem si ještě neuvědomoval, že kouzelnictví je
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více než cokoliv jiného uměním, že jeho ovládnutí vyžaduje spoustu
hodin poctivého tréninku a tvůrčího důvtipu každého z nás a všech,
kteří kouzlům věnovali svůj čas a byli a jsou ochotni se o svá tajemství podělit.
Pro mě je kouzlení záliba, ve které mohu neustále objevovat nové
a nové věci, sám si je upravovat podle své libosti, ale zejména svého
přesvědčení, že to a to vylepší efekt kouzla. Mohu sám sebe neustále překonávat, jiné překvapovat a snad i to nejkrásnější – okouzlovat je a třeba v některých vzbudit alespoň trochu naděje, iluzí a víry
ve sny a zázraky.
Když jsem se deﬁnitivně oddal tomuto koníčku a začal se mu věnovat „naplno“, splnil jsem si tak svůj dávný sen.“
Miloš Malý je členem klubu – Magická lóže Michala Siloráda
Patrčky, která je součástí Muzea magie v Jaroměři, které založil
nestor kouzlení Jaroslav Zach.
Když Miloš Malý viděl v mládí kouzelnická vystoupení např.
Karla Kašpara z Náchoda, byl velmi silně motivován a začal se
touto magií zabývat.
Před sedmi lety se setkal s Lenartem Greenem, který je dvojnásobným mistrem světa v karetní magii. Toto setkání ho motivovalo a inspirovalo pro jeho další činnost v této zajímavé aktivitě.
Miloš Malý se specializuje na karetní magii, která skýtá téměř neomezené možnosti jak co do počtu kouzel a jejich variací,
tak do způsobů předvedení, kdy se dá kouzlit prakticky kdekoliv i v naprosté blízkosti s diváky ze všech stran.Diváci jsou tak
do kouzel i aktivně zapojeni. Variabilita karetní magie umožňuje
improvizaci a přizpůsobení každého vystoupení „náladě“ a vkusu diváků k jejich pobavení a zaujetí.
Miloš Malý během plesu kouzlil v hlavním sále u stolů, ale
i v dalších prostorách Beránku.

Cenu v oblasti sportu za rok 2010
převzal František Kučera – dlouholetý trenér mládeže. Cena Kulturní a sportovní nadace je udělena
za dlouholetou a obětavou trenérskou práci v oblasti mládežnické kopané v Náchodě.
František Kučera
S trénováním začal František Kučera v roce 1955 na vojenské základ-

ní službě. Nejprve absolvoval školení pro trenéry 3. tříd v plzeňském kraji a potom trénoval mužstvo Rudé hvězdy Poběžovice
v krajském přeboru. V roce 1966 absolvoval trenérský kurz
2. třídy v Klánovicích a stal se trenérem dorostu Náchoda v dorostenecké lize.
V roce 1978 trénoval A mužstvo Náchoda v tehdejší Divizi
a v roce 1979 se podařilo mužstvu postoupit do druhé nevyšší
soutěže, kde hrála mužstva Olomouce, Vítkovic, Opavy, Třince,
Ostravy-Poruby a Zlína.
Od roku 1983 se věnoval žákovským družstvům v Náchodě.
Šest let trénoval Vráťu Lokvence, Ivo Ulicha, Mirka Vodehnala,
Jana Vojnara a Radovana Hromádku – všichni potom hráli ligu
a první dva jmenovaní dokonce za národní mužstvo.
V letech 1995–1997 trénoval muže v Teplicích nad Metují
v 1.B třídě, tam také objevil v dorostu a do A mužstva přivedl
Josefa Semeráka, pozdějšího hráče Náchoda a nyní Letohradu.
V roce 1998 trénoval muže v Novém Městě nad Metují.
Od roku 1999 trénoval dorostence Náchoda, kteří pak v roce
2001 postoupili do dorostenecké ligy. V tomto kádru byli například Vacho, stoper Harasevič, útočnící Šorfa a Dvořáček.
Když v roce 1985 náhle zemřel tehdejší předseda fotbalového klubu Antonín Šolc, tuto funkci vykonával p. Kučera další
čtyři roky souběžně s trénováním žáků a společně s trenérem Lubošem Martincem se podařil postup do II. národní fotbalové ligy.

Cena v oblasti kultury za rok
2010 byla udělena panu Miloslavu Čermákovi – in memoriam,
který byl po roce 1989 mnoho let
starostou města. Cena Kulturní
a sportovní nadace je udělena
za dlouholetou a obětavou práci pro kulturní život v Náchodě.
Ocenění převzala manželka
paní Ludmila Čermáková v neděli
27. února v prostoru Klubu Pranýř u příležitosti vernisáže výstavy fotograﬁ í Vlasty Balcara s názvem „Prima sezóna Míly
Čermáka“.

INFORMACE Městského úřadu Náchod
– odboru správy majetku a financování
Důležité upozornění pro držitele psů
Upozorňujeme všechny držitele psů, že Město Náchod již nebude zasílat poštovní poukázky pro platbu místního poplatku ze psů
jako doposud.
Místní poplatek ze psů na rok 2011 je nyní splatný u částky do
500 Kč do 31. 3. kalendářního roku, částky nad 500 Kč ve čtvrtletních splátkách.
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není držitel osvobozen)
činí:
rodinný dům – 400 Kč, jiný než rodinný dům – 1200 Kč, lokalita
Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov – 200 Kč (roční sazba může činit až 1500 Kč), poživatelé důchodu (důchodů), který je (jsou) jediným zdroj příjmů – 200 Kč (u druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50 %)
Místní poplatek doporučujeme hradit na účet Města Náchoda následujícím způsobem:

převodem na účet číslo: 19-222551/0100
(variabilní symbol je desetimístný
– 134100 + číslo evidenční známky psa)
hotově v pokladně MěÚ Náchod – budova radnice – Masarykovo náměstí 40
V případě, že poplatník v důsledku nového způsobu platby,
kdy již neobdrží poštovní poukázku, opomene místní poplatek
uhradit, bude mu ze strany MěÚ Náchod zaslána upomínka.
Nadále vyzýváme držitele psů, kteří svého psa dosud nepřihlásili do evidence Městského úřadu Náchod, aby tak neprodleně učinili.
Zároveň důrazně žádáme držitele psů, aby po svém psovi uklízeli. Sáčky na psí exkrementy jsou stále k dispozici zdarma na
kontaktním místě CZECH POINTU v přízemí radnice.
Ing. Ladislav Šimek
vedoucí odboru správy majetku
a ﬁnancování
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční v březnu 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne,
bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden
společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele,
což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá).
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek,
které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale
také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí.
Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.

Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na
internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových
schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.

Sčítání lidu krok za krokem

Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu
vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně anebo zda je odešlete
v obálce, nejpozději však do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat,
je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na www.
scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který
kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat.
V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte
automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům
v pořádku doručeny.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním
odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 879 702 bezplatná informační linka projektu Sčítání
lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8– 22 hod. od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat
formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např.
od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů

1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem
bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře,
který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas
návštěvy budou komisaři volit nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou
roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při
návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem.
Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým
logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam
žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
– Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
– Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
– Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo
správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem
budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři
základní možnosti:
1) on-line vyplnění a odeslání na internetu
2) osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete
tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu
A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)

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

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

 
 

 
    
Loc: 50°24'47''N, 16°9'32''E

Náchod, Komenského, po–pá 10–17 hod.
Tel.: +420 603 511 861

březen 2011

INFORMACE

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011
Začalo fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 879 702
se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8.00
do 22.00.
Sčítací komisaři začali zároveň roznášet domácnostem do schránek informační
letáky o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá
domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat
domácnosti a roznášet formuláře. Každý
občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci
domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace
do sčítacích formulářů se vyplňují podle
skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.

Příklad: Pokud se miminko narodilo
dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání
se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou
novinu do sčítání uvést.
26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat
vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:
– internet
– předání sčítacímu komisaři
– odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

Při letošním sčítání mají sčítané
osoby poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě. Podle zákona č. 269/2009 o SLBD
má obec podle místních podmínek
zabezpečit bezplatný přístup občanů k veřejnému internetovému připojení.
Toto veřejné internetové připojení bude pro občany Náchodska realizováno v budově Městského úřadu
Náchod na Masarykově náměstí 40.
Pracoviště bude umístěno v přízemí,
v kanceláři kontaktního místa Czech
Point a to v termínu od 25. 3. do
15. 4. vždy v úřední hodiny.

14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou
odesílat přes internet, poštou v obálce
nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou
linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které
je v provozu v úředních dnech. Stále bude
také fungovat informační email info@scitani.cz.

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

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

infolinka: 844 844 844

REPREZENTATIVNÍ PÍKLAD: výše úvru 88 000 K, 72 splátek, msíní splátka 1 904 K, roní úroková sazba 15,9 %. Poplatky související
s úvrem: poskytnutí úvru 880 K, vedení úvrového útu 49 K msín, vedení bžného útu 59 K msín, jedna píchozí platba na bžný
úet za msíc 5 K. RPSN 20,3 %, celková ástka splatná spotebitelem 146 107 K.
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TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:

STŘEDNÍ ŠKOLA
ODĚVNÍ | SLUŽEB | EKONOMIKY
ČERVENÝ KOSTELEC
od září 2011 otvíráme
NOVÝ MATURITNÍ OBOR 68-43-M/01

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST .
F získáte specializaci pro perspektivní povolání
F uplatnění v orgánech místní samosprávy a státní správy

F
F
F

Jsme jediná škola, jejíž zřizovatel je Královéhradecký kraj, která tento obor
vyučuje - studium je zdarma. Studenti jsou přijímáni podle prospěchu.
Ekonomicko-podnikatelské obory:
● Veřejnosprávní činnost
● Ekonomika a podnikání
● Podnikání

Oděvní a umělecké obory:
● Modelářství a návrhářství oděvů
● Oděvnictví
● Krejčí

www.soukrej.advice.cz
17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec, tel. 491 461 823

ZIMNÍ ZAHRADY
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
HLINÍKOVÁ OKNA, DVEŘE, FASÁDY
projekty a zateplování budov

– dr. byt 1+1 v Jaroměři (50 m2) nová výstavba, zděný, 3. p., výtah, pěkné
– dr. byt 1+1 v Náchodě (37 m2) zděné, plast. okna, velká lodžie, sklep
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (65 m2) možnost OV, lodžie, budova po revital.
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (50 m2) Zavadilka, výtah, komora, udržovaný
– dr. byt 3+1 v Náchodě (73 m2) Borská ul., prostorný, lodžie, plast. okna
– dr. byt 3+1 v Náchodě (79 m2) Karlův kopec, zděný, lodžie, plast. okna
– dr. byt 3+1 v Náchodě (70 m2) nové zd. jádro, kuchyň, plast. okna, lodžie
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec Koubovka (81m2) zděný, plast. okna, balkon
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2) zatepleno, nová fasáda, plast. okna, lodžie
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (60 m2) nová fasáda, zatepleno, lodžie, n. okna
– dr. byt 3+1 v Jaroměři – Ptáky (70 m2) zděné, vl. plyn. kotel, velká lodžie
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2) s lodžii a výhledem, zd.jádro, Zavadilka
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (88 m2) lodžie, komora, 3. p., vše nové, Nábřeží
– dr.byt 4+1 v Jaroměři (90 m2) bude komplet. revitalizace, panel
– byt 1+1 v OV v Náchodě (41,6 m2) zděný, prostorný, plast. okna, dř. kolna
– byt 2+1 v OV v Jaroměři (58 m2) prostorný a klidný, lodžie, u centra
– rodinný dům Jaroměř centrum – obchodní zóna, k bydlení i podnikání
– RD – prodejna a 3+1 v Jaroměři nám. (230 m2), centrum–obchodní zóna
– ½ rod. dvojdomku Jaroměř 4+1, 992 m2,garáž, lukrativní lokalita
– rodinný dům Jaroměř 2+1, 1237 m2, po rekonstr., krásné klidné místo
– rodinný dům Rasošky 2x 4+1, 2505 m2, garáž, dobrý stav, klidné místo
– rodinný dům Vlkov u Jaroměře 4+1, 846 m2, kompl. rekonstrukce, bazén
– RD 4+kk a 3+kk Jasenná, 3000 m2, zděná stodola, část. rekonstrukce
– rodinný dům – novostavba 3+1 v Zaloňově u JA,1784 m2, krásné místo!
– rodinný dům Dolany – Čáslavky 3+1, 798 m2, pěkné místo, terasa, garáž
– řad. rodinný dům Česká Skalice 4+1, 191 m2, GA, 2x lodžie, část. rekon
– vila „zámeček“ u České Skalice 4 byt. jednotky, 30 533 m2, GA, park
– r. d. – restaurace v Litíči (Nová Amerika), 2854 m2,podnikání s bydlením, golf
– rodinný dům – novostavba 4+kk České Meziříčí, 885 m2, dobrá lokalita
– rodinný dům – novostavba 4+kk Opočno, 512 m2,Ořechovka,garáž,záruka
– rodinný dům – novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m2, na klíč
– RD – novostavba Slavětín n. M. 4+kk, 860 m2, zděné, krásné místo, HK18km
– rodinný dům – chalupa Horní Rybníky, 512 m2, krásné a klidné místo
– rodinný dům – chalupa Červený Kostelec, 848 m2, velká zděná stodola
– rodinný dům – chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné místo
– rodinný dům Nové Město n. M., 2 950 m2, ke komplet. rekonstrukci
– rodinný dům Slavoňov u N. Města n. M., 5+1, 2268 m2, též jako chalupa
– rodinný dům Horní Radechová 7+1, 568 m2, po rek., bydlení/podnikání
– řadová garáž v Jaroměři-Josefově, 18 m2, dobrý stav, vlastní pozemek
– zahrada v Jaroměři 400 m2, krásné místo, zahrád. kolonie, chata
– st. pozemky 1414 m2 a 1359 m2 Kramolna-Lhotky, el., plyn na hranici
– st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M. – Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce
– st. pozemky 14505 m2 + les 7437 m2, Červený Kostelec, u centra, klidné
– st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné
– st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě
– st. pozemek 700 m2 Jaroměř, klidné místo v zástavbě rod. domů
– st. pozemek 1058 m2 Jaroměř, voda+el., oploceno, klidné místo
– st. pozemek 1858 m2, Pohoří, stavba 2 RD, pěkné místo, sítě, asfalt. cesta
– st. pozemek 2122 m2 Lejšovka, u HK, sítě na hranici, klidné krásné místo

770.000 Kč
550.000 Kč
870.000 Kč
790.000 Kč
1,095.000 Kč
1,249.000 Kč
990.000 Kč
1,200.000 Kč
890.000 Kč
1,100.000 Kč
1,280.000 Kč
950.000 Kč
1,200.000 Kč
890.000 Kč
990.000 Kč
899.000 Kč
3,295.000 Kč
3,750.000 Kč
1,550.000 Kč
2,222.000 Kč
2,750.000 Kč
2,000.000 Kč
2,100.000 Kč
2,200.000 Kč
1,320.000 Kč
2,095.000 Kč
3,600.000 Kč
980.000 Kč
2,190.000 Kč
2,790.000 Kč
2,730.000 Kč
2,690.000 Kč
1,350.000 Kč
1,490.000 Kč
1,000.000 Kč
1,320.000 Kč
1,290.000 Kč
1,790.000 Kč
48.000 Kč
36.000 Kč
530 Kč/m2
990 Kč/m2
270 Kč/m2
249.000 Kč
690.000 Kč
630.000 Kč
640.000 Kč
899.000 Kč
590 Kč/m2

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

Střední škola hotelnictví a společného stravování,
TEPLICE NAD METUJÍ
Od 1. 9. 2011 začínáme s realizací projektu
„UČÍME SE INTERAKTIVNĚ“ z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurence schopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
V současné době v naší škole probíhají další tři projekty:
9 Chci být skvělým kuchařem – nové technologie v kuchyni
9 Hotelnictví pro život
9 Projekt hodnocení kvality – na zvyšování kvality vzdělávání

zimní slevy
losování o zájezd
*BEZ ŠKOLNÉHO, *BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK,
*PRVNÍ PROFESNÍ OBLEČENÍ ZDARMA

montáž zdarma

www.souteplicenm.cz

www.proplast-k.cz
tel.: 777 113 408
proplast@proplast-k.cz

PROPLAST K s. r. o.
Polní 468
Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 472 927

PROPLAST K s. r. o.
Areál IDA 843
Malé Svatoňovice
tel./fax: 499 886 131

komplexní graﬁcký a tiskový servis
foto graﬁka tisk
studio@garmondcz.cz
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Era ervené konto

Era první
konto
Era
termínovaný
vklad

Úspory vám rostou
a máte je vždy po ruce.
Era spoření
Informujte se v pobočce Poštovní spořitelny,
Náchod, Kamenice 109 nebo na vaší nejbližší poště.

800 210 210
www.postovnisporitelna.cz
Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a. s.
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100 let
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chovatelského spolku v Náchodě

V letošním roce připomeneme a oslavíme také jedno stoleté výročí. Tolik let již uplynulo od vzniku chovatelského spolku v našem městě.
Zakladatelem a prvním předsedou „Spolku pro chov a ochranu
užitečných zvířat a ptáků“ byl řídící učitel dívčí školy na Karlově
náměstí Stanislav Řehák Kamenický. Sám byl nadšeným chovatelem holubů a stal se jedním z průkopníků českého holubářství.
V mnoha odborných článcích a knihách (např. Pštros moravský,
Pohledy do říše holubí) naznačil moderní směr pro chov holubů
i drůbeže. Od založení spolku používal chovatelský pseudonym
Petr Bublák. Zemřel před devadesáti lety v březnu 1921 a je pochován na náchodském staroměstském hřbitově.
V historii chovatelství se ve městě až do dnešních dnů střídají úspěšná období s roky stagnace i úpadků, tak jak to jednotlivá období v životě přinášela. Řada míst se vystřídala jako místa
schůzí a setkání chovatelů na výstavách zvířat.
Před 1. světovou válkou se schůzovalo v hospodě na Kutlofě s nedělními trhy zvířat na Karlově náměstí, v období meziválečném pak hlavně v Sokolovně a ve Vatikáně. Velmi úspěšnou a dlouho nepřekonanou byla „Krajinská výstava 1933“ na
hřišti DTJ. Kromě tradičních zvířat viděli diváci i tehdy nezvyklé stříbrné lišky, pávy a dokonce žáby a hady, dovezené z Podkarpatské Rusi.
Války nikdy chovatelským spolkům nepřály. I když se ještě
v červenci 1941 konala v náchodské sokolovně „II. krajinská výstava“ (obeslalo ji 80 chovatelů), činnost spolku byla okupanty
zastavena, a tak jen hrstka členů udržela vzájemné styky pro lepší doby. Ty nastaly až po osvobození, činnost spolku se ale rozvíjela jen zvolna. V paměti je výstava na dvoře gymnázia v roce
1953. Tehdy organizace chovatelů zastupovala Jednota chovatelů drobného hospodářského zvířectva. Větší příliv členů byl ale
zaznamenán až v roce 1957, kdy vznikl jednotný svaz chovatelů. Další výstava se ale v Náchodě konala až v roce 1961 Na Hamrech a byla velmi úspěšná.
Pravidelné každoroční výstavy se konají od roku 1968. Občané si zvykli na výstavy v prostoru u železniční trati i na komunikaci v Raisově ulici. Kolik úsilí zajištění takové výstavy na veřejném prostranství stálo! Přitom jen počet vystavených králíků
byl v některých letech větší než 500 zvířat! Výstavy byly zpestřovány speciálními expozicemi angorských králíků, módními
přehlídkami s výrobky z vlny, předváděním služebních a společenských plemen psů „Náchodské psí korzo“, které se koná
do dnešních dnů.
V 80. letech se projevila nutnost přípravy a následně vybudování chovatelského areálu na vlastním pozemku U Cihelny
ve Starém Městě. V I. etapě výstavby od roku 1987 byla s ﬁnanč-

ním přispěním Svazu chovatelů a brigádnickou pomocí členů
a přátel vybudována nová provozní budova a byla také provedena rekonstrukce stodoly na skladový objekt. Velkou zásluhu
na realizaci zprvu smělé myšlenky a pak na výstavbě celého areálu měl tehdejší předseda spolku p. Josef Veverka. V další fázi
výstavby pak byla vybudována výstavní hala dokončená v roce
1992.
V následujících deseti letech se v areálu organizovaly vždy
dvě výstavy ročně – v květnu a podzimní v říjnu. V nových prostorách se chovatelům dařilo – především „králíkáři“ získali do vlastnictví pohár okresní soutěže za tři vítězství od roku
1992. Okresní pohár vyhráli znovu v letech 1998, 2000, 2002,
2008 a naposled v loňském roce. Konaly se i mezinárodní výstavy – v letech 1996 – 98 byli vítanými účastníky holubáři ze
sousedního Polska. V tomto období posílily organizaci a přispěly k atraktivnosti výstav nové členky – chovatelky ušlechtilých
koček. Nakonec vytvořily vlastní samostatný Klub, po krátkém
období však svou činnost v podstatě ukončily. Je škoda, že v současné době hledají návštěvníci na výstavách chlupaté krasavice marně.
Přesto je na výstavě vždy pestrá podívaná a kromě expozic
králíků, holubů,drůbeže ae xotů zhlédnou návštěvníci vždy
i morčata a ostatní drobné hlodavce i málo známá a atraktivní terarijní zvířata. To je zase výsledkem spolupráce s náchodským Déčkem.
Při přípravě výstav, úpravě i údržbě chovatelského areálu odpracují členové mnoho hodin bez nároku na odměnu s cílem udělat něco prospěšného pro chovatele, pro společnou zálibu. Udělat
a nic za to nežádat je samo o sobě v současné době dost neobvyklé. Takového přístupu je třeba si vážit.
V současné době zůstává v náchodské organizaci celkem
33 dospělých členů, důležitou a pro další rozvoj chovatelství významnou skutečností je i šest mladých chovatelů ve věku 10–17
let. Jsou to většinou chovatelé psů, pomáhají připravovat známé jarní psí korzo a chodí pravidelně trénovat se svými psy parkur – agility.
Skupina agility je velmi aktivní, schází se v areálu pravidelně každý týden už devátý rok a přivedla do organizace znovu
po letech mladé členy. Všichni mladí soutěží v chovatelských dovednostech v oboru chov psů a také v letošním roce budou reprezentovat náš region v celostátní soutěži mladých chovatelů.
Na výstavách psů i soutěžích agility získávají řadu úspěchů a to
i na mezinárodní úrovni.
Čerstvou novinkou roku 2011 je sloučení dvou náchodských
chovatelských organizací. Od roku 1963 totiž ve městě existovala ještě organizace č. 2 – chovatelé exotů – okrasného ptactva.
V posledních letech při výstavách obě organizace spolupracovaly, některým chovatelům exotů však vadilo úzké zaměření spolku, druhá organizace neměla v posledních 15 letech vlastní zázemí, a tak je jistě ku prospěchu všech rozhodnutí po dlouhých
47 letech obě organizace sloučit. Je to jistě dobrý dárek k letošnímu 100. výročí.
Chceme pozvat náchodskou veřejnost na okresní výstavu v jubilejním roce 100. výročí založení chovatelského spolku do areálu U Cihelny ve dnech 7. a 8. května.
Chystáme výstavu s pestrými expozicemi zvířat a řadou doprovodných akcí včetně tradiční přehlídky psů – Náchodským
psím korzem a výstavní tombolou.
Přijďte posoudit práci náchodských chovatelů a svou přítomností podpořit jejich činnost.
Pavel Schneider, předseda ZO ČSCH
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Poděkování
11. 2. 2011 se v náchodském Déčku
uskutečnil karneval pro naše nejmenší spoluobčany, tj. děti od jednoho do tří
let. Škoda jen, že se těchto akcí neúčastní více rodičů s dětmi, které se zde vyřádí a mnohému naučí. Maminky si trochu
odpočnou od všedních starostí a tatínkové se mohou vrátit do dětských let.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
za všechny rodiče celému „Déčku“, především pak Martině Hladíkové a jejím pohádkovým pomocnicím, které celý karneval připravily. Děti si samozřejmě za své
soutěžní výkony odnesly odměny v podobě drobných sladkostí a ručně vyrobených
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dárků, které pro tuto příležitost připravily děti z jiných kroužků Déčka. Pro rodiče, kteří by rádi navštívili podobné akce,
přidávám kontakt na Martinu Hladíkovou
(tel. 774 635 232). Déčko tyto akce pořádá
za pár desetikorun, ale stojí za mnohem
víc!!! Ještě jednou děkuji.
Libor Šustr

Závody na kluzkách byly přesunuty
pro nedostatek sněhu na sobotní dopoledne 12. 3. 2011.
Karneval
pro děti a jejich rodiče se uskuteční na
Lipí v hostinci U Nováků od 14.00 do
16.00 hodin. Připraveny jsou zajímavé hry a tance. Bude vyhlášena soutěž
o nejhezčí kostým, převlek nebo maskování.

Naše Galerie – Tady a teď
5. ročník výtvarné soutěže
Zámecká jízdárna Galerie výtvarného umění v Náchodě se dne 4. 2. v podvečer stala dějištěm vyhodnocení pátého
ročníku výtvarné soutěže Naše Galerie,
tentokrát s podtitulem Tady a teď.
Autoři vítězných prací ve věkovém rozmezí od šesti let až po dospělé v kategoriích kresba, malba, graﬁ ka (počítačová
i klasická), fotograﬁe (klasická i digitální), plastika a objekt, koláž a objekt pro
děti 7– 15 let převzali ceny od pracovníků galerie.
Všechny práce umístěné na prvních
místech porota vyhodnotila a vybrala
z nich absolutního vítěze celé soutěže,
kterému byla nabídnuta účast na Náchodském výtvarném podzimu – 28. přehlídce regionální výtvarné tvorby v roce 2011.
Letos se vítězným dílem stává soubor tří
fotograﬁí s názvem Zn. hledám od paní
Evy Skalákové z Nového Města nad Metují. Její fotograﬁe pružně reagují na zadané téma a po výtvarné stránce jsou velmi

SKAUTI

zdařilé. Zde není co vysvětlovat či doplňovat. Jen je třeba se pozorně dívat, kochat
se a unášet se prostorem a časem.
Letošní vyhlášené téma mělo vést soutěžící k zamyšlení nad tím, jak vnímají
dnešní svět a přítomnost. Každý člověk
vnímá prostor a čas jinak. Od toho se odvíjí i rozdílnost pohledu na dnešní svět.
Někomu připadá zrychlený, nepochopitelný, děsivý. Naopak jiný využívá stále nové
možnosti doby, neohlíží se do minulosti
a těší se na budoucnost.
Návštěvníci výstavy mohli vidět téměř
dvě stě třicet prací amatérských výtvarníků, kteří se drželi tématu Tady a teď,
ale po svém si ho interpretovali. Ojedinělá výstava byla v zámecké jízdárně k vidění do 20. února 2011.
Výsledkovou listinu lze nalézt na www.
gvun.cz
Mgr. Mesnerová Veronika,
galerijní pedagožka

Country bál
již sedmnáctý ročník tradičního společenského vyžití pro dospělé začne ve
20.00 hodin. V hostinci U Nováků na
Lipí se můžete těšit na hudební doprovod skupiny Sopen, početnou tombolu, teplá jídla, lidové ceny a také půlnoční překvapení.
Více aktuálních informací o sobotních
akcích naleznete na skautských stránkách http://nachod.skauting.cz/
Na setkání v hostinci na Lipí, kde slavil maturitu spisovatel Josef Škvorecký a nedávno se tu zastavila bývalá
první dáma, se těší náchodští skauti
a skautky.

Michaela
Novozámská
a „její“ Naše písnička
Do kina Vesmír přijelo 28. 2. 2011 Hudební divadlo dětem z Hradce Králové, aby
dvěma koncerty „Naše písnička, aneb postavím si domeček“ poučilo, rozezpívalo
a pobavilo nejenom dětské diváky. Představení mělo spád, děti se aktivně zapojily, výborně se bavily a s Míšou si zazpívaly autorské písně, ale i písně lidové. Ke
skvělé atmosféře koncertů přispěl i hostující chlapecký sbor Bonifantes z Pardubic.
Kino Vesmír se zaplnilo dobrou náladou
a krásnými písněmi. Hudební divadlo dětem chce poděkovat vydavatelství Mladá
fronta, a. s., za dárky pro malé návštěvníky koncertů a náchodským ﬁrmám Atas
elektromotory a Philipp sportovní trávníky za podporu Hudebního divadla dětem.
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Kuželky – program na měsíc březen

Volejbal

5. 3.

Na Hamrech na Pražské ul.

18. 3.
19. 3.
26. 3.

so 10.00
14.00
pá 17.00
19.15
so 9.00
11.00
15.00
so 10.00
14.00

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

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

SK Šluknov
SKK Jičín B
Č. Meziříčí
Svitavy
KK Vyškov B
Konstruktiva Praha
Konstruktiva Praha
SKK Hořice B
Akuma Ml. Boleslav

Sportovec roku 2010
Náchodsko: 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 2010 se uskuteční v pátek 18. března 2011 od 18.00 hod. v Městském divadle
Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Vyhodnocení
doprovází kulturní program, vstup zdarma. Odborná veřejnost vybere v pěti kategoriích – jednotlivci dospělí, jednotlivci
mládež, kolektivy dospělí, kolektivy mládež a trenéři. Dále budou vyhlášeny tři
mimořádné výkony v roce 2010. Do ankety se rovněž každoročně zapojují také čtenáři Náchodského deníku a letošek nebude výjimkou. Termín ukončení ankety je
10. března 2010. Své hlasy mohou dávat
díky kuponu, který se bude pravidelně objevovat na stránkách Náchodského deníku.
Hana Kopecká,
předsedkyně VV OS ČSTV Náchod

MC Hopsáček
BŘEZEN
Přijít, pohrát si a osobně se informovat
můžete každý den mezi 9.00– 12.00 hod.
a 16.00– 18.30 hod. V březnu jsme pro Vás
připravili:
2. 3. Poradenství v MC v rámci projektu Krok k zaměstnání – nutné se
předem přihlásit na e-mail: maurerova@materska-centra.cz nebo telefonicky 604 11 33 56 – poradenství je individuální a zcela bezplatné, včetně hlídání
dětí – v případě zájmu možno využít dalších termínů, což je vždy každou první
středu v měsíci
4. 3. 18.00–20.00 hod. Karnevalové šílenství pro děti od 5 let – možno bez doprovodu rodičů
4.–5. 3. Nocování v MC s programem
– počet míst omezen, pro děti od 4 do 10
let, volejte nebo se hlaste přímo v MC
7. 3. 10.00 hod. Prezentace výrobků
spojená s ochutnávkou, beseda na téma
„Zavádění příkrmů – kdy a jak začít“
8. 3. 10.00 hod. Povídání o knížkách,
krátké čtení, ukázky knížek s přihlédnutím k věku dítěte aneb Čteme dětem as-

Sobota 5. března 2011
liga juniorek – volejbal
Od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod
proti VSK Spartak Děčín
neděle 6. března 2011
od 9.00 hod.
turnaj – ženy – volejbal
KP Zimní pohár
v sobotu 19. března 2011
II. liga ženy – volejbal
od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod
proti Jiskra Havlíčkův Brod
neděle 20. března 2011
od 8.00 hod.
Memoriál Jana Václavka st.
– národní házená – turnaj žen
sobota 26. března 2011
liga juniorek – volejbal
od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod proti VK Šanov
– Teplice v Čechách

Házená
So 19. 3. 10.00 hodin
Chemička Ústí nad Lab.
II. liga muži SVČ
So 19. 3. 12.30 hodin
HK A.S.A. Město Lovosice
I. liga ml. dorost Čechy
So 19. 3. 15.00 hodin
TJ Sokol Ostrava – I. liga st. dorost
So 19. 3. 17.30 hodin
TJ Sokol Ostrava – I. liga muži
poň 10 minut denně. Odborné povídání
nad knížkou se zaměstnanci Knihovny
Náchod.
8. a 22. 3. 16.20 hod. Návštěva solné jeskyňky – nutné telefonicky objednat
10. 3. 15.30 hod. Stříhání vlásků
14. 3. Jarní burza dětských potřeb
– Příjem věcí – bundy, šusťáky, brusle, sedačky, apod. – v případě potřeby je možné dohodnout jiný den příjmu – kontaktujte nás na telefonu 608 970 406 nebo
604 610 581
15.–17. 3. Jarní burza dětských potřeb
– Prodej – bližší informace viz letáček,
www stránky nebo telefonicky
15. 3. 16.30 hod. Šikovné ručičky výjimečně v duchu kouzelnickém – zveme
malé i velké
21.–25. 3. Výstava obrázků na téma
„Cesta do pravěku“ – nejúspěšnější výtvory předáme porotcům Malé Prima sezóny. Příjem obrázků je do 18. 3.
24. 3. 10.00 hod. Beseda na téma „Mléčná výživa vs. krabicové kravské mléko“
9. 4. Setkání dvoj a vícerčat s malým
překvapením – bližší informace na www
POZOR – jako každý rok připravujeme příměstské tábory pro malé i větší děti. Letní
příměstské tábory by měly mimo jiné po-

moci rodičům vyřešit situaci v době, kdy
jsou z provozních důvodů zavřeny mateřské školy, případně rodičům, jejichž
děti z jakýchkoliv důvodů nechtěj letních
prázdninách trávit čas na pobytovém táboře. Režim příměstského tábora je podobný režimu, na který jsou děti zvyklé
z MŠ. Děti je možné přivézt již v 6.30 a odvézt až v 16.00 hod. V ceně je zahrnuta 2x
svačina a oběd, po celou dobu je zajištěn
pitný režim. Děti se mohou těšit na výlety do okolí a pro ty nejodvážnější je připraveno nocování v MC, které samozřejmě není podmínkou.
18.–22. 7. Expedice letem světem – pro
děti od 3 do 7 let
25.–29. 7. Příměstský tábor pro děti
od 3 do 7 let
8.–12. 8. Po stopě plyšáka Kukyho – pro
děti od 3 do 7 let
15. –19. 8. Příměstský tábor pro děti
od 6 do 9 let
22.– 26. 8. Piráti – pro děti od 7 do 11 let.
Bližší informace k jednotlivým táborům Vám rádi sdělíme telefonicky nebo
na email.
Sledujte www.hopsacek.cz, příp. volejte
608 970 406 nebo 604 610 581 nebo pište
na e-mail hopsacek@seznam.cz.

březen 2011

Školské zařízení
pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345,
722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz
6. 2. 2011 a 2. 3. 2011, 12.00–16.00 hodin, Graﬁcké techniky
pro každého – suchá jehla, Mgr. Jan Netušil, 800 Kč
1. 3. 2011 , 9.00–12.30 hodin, Nejčastější chyby při výuce hry
na sopránovou zobcovou ﬂétnu, Mgr. Ladislav Horký, 450 Kč
1., 8. a 15. 3. 2011, 14.00–17.00 hodin, Keramické hrátky, Veronika Tymelová, 1200 Kč
2. 3. 2011, 8.30–12.30, Rytmizování v MŠ, Amálka Křepelková, 450 Kč
2. 3. 2011, 14.00–18.00 hodin, Rytmizování pro mladší školní
věk, Amálka Křepelková, 500 Kč
7. 3. 2011, 15.30–19.00 hodin, Patchwork. Skládaná hvězda
JUDr. Bohumila Máchová, 200 Kč
8. 3. 2011, 9.00–13.00 hodin, Tvorba školních pomůcek na
1. stupni ZŠ, Mgr. Helena Turková, 500 Kč
9. 3. 2011, 13.00–15.15 hodin, Národní obrození, Mgr. Ivan
Bauer, 450 Kč
10. 3. 2011, 12.00–16.00 hodin, Motivace ve vyučování němčiny, PhDr. Veronika Hutarová, 450 Kč
10. 3. 2011, 12.00–17.00 hodin, Hádanky a prožitkové hry pro
děti a mládež, Mgr. Jiří Maléř, 500 Kč
15. 3. 2011, 9.30–13.30 hodin, Inovativní interpretační přístup k textu
17. 3. 2011, 15.00–18.00 hodin, Angličtina v MŠ, Dana Roušarová, 450 Kč
21. 3. 2011, 15.30–19.00 hodin, Patchwork. Žinylka, JUDr. Bohumila Máchová, 200 Kč
23. 3. 2011, 12.00–16.00 hodin, Výtvarné čarování aneb Arteﬁletika, PaedDr. Vladimíra Slavíková, 500 Kč
24. 3. 2011, 9.00–15.00 hodin, Hyperaktivní, hypoaktivní
a agresivní dítě v MŠ, PaedDr. Zdeněk Martínek, 550 Kč
31. 3. 2011, 9.00–16.00 hodin, Čteme pro život, Mgr. Miroslava Hušková, 600 Kč
31. 3., 7., 14. a 28. 4. 2011, 14.00–18.00 hodin, Počítač – (ne)přítel pro každého?, Luděk Vrzal, 1500 Kč

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve všech prostorách zámecké jízdárny výstavu
Ruské malířství 19. a počátku 20. století
přízemí zámecké jízdárny (4. 3. – 6. 11.)
Daniel Reynek – fotograﬁe
ochoz zámecké jízdárny (4. 3. – 1. 5.)
Mojmír Preclík (1931–2001) – plastiky, kresby, fotograﬁe
kabinet kresby, graﬁky a fotograﬁe (4. 3. – 1. 5.)
Zahájení všech tří výstav se koná v pátek 4. 3. v 17 hodin.

ICC informuje
Předprodej: „Travesti show Kočky aneb ďábelsky vypečená jízda“ – 8. 3. 2011, divadlo Dr. J. Čížka Náchod Smetanova Litomyšl – předprodej začne od 2. 3. 2011 od 10 hod Talk show
Zdeňka Trošky – 17. 3. 2011, Police n. M. Travesti show „Screamers“ – 4. 4. 2011, divadlo Dr. J. Čížka Náchod koncert „Xindl X“
– 8. 4. 2011, sál J. Čapka Hronov koncert „Jaroslav Svěcený“
– 20. 5. 2011, zámek N. Město n. M.
Zdarma: Zimní noviny Kladského pomezí Zimní noviny Orlických hor – Rampušák Leták o nově otevřeném mlýně Dřevíček
– NOVINKA. Také připomínám: máte-li zájem o zasílání informací o začínajících předprodejích a prodávaných lístkách, doneste
nám svoji e-mailovou adresu.
M. Machová

KULTURA

Přehled kulturních akcí
v březnu 20110 v Regionálním muzeu Náchod
Jan Ježek: Člověk a příroda – stezky k soužití
Ve dnech 3. až 27. března 2011 mohou návštěvníci v budově stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu zachycující přírodu a krajinu východních Čech
ve fotograﬁích Jana Ježka. Vernisáž proběhne ve středu 2. března 2011 od 16 hodin. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9 –12,
13 –17 hod.

Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9 –12, 13 –17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu, je otevřeno pouze pro
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř.
elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Jiráskova chata Dobrošov
opět v provozu otevřeno

denně

česká kuchyně Pepy Nováka
Ochutnejte seznámení - Rezervace
775 086 305 491 520 946
602 451 421
Nabídka brigád pro žáky SŠ a studenty VŠ!!!
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POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stomatologická pohotovost
5. a 6. 3.
12. 3.
13. 3.
19. a 20. 3.
26. a 27. 3.

MUDr. Jana Vaňková
Červený Kostelec
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
MUDr. Jan Šnajdr
Velké Poříčí
MUDr. Tomáš Žďárský
Dolní Radechová

PROGRAM
BŘEZEN
www.decko-nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
Sobota 5. 3. od 9 do 17 hodin – seminář Komunikace a vyjednávání v praxi
vedoucího dětského kolektivu. Cílem semináře je praktický nácvik metod naslouchání, interpretování, komunikačních dovedností a vyjednávání dohod. To vše lze
využít v práci s dětmi a mládeží, v týmové
komunikaci s dalšími vedoucími. Naučíme
se vyjednávat také s rodiči dětí. Všechny tyto dovednosti jistě uplatníme také
ve vlastních partnerských vztazích.
Přednáší Mgr. Juraj Šándor – špičkový
lektor, B-form.sk, s. r. o. Zápisné je 200 Kč,
pro externí vedoucí a dobrovolníky Déčka
100 Kč. V ceně je káva, čaj, ovoce a malé
občerstvení. Oběd za cca 75 Kč zajistíme
na vyžádání.
Pátek 11. 3. od 15 do 19 hodin
– seminář Sociální psychologie
Znáte odpovědi na otázky: Proč skupina
pracuje v různých okamžicích úplně jinak? Jak využít sociohvězdy a vtáhnout
do centra dění outsidery? Proč se (ne)dokáží lidé normálně domluvit na jednoduchém zadání?
Na semináři se budeme věnovat fungování skupiny, vztahům a komunikaci mezi
účastníky, přirozeným mechanismům,
které lze využívat ku prospěchu věci nebo
naopak velmi umně budovat. Přednáší
Mgr. Zdeněk Slejška, Egredior o. p. s. Zápisné je 100 Kč, pro externí vedoucí a dobrovolníky Déčka 50 Kč. V ceně je káva, čaj.
Obě přednášky se konají v Déčku Náchod,
přihlašování do obou kurzů probíhá v recepci Déčka.
Sobota 12. 3. od 9 do 15 hodin
– Sobota s Řehořem
Zábavná výuka angličtiny pro děti od 6
do 9 let za 70 Kč. V ceně je program, strava a pitný režim.
Neděle 13. 3.
– Výlet – Aquapark Čestlice u Prahy
Zveme všechny děti a mládež na výlet
do největšího krytého vodního komplexu
v Čechách. Aquapark nabízí 6 tobogánů,
3 skluzavky, 1 trychtýř, 4 vířivky, divoké
řeky, mořské vlnobití, pirátskou loď, dět-

Burdychových 325
491 463 421
Větrník 720
491 462 331
Burdychových 325
491 463 237
Náchodská 548
491 482 850
Náchodská 240
491 424 322

ský vodní svět, jeskyně, bazény a několik
druhů saun a lázní. Čeká nás 7 hodin koupání, vodního dovádění, popř. relaxování v římských lázních či dalších saunách.
Cena 700 Kč.

MÁCÍČEK
Krtečci (pondělí od 8 hodin)
První krůčky bez maminky. Program je
přizpůsoben dětem dle věku. Cvičení, zpívání, vyrábění, procházky, hry v přírodě
a podobné čekají na vaše děti. Nutné se
předem domluvit!
Maminy – AJ (pondělí od 10 hodin)
Pravidelná konverzace v anglickém jazyce s rodilou mluvčí. Určeno pro maminky MC.
Týden od 1.– 4. 3. od 9.30 hodin
Tento týden cvičení s říkadly a písničkou,
pokud máte doma hudební nástroj, vezměte si ho s sebou. Bude z nás velká kapela.
Týden od 7.–11. 3. od 9.30 hodin
Tento týden „Hrajme si se zvířátky“, budeme si hrát s maňásky a navštívíme MINI
ZOO v Déčku. Kdo nepojede ze Zajíčků,
může si zacvičit s páteční skupinkou! 9. 3.
středa cvičení není, jedeme do MC v Červeném Kostelci.
Týden od 14.–18. 3. od 9.30 hodin
Cvičíme ve žlutém. Vše žluté na sebe
a přijďte si zacvičit! Budeme se též připravovat na Vítání jara.
Pátek 18. 3. „Den s Kvítkovými skřítky“
– akce na zahradě Déčka od 10 hodin. Tento den není cvičení!
Týden od 21.–25. 3. od 9.30 hod.
Tento týden probíhá „Kloboučkové cvičení“ – všechny kloboučky, co doma najdete, si přineste na cvičení (maminky také).
Čtvrtek 24. 3. „Cesta k dobrým vztahům 2“ od 17 hodin – pokud možno bez
dětí. Přednáška o tom, jak svou komunikací ovlivňujeme chování druhých. Cena
50 Kč, hlaste se v recepci nebo MC. Cvičení
dopoledne probíhá – mimi klub.

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

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

LS Dìtem pro radost
uvádí v sobotu 5. a 12. bøezna

Kouzlem do øíše brouèkù
a v sobotu 19. a 26. bøezna
a v sobotu 2. dubna

Kašpárek a Jaga baba

Pøedstavení zaèínají v 15 hodin.
Srdeènì zveme malé i velké diváky.

www.detemproradost.com

HNÍZDO
Středa 9. 3. – Prezentace o Lotyšsku
Prezentace naší dobrovolnice Lien o její
rodné vlasti.
Středa 16. 3. – Prezentace o Německu
Prezentace našeho dobrovolníka Lukase
o jeho rodné vlasti.

Pátek 18. 3. – Turnaj v Blokádu
Úterý 22. 3. – Kachny
Přijďte si zkusit ulovit nějakou kachnu,
i když nanečisto
Středa 23. 3. v 15.30 – Turnaj v piškvorkách
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KULTURA | CÍRKVE

Senior klub „Harmonie 2“
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové
čtvrtky v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme
v březnu 2011 při následujících programech:
3. 3. ve 14 hod. Vzpomínky na biblický ráj – zahrady, promítání pro nás připravil p. Josef Zavřel
10. 3. ve 14 hod. na téma „Trénování paměti“ s námi pohovoří p. Ivana Votavová
17. 3. od 15 hod. se bude konat výroční členská schůze v sále
restaurace ODAS. Na programu jsou nejen zprávy o činnosti
a hospodaření MO, ale také nabídky zvýhodněných rekreací pro
seniory. Na zájezdy (Kroměříž, Polsko a Poděbradsko) se můžete
přihlásit od 14.30 hodin.
24. 3. od 14 hod. Mořský svět v San Diegu, Kalifornie (vystoupení kosatek), promítání pro nás připravil p. Otto Mach
31. 3. od 14 hod. se zaposloucháme do krásných melodií světoznámého muzikálu „FANTOM OPERY“
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší
členové výboru MO SD v Náchodě.

Klub vojenských důchodců
16. 3.od 14 hod. ve Vatikánu – CESTOMANIE po „Česku“ – promítání z výletu v r. 2010 – Morava I. část

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

Dovolujeme si za SZdP nejprve podat smutnou informaci:
Navždy nás opustila paní Zdenka Semeráková, dlouholetá aktivní členka výboru, která se mnoho let starala o kulturu. Vyjadřujeme čest její památce.
Sdružení zdravotně postižených Náchod, připravuje na přání
členů dne 16. 3. 2011 od 14.30hod. v ODASU na Karlově náměstí
Jarní veselici s hudbou a literárním pásmem, které pro nás připraví paní Lydie Baštecká. Na občerstvení včetně hudby vybíráme v naší klubovně každou středu od 13.00–15.00 hod. členové
55 Kč, nečlenové 60 Kč.
Dále připravujeme:
duben 13. 4. od 11.00–17.00 hod pořádá odbor sociálních věcí
MěÚ, SZdP Náchod a ZO neslyšících Den otevřených dveří.
Možnost vyzkoušení kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené a neslyšící. kde je možno vyzkoušet i prodiskutovat dané pomůcky. Přítomni budou: odborný poradce ze SNN Praha p. Jaroslav
Paur, zástupce ﬁrmy Widex p. Petr Musílek, historickou výstavku ve sbírce 180 sluchadel a kompenzačních pomůcek představí
p. Miloš Hostonský. Najdete nás v budově Městského úřadu (OS)
Palachova 1303 ve 2. patře (výtah je v provozu).
květen 2. 5. 2011 – Celodenní zájezd do Polska – lázně Szcawko
Zdroj, zámek Krezsów, výstava květin, Pstražné. Cena zájezdu:
člen 200 Kč, nečlen 210 Kč.
červen 18. 6. 2011 – Kulturní zájezd do Národního divadla –
Prodaná nevěsta, pro držitele ZTP, ZTP/P sleva. 27. 6.– 29. 6. 2011.
Rekondiční pobyt na chatě Prim v Deštné v Orlických horách.
Na Jarní veselici a zájezd do Polska je nutno se přihlásit ihned,
v klubovně SZdP Palachova ul. 1303 každou středu od 13.00 do
15.00 hod.
Podáváme i informace na další naše aktivity, sociální šetření,
opravy sluchadel. Bližší informace v naší klubovně, na nástěnce v budově Palachova a aktuálně ve skříňce SZdP – Kamenice.
Přejeme Vám pěkné dny a těšíme se na setkání.
Za výbor O. Frühaufová a M. Čiháček

* * *

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod, farář Zdeněk Kovalčík, telefon
491 426 223, mobil faráře 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Úřední hodiny: pondělí a středa 9–12 a 13–16.30 hod.
Jinak kdykoli po domluvě. Bohoslužby: neděle 9 hod. Popeleční
středa 9. 3. – v 16.30 bohoslužba smíření. Biblická hodina: pondělí 16.30 hod. Sběr oděvů pro Diakonii Broumov pouze v sobotu
od 9–11 hod. Prosíme, abyste v jiné dny a v jiné hodiny věci nenosili!

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
jáhen Václav Smola 775 936 317, www.nachod.farnost.cz, e-mail:
farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa 8.15
do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince:
út 18.00, st 16.00,čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00. V kostele sv. Michaela mše sv. pro děti a mládež ne v 10.15 hod. Oblastní setkání katechetů se uskuteční 1. 3. od 15.45 do 17.45 hod.
na děkanství. Na Popeleční středu 9. 3. bohoslužby v kostele sv.
Vavřince budou v 7.00, 16.00 a 18.00 hod. Křížové pobožnosti
v kostele sv. Vavřince v postním období budou vždy ve středu
po odpolední mši sv. a v pátek od 17.30 hod. Vikariátní setkání duchovních se uskuteční 10. 3. od 9.00 hod. (začátek – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince) do 12.00 hod. Letní čas začíná 27. 3. – bohoslužby se uskuteční podle nového času. Povídání
o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „Andělka“ je v pátek od 17.00
hod. na děkanství. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná
v pátek po večerní mši sv. na děkanství. Setkání s výukou sebeobrany se uskutečňuje v sobotu po večerní mši sv. na děkanství.

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

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

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

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

Světový den modliteb v Náchodě
Místní ekumenická rada církví zve širokou veřejnost na tradiční Světový den modliteb, který je letos věnován jihoamerické
zemi Chile a má dvě části. Ve středu 2. 3. v 17 hod. se uskuteční
přípravný večer s promítáním diapozitivů, který povede farářka Alena Naimanová z Rychnova nad Kněžnou, představí Chile,
její historii, současnost, přírodní krásy i život křesťanů. Ve čtvrtek 10. 3. v 17 hod. se pak sejdeme k hlavnímu večeru. Liturgii se
zpěvy připravily ženy z Chile. Oba večery se konají ve Farského
síni Husova sboru v Náchodě. Celorepubliková sbírka bude rozdělena na sociání projekty v Chile a v České republice.
Za místní ERC Zdeněk Kovalčík
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
informuje na BŘEZEN 2011
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 4. 2. v dopoledních hodinách.

WI-FI od října v naší knihovně pro vás.
BRÝLE – zapomněli jste si doma brýle, a přesto byste si rádi přečetli noviny nebo si
vybrali knihu podle svého? Žádný problém. Oční optika Havlová věnovala do knihovny
čtvery brýle na čtení (1,5 až 3,5 dioptrií), které si můžete půjčit ve studovně.

Náchodská univerzita volného času – 2. semestr
7. 3. MUDr. Dobroslava Jandová – Lázeňská medicína
21. 3. Architekt Petr Vorlík – Fenomén Ještěd

Březen – měsíc čtenářů v náchodské knihovně
aneb s knížkou není nikdo sám

Výstavy – Hala
9.– 23. 3. Děti na zahrádce
Výstava dětských obrázků ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem.
31. 3. – 7. 5. Čtení je fajn
Výstava prací studentů Jiráskova gymnázia v Náchodě.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 31. 3. v 16.00 hodin.

Oddělení pro děti
2. 3. – 31. 3. Inspirace knihou Harry Potter a jiné obrázky
Vernisáž výstavy obrázků Vojty Poláka se koná 2. března v 16 hodin. Srdečně zveme.
Studovna:
Do 6. 3. Polární den v Laponsku – fotograﬁe Hynka Langa
Od 10. 3. do 23. 4. Výstava ilustrací Markéty Vydrové Modrý Poťouch a jiné laskavosti

1. března zahajujeme akci Čtenáři sobě
Vedle kávomatu je umístěn regál na knihy. Můžete do něj dát knihu, kterou už máte
přečtenou, ale byli byste rádi, kdyby ještě posloužila někomu dalšímu. Na oplátku si
můžete z regálu vzít knihu, která zaujme vás. Knihovna si vyhrazuje právo, knihy, které potřebuje, knihovnicky zpracovat a zařadit do fondu knihovny.

7. – 11. 3. TÝDEN ČTENÍ
Pondělí – 16.00 – Čtení pro děti v solné jeskyňce na Husově náměstí
Úterý – 9.30 – Čtení v Mateřském centru Hopsáček
Středa – 16.00–17.00 – Laskavé čtení v kavárně LáryFáry
Od 18.00 Večer laskavého čtení v knihovně
Budeme vám číst, možná budete i vy číst nám, příběhy laskavé, které potěší na duši,
možná přimějí k zamyšlení a pousmání, ale určitě nezarmoutí. Přijďte poslouchat a zažít tu možná už pozapomenutou radost ze společného čtení.
Čtvrtek – 9.00–12.00 a možná i déle Studenti čtou studentům a možná i vám
– ve studovně budou studenti Jiráskova gymnázia číst ze svých oblíbených knížek.
Přijďte si poslouchat.
Pátek – dopoledne Laskavé čtení v domově důchodců Náchod

Ale číst budeme dál
V pondělí 14. 3. v 16 hodin zveme do Dámského čtenářského klubu
Místo obvyklé výtvarné dílničky si budeme tentokrát povídat o knížkách, které máme
rady, vzájemně si z nich číst, doporučovat si dobré knížky …a kdo si chce vzít s sebou
třeba pletení, tak může
V úterý 15. 3. si budeme číst a vyrábět s maminkami a dětmi klubu Maceška
Ve středu 16. 3. přijdou poslouchat pohádkové vyprávění děti z MŠ Dolní Radechová
čtvrtek 17. 3. se knihovna zapojí do akce Maratonu čtení aneb autoři čtou svá díla
v knihovnách. V náchodské knihovně se setkáme nejen se spisovatelem, ale i s jeho
ilustrátorkou. Zveme vás od 14 hodina na Laskavé čtení a tvoření s Milošem Kratochvílem a Markétou Vydrovou
V úterý 22. 3. dopoledne pokračuje Laskavé čtení v penzionu Marie
v pondělí 28. 3. opět čtení v Mateřském centru Hopsáček
A navíc vás knihovna zve na představení Divadelního kroužku při Náchodské divadelní scéně 24. 3. ve 14 hodin Dobrošovská zlatá skála – nápaditě zpracovanou náchodskou pověst.
V Truhle starého knihovníka tentokrát najdete v oddělení pro dospělé čtenáře Poklady české literatury a v oddělení pro děti poklady dětské literatury. Přijďte si vybrat.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz.

(Vo)
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tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
1. úterý pouze v 17 hod.
2. středa pouze v 17 hod.

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

5. sobota pouze v 15 hod.

březen

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

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Poslední část ﬁ mfárovské trilogie – adaptací pohádek Jana Wericha O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli a Rozum a štěstí. Výpravná ﬁ lmová podívaná, kombinující tradiční loutkovou animaci s počítačovou animací a extrémně náročnou obrazovou postprodukcí…
Mládeži přístupný
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁmfarum.cz
Vstupné 80 Kč

OSTROV SVATÉ HELENY (ČR– 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

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

GULLIVEROVY CESTY (GULLIVER´S TRAVELS – USA 2010)

POZOR – MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÉ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!

Gulliver mezi Liliputány... „Obrovská“ rodinná dobrodružná komedie z ostrova Liliputů. V hlavních rolích Jack Black, Emily Bluntová, Jason Segel a Amanda Peetová. Moderní, rodinné a komediální pojetí klasické pohádky Jonathana Swifta o výpravě na Bermudy a jedné dosud neobjevené zemi… České znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.gulliverstravelsthemovie.com
Mládeži přístupný
6. neděle pouze v 15 hod.

POZOR – MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÉ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
LETOPISY NARNIE – PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA (THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER – USA 2010)
Kouzelný svět Narnie se vrací! Filmová adaptace třetího dílu slavné knižní série spisovatele C. S. Lewise. Dobrodružství dětí s mladým králem Kaspianem, který se na své lodi s podivným názvem Jitřní Poutník vydává splnit svou přísahu a najít sedm ztracených lordů z Narnie, kteří se kdysi dávno ztratili během nebezpečné výpravy. Dobrodružný rodinný ﬁ lm, uváděný v českém
znění. Režie Michael Apted. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.letopisy-narnie.cz
Mládeži přístupný

3. čtvrtek pouze v 17 hod.
4. pátek pouze v 17 hod.
5. sobota pouze v 19.15 hod.
6. neděle pouze v 19.15 hod.

SPRÁVCI OSUDU (THE ADJUSTMENT BUREAU – USA 2011)

3. čt, 4. pá pouze v 19.15 hod.
5. so, 6. ne pouze v 17 hod.
7. pondělí pouze v 19.30 hod.
8. úterý pouze v 16 hod.

DRIVE ANGRY (DRIVE ANGRY – USA 2011)

7. pondělí pouze v 17 hod.

THE SOCIAL NETWORK (THE SOCIAL NETWORK – USA 2010)

Premiéra v ČR i v celém světě!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Ukradli mu budoucnost, teď si ji bere zpátky... Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je to všechno úplně jinak? Ambiciózní akční romantické sci-ﬁ podle Philipa K. Dicka (z jehož dílny vyšla ﬁ lmová zpracování Blade Runner, Total Recall, Odplata nebo Minority Report...), o světě, kde pro náhodu není místo... V hlavních rolích Matt Damon a Emily Bluntová. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.theadjustmentbureau.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

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

...a rozpoutá se peklo... Je na stopě zločineckého kultu a přitom má v patách policii i záhadného zabijáka... Chce pomstít smrt své dcery, tak stíhá jejího vraha. Má tři dny na to, aby překazil
obětování miminka jeho dcery při úplňku. A na to všechno má k dispozici pěkně nadupané auto... Nicolas Cage v hlavní roli napínavého akčního thrilleru. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na www.driveangry3d.com
Mládeži do 15 let nepřístupný

OZVĚNY OSCARŮ 2010 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Pokud chcete získat 500 milionů přátel, naděláte si i pár nepřátel... Nahlédnutí do okamžiků, kdy vznikal Facebook. Drama režiséra Davida Finchera (mj. ﬁ lmy „Sedm“, „Hra“ nebo „Zodiac“).
České titulky. Film patří ke žhavým kandidátům při letošním udílení Oscarů za rok 2010 – celkem má osm nominací. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://www.sonypictures.com/movies/thesocialnetwork/
Doporučená přístupnost: od 12 let
8. úterý pouze v 18 hod.

127 HODIN (127 HOURS – Velká Británie 2010)

OZVĚNY OSCARŮ 2010 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Dobrodružný příběh natočený podle mimořádné skutečné události. Pozoruhodný příběh o horolezci Aronu Ralstonovi, který se snaží dostat z pasti, ve které jeho paži zavalil velký balvan v kaňonu v Utahu... Režie Danny Boyle (mj. ﬁ lmy Milionář z chatrče, Pláž nebo Trainspotting.) Film má šest nominací na Oscara za rok 2010. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.foxsearchlight.com/127hours/
Doporučená přístupnost: od 12 let
9. středa pouze v 19.30 hod.

ČERNÁ LABUŤ (BLACK SWAN – USA 2010)

OZVĚNY OSCARŮ 2010 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Co všechno byste obětovali pro sen? Psychologický thriller, zasazený do prostředí newyorské baletní scény, zavádí diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou... V hlavní roli vynikající Natalie Portmanová – ta získala Zlatý glóbus za rok 2010 za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní
roli, v dalších rolích Vincent Cassel, Mila Kunisová a Winona Ryderová. Film je 5x nominován na Oscara za rok 2010. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.foxsearchlight.com/blackswan/
Mládeži do 15 let nepřístupný
8. úterý pouze ve 20 hod.
9. středa pouze v 17 hod.

OZVĚNY OSCARŮ 2010 BIUTIFUL (BIUTIFUL – Španělsko/Mexiko 2010)

10. čtvrtek pouze v 17 hod.
11. pá, 12. so, 15. út pouze v 15.45 hod.
13. neděle pouze v 15 hod.
14. po, 16. st pouze v 17 hod.

RANGO (RANGO – USA 2011)

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

KRÁLOVA ŘEČ (THE KING‘S SPEECH – USA 2010)

12. sobota pouze ve 14.15 hod.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

11. pátek pouze ve 20 hod.
12. sobota 17.45 a 20 hod.
13. neděle 17 a 19.30 hod.
14. po, 16. st pouze v 19 hod.
15. úterý pouze v 17.45 hod.

SVĚTOVÁ INVAZE (BATTLE: LOS ANGELES – USA 2011)

15. úterý pouze ve 20 hod.

POUTA ČR – 2010

17. čtvrtek pouze v 19.45 hod.

NORSKÉ DŘEVO (NORUWEI NO MORI – Japonsko 2010)

Nový ﬁ lm režiséra Alejandra Gonzáleze Inárritu (ﬁ lmy „Amores Perros“, „21 gramů“ nebo „Babel“). Životní cesta Uxbala, konﬂ iktního bývalého narkomana, který hledá smíření se svým otcovstvím, láskou, duševnem, zločinem, vinou a smrtelností, obklopený nebezpečným podsvětím... V hlavní roli vynikající Javier Bardem, který za svůj výkon získal Zlatou palmu na MFF v Cannes. Film je 2x nominován na Oscara za rok 2010. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.biutiful-lapelicula.es
Mládeži do 15 let nepřístupný

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

Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají! Budete se bez ustání smát tomu nejnepravděpodobnějšímu hrdinovi, jakého kdy Divoký západ poznal... Animovaná rodinná komedie o dobrodružstvích vychloubačné ještěrky... Režie Gore Verbinski (mj. ﬁ lmy Hon na myš nebo všechny tři díly Pirátů z Karibiku). Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.rangomovie.com
Mládeži přístupný

OZVĚNY OSCARŮ 2010 Premiéra v ČR!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele... Skutečný životní příběh otce současné britské královny – krále Jiřího VI, který se po abdikaci svého
bratra stává plnohodnotným nástupcem a držitelem anglického trůnu. Kvůli své koktavosti ho však okolí považuje za neschopného... V hlavní roli vynikající Colin Firth, v dalších rolích Helena Bonham Carterová, Geoffrey Rush a Derek Jacobi. Film byl vyhlášen nejlepším britským nezávislým ﬁ lmem roku 2010, získal Zlatý glóbus za rok 2010 a s dvanácti nominacemi na Oscara za rok 2010 patří k nejvážnějším favoritům! České tituly. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.kingsspeech.com
Doporučená přístupnost: od 12 let
Hodinové kreslené pásmo pohádek pro nejmenší diváky s oblíbenými pohádkovými hrdiny.
Vstupné 25 Kč

Premiéra v ČR i v celém světě!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování UFO po celém světě – Buenos Aires, Soul, Francie, Německo, Čína. Ale v roce 2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováními, stane hroznou realitou. Země je napadena neznámými silami. Jak lidé všude na světě přihlížejí tomu, že jsou dobývána největší města, tak se Los Angeles stane poslední výspou lidstva v bitvě, kterou nikdo
nečekal... Akční sci-ﬁ, které je prvním velkým blockbusterem letošního roku!!! České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.worldinvasionbattlela.net
Mládeži přístupný

OZVĚNY ČESKÝCH LVŮ 2010 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku... Prostě thriller s temným příběhem a nepředvídatelně jednajícím hrdinou, prostoupený pocitem ohrožení, ale strhující a napínavý. Režie Radim Špaček. Film patří k nejžhavějším kandidátům při letošním udílení Českých lvů za rok 2010 – celkem má 13 nominací! Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.pouta-ﬁlm.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Filmová podoba knižního bestselleru Haruki Murakamiho, jehož kniha se stala superúspěšná a tohoto autora objevila pro milióny čtenářů po celém světě, vypráví příběh o nostalgii lásky,
ztrátě a probouzející se sexualitě. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.aeroﬁlms.cz a na www.norway-mori.com/index.html
Mládeži do 15 let nepřístupný
18. pátek pouze v 19.45 hod.

OBČANSKÝ PRŮKAZ (ČR – 2010)
Vstupné 75 Kč

17. čt, 18. pá v 17.45 hod.
19. so, 20. ne pouze v 19.45 hod.

OZVĚNY ČESKÝCH LVŮ 2010 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

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

SANCTUM (SANCTUM – USA 2011)
Vstupné 130 Kč

Mládeži přístupný

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

Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.sanctummovie.com

17. čt . 18. pá . 19. so pouze v 16 hod. AUTOPOHÁDKY ČR – 2011
20. ne . 21. po . 22. út pouze v 16 hod.
23. středa pouze v 16 hod.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.autopohadky.cz

Mládeži přístupný

19. sobota pouze ve 14.15 hod.
20. neděle pouze ve 14.15 hod.

MÉĎA BÉĎA (YOGI BEER – USA 2010)

19. so, 20. ne, 23. st pouze v 17.30 hod.
21. po, 22. út pouze v 19.45 hod.
24. čtvrtek pouze v 17 hod.
21. po, 22. út pouze v 17.30 hod.
23. středa pouze v 19.45 hod.
24. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
25. pá, 30. st 17 a 19.15 hod.
26. so, 27. ne 16 a 20 hod.
28. po, 29. út pouze v 19.15 hod.
26. sobota pouze ve 14 hod.
27. neděle pouze ve 14 hod.

OBŘAD (THE RITE – USA 2011)

26. so, 27. ne pouze v 17 .45 hod.
28. po, 29. út pouze v 17 hod.

VŠEMOCNÝ (LIMITLESS – USA 2011)

31. čtvrtek pouze v 16 hod.
DUBEN 2011
1. pá, 4. po, 5. út pouze v 16 hod.
2. so, 3. ne pouze v 15.30 hod.
6. středa pouze v 17 hod.

HOP (HOP – USA – 2011)

31. čtvrtek pouze ve 20 hod.
DUBEN 2011
1. pátek pouze ve 20 hod.
2. so, 3. ne pouze v 17.30 hod.

LONDÝNSKÝ GANGSTER (LONDON BOULEVARD – USA/Velká Británie 2010)

31. čtvrtek pouze v 18 hod.
DUBEN 2011
1. pátek pouze v 18 hod.
4. po, 5. út pouze ve 20 hod.
6. středa pouze v 19 hod.

VEM SI MOU DUŠI (MY SOUL TO TAKE – USA 2010)

Vstupné 130 Kč
Vstupné 90 Kč

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

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

Doporučená přístupnost: od 12 let

Premiéra v ČR!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Více informací o ﬁlmu na www.havelodchazeni.cz

Mládeži přístupný

NA VLÁSKU (TANGLED – USA 2010)

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

Vstupné 130 Kč Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://adisney.go.com/disneypictures/tangled/#/home/
Vstupné 90 Kč

Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

ODCHÁZENÍ ČR – 2011
Vstupné 100 Kč

Mládeži přístupný

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

DILEMA (THE DILEMMA – USA 2011)
Vstupné 80 Kč

Mládeži do 15 let nepřístupný

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

Mládeži přístupný

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

Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.iamrogue.com/limitless

Doporučená přístupnost: od 12 let

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

Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez. Animovaná komedie o zraněném velikonočním králíčkovi, který žije na Velikonočním ostrově a od slunka východu do slunka západu má velet armádě zajíců a kuřat, kteří jako na běžícím páse vyrábějí sladkosti a vajíčka pro všechny děti... On však uteče z domova a „za tenhle dobrý skutek“ bude po zásluze potrestán, protože jeho život se v tu
chvíli promění v sérii katastrof... Komedie úplně pro všechny!!! České znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.iwantcandy.com
Mládeži přístupný
Ne každý kriminálník chce být gangsterem... Opustil věznici s dobrými úmysly a znovu se zapletl se svou minulostí, je vtažen do života ﬁ lmové hvězdy, která se schovává před hordou fotografů a reportérů. Přitahován její krásou a zranitelností, rychle se ujímá role jejího ochránce... Colin Farrell a Keira Knightleyová v hlavních rolích romantického krimi ﬁ lmu. České titulky.
Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmeurope.cz
Mládeži do 15 let nepřístupný

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

Navštivte ospalé městečko Riverton, ve kterém koluje legenda o sériovém vrahovi s rozpolcenou osobností… Patnáct let to byla jen povídačka pro děti – nyní se začíná stará přísaha sedmi
vražd neznámým útočníkem naplňovat… Napínavý hororový thriller mistra hrůzy a napětí režiséra Wes Cravena (mj. ﬁ lm Vřískot). České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč

Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.iamrogue.com/mysoultotake

Mládeži do 15 let nepřístupný

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov
Veškeré služby pohřební,
hřbitovní a kamenické.
Pich Tomáš, tel. 777 656 830
Náchod, Strnadova 51, tel. 734 330 252
(vedle drogerie TETA)
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
Pondělí – Pátek 8.00 –12.00 hodin.
Mimo tuto pracovní dobu
je možné sjednat pohřeb

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany
•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby
•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích,
protipožárních a kamerových systémů

po telefonické dohodě na

JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

tel. 777 656 830
86,5 X 59 CMYK

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

PCO

k03-86-5x59_CMYK.indd 1

DOSON

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

16.2.2011 12:34:44

PULT
CENTRALIZOVANÉ
OCHRANY

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

w w w.doson.cz/eu

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

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

