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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě

J. Kander, F. Ebb, B. Fosse: 
Chicago
Východočeské divadlo Pardubice 
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 380, 360, 340 Kč  
Předprodej od 15. 11. 2010

Literárně hudební večer
V hospodě U Celbů i jinde
Hostem večera bude hudební 
skladatel Jaroslav Celba
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 18. 11. 2010

Vánoční Jazz Generation
Velký sál městského divadla
Vstupné: 150 Kč
Předprodej od 11. 11. 2010

Putování do Betléma
Divadlo Minaret Praha
Pohádka pro děti
Vstupné: 50, 40, 30 Kč
Předprodej od 18. 11. 2010

Čtvrtek
2. 12. 2010
v 19.00 hodin

Středa
8. 12. 2010
v 19.00 hodin

Čtvrtek
9. 12. 2010
v 19.00 hodin

Neděle
12. 12. 2010
v 15.00 hodin

Středa
15. 12. 2010
v 17.00 hodin

Čtvrtek
16. 12. 2010
v 19.00 hodin
SLEVA

Sobota
18. 12. 2010
v 16.30 hodin
v 19.30 hodin
SLEVA
Neděle
19. 12. 2010
v 15.30 hodin

Od Martina k Masopustu
Koncert ZUŠ Náchod
Vstupné: 50 Kč
Předprodej v ZUŠ Náchod, 
Komenského 265

Komorní orchestr 
Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Jindřich Roubíček
Sólisté: Lucie Mlynářová-Kordová 
– soprán, Josef Vlach – housle
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 90, 80, 60 Kč   
Předprodej od 22. 11. 2010

Vánoční koncert Orchestru 
Václava Hybše
Vstupné: 220, 200, 180 Kč  
Předprodej od 22. 11. 2010

Vánoční koncert Pěveckého 
sboru Hron a Pěveckého sboru 
studentů Jiráskova gymnázia
Kostel sv. Vavřince v Náchodě
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 1. 12. 2010 

 uvádí v prosinci 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí–pátek 
8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ 

v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. 
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Literárně hudební večer
V hospodě U Celbů i jinde

Na předvánočním večeru představí autorka Lydia Baštecká chystanou knihu o historii hostinců v Náchodě a okolí. 
Podniky nejrůznějšího druhu – hospody, zájezdní hostince, hotely, restaurace, vinárny a kořalny – nabízely odjakživa 
svým návštěvníkům nejen občerstvení či přechodné ubytování, ale i společnost a zábavu. Oblíbeným cílem nedělních 
vycházek Náchoďanů býval hostinec U Celbů na Kramolně. Jmenoval se podle svého majitele a právě odtud pochá-
zí hudební skladatel Jaroslav Celba, který bude hostem večera. V programu zazní v podání žáků Základní školy TGM 
část jeho náchodské vánoční mše, která jistě navodí patřičnou sváteční atmosféru.  

Tipy na vánoční dárek:
5. ledna 2011 – představení Divadla Járy Cimrmana – Vražda v Salónním kupé, předprodej vstupenek od 1. 12. 2010.
3. února 2011 – koncert Jakuba Smolíka – předprodej vstupenek od 2. 12. 2010 v ICC v Náchodě.
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když jsem zjistil, že mezi moje povin-
nosti patří i úkol zhostit se předvánoč-
ní bilance na stránkách zpravodaje, do-
šlo mi, jak nesnadný úkol to v Čechách je. 
Podle průzkumů si totiž nedokáže 76,5 % 
českých domácností představit Vánoce 
bez televize. A starosta Náchoda nemů-
že obstát v konkurenci všech těch rytí-
řů bez bázně a hany, nepromění špatné 
v dobré jednoduchým zaklínadlem. Přes-
to mi dovolte, abych se i v této konkurenci 
vánočních pohádkových příběhů pokusil 
formulovat pravdu o městě, které je na-
ším společným domovem. 

Možná by se slušelo napsat, že všechno 
v Náchodě bylo v roce 2010 skvělé a v příš-
tím roce to bude ještě lepší. Takové formu-
lace ovšem raději nechávám pohádkářům. 
Pravdou je, že se Náchod i ve chvíli, kde 
čtete tyto řádky, potýká s automobilovou 
dopravou. Ani v letošním roce se nepo-
dařilo oživit lázeňskou tradici, na kterou 
Náchoďané s hrdostí právem vzpomína-
jí. Tato dvě témata jsou i hlavními úkoly, 
které má před sebou nové vedení náchod-
ské radnice vzešlé z podzimních komu-
nálních voleb. Jsme připraveni řešit tyto 
úkoly odpovědně a s novou dynamikou. 
Věřím, že již brzy budeme moci dokázat 
vyplnění této fráze konkrétním obsahem. 
Náchod si vůbec zaslouží, aby byl místem, 
kde se bude prázdnými frázemi v budouc-
nosti usilovně šetřit. Mluvil jsem i o nové 
dynamice komunálního politického ži-
vota, která by měla mít rysy otevřenosti 
a spolupráce. Teď je mi jasné, že si pomys-
líte něco o další snůšce frází a o novém 
koštěti… „No, hlavně aby bylo dobře za-
meteno po první sněhové kalamitě“, na-
mítáte. Musím říci, že i tuto výzvu přijí-
mám. 

Náchodská radnice bude pro příští 
období maximálně otevřena veřejnosti 
a skutečným potřebám občanů. Městský 
úřad a jeho agenda nesmí být místem by-
rokratických pastí, kde se líčí na občana. 
Samozřejmostí se stanou zasedání měst-
ského zastupitelstva přenášené prostřed-
nictvím internetu, posunuli jsme i čas 
zasedání na pozdní dobu, aby to lépe vy-
hovovalo občanům. Nechceme dělat uza-
vřenou politiku a vyhýbat se veřejnosti. 
Myslím si, že to nejlepší, co může samo-
správa udělat, je stát se sama součástí 
této veřejnosti. Žijeme v jednom městě, 
sdílíme jeho společné problémy. Po svém 
zvolení starostou města jsem si plně uvě-
domil, že jsme součástí historické kon-
tinuity zastupitelské demokracie v Ná-
chodě. Chtěl bych tento pocit proměnit 
v závazek práce pro město a jeho obyva-
tele. Ale na Vánoce udělám i já výjimku. 

Navzdory tomu, že 76,5 % Čechů si ne-
dovede Vánoce bez televize představit, 
platí i to, že 93,8 % českých domácnos-
tí má doma ozdobený vánoční strome-
ček. A já se na Vánoce, stromeček a dárky 
moc těším. A u nich najdu i svoji manžel-
ku a svoje dvě dcery. Chci popřát všem Ná-
choďanům dobré vůle, aby měli pod vá-
nočním stromečkem i to, na co se těším 
já: důvěru, porozumění a lásku. Přidáte-
li k těmto emocím a citům i zdraví, bu-
dete mít po celý rok 2011 po vašem boku 
čtyři mušketýry, se kterými se nedá ani 
ten nejtěžší souboj s hloupostí, sobectvím 
a zlem prohrát. Náchod ve stylu všichni 
za jednoho, jeden za všechny bude asi jen 
v pohádkách… 

Ale jsou Vánoce, a to se aspoň na chví-
li dějí zázraky. 

Jan Birke, starosta města Náchoda

Vážení 
a milí občané Náchoda,
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Zprávy 
z radnice

na setkání s nově zvolenými zastupi-
teli Nezávislých a zelených.
Vážení občané města Náchoda,

jako nově zvolení zastupitelé, jejichž 
hlavním cílem je otevřené řízení města 
a zájem o názory občanů, si Vás dovo-
lujeme pozvat na pravidelné neformál-
ní setkání občanů se zastupiteli, které 
se koná ve čtvrtek 2. 12. 2010 od 19.00 
ve vinárně U Slovana na náměstí. Set-
kání budou probíhat vždy každý první 
čtvrtek v měsíci.

Mgr. Jan Ježek 
a MUDr. Hana Kalibánová

POZVÁNKA

příjmení, jméno, tituly věk navrhující 
strana

politická
příslušnost hlasy abs. hlasy 

v %

Ježek Jan Mgr. 36 NK BEZPP 899 8,26
Kalibánová Hana MUDr. 51 SZ SZ 793 7,28
Fiedler Libor 64 NK BEZPP 1 421 5,59
Cvetanova Iva Ing. 50 Svobodní Svobodní 1 277 5,02
Šubert Tomáš Ing. 57 NK BEZPP 1 270 5,00
Philipp Zdeněk 51 NK BEZPP 1 225 4,82
Rohulán Jaroslav Ing. 59 „STAN“ BEZPP 1 208 9,36
Zeiska Rostislav Ing. 51 „STAN“ BEZPP 934 7,23
Škoda Miroslav MUDr. 53 TOP 09 BEZPP 1 141 6,72
Cabicar Aleš Ing. 44 TOP 09 TOP 09 942 5,55
Benešová Drahomíra Mgr. 59 TOP 09 BEZPP 865 5,09
Marková Soňa Mgr. 47 KSČM KSČM 856 5,57
Kindl Josef 66 KSČM KSČM 756 4,92
Bělobrádek Pavel MVDr. PhD. 33 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 010 6,22
Maršíková Pavla Ing. 62 KDU-ČSL BEZPP 987 6,07
Maršík Jiří 59 KDU-ČSL BEZPP 858 5,28
Falta Jan MUDr. 54 ODS BEZPP 1 447 5,54
Rudolf Jiří 55 ODS ODS 1 330 5,09
Koubková Judita 57 ODS ODS 1 245 4,76
Vlčková Věra Mgr. 65 ODS ODS 1 156 4,42
Jindra Miroslav Mgr. 42 SNK ED BEZPP 1 141 8,39
Petránek Karel Mgr. 47 SNK ED SNK ED 932 6,85
Tichý Ladislav MUDr. 48 ČSSD ČSSD 1 600 5,15
Brát Miroslav 40 ČSSD ČSSD 1 483 4,77
Lochman Petr MUDr. 52 ČSSD BEZPP 1 474 4,74
Hašek Josef Ing. 60 ČSSD BEZPP 1 422 4,57
Birke Jan 41 ČSSD ČSSD 1 378 4,43

Komunální volby 2010 (15.–16. 10. 2010)
Členy zastupitelstva města Náchoda pro období 
2010–2014 byli zvoleni:

Další podrobnosti najdete na www.volby.cz.

Ve středu 10. listopadu 2010 se usku-
tečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Náchoda. Zasedání se zúčastnilo 26 
z 27 zvolených zastupitelů, jeden zastupi-
tel byl pro nemoc omluven. 

Všech 26 přítomných zastupitelů složi-
lo dle zákona o obcích slib. Po složení sli-
bu následovala volba starosty, dvou mís-
tostarostů a členů rady, která proběhla 
tajnou volbou. Počet členů rady města 
je stanoven na devět členů. 
– 16 hlasy byl zvolen starostou města 

pan Jan Birke. 
– 20 hlasy byl zvolen do funkce 1. mís-

tostarosty pan ing. Tomáš Šubert 
– 16 hlasy byla zvolena do funkce 
 2. místostarosty paní Mgr. Drahomíra 

Benešová.

Členy rady města byli zvoleni: 
Jan Birke, Ing. Tomáš Šubert, Mgr. Dra-

homíra Benešová (starosta a oba místosta-
rostové se členy rady města stávají auto-
maticky), Miroslav Brát, Ing. Aleš Cabicar, 
Ing. Iva Cvetanova, Libor Fiedler, Mgr. Ka-
rel Petránek a MUDr. Ladislav Tichý.

Po jednání zastupitelstva města pode-
psali představitelé koaličních stran 
(ČSSD, Patrioti města Náchoda, TOP 09 
a Koalice SNK – ED a VV) Smlouvu o ko-
aliční spolupráci. 

Smlouva o koaliční spolupráci je přílo-
hou smlouvy o vytvoření koalice, která 
byla uzavřena mezi těmito subjekty vze-
šlými z voleb do Městského zastupitelstva 
v Náchodě ve dnech 15. a 16. října 2010. 
Smlouvou o vytvoření koalice vznikla vět-
šinová koalice v rámci Městského zastu-
pitelstva v Náchodě. Smlouva o koaliční 
spolupráci je konkretizací témat a pre-
zentací programové shody všech subjek-
tů vzniklé koalice a řeší zásadní otázky 
vedoucí k soudržnosti ustavené koalice 
v průběhu let 2010–2014. Její veřejnou 
částí je společné programové prohláše-
ní (najdete na www.mestonachod.cz).  

Ustavující zasedání 
Zastupitelstva města Náchoda 
10. 11. 2010
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Rada města 23. 11. 2010
Jednání rady města se zúčastnilo 
osm radních, jeden byl omluven.
Číselný popis u každé zprávy představuje po-
měr hlasů při hlasování PRO - PROTI - ZDR-
ŽEL SE.
Úhrada neinvestičních výdajů 
za žáky v náchodských ZŠ a MŠ 8-0-0 

 RM souhlasila s předběžným stano-
vením úhrady neinvestičních výdajů 
za žáky základních škol z jiných obcí do-
cházejících do náchodských škol na rok 
2011 ve výši 7000 Kč, v ZŠ Komenského 
6500 Kč.

 RM souhlasila s předběžným stanove-
ním úhrady neinvestičních výdajů za děti 
v mateřských školách z jiných obcí dochá-
zejících do náchodských MŠ v posledním 
roce před zahájením povinné školní do-
cházky ve výši 4000 Kč za dítě v MŠ na rok 
2011.
Projekt „Veřejná prostranství Náchod 
– I. etapa“  8-0-0

 RM schválila Podmínky Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná 
prostranství Náchod – I. etapa“, které jsou 
podmínkou pro získání fi nanční podpo-
ry z integrovaného operačního programu.
V rámci I. etapy revitalizace veřejných 
prostranství sídliště SUN je řešena zejmé-
na dopravní infrastruktura, a to rekon-
strukce silnic a chodníků v ulicích Bílá, 
Zelená, Modrá, Růžová na sídlišti u ne-
mocnice. Dále jsou řešena terénní scho-
diště a plochy kontejnerových stání.
Obecně závazná vyhláška 
(komunální odpad) 8-0-0

 RM doporučila zastupitelstvu města vy-
dat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
č. 2/2007 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů – příloha č. 1.
Výše poplatku je navrhována ve stejné 
výši jako v letošním roce – 500 Kč/os.
Restaurace na Jiráskově koupališti 
– doplnění topného systému 8-0-0

 RM souhlasila s doplněním topného sys-
tému restaurace Na koupališti v Náchodě 
a pověřila odbor správy majetku a fi nan-
cování příslušného rozpočtového opatře-
ní ve výši 90 000 Kč kazalizaci ke schvále-
ní zastupitelstvem města dne 13. 12. 2010.
Stávající topná soustava se změní při-
dáním dvou topných těles do jinak uží-
vaných místností, vybuduje se nové ko-
mínové těleso a do vlastního prostoru 
restaurace se přidají kachlová kamna 
na kusové dřevo.
Realizované 
a připravované dotace 8-0-0

 Radní se seznámili s přehledem realizo-
vaných i připravovaných dotací.
Klimatizace poliklinika Náchod 8-0-0

 RM souhlasila s tím, aby požadované 
úpravy vzduchotechniky v budově poli-
kliniky provedl nájemce na svoje náklady.

Použitelné fi nanční zdroje 
rezervované na investice 8-0-0

 RM projednala zprávu o zajištění roz-
pracovaných investičních akcí v letošním 
roce a souhlasila, aby faktury za investič-
ní akce roku 2010 byly uhrazeny do kon-
ce roku 2010.
Myslbekův most – přeložky plynáren-
ského zařízení a distribučního zařízení 
k dodávce energie 8-0-0 

 RM schválila uzavření smlouvy o za-
jištění přeložky plynárenského zařízení 
a úhradě nákladů s ní souvisejících v rám-
ci akce Myslbekův most. 

 RM také souhlasila s uzavřením budou-
cí smlouvy o realizaci přeložky distribuč-
ního zařízení k dodávce elektrické ener-
gie v rámci této akce. 
Veřejná prostranství Náchod 
– I. etapa 8-0-0

 RM schválila uzavření dodatku 
ke Smlouvě o dílo se společností STRA-
BAG, a. s., kterým se termín dokončení 
prací mění z 30. 11. 2010 na 31. 5. 2011.
Termín dokončení se posouvá, z důvo-
du oprav na teplofi kaci prováděných spo-
lečností KA Contracting, spol. s r. o., Tep-
lárna Náchod, které nebyly z kapacitních 
a fi nančních důvodů společnosti dokon-
čeny v původně plánovaném termínu 
a z důvodu zateplovacích prací provádě-
ných na jednom z bytových domů (posta-
vené lešení).
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout Farní charitě Náchod nebyto-
vý prostor v suterénu budovy polikliniky, 
který chce využívat jako sklad kompen-
začních pomůcek. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy se Společenstvím pro dům Klad-
ská 40 na pronájem přilehlého pozemku, 
kde si nájemci zřídili zahrádky a vybudo-
vali dřevěnou kůlnu s venkovním poseze-
ním. Smlouva bude uzavřena s účinností 
od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou s šestimě-
síční výpovědní lhůtou. 8-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít ná-
jemní smlouvu s vlastníky domu čp. 239 
v Zámecké ulici v Náchodě na umístě-
ní jednoho kamerového bodu na jejich 
domě. 8-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru pronajmout společnosti INSTAL, spol. 
s r. o., část zábradlí mostu přes řeku Me-
tuji v Bražci pro umístění reklamy. 8-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít ná-
jemní smlouvu se Společenstvím vlastní-
ků jednotek Tyršova čp. 35 a 36 Náchod 
na umístění jednoho kamerového bodu 
na jejich domě. 8-0-0

 RM nesouhlasila se záměrem uzavřít 
s panem Čeňkem Berouskem nájemní 
smlouvu na pronájem pozemku Karlova 
náměstí a uložila dále s ním jednat o způ-
sobu pořádání trhů. 8-0-0

 RM se zabývala také možnostmi zlep-
šení platební morálky při úhradě nájmů 
za pronájem městských bytů. V součas-

né době město vlastní 392 bytů a dluhy 
na nájemném činí téměř 2 mil. Kč.  8-0-0
Internetová aukce cen 
elektrické energie 8-0-0

 RM uložila odboru správy majetku 
a financování vypsat výběrové řízení 
na zprostředkovatele aukcí el. energie.
Návrh na pověření členů zastupitelstva 
obce vykonáváním občanských sňatků, 
vítání občánků, výročí zlatých svateb 
a jiných významných obřadů 8-0-0

 RM souhlasila a pověřila následující čle-
ny zastupitelstva města Náchod konáním 
občanských sňatků, vítání občánků a dal-
ších slavnostních obřadů kromě staros-
ty a místostarostů: Ing. Pavla Maršíková, 
Ing. Jaroslav Rohulán, MUDr. Hana Kali-
bánová, ing. A. Cabicar a Mgr. M. Jindra.
Stanovení celkového počtu 
zaměstnanců města Náchoda 
zařazených v MěÚ Náchod 8-0-0 

 RM s cílem zvýšení efektivnosti práce 
a snížení nákladů schválila zrušení šes-
ti funkčních míst a dle zákona o obcích 
rada stanovila celkový počet zaměstnan-
ců města zařazených v městském úřadu 
na 166 s účinností od 1. 1. 2011.
Program Podpora regionů 
Nadace ČEZ – předložení žádostí 8-0-0

 RM souhlasila s předložením projekto-
vého záměru „Dětské hřiště – Mateřská 
školka Náchod – Vítkova“ do grantového 
řízení nadace ČEZ do programu Podpora 
regionů. 

 RM souhlasila s předložením projekto-
vého záměru „Interaktivní výuka v ZUŠ 
Náchod“ do grantového řízení Nadace 
ČEZ, program Podpora regionů.
Současně rada souhlasila s výši spolufi -
nancování obou záměrů z rozpočtu měs-
ta – 20 % celkových nákladů (100 000 Kč) 
a uložila odboru správy majetku a fi nan-
cování zahrnout projekty do návrhu roz-
počtu 2011.

TELEGRAFICKY:
 RM doporučila zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové provizorium od 1. 1. 
2011 do doby schválení rozpočtu města 
Náchoda na rok 2011. 8-0-0

 RM souhlasila s realizací reklamy na vá-
nočních převěsech pro společnost GE Mo-
ney Bank, a. s., formou objednávky, která 
nahrazuje smlouvu.  8-0-0

 RM schválila změny ve složení škodní 
likvidační komise. Z funkce místopředse-
dy odvolala ing. Pavlu Maršíkovou a nově 
jmenovala ing. Tomáše Šuberta. 8-0-0

 RM pověřila 1. místostarostu ing. Tomá-
še Šuberta jednáním s Finančním úřadem 
Náchod. 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí neinvestiční dotace na výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Královéhradeckého kraje na rok 2010 
ve výši 7935 Kč. 8-0-0 

 RM souhlasila a svěřila uzavírání pro-
vozních smluv tajemníkovi městského 
úřadu a vedoucí správního odboru. 8-0-0 
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Kronika

V říjnu se narodili:
 1. 10. Klára Wilson
 5. 10.    Nella Balášová
 6. 10.    Beata Seibertová
 8. 10.    Tobiáš Balcar
              Matěj Žďárský
 9. 10.    Oliver Liška
 12. 10.    Jan Dítě
              Antonín Hron
 14. 10.    Adéla Kaněrová
 15. 10.    Václav Štauda
17. 10.    Karolína Zilvarová
              Adéla Šmejdová
              Marie Valášková
              Boris Vymětalík
              Eliška Horká
 19. 10.    Šárka Reslová

 24. 10.    Adéla Brejtrová
 26. 10.    Judita Ježková
              Denis Navrátil
 29. 10.    Jaromír Čižek
 30. 10.    Jakub Richter

V říjnu byli oddáni:
1. 10.
Karel Steidler, Úpice
Lucie Herzogová, Úpice

2. 10.
Pavel Rosulek, Trutnov
Lucie Langrová, Trut nov

 9. 10.
Tomáš Marek, Hradec Králové
Petra Harapátová, České Meziříčí

Dne 2. listopadu 2010 proběhlo u příle-
žitosti Památky zesnulých setkání občanů 
v nové obřadní síni náchodského hřbito-
va organizované komisí městského úřa-
du a místní organizací Společnosti přátel 
žehu Náchod.

Za radnici byl přítomen MVDr. Josef Ře-
hák, který krátkým projevem oslovil pří-
tomné. Součástí programu bylo vystou-
pení pěveckého sboru Hron vedeného 
sbormistrem ing. Čejpem. Obřadní hud-
bu zajišťoval pan Rathouský a program 
doplnila básní paní Štěpánová.

Před a po vlastním programu zahrála 
před obřadní síní malá dechovka. Setká-
ní se vydařilo, za což patří dík všem účast-
níkům a zvláště účinkujícím a organizá-
torům.            Josef Jeništa

Setkání u příležitosti 
Památky zesnulých

Náchodská občanka paní Anna Bartá-
ková oslavila ve středu 17. listopadu sté 
narozeniny.

Za město Náchod oslavenkyni blaho-
přála místostarostka Mgr. Drahomíra Be-
nešová a předala jí květinu a malý dárko-
vý balíček. Ke gratulantům se přidali také 
zástupci Okresní správy sociálního zabez-
pečení v Náchodě v čele s ředitelem pa-
nem ing. Pavlem Sobotkou.

Paní Anna Bartáková se narodila v Čes-
ké Skalici a v Náchodě žije od svých 15 let. 
Od roku 1925 až do odchodu do důchodu 
pracovala „u Bartoně“. Má dvě děti (doma 
dcera p. Olga Bartovská o maminku peču-
je), čtyři vnoučata a šest pravnoučat. Do 
dalších let přejeme oslavenkyni i nadále 
pevné zdraví a životní optimismus.

Náchodská občanka oslavila 100. narozeniny

Občanská poradna 
Rychnov nad Kněžnou,     
 Panská 1492, Rychnov n. K.,
 494 535 112, oprk@wo.cz
Občanská poradna Hradec Králové
 Veverkova 1343, Hradec Králové,
       498 500 357, ophk@ops.cz
Občanská poradna Jičín,
        Vrchlického 824, Jičín,
        736 472 676, opjicin@ops.cz
Občanská poradna Náchod,
        Hálkova 432, Náchod,
        498 500 357, opnachod@ops.cz
Poradna pro lidi v tísni,
        Kotěrova 847, Hradec Králové,
        495 591 382, plt@hk.caritas.cz
Občanská poradna Dvůr Králové,
         Palackého 99, Dvůr Králové n. L.,
         499 620 431, 
 obcanska.poradnadk@centrum.cz
více na:  www.khk-dluhy.cz

V prosinci uply-
ne již 15 let od chví-
le, kdy byl v Červe-

ném Kostelci otevřen první český hospic 
– Hospic Anežky České a tím se započa-
la nová éra v kvalitě péče o terminálně 
nemocné v České republice. Významné 
výročí je příležitostí projevit vděčnost 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem po-
díleli na poskytování kvalitní hospicové 
péči v našem zařízení. 

Řada z vás, milí čtenáři, je našimi pod-
porovateli, a proto si Vás i Vaše přátele 
dovolujeme pozvat do Červeného Kostel-
ce na vzpomínkové slavnosti uspořádané 
k 15. výročí založení Hospice Anežky Čes-
ké, které proběhnou začátkem prosince. 
Program bude následující:

Interaktivní setkání s prof. MUDr. Sta-
nislavem Filipem, Ph.D. DSc., z onkolo-

gické kliniky LFUK a FN v Hradci Králové 
ve čtvrtek 2. 12. 2010 v 17.30 hod. ve stře-
disku Oblastní charity Háčko, Manželů 
Burdychových 245, Červený Kostelec

Slavnostní benefi ční koncert prof. Vác-
lava Uhlíře – varhany a Karla Houdka – 
trubka, ve čtvrtek 2. 12. 2010 v 19 hod 
v kostele sv. Jakuba Většího v Červeném 
Kostelci. 

Happening 7. 12. 2010 v čase 14.30–
–19.00 hod. v Hospici Anežky České v Čer-
veném Kostelci. 

Děkovná mše svatá v kostele sv. Jaku-
ba Většího v Červeném Kostelci 8. 12. 2010 
v 18 hod. celebruje biskup – administrá-
tor Královéhradecké diecéze mons. Josef 
Kajnek.

Koncert kytaristy Jana-Matěje Raka 
JEŽKOVY VWOČI 8. 12. 2010 v 19.30 hod. 
v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Hospic Anežky České slaví 15 let

DLUHOVÁ PREVENCE 
projekt Královéhradeckého kraje
Máte problémy s dluhy?  
Přijďte se poradit!
Odborné dluhové poradenství 
poskytují BEZPLATNĚ tyto poradny:
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8. B ze ZŠ Plhov Náchod v rámci projek-
tového dne navštívila fi rmu Vánoční oz-
doby ve Dvoře Králové.

Jeli jsme ráno po osmé hodině, cesta 
nám pěkně ubíhala a asi za hodinu jsme 
byli na místě. Chvilku jsme museli počkat, 
protože zaměstnanci měli právě svačinu. 
Navštívili jsme tedy hypermarket Tesco 
a koupili si něco k zakousnutí. 

Pak nás na vrátnici čekal průvodce, kte-
rý nás seznamoval s ruční výrobou vánoč-
ních ozdob. Pracují zde většinou ženy, 
které musí být velice šikovné a trpělivé. 
Nejprve jsme viděli vyfukování kouliček 
ze skleněných trubic.

Dne 30. 10. 2010 se uskutečnil šestý Ev-
ropský soutěžní festival akordeonových 
orchestrů v Praze, konaný pod záštitou 
radního hlavního města Prahy Bc. On-
dřeje Pechy. Předsedou česko-něměcké 
poroty byl Mgr. Ladislav Horák, vedoucí 
akordeonové třídy a zástupcem ředitele 
pražské konzervatoře. Soutěž se uskuteč-
nila v paláci Fenix na Václavském ná-
městí a ve třech kategoriích se zúčastni-
lo celkem 13 orchestrů z Čech, Slovenska, 
Belgie, Španělska, Německa a Lotyšska.

Musica harmonica při ZUŠ Náchod 
a Červený Kostelec s dirigentem Jaro-
slavem Kubečkem se poprvé na tomto 
festivalu dostala do stříbrného pásma 
a ve své kategorii zábavné hudby (bez vě-
kového omezení – tedy s orchestry dospě-
lých). Společně s Akordeonorchestr Hra-
dec Králové a PRAKO Praha (nejznámější 
v Čechách) obsadila toto stříbrné pásmo 

Projektový den na ZŠ Plhov – vánoční výzdoba

Dále jsme viděli stříbření, barvení 
a ruční zdobení kouliček. Tady se nám to 
líbilo nejvíce. Třpytivá krása nás doslova 
okouzlila. Dýchla na nás vánoční atmosfé-
ra. Na závěr jsme navštívili balírnu a ex-
pedici. Kdo chtěl, mohl si zakoupit ozdoby 
v prodejně, která se nachází hned ve fi r-
mě. Většina zboží jde na vývoz.

Na zpáteční cestě jsme navštívili pře-
hradu Les Království, jedinečnou svým es-
tetickým provedením. Letos oslavila své 
90. narozeniny. Exkurze se nám moc líbi-
la, svých poznatků využijeme při zpraco-
vání projektového dne.

Žáci 8. B

s označením Velmi dobrý. V minulých le-
tech to bylo vždy pásmo bronzové, nebo 
čestné uznání.

Velmi si ceníme tohoto ocenění, je pro 
nás motivací do další práce, kdy je potře-
ba ještě zvýšit náročnost repertoáru a tím 
technickou úroveň, která se posuzuje jako 
celek. Všem členům orchestru a zejména 
jejich panu učiteli Jaroslavu Kubečkovi pa-
tří velká gratulace a dík za skvělou repre-
zentaci a obrovský úspěch v těžké mezi-
národní konkurenci.

Akordeonový orchestr
Musica harmonica 
opět úspěšný!

Podzim byl v naší školce plný her, zába-
vy a podzimních radovánek. Hned v září 
předškolní třída Sluníčka společně se svý-
mi staršími kamarády, kteří již odešli 
do školy, vystoupila na Kuronských slav-
nostech na náchodském zámku s hudeb-
ně-dramatickou pohádkou „O princezně 
solimánské“. Abychom si vyzdobili škol-
ku podzimem, vyzvali jsme rodiče ke spo-
lupráci a ti doma se svými dětmi tvořili. 
Vznikla pěkná výstava, kde se odrazila fan-
tazie, schopnost a ochota se svými dětmi 
alespoň chvilku pracovat (viz fotografi e).

V říjnu jsme uskutečnili velkou Drakiá-
du. Společně s rodiči jsme se zapojili také 
do soutěže „Kiribot“. Z krabiček od sýrů 
Kiri jsme vytvořili „KIRI sýrozem“. 

Zajímavý pro nás byl také výlet k pl-
hovskému rybníku, kde jsme sledovali 
jeho výlov. Odměnou nám pak byly šupi-
ny z kaprů na památku, které nám nalo-
vil p. Koller – údržbář MŠ a rybář v jed-
né osobě.

Podzim ukončilo Svatomartinské po-
svícení, kam se na nás přijel podívat sv. 
Martin. Napekli jsme si posvícenské ko-
láče, oblékli se jako na pravou posvícen-
skou zábavu, jedli, pili, hodovali, tančili 
a soutěžili po celý den. K obědu nám pak 
paní kuchařka upekla pravou Svatomar-
tinskou husu s červeným zelím a bram-
borovým knedlíkem.

Velice nás těší pozvání na vystoupení 
na adventním koncertě, který se uskuteč-
ní 12. prosince od 15 hod. v evangelickém 
kostele v Hronově na Chocholouši. Vy-
stoupíme zde s pásmem tradičních i méně 
známých vánočních koled spolu s dět-
mi z dramatického kroužku DDM Domi-
no Hronov. Do Vánoc máme ještě spous-
tu práce...      Za děti i personál MŠ Vítkova 

Náchod Kateřina Zobalová.

Okénko 
do MŠ v Bělovsi



6 Náchodský zpravodajVÝROČÍ

Prosincová výročí
V době vánoční zpíváme, že se narodil 
Kristus Pán. Ale v době vánoční se také 
bohužel umírá. Letos tu musíme připome-
nout dva Náchoďany vskutku významné. 
Dne 26. prosince 1925 zemřel architekt 
Jan Letzel, jemuž světovou slávu zajistilo 
v japonské Hirošimě to, že jím projekto-
vaný výstavní palác odolal výbuchu ato-
mové bomby. O tom se ovšem nikdy ne-
dověděl, odpočíval v té době už dvacet 
let na náchodském hřbitově. Před pat-
nácti lety 27. prosince zemřel „Plhovák“ 
Oldřich Hlavsa, typograf světové proslu-
losti, tvůrce desítek krásných knih. Jen 
o několik dní dříve než pan Hlavsa zemřel 
herec Martin Růžek (18. 12. 1995), rodák 
červenokostelecký. Před pěti lety, 13. 12. 
2005, zemřel vděčně vzpomínaný taneční 
mistr, profesor náchodského gymnázia, 
tělocvikář Ladislav Grau. Dne 4. prosince 
1980 zemřel barytonista Národního diva-
dla, významný pěvec Zdeněk Otava. Zpí-
val několikrát i u nás v Náchodě. Náchod 
navštívil 14. června 1931 při koncertu ze 
svých skladeb i Vítězslav Novák. Naro-
dil se 5. prosince 1870, 10. prosince 1940 
uspořádala v Náchodě (a další den v Hro-
nově) k jeho jubileu koncert z jeho skladeb 
Náchodská fi lharmonie, Komorní hudba 
a pěvecký sbor Hron s hronovským Dali-
borem. Koncert měl v protektorátní atmo-
sféře mimořádný význam. – O dvacet let 
mladší byl Bohuslav Martinů, narodil se 
v Poličce 8. prosince 1890. Náchodští hu-
debníci a zpěváci uspořádali 23. června 
1965 koncert z jeho skladeb. A 17. prosin-
ce 1770 se narodil největší hudební geni-
us všech dob Ludwig van Beethoven. Že 
by znamení střelce přálo hudebním skla-
datelům?
Před sto lety vykazovala náchodská měst-
ská knihovna 3913 svazků, 331 čtenáře 
a 11475 výpůjček. (V současné době má 
knihovna ve fondu přes 180 tisíc knih, 
přes čtyři tisíce registrovaných čtená-
řů a přes 176 tisíc výpůjček.) K témuž 
datu (podle sčítání lidu k 31. 12. 1910) 
žily v Náchodě (bez později přičleněných 
obcí) 11 804 osoby (z toho 11 117 katolíků) 
ve 693 domech. K německé národnosti se 
hlásilo 90 osob, k židovskému vyznání 414 
osob. (Při sčítání v prosinci 1890 měl Ná-
chod 6367 obyvatel.) Výzva ke generální 
stávce, což byl první pokus o komunistic-
ký puč v prosinci 1920, neměla v Náchodě 
téměř žádný ohlas, naprostá většina děl-
nictva byla pro zachování klidu a pořádku 
v mladé republice. Před 75 lety, 14. prosin-
ce 1935, abdikoval po 17 letech ve funkci 
první československý prezident T. G. Ma-
saryk, 18. prosince byl pak prezidentem 
republiky zvolen dr. Edvard Beneš. 
Čtenářům Náchodského zpravodaje pře-
ji příjemné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do druhého desetiletí 
21. století.                                     Aleš Fetters

Odešla Alice Suchá novské „rodinky“ a nadšená ochotnická 
herečka seznámila se studentem náchod-
ského gymnázia a věrným Plhovákem Ja-
roslavem Suchým. Divadlo bylo jejich spo-
lečnou láskou a přispělo i k jejich vzájemné 
lásce celoživotní. Přestože se Alice s rodiči 
po válce znovu stěhovala, Jaroslav (již vy-
sokoškolský student) za ní nepřestal jezdit 
a roku 1949 se s ní v Ústí nad Orlicí oženil. 
Tímto okamžikem začíná náchodská kapi-
tola jejich společného života spojená s by-
tem v Nerudově ulici a mnoha přáteli ne-
jen v Náchodě, ale třeba až v kanadském 
Torontu, kam emigroval Jaroslavův spolu-
žák Josef Škvorecký. V manželství se naro-
dily tři dcery a pečlivá maminka Alice strá-
vila v domácnosti dlouhých šestnáct let. 
Poté pracovala v mateřské škole, v Rube-
ně a v důchodovém věku ještě jako uvaděč-
ka v městském divadle. Svému manželovi 
dokázala vždy vytvářet pevné rodinné zá-
zemí a současně ho věrně a oddaně dopro-
vázela při všech jeho četných kulturních 
aktivitách v knihovně, v divadle, ve fi lmo-
vém klubu, při festivalu Náchodská prima 
sezóna. Nebyla však jen pasivní společni-
cí, byla mu cennou partnerkou a po jeho 
smrti sama pokračovala v rodinné tradi-
ci a navštěvovala literárně hudební veče-
ry, výtvarné výstavy, festivaly, pěstovala 
společenské styky. Řadu let také předsta-
vovala babičku v projektu Oživlé postavy 
v Ratibořickém údolí.

Alice Suchá zemřela po krátké nemoci 
doma, v Náchodě dne 11. listopadu 2010. 
V myslích všech, kdo ji znali, zůstává 
vzpomínka na milou, usměvavou a přá-
telskou ženu, která nikdy nikoho nezar-
moutila.                                Lydia Baštecká

Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 se rodina, 
přátelé a známí a také vedení města polo-
žením kytice se smuteční stuhou rozlouči-
li v kostele sv. Jana Křtitele na staroměst-
ském hřbitově s paní Alicí Suchou, rozenou 
Vítkovou. Dlouhá léta neodmyslitelně pa-
třila spolu se svým manželem PhDr. Ja-
roslavem Suchým ke kulturnímu životu 
Náchoda. Narodila se však roku 1925 v Li-
berci jako jediné dítě barvířského mistra 
Ladislava Vítka a jeho manželky Boženy. 
Pan Vítek byl v textilním průmyslu žáda-
ným odborníkem, navíc měl nepokojnou 
krev a rád cestoval, a tak se rodina čas-
to stěhovala a malá Alice během základ-
ní školní docházky vystřídala několik škol. 
Dokončila ji v Náchodě, když roku 1938 
našel její otec zaměstnání v Mautnero-
vých textilních závodech na Plhově. V no-
vém řadovém domě na Pejše pod plhov-
skou kapličkou se rodina nakonec usadila 
a v plhovském Spolku divadelních ochotní-
ků Tyl se Alice již jako frekventantka hro-

Věřícím, kteří v neděli 14. listopadu 
po skončené mši vycházeli z kostela sv. 
Vavřince, se naskytla na náměstí nečeka-
ná podívaná. Vysokozdvižná plošina, jejíž 
rameno pomalu stoupalo vysoko až nad 
střechu Beránku, a na ní dva muži. Jeden 
s fi lmovou kamerou a druhý… „Podívej-
te, Vávra, vždyť to je Vávra,“ šumělo to 
davem. Ano, byl to architekt David Vávra, 
opět v roli průvodce tak, jak jsme ho po-
znali před deseti lety v Šumném Náchodě. 
Sehraný tým Radovan Lipus a David Vávra 
po úspěšných Šumných městech točí pro 
Českou televizi nový cyklus nazvaný Šum-

Televize natáčela 
v Náchodě stopy Jana Letzela

né stopy. Konkrétně hledají stopy českých 
architektů v cizině, v případě náchodské-
ho rodáka Jana Letzela až v dalekém Ja-
ponsku. Televizní štáb, který má hlavní 
část natáčení v Japonsku již za sebou, při-
jel do Náchoda v sobotu 13. 11. navečer. 
Zatímco se pan architekt Vávra ubytová-
val v Beránku, aby nasával atmosféru mís-
ta, kde se v původním hotelu náš archi-
tekt Letzel roku 1880 narodil, pan režisér 
Lipus s kameramanem, techniky a vedou-
cí produkce Renatou Vlčkovou navštívili 
Státní okresní archiv na Brance, aby zde 
nasnímali část obrazových dokumentů 
uchovávaných ve vzácném osobním fon-
du Jana Letzela. A ve slunečném nedělním 
dopoledni pak architekt vznášející se nad 
náměstím a třímající v rukou maketu zá-
mecké věže několikrát začínal předepsaný 
text „Věž náchodského zámku vršku ku-
latého…,“ dokud nebyl pan režisér spoko-
jen. Šumné japonské stopy uvidíme příš-
tí rok nejen v televizi, ale také, doufejme, 
za účasti hlavních protagonistů „naživo“ 
u nás v Náchodě.                                   (lb)
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Významní návštěvníci Náchoda
11. Otevření Výstavy 38 Náchod

K výročí dvacetiletého trvání Československé republiky uspo-
řádalo město Náchod ve dnech 19. června až 21. srpna (výstava 
byla oproti původnímu plánu o týden prodloužena) roku 1938 re-
gionální výstavu celého Jiráskova kraje a jeho širšího okolí, aby 
reprezentovalo jak průmyslovou, tak kulturní vyspělost kraje při 
kladském pomezí. V době, kdy se stupňovalo ohrožení republiky 
nacistickým Německem, se výstava stala manifestací národní-
ho života celých severovýchodních Čech. O jejím významu svěd-
čí i skutečnost, že byla pořádána pod protektorátem preziden-
ta Edvarda Beneše a v čestném předsednictvu fi gurovala řada 
nejvýznamnějších osobností tehdejšího hospodářského i politic-
kého života. Snad nikdy předtím a nikdy potom nepřijelo v tak 
krátkém časovém období do Náchoda tolik významných návštěv. 
Na zakončení celého seriálu si dnes přiblížíme slovem a obrazem 
první den výstavy, den jejího slavného otevření.

Neděle 19. června byl krásný letní den. Náchod byl důstojně 
vyzdoben. Na náměstí a na všech hlavních ulicích od nádraží 
až k výstavišti bylo vztyčeno 360 stožárů se státními vlajkami, 
prapory visely také na všech domech včetně zámecké věže. Pro 
vzácné hosty byl před radnicí nově vybudován „čestný dvůr“. 
Zasedli zde ministři, zástupci zemské samosprávy a centrálních 

úřadů, představitelé českého obchodu a průmyslu a také staros-
tové všech měst výstavního regionu. Jmenovitě uveďme minist-
ra pošt Aloise Tučného, poslankyni Fráňu Zemínovou a poslance 
Josefa Stejskala. Čestného protektora prezidenta republiky zastu-
poval ministr obchodu Rudolf Mlčoch, který s celou suitou přijel 
na Masarykovo náměstí v 10 hodin a byl uvítán fanfárami hud-
by Národní gardy 44. Hosty pozdravil starosta města a součas-
ně předseda výstavního odboru Ferdinand Kaněra. Po slavnost-
ních projevech zazpíval pěvecký spolek Hron za účasti spolku 
Foerster z Úpice sbor Bedřicha Jeremiáše „Hej Slované“. Ministři 
a ostatní vzácní hosté se podepsali do pamětních archů a všichni 
společně se vydali v průvodu k branám výstaviště na Hamrech. 
Zde byla nejprve vztyčena státní vlajka a zahrána státní hymna, 
načež ministr Mlčoch přestřihl pásku národní trikolory u hlavní-
ho vchodu a prohlásil jménem protektora výstavu za zahájenou. 
Pak následovala prohlídka výstavních pavilonů, expozic ve škol-
ních budovách a společný oběd. Několik tisíc návštěvníků zapl-
nilo celé výstaviště a z hudebního pavilonu zazněly první veselé 
pochody. Náchod se na několik týdnů stal středem zájmu celé-
ho státu. Všude vládla radostná a optimistická nálada, smutné 
15. září bylo tenkrát ještě daleko.                   Mgr. Lydia Baštecká



8 Náchodský zpravodajINFORMACE

Městská policie 
informuje

V rámci třetího kola Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce Česká re-
publika – Polská republika v období 2007
–2013 (dále jen „Program“) byl předložen 
a schválen projekt „Optimalizace hospo-
daření s vodou a zlepšení kvality vod 
v povodí řeky Metuje v Kladském pome-
zí výstavbou kanalizací v okolí měst Chu-
doby a Náchoda“. 

Partnerem Města Náchoda v tomto 
projektu je organizace Kudowski Zaklad 
Wodociągów i Kanalizacji, která vystupu-
je jako Vedoucí partner.

Dne 26. 5. 2010 se konalo setkání zá-
stupců města s občany městské části 
Lipí, na kterém byli účastníci informová-
ni o připravované realizaci stavby kana-
lizace.

Stavba sestává ze dvou objektů: „Kana-
lizace Lipí–Peklo v Náchodě“ a „Náchod 
–Jizbice, splašková kanalizace I. etapa“ 
– část stavby. 

V rámci stavby je řešena výstavba gra-
vitační splaškové kanalizace, tlakové 
splaškové kanalizace, dešťové kanaliza-
ce, přeložka vodovodu, nové čerpací sta-
nice a úprava stávající čerpací stanice. 
Kanalizační stoky budou odvádět splaš-
kové vody z části Lipí a Jizbice do nové 
čerpací stanice, z níž budou čerpány vý-
tlačným řádem do stávající kanalizace 
v Lipí, která je napojena na čistírnu od-
padních vod Náchod.

Stavební práce probíhají od srpna a bu-
dou ukončeny v listopadu 2010.

Náklady na stavbu českého partne-
ra jsou cca 5,7 mil. Kč, dotace činí 90 % 
uznatelných nákladů.

Polský partner v rámci své části pro-
jektu plánuje výstavbu kanalizační sítě 
ve městě Kudowa Zdrój v části Słone 
o délce 825 m. Dále výstavbu čerpací sta-
nice a připojení tlakového potrubí do stá-
vajícího kanalizace. 

Na projekt odkanalizování části Lipí 
a Jizbice navazuje projekt „Cyklostezky 
v Kladském pomezí – III. etapa“, práce 
na cyklostezce byly zahájeny v říjnu 2010.

Město Náchod je Vedoucím partnerem 
a zajišťuje výstavbu cyklostezky v úse-
ku Lipí–Peklo. Součástí projektu je zříze-
ní odpočívadla s přístřeškem pro cyklisty 
na hlavní cyklotrase č. 22 v Malém Poříčí. 
Odpočívadlo bylo dokončeno v říjnu 2010.

Dalšími partnery v projektu jsou 
Městys Velké Poříčí a Město Kudowa 
Zdrój.

Projekty jsou spolufi nancovány Evrop-
skou unií – Evropským fondem pro regio-
nální rozvoj a česká část projektu i stát-
ním rozpočtem ČR.

11. října byla o půl osmé večer požá-
dána stálá služba Městské policie Náchod 
o spolupráci Policií ČR. Jednalo se o ozná-
mení, že ve Strnadově ulici někdo rozbí-
jí výlohu. Hlídka MP se neprodleně do-
stavila na místo, kde zjistila, že skutečně 
došlo k rozbití výlohy u čp. 55. Od svěd-
ků na místě dostali strážníci informace, 
že pachatelem by mohl být někdo z dvo-
jice lidí, která se hádala a odešla směrem 
do Tyršovy ulice. Hlídka se vydala nazna-

Společné 
česko-polské 
projekty

Před radnicí se bude dovádět. Veselí Sněhuláci z Déčka připraví pro děti sou-

těže a hry, ke koulování bude nachystána opravdová sněhová nadílka a všich-

ni dohromady se budou sněhulácky radovat. Je třeba oslavit Advent koledami 

a zimu připravit na pořádné sněžení. V programu děti předvedou sněhové ta-

nečky, zpívání i říkadla, opět po roce uvidíme psího kamaráda Rupíka a jeho 

paničku, kouzlit bude i velký kouzelník pan Malý.

Nenechte si ujít čas, kdy na náměstí budou opravdoví sněhuláci a Hopsáč-

ková dílna nabídne báječné tvoření, vyrábění a malování.

Pamlsky, dárky a řemeslné výrobky budou k dostání na stáncích až do samé 

tmy, kdy barevný ohňostroj sněhulácké hrátky zakončí. 

Pak už sněhulácká diskotéka pozve všechny k tanci a skotačení!

Zveme děti a rodiče, Náchoďáky i přespolní, aby si přišli užít sněhuláckých 

hrátek a radování na Masarykovo náměstí v Náchodě ve čtvrtek 2. 12. 2010 

v 15.00 hod.  PS. Přijďte sněhuláci, i vy ostatní!!              E. F.

Na začátek prosince připravujeme 
na Masarykově náměstí nevídané 

Sněhulácké 
hrátky

Komise prevence kriminality při MěÚ v Náchodě vás srdečně zve 
dne 8. 12. 2010 v 15. h. do přednáškového sálu hotelu Beránek na

Komponovaný program na téma holocaust,
antisemitismus a xenofobie jako aktuální hrozba
skládající se z přednášky Thomase Graumanna a projekce fi lmu Vůle žít

DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ
Pan Thomas Graumann je jedním ze 669 českých židovských dětí, zachráněných 
v roce 1939 panem Nicholasem Wintonem. Válku díky tomuto muži přežil v bez-
pečí v křesťanské rodině ve Skotsku. Jeho příbuzní, kteří zůstali v Československu, 
zahynuli v koncentračních táborech.
Thomas Graumann svoji vděčnost za záchranu vyjadřuje celý život tím, že se vě-
nuje charitativní práci pro potřebné, osvětové práci a vzdělávání mládeže. Vyprá-
ví svůj příběh o záchraně života.
VŮLE ŽÍT
Dokumentární fi lm žáků výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují, získal první 
místo v soutěži Bojovníci proti totalitě očima dětí 2009 a zvítězil v kategorii do-
kument celostátní soutěže Český videosalon v Ústí nad Orlicí 2010. Na závěr pro-
běhne beseda s tvůrci fi lmu.

čeným směrem a po chvíli zadržela muže 
a ženu odpovídající popisu. Dvojice byla 
následně předána hlídce Policie ČR vzhle-
dem k možnému podezření ze spáchání 
trestného činu.

Ve středu 13. října byl občanem ozná-
men neoprávněný výlep plakátů na slou-
py veřejného osvětlení v prostoru autobu-
sové zastávky u Okresního soudu. Hlídce 
městské policie se v Raisově ulici podaři-
lo zadržet mladého muže, který měl vý-
lep plakátů na svědomí. Tento mladík ná-
sledně pod dohledem strážníků odstranil 
všechny dosud vylepené plakáty.        (MH)
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Tělocvičná jednota Sokol Ná-
chod pořádala 17. listopadu Akademii, 
na které chtěla představit alespoň malou 
část ze své sportovní i kulturní činnosti. 
Středeční odpoledne žilo radostným hem-
žením dětí nejrůznějšího věku. Na jevišti 
pak vystoupilo ve svých skladbách na sto 
účinkujících. 

Akademie byla zahájena hymnou 
a slavnostní básní v přednesu Barbory 
Svěcené. A dále se již na pódiu střídali se 
svými skladbami členové oddílů cviče-
ní rodičů s dětmi, předškolní děti a děti 
z gymnastické přípravky. 

Program akademie zpestřila „Pošťácká 
pohádka“ divadelního spolku Sokola Lib-
ňatov. Zajímavé vystoupení předvedl také 
oddíl karate. 

Závěr patřil rokenrolu, který je veli-
ce úspěšným oddílem. Jako první zatan-
čil dětský pár Marcela a Jirka Urbánko-
vi. Pak vystoupila dívčí formace Filipínky 
– třetí na republikové soutěži. Po nich ná-
sledoval nejúspěšnější pár naší republiky 
kategorii žáci Adéla Zemanová a Domi-
nik Dušek, kteří reprezentují ČR i na svě-
tových pohárech. Obrovským úspěchem 
letošní sezóny je 7. místo na mistrovství 
světa 2010. Poslední vystoupení patřilo 
úspěšným párům kategorie C – úřadují-
cím mistrům republiky 2010 Janu Dostá-
lovi a Kateřině Šedivé, kteří si vytancovali 
první místo v Karlových Varech i ve Zlíně, 
novému páru této sezóny Davidu Málkovi 
s Annou Dalbovou, kteří ve stejných sou-
těžích obsadili 3. místo. 

Celý program akademie moderovala 
náčelnice Eva Trejbalová. Pro T. J. Sokol 
Náchod byla tato akademie již dvacátá 
po obnovení Sokola a náchodská jednota 
si takto slavnostně připomněla 20. výro-
čí obnovení sokolské činnosti v Náchodě. 

V. Zelená

Mikulášské besídky, na kterých se vystří-
dalo 92 dětí ve věku 2–7 lety jsou za námi. 
Potěšil nás velký zájem a pozitivní ohlasy, 
které byly spojeny s možností výroby ad-
ventních věnců a věříme, že všichni, kdo 
jste dorazili na Vánoční trhy do jídelny 
Rubeny, jste byli aspoň trochu spokojeni, 
naladili jste se na tu správnou vánoční at-
mosféru a stejně jako mi si budete prosi-
nec užívat v klidu a v pohodě a nezapome-
nete si každou neděli zapálit na tom svém, 
ručně vyrobeném věnci, další adventní 
svíčku. Jako každý rok je pro Vás připra-
vena spousta akcí laděných ve vánočním 
duchu, na které Vás srdečně zveme. Dě-
kujeme všem, kdo se aktivně zapojuje, dě-
kujeme pravidelným návštěvníkům za je-
jich inspirující podněty, bez kterých by to 
v našem MC určitě nebylo ono. Věříme, že 
i v novém kalendářním roce budete i na-
dále spokojeni s naší činností.
 

 2. 12. Masarykovo náměstí – Hrátky 
se sněhuláčky – od 15 hod. na Vás čeká 
malá dílnička našeho MC, kde si vyrobíte 
něco na památku a jistě Vás pobaví i dal-
ší aktivity, které pro Vás budou na náměs-
tí přichystány.

 7. 12. Rozsvícení vánočního stromu – 
od 16 hod. – přijďte do našeho MC, kde si 
zazpíváme, zahrajeme a hlavně ozdobíme 
a rozsvítíme stromeček před Hopsáčkem

 14. 12. Besídka s Šikovnými ručičkami 
– zveme i nové zájemce, kteří rádi tvo-
ří a hrají si

 16. 12. Stříhání vlásků v MC
 20.– 24. 12. Besídky dopoledních Hop-

sáčků – ochutnáme cukroví, vyměníme 
recepty pro inspiraci na příští rok, pro 
děti nachystáme malé překvapení...
POZOR od ledna otevíráme v našem MC 
nový kroužek – BALET pro děti, hlásit se 
mohou všichni zájemci na níže uvedených 
číslech. Dle věku a zájmu budou otevřeny 
dvě skupiny, orientační věk dětí 6–12 let. 
Balet má příznivý vliv na posilování těla, 
zvláště svalových skupin, které nebývají 
při běžných cvičeních aktivovány – různé 
mezižeberní, zádové, drobné břišní, hýž-
ďové a krční svaly, sloužící správnému dr-
žení těla. Jako každý tanec, přispívá ba-
let ke zlepšování pohybové koordinace, 
smyslu pro rovnováhu a rytmus. Setká-
vat se budeme každé pondělí pod vede-
ním ing. Hany Machové, která se aktivně 
věnuje baletu od roku 1982. 
V případě jakýchkoliv dotazů volejte nebo 
pište – 608 970 406, 604 610 581, hopsacek@
seznam.cz.
Sledujte naše internetové stránky – www.
hopsacek.cz

* * *

PROSINEC

MC Hopsáček Cvičil celý sál!
Sokolská župa Podkrkonošská-Jirás-

kova pořádala pro své jednoty ve Dvoře 
Královém akci pro oddíly všestrannosti. 
Sešlo se 25 dětí ze tří oddílů náchodské-
ho Sokola, aby soutěžilo v deseti disciplí-
nách sokolské všestrannosti. Jsou to např. 
šplh, přeskoky přes švihadlo na čas, příta-
hy na hrazdě, překážkové dráhy a jiné do-
vednosti, při kterých si děti vyzkouší ne-
jen sílu paží, ale také obratnost.

Z oddílů gymnastiky pod vedením 
M. Vejrkové obsadily ve svých kategori-
ích dvě první místa S. Simonová a N. Ji-
řiová, 2. místo ve své kategorii získala A. 
Zákravská.

Oddíl všestrannosti mladšího a starší-
ho žactva, který vede M. Horák a cviči-
telé H. Řehůřková a L. Mohelníková za-
znamenal velký úspěch svých svěřenců. 
Nejmladší závodníci Ž. Dorošenko a I. 
Kharbaka jsou narozeni v roce 2006. Nej-
starší žákyně jsou ročník 1998. Zde je vi-
dět, že spolu mohou závodit děti od čtyř 
let i dvanáctileté slečny. V kategorii nej-
mladších chlapců byl na 2. místě J. Prou-
za, na 3. místě D. Špaček. V kategorii star-
ších žákyň obsadila T. Potocká 3. místo 
a N. Erberová 4. místo. Čtvrtý byl také 
v kategorii mladších žáků F. Horák. Po-
děkování patří všem rodičům, kteří naše 
svěřence na závody dovezli, a také králo-
védvorským pořadatelům.    Martin Horák

Úspěchy T. J. Sokol Náchod 

Dovolujeme si Vám tímto znovu připo-
menout, že i nadále je k dostání kni-
ha – dvojsvazek – Dějiny Malé Čerm-
né do roku 1850 autora PhDr. Ladislava 
Hladkého a Historie obce Malá Čerm-
ná po roce 1850 autorky Evy Pumro-
vé. Dvojsvazek doplněný velkým množ-
stvím dobových dokladů, fotografi í, 
pohlednic, map apod. je možné zakou-
pit v Náchodě v knihkupectví Horová-
Maur, Palackého 26. 
Kupující dále obdrží zdarma knížku 
básní Františky Semerákové Utkáno 
z veršů, kterou věnoval vnuk básnířky 
a spisovatelky Petr Semerák. 

srdečně zve rodiče a veřejnost na pro-
dejní vánoční výstavu, která se koná 
15. a 16. 12. 2010 od 14 – 17 hodin. 
Den otevřených dveří se uskuteční 
16. 12. od 8–11.45 hodin s možností na-
vštívení výuky v jednotlivých třídách. 
V odpoledních hodinách od 15 –17 ho-
din pak proběhne zábavné odpoledne 
pro budoucí prvňáčky. 
Těšíme se na Vaši účast, kolektiv pedago-
gických pracovníků.
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Základní škola 
Drtinovo náměstí 121, 
Náchod,

Kniha o historii 
Malé Čermné



10 Náchodský zpravodajINFO







�������	
�	��������	�����������
Loc: 50°24'47''N, 16°9'32''E

�����
��������

Náchod, Komenského, po–pá 10–17 hod.
Tel.: +420 603 511 861
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JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01  Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

•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

 

 

 
 

Při nákupu 15 kg balení krmiva Fitmin pro psy a předložení 
tohoto inzerátu v prodejně Chovatelských potřeb v Náchodě, 
dostanete DÁREK. 

Kontakt na prodejnu: Chovatelské potřeby Stanislav Souček, 
Tyršova 205, Náchod  �  Po-Pá  8 - 17     So  8 - 11

www.fitmin.cz

Veselé Vánoce 
přeje Fitmin

Jejich rozsah, složení, použité suroviny, 
technologie výroby šetrná k životnímu 
prostředí – vše je podřízeno tomu, aby 
poskytly Vašim šampionům přesně to, 
co potřebují.

3 komplexní výživové 
programy.
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 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

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

– dr. byt 1+1 v Jaroměři (50 m2) nová výstavba, zděný, 3. p., výtah, pěkné  770.000 Kč
– dr. byt 1+1 Jaroměř (34 m2) 3. p., výtah, nová k. linka vč. koupelny   799.000 Kč
– dr. byt 2+kk v Jaroměři (40m2) kompl. rek. budovy i bytu, zeleň       899.000 Kč
– dr.byt 2+1 v Jaroměři (65m2) možnost OV, lodžie, budova po revital.  870.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (50m2) Zavadilka, výtah, komora, udržovaný  790.000 Kč 
– dr. byt 3+1 v Náchodě (73m2) Borská ul., prostorný, lodžie, plast. okna  1,095.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (79m2) zděný, prostorný, lodžie, plast. okna   1,249.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (70m2) nové jádro, okna, zateplení,lodžie  1,049.000 Kč
– dr. byt 3+1 Nové Město n.M. (60m2) balkon, plast. okna, po rekonstr. 1,295.000 Kč
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec (65m2) zděný, balkón, lukrativní Koubovka  920.000 Kč
– dr. byt 3+1 Česká Skalice (70m2) zděný, slunný, velká ložie, klid  1,190.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2) nová fasáda, zatepleno, plast. okna, lodžie  890.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2) s lodžii a výhledem, zd. jádro, Zavadilka   950.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (78 m2) lodžie, komora, 3. p., vše nové, Nábřeží    1,200.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (74 m2) Zavadilka, zd. jádro, vše nové, nadstav. 1,240,000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (94 m2) celková rekonstrukce bytu i domu, výhodné  990.000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2) bude komplet. revitalizace, panel       890.000 Kč
– byt 1+1 v OV v Náchodě (27 m2) u centra, zděný, dobře řešený, sleva  499.000 Kč
– byt 2+1 v OV v Jaroměři (58 m2) prostorný a klidný, lodžie, u centra  899.000 Kč
– byt 2+1 v OV v Jaroměři (57 m2) nová plast. okna, lodžie, Zavadilka  950.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (67 m2) u centra, lodžie, plast. okna, panel  1,049.000 Kč
– byt 3+1 v OV Jaroměř (74 m2) nová fasáda, okna,zateplení, výtah, lodžie  1,199.000 Kč
– byt 3+1 v OV Jaroměř (83 m2) Nábřeží, nová koupelna, zděné jádro  1,290.000 Kč
– rodinný dům Jaroměř centrum-obchodní zóna, k bydlení i podnikání   3,500.000 Kč 
– ½ rod. dvojdomku Jaroměř 4+1, 992 m2, garáž, lukrativní lokalita  1,550.000 Kč
– rodinný dům Jaroměř 2+1, 1237 m2, po rekonstr., krásné klidné místo  2,222.000 Kč 
– rodinný dům Rasošky 2x 4+1, 2505 m2, garáž, dobrý stav, klidné místo  2,750.000 Kč 
– rodinný dům Vlkov u Jaroměře 4+1, 846 m2, kompl. rekonstrukce, bazén  2,000.000 Kč
– rodinný dům-novostavba 3+1 v Zaloňově u JA, 1784 m2, krásné místo!  2,200.000 Kč
– rodinný dům-novostavba 6+kk České Meziříčí, 885 m2, na klíč, lokalita  2,990.000 Kč
– rodinný dům-novostavba 4+kk České Meziříčí, 885 m2, dobrá lokalita  2,590.000 Kč
– r. d. – restaurace v Litíči (Nová Amerika), 2854 m2, podnikání s bydlením, golf   980.000 Kč
– rodinný dům Velichovky Hustířany 4+kk+GA, 532 m2, rekonst.    1,800.000 Kč
– rodinný dům Dolany-Čáslavky 3+1, 798 m2, pěkné místo, terasa, garáž   1,320.000 Kč
– rodinný dům-chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné místo   1,300.000 Kč
– rodinný dům Nové Město n. M., 2950 m2, ke komplet. rekonstrukci   1,420.000 Kč
– rodinný dům Slavoňov u N. Města n. M.,5+1, 2268 m2, též jako chalupa  1,290.000 Kč 
– rodinný dům Horní Radechová 7+1, 568 m2, po rek., bydlení/podnikání  1,790.000 Kč
– rodinný dům Rtyně v Podkr.  2+1, 549 m2, k bydlení i k rekreaci       950.000 Kč 
– rozestavěný rodinný dům Havlovice 3+1, 1789 m2, včetně projektu   650.000 Kč
– řadová garáž v Jaroměři-Josefově, 18 m2, udržovaná, vlastní pozemek       52.000 Kč
– zahrada v Jaroměři 400 m2, krásné místo, zahrád. kolonie, chata   27.000 Kč
– st. pozemky 1414 m2 a 1359m2 Kramolna-Lhotky, el.,plyn na hranici   530 Kč/m2 
– st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce  990 Kč/m2

– st. pozemky 14505 m2 + les 7437 m2 Červený Kostelec, u centra, klidné  270 Kč/m2

– st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné  249.000 Kč
– st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě  690.000 Kč
– st. pozemek 1058 m2 Jaroměř, voda+el., oploceno, klidné místo      699.000 Kč
– st. pozemek 2122 m2 Lejšovka, u HK, sítě na hranici, klidné krásné místo  590 Kč/m2

e-mail: 
t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz
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Den otevřených dveří 
na zdravotnické škole v Trutnově

Všechny zájemce o získání odborné kvalifikace 
ve zdravotnictví srdečně zveme na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na VOŠ zdravotnické a Střední zdravotnické škole 

v Trutnově, Procházkova 303,
které se konají:

v pátek 3. prosince 2010 (v době od 15 do 18 hodin) nebo
v sobotu 8. ledna 2011 (v době od 9 do 12 hodin).

Žákům 8. a 9. tříd základních škol a jejich zákonným zástupcům 
ukážeme všechny naše odborné učebny, v nichž získají konkrétní 
představu o zaměření studia našich studijních oborů: 
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT, kde již probíhá výuka podle ŠVP 
PRAKTICKÁ SESTRA ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM, kde bude výuka 
nově probíhat podle ŠVP PROMEDICUS
Ve škole Vám budou k dispozici učitelé i naši studenti, kteří vám 
sdělí další informace a odpoví na všechny dotazy související se 
studiem či dalšími aktivitami školy.

Při návštěvě naší školy vás seznámíme 
s možnostmi uplatnění v odvětví, kde:

 –  se nabízí celá škála velmi rozmanitých odborných a specializovaných 
činností 

 –  průměrné platy u sester  
převyšují průměrnou mzdu 
a u lékařů se blíží jejímu  
dvojnásobku

 –  jsou stále volná pracovní  
místa a trvalý nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků

 –  je možnost pracovního  
uplatnění i ve všech  
vyspělých státech EU  
i celého světa

LEEGGOO
    Betlém, 1111 mm22

Hlavní sál budovy Církve bratrské 

v Náchodě (Purkyňova 584). 

19.12. od 9.30 hodin  

- vernisážová bohoslužba pro veřejnost

20-26. 12.2010
výstava – 16.00-18.00 hodin  

(ke shlédnutí také při vánočních 

bohoslužbách 24., 25., 26. 12. 2010)

přijďte 
se podívat 
na nevídanou stavbu 

náchodských dětí.

Celonárodní projekt Dětského odboru CB, 
www.cb.cz/legoprojekt, www.cb.cz/nachod - tel.: 491 427 332
e-mail: pavel.ildza@email.cz, Mobil 739 061 197

ANEB 
CO VZNIKNE, 
KDYŽ SE SPOJÍ:
dětská fantazie + 
400 000 kostiček 
lega 
+ stará biblická 
vánoční zpráva?

TOSMĚ
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V roce 2008 byly do Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce Česká re-
publika – Polská republika v období 2007 
– 2013 spolufi nancovaného ze zdrojů Ev-
ropské unie – Evropským fondem pro re-
gionální rozvoj a státním rozpočtem ČR 
předloženy čtyři žádosti týkající se vý-
stavby a rekonstrukce cyklostezek a ko-
munikací.

Tři projekty jsou již ukončeny. V rám-
ci projektu „Cyklostezky v Kladském po-
mezí“ je dokončena cyklostezka v uli-
ci Na Strži v úseku od dílny autoklubu 
po most Na Skalce, v rámci projektu „Čes-
ko-polské komunikace se sdíleným pro-
vozem pěším, cyklistickým a automobilo-
vým v Kladském pomezí“ byly provedeny 
stavební úpravy komunikace v ulici Odbo-
je od autobusové zastávky u školy po au-
tobusovou zastávku Bražec odbočka Pek-
lo a komunikace Na Strži od mostu v ulici 
Němcové po opravnu autoklubu. V rámci 
projektu „Cyklostezky v Kladském pome-
zí – II. etapa“ byla vybudována cyklostez-
ka v úseku od napojení na stávající cyklos-
tezku do Malého Poříčí podél říčky Střela 

Projekty přeshraniční spolupráce
zaměřené na cyklostezky a komunikace v 1. a 2. kole OPPS ČR – PR

k hranici s Polskou republikou (úsek ČR 
Malé Poříčí – PR Slané). Součástí stavby 
cyklostezky bylo i pořízení mobiliáře.

Projekt „Česko-polské komunikace se 
sdíleným provozem pěším, cyklistickým 
a automobilovým v Kladském pomezí – II. 
etapa“, který řeší stavební úpravy místní 
komunikace Denisovo nábřeží v Náchodě 
byl také schválen, ale pro nedostatek fi -
nančních prostředků byl prozatím zařa-
zen mezi náhradní projekty.

Vedoucím partnerem v projektu je Měs-
to Náchod, partnery jsou Město Hronov 
a Město Kudowa Zdrój. Město Náchod 
v listopadu 2010 zahájilo stavební práce, 
které spočívají ve stavebních úpravách ko-
munikace, odvedení dešťových vod, pro-
vedení přeložek kabelů nízkého napětí, 
veřejného osvětlení a dalších inženýr-
ských sítí. V místě realizace vznikne cyk-
lotrasa, chodníky pro pěší a nová parko-
vací místa.

Předpokládané ukončení stavebních 
prací je v polovině roku 2011.

V rámci třetí výzvy vyhlášené dne 
10. února 2010 získalo Město Náchod jako 
Žadatel podporu pro svůj projekt „Staveb-
ní úpravy objektu penzionu „MARIE“ č. p. 
1998, Bartoňova ul. Náchod“.

V rámci 1. kola stavebních úprav dojde 
do konce měsíce listopadu k výměně vý-
plní obvodového pláště. Pracovníci exter-
ní fi rmy osadí nová plastová okna a pro-
vedou výměnu hlavních vstupních dveří. 
V souladu s plánem úprav penzionu do-
jde v druhé části prací i k výměně osob-
ního výtahu. Moderní zařízení v průběhu 
března 2011 nahradí stávající výtah, kte-
ré již neodpovídá současným bezpečnost-
ním požadavkům a potřebám obyvatel.

Celkové způsobilé výdaje pro tento pro-
jekt jsou 3 075 475 Kč včetně DPH. Město 
Náchod z této částky uhradí 1 845 285 Kč, 
zbylých 40 procent, tj. 1 230 190 Kč bude 
poskytnuto jako podpora z Integrované-
ho plánu rozvoje města Náchod – problé-
mová zóna u nemocnice.

Více informací k IPRM zóně naleznete na 
www.mestonachod.cz/na/iprmzona.

Poskytnutá podpora
z Integrovaného plánu rozvoje měs-
ta Náchoda – problémová zóna 
u nemocnice (IPRM zóna)

Z důvodu zájmu o vyhlášení další vý-
zvy pro aktivitu 5.2b a nutnosti ponechá-
ní 10 % rezervy alokace na realizaci IPRM 
zóny požadované Ministerstvem fi nancí 
a Ministerstvem pro místní rozvoj bylo 
v červnu a červenci letošního roku Řídí-
cím výborem IPRM a Radou města schvá-
leno snížení alokace v probíhající výzvě 
pro aktivitu 5.2a Regenerace veřejných 
prostranství ze 65 mil. Kč na 50 mil. Kč. 
Následně mohla být vyhlášena již zmíně-
ná výzva s alokací (výše dotačních pro-
středků, které je možno v rámci výzvy 
rozdělit) 12 mil. Kč.

V rámci čtvrté výzvy (pro aktivitu 5.2b 
Regenerace bytových domů se jednalo 
o třetí výzvu) vyhlášené dne 20. srpna 
2010 a ukončené dne 13. října 2010 byly 
předloženy tři žádosti. 

Společenství vlastníků jednotek Bílá čp. 
1973, 1974 a 1975 Náchod předložilo pro-
jekt „Rekonstrukce bytového domu Bílá 
1973, 1974 a 1975“ zaměřený na zatep-
lení fasády, výměnu oken a rekonstruk-
ci výtahů.

Zhodnocení 4. výzvy 
(pro podporovanou aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jednalo 
o třetí výzvu) vyhlášené Městem Náchod k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémo-
vá zóna u nemocnice (IPRM zóny)

Společenství vlastníků jednotek Bílá 
čp. 1958, 1959, 1960 Náchod předložilo 
projekt „Rekonstrukce výtahů domu SVJ 
1958, 1959, 1960 Bílá, Náchod“ řešící re-
konstrukci výtahů a Město Náchod pro-
jekt „Stavební úpravy bytového domu 
č. p. 269, Duhová ul., Náchod“ zaměřený 
na výměnu stávajících stoupaček splaško-
vé kanalizace ze sociálních zařízení, sta-
vební úpravy balkonů, lodžií a terasy.

Celkové výdaje za všechny předlože-
né projekty jsou ve výši Kč 20 593 440, 
z toho způsobilé (tj. výdaje, na které je 
v určité výši poskytována dotace) ve výši 
Kč 19 754 768, výše požadované dotace 
Kč 10 663 646. Realizace dvou předlože-
ných projektů je žadateli naplánována 
na rok 2011, u třetího projektu etapově 
až do roku 2015.

Výběrová komise předloženým projek-
tům přidělila body dle kritérií uvedených 
ve výzvě, všechny projekty získaly vyš-
ší počet než požadovaný minimální počet 
bodů. Dne 19. 10. 2010 Řídicí výbor IPRM 
zóny na svém jednání schválil všechny 
předložené projekty, následně byly tyto 

projekty schváleny i na schůzi rady měs-
ta konané dne 26. 10. 2010. 

Schválené projekty obdržely od Města 
Náchod Potvrzení o výběru projektu. Toto 
potvrzení je nutné pro předložení projek-
tu k dalšímu posouzení na pobočku Cen-
tra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II 
Severovýchod, Hradec Králové. Projekty 
v podporované aktivitě 5.2b, realizované 
v rámci dokumentu IPRM zóny předlože-
ného do Integrovaného operačního pro-
gramu, budou spolufi nancovány z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj a ze 
státního rozpočtu.

Další výzva pro aktivitu 5.2b bude 
vyhlášena na základě zájmu a zejména 
na základě výše fi nančních prostředků, 
které budou ušetřeny při realizaci pro-
jektů schválených v minulých výzvách. 
Finanční prostředky nedočerpané při re-
alizaci projektů (např. v důsledku nižší 
než předpokládané ceny za stavební prá-
ce) budou moci být opět rozděleny mezi 
další uchazeče.

V současnosti jsou na sídlišti u nemoc-
nice stavebně zrealizovány již tři projek-
ty, u několika dalších realizace probíhá.

Více informací k IPRM zóny naleznete 
na www.mestonachod.cz/na/iprmzona.
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Lidové koledy ze sbírky Josefa Horáka, vydané v roce 1938.
21. 12. 2010 v 18.00 hodin 

Galerie výtvarných umění Náchod – zámecká jízdárna 
Vstupné dobrovolné

Dirigent a aranže: Mgr. Milan Poutník
Sbormistra: Mgr. Věra Vlčková

„BODEJŤ SE 
ZBRUNČILA BABA

aneb
Vánoce v Krkonoších“

Vokálně instrumentální soubor SKŘIVÁNCI Jiráskova gymnázia

Partneři souboru: SRDPŠ při Jiráskově gymnáziu, Kulturní a sportovní nadace 
Edita Rozinková – Masáže                     www.skrivanci.estranky.cz

Srdečně vás zveme na tradiční vánoční 
výstavu, letos na téma „Ladovy Vánoce“,
která se koná ve dnech 9.–12. 12. 2010 
v prostorách novoměstského zámku.

Stalo se již tradicí, že v čase předvánoč-
ním pořádá Střední škola a Základní ško-
la, Nové Město nad Metují výstavu Váno-
ce s květinou. 

Osmnáctý ročník výstavy přináší na-
hlédnutí do Vánoc z pohádkových po-
hlednic. Již samotné téma výstavy „La-
dovy Vánoce“ dává tušit, že nahlédneme 
do světa našich babiček, dědů a kouzel-
ných zasněžených vísek. 

Záměrem letošního ročníku je propo-
jení všech našich učebních oborů v jeden 
celek. Zámečníci, aranžéři, cukráři, pečo-
vatelky, kuchaři i praktická škola, provoz 
domácnosti a žáci základní školy speciál-
ní sestavili při tvorbě jednotlivých expo-
zic společné týmy ve snaze předvést vám 
své dovednosti a schopnosti. Sami bude-
te moci posoudit, jak se jim toto povedlo.

Vánoce s květinou Během celé výstavy je zajištěno bohaté 
občerstvení, prodej uměleckých výrobků 
nejen s vánoční tématikou a doprovodný 
program. Pojďte společně s námi nadech-
nout atmosféry pohádkově zasněžených 
Vánoc a na chvíli zapomenout na všed-
ní starosti. Jen pojďte, kouzlo Vánoc Vám 
otevírá své brány…
Výstavní doba:
Čtvrtek  9. 12. 14.00 – 18.00 hod.
Pátek  10. 12. 9.00 – 18.00 hod.
Sobota  11. 12. 9.00 – 18.00 hod.
Neděle 12. 12. 9.00 – 17.00 hod.

Stalo se již tradicí, že vokálně instru-
mentální soubor Skřivánci Jiráskova gym-
názia připravují vánoční koncert pro zpří-
jemnění hektického předsvátečního času. 
Ani letos Skřivánci nezaháleli a sestavi-
li zcela nový program, který je inspiro-
ván Vánoci v Krkonoších. Koledy pochá-
zejí ze sbírky Josefa Horáka vydané v roce 
1938. O úpravu vybraných skladeb pro or-
chestr a sbor se postaral dirigent soubo-
ru, a pro tento pořad také kontrabasista, 
Milan Poutník. Určitě stojí za zmínku, že 
pro letošní rok bude koncert pojat oprav-
du netradičně a na návštěvníky čeká ne-
jedno překvapení a určitě také příjemná 
zábava. Krkonošské koledy jsou vese-
lé a mnohdy i svérázné. Pořad je nazván 
po jedné z nich „BODEJŤ SE ZBRUNČILA 
BABA“ a srdečně Vás tedy zveme do Gale-
rie výtvarných umění – zámecké jízdár-
ny dne 21. prosince 2010 od 18.00 hodin, 
kde se na Vás budeme moc těšit.

 Lucie Peterková

Loutková divadelní scéna v Náchodě  
uvedla v listopadu maňáskovou pohádku 
„KOUZELNÁ KRABIČKA“. Principál Dan 
Šárka, který je zároveň autorem textu, 
hudby, písniček a režisérem v jedné oso-
bě, z ní dětem vysypal hned tři pohád-
ky: O zlé koze, Hrnečku vař a O Smolíčko-
vi. Spolu se svými kolegy – I. Horákovou, 
J. Šotolou a K. Huškem opět zabodoval. 
Originální pojetí známých pohádek se 
spoustou režijních nápadů a skvělých he-
reckých výkonů propojil se svou kyta-
rou vtipnými písničkami. Po předchozí 
úspěšné pohádce „Sněhurka a sedm per-
moníků“ je to v tomto divadélku další ne-
tradiční představení, vyžadující jak lout-
kářskou, tak i činoherní zkušenost. Vtipné 
pojetí s patřičným napětím a překvapivý-
mi momenty strhlo nejen děti, ale i jejich 
doprovod. Diváků má náchodská loutko-
vá divadelní scéna stále dost a dost. Bo-
hužel se vzhledem k omezené kapacitě 
hlediště často ani všechny děti nepodaří 
umístit a malí diváci odcházejí se slzička-
mi v očích. „Kouzelná krabička“ se bude 
hrát ještě v sobotu 11. a 18. prosince vždy 
v 15 hodin v loutkovém divadle „Dětem 
pro radost“ (za náchodskou sokolovnou)! 
A přijďte včas!       (klic)

 *  *  *

Kouzelná  
krabička

Skřivánci Jiráskova
gymnázia vás vezmou
na vánoční 
návštěvu Krkonoš

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

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

Využijte nové skibusy 
na Odolov a Karlów
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Kuželky – program na měsíc prosinec

Plavání pro veřejnost o vánočních prázdninách

Sauna

Volejbal
Na Hamrech  na Pražské ul.

 v sobotu 18. prosince 2010 
II. liga ženy
od 10.00 a 13.00 hod.
 SK Rubena Náchod 
 proti TJ Tatran Střešovice

 4. 12.  9.00 III. liga ž SKK Primátor Náchod  BOPO Třebíč
   11.00 I. liga ž SKK Primátor Náchod  Slavia Praha
   15.00 I. liga m SKK Primátor Náchod  Slavoj Praha
 5.–30. 12.    Turnaj neregistrovaných 

pondělí   20. 12. 2010 5.30–7.30 13.30–15.00 15–16 kondiční 20–21 aqua
úterý  21. 12. 2010  5.30–7.30 13.30–20.00 
středa  22. 12. 2010  5.30–7.30 13.30–18.00
čtvrtek  23. 12. 2010  5.30–7.30 13.30–20.00
pátek  24. 12. 2010  z a v ř e n o
sobota    25. 12. 2010  z a v ř e n o
neděle    26. 12. 2010  13–18  18–21 nudi
pondělí   27. 12. 2010  5.30–7.30 13.30–19.00 20–21 aqua
úterý       28. 12. 2010  5.30–7.30 13.30–20.00
středa     29. 12. 2010  5.30–7.30 13.30–18.00
čtvrtek    30. 12. 2010  5.30–7.30 13.30–20.00
pátek      31. 12. 2010  z a v ř e n o
sobota    1. 1. 2011  13–18
neděle    2. 1. 2011  13–18  18 – 21 nudi

úterý 21. 12. 2010 15–20
čtvrtek   23. 12. 2010 15–20
neděle  26. 12. 2010 18–21 nudi
úterý    28. 12. 2010 15–20
čtvrtek  30. 12. 2010 15–20
neděle     2. 1. 2011 18–21 nudi
Přejeme Vám krásné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví v roce 2011

Plavecká soutěž Pohár Jiráskova kra-
je a Podkrkonoší je určena především 
pro žákovské kategorie a plave se na dvě 
kola. První kolo se konalo na jaře v trut-
novském bazénu a druhé kolo se odehrálo 
první listopadový víkend v Náchodě. Star-
tovalo zde 198 plavců z 12 oddílů. Soutěž 
byla ozdobena účastí plavců z polských 
oddílů Kudowa Zdrój a Juvenia Wroclav. 

V řadách Delfínu Náchod jsme zazna-
menali řadu velmi kvalitních výkonů, kte-
ré zahýbali letošními českými tabulka-
mi plavců. Tři zlaté získala trojice plavců 
– Josef Matyáš, Viktor Tomek a Aneta Ny-
čová.

Výsledky najdete na stránkách 
www.hronovnachod.cz 
nebo na stránkách OS ČSTV 
www.cstvnachod.ic.cz

Josef Matyáš (r. 96) zvítězil na 100 mo-
týl, 100 kraul i 200 polohově. Nejkvalit-
nějším je jeho čas na 100 m kraul – 57,1, 
tj. 550 bodů FINA a 3. pozice letos v ČR. 

Desetiletá velká naděje náchodského 
plavání Viktor Tomek se blýskl vítězným 
časem na 100 kraul – 1:12,9, který před-
stavuje dokonce 2. místo letos v ČR.

Aneta Nyčová získala svá tři zlata 
na tratích 50 prsa, 100 motýl a 200 polo-
hově. Prsařský sprint za 37,7 představuje 
7. čas letos v ČR.

Dvakrát stáli na nejvyšším stupni Kryš-
tof Kinl, Štěpán Remeš a Milan Ptáček.

Kryštof (96) zvítězil na 50 prsa a 50 
znak. Štěpán (95) na 50 prsa a na 100 
kraul, kde v nádherném souboji s Jose-
fem Matyášem dělily oba borce nako-
nec pouhé dvě desetiny sekundy. Milan 
(2000) okusil vítězství v závodech 100 
motýl a 100 kraul a zůstal velkou nadějí 
spolu s Viktorem Tomkem na Krajský po-
hár desetiletých, který se uskutečnil 13. 
11. v náchodském bazénu. Zde je podpo-
řili další z vítězů – Matouš Jirman, zlatý 
na 50 prsa. 

Nejhodnotnějším výkonem mítinku se 
stal 100 motýl dorostence Pavla Janečka 
za 56,8 (707 bodů FINA), nejlepší čas u nás 
letos v kategorii mladšího dorostu. Pavel 
navíc v dalším ze svých čtyř vítězných zá-
vodů, a to na 50 prsa, pronikl na 2. pozici 
letos v ČR časem 31,2.  (pj) red. kráceno

Vítězná trojice na 100 m motýl 
1. Tomek
2. Cedidla
3. Ptáček 
(foto Petr Jansa). 

Absolutní vítěz 53. ročníku 
Běhu Hronov – Náchod 
Kamil Krunka

Bruslení pro veřejnost
PROSINEC
Zimní stadion v Náchodě
Na Strži 1795, Náchod, 
tel.: 491 426 021
www.sportnachod.cz
e-mail: zs.nachod@seznam.cz

 DATUM DEN VEŘEJNÉ VEČERNÍ
 4. 12. Sobota 14.30–16.30
 5. 12. Neděle 14–16
 11. 12. Sobota 14–16 17–19
 12. 12. Neděle 14–16
 18. 12.  Sobota 14.30–16.30
 19. 12.  Neděle 14–16
  23. 12. Čtvrtek 14–16 17–19
 24. 12.  Pátek 14–16
  25. 12. Sobota 14–16 17–19
 26. 12. Neděle 14–16
  27. 12. Pondělí 14–16
 28. 12. Úterý 14–16 17–19
 29. 12. Středa 14–16
 30. 12.  Čtvrtek 14–16 14–16
 31. 12. Pátek 14–16
  1. 1. Sobota 14–16 14–16
 2. 1. Neděle 14–16 

Pohár Jiráskova kraje a Podkrkonoší
Matyáš, Tomek a Janeček atakovali úspěšně čs. tabulky

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2011.
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Stolní kalendář 

si můžete zakoupit 
v KNIHKUPECTVÍ Horová-Maur

nebo v Informačním centru 
na Kamenici

Státní zámek Náchod
Sezona 2010 na náchodském zámku

I v letošním roce měli návštěvníci náchodského zámku po ce-
lou sezonu možnost prohlédnout si čtyři expoziční okruhy (Pic-
colominskou expozici, Salony II. patra, Na dvoře vévodském a ex-
teriérový okruh s věží, terasou a středověkými sklepy). Od konce 
září se nabídka ještě rozšířila o novou Expozici řádů, vyzname-
nání a medailí, k jejímuž slavnostnímu otevření došlo 27. 9. 2010. 
Poprvé se tak podařilo zpřístupnit veřejnosti alespoň část roz-
sáhlé a unikátní faleristické sbírky z depozitáře našeho zámku.  
Na přípravě této expozice se podíleli i odborníci z Vojenského his-
torického ústavu v Praze a Ústředního pracoviště Národního pa-
mátkového ústavu v Praze. 

Během sezony byla uspořádána řada atraktivních kulturních 
akcí. Mezi nejúspěšnější  jistě patřila červnová Výstava historic-
kých vozidel v areálu objektu, Výstava historických hraček (zvláš-
tě panenek a kočárků) ze soukromé sbírky paní Aleny Pleslové ze 
Záměle u Potštejna v Salonech druhého patra, Magická noc s vy-
stoupením kouzelníků z Magické lože M. S. Patrčky, již tradiční 
prázdninové Večerní prohlídky s „Černou paní“ a samozřejmě 
i čtvrtý ročník Kuronských slavností. Většina těchto kulturních 
akcí bude pro návštěvníky připravena také v příštím roce a chys-
tá se i řada zajímavých novinek, například benefi ční koncert 
U nás na zámku, Výstava hudebních nástrojů a mnohé další akce.  

Ke konci října 2010 dosáhla návštěvnost zámku úrovně cel-
kové návštěvnosti loňského roku (cca 41 tisíc osob). Konečný po-
čet letošních návštěvníků bude známý až koncem listopadu, kdy 
ve vánočně vyzdobených interiérech Piccolominské expozice pro-
běhne druhý ročník zámeckého Adventu a ve Velkém sále na 
I. nádvoří Vánoční koncert. 

Na závěr letošní sezony by správa Státního zámku v Nácho-
dě ráda poděkovala především všem návštěvníkům za jejich 
zájem o náš památkový objekt a také zaměstnancům zámku 
i sezonním průvodcům za jejich práci a do roku 2011 popřála 
všem hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Správa Státního zámku v Náchodě

v prosinci 2010 v Regionálním muzeu Náchod
Přehled kulturních akcí

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

  1. prosinec 2010, Občanská nauka, 9.00–13.00 hodin, ZŠ TGM 
Náchod, lektor: Mgr. Ivana Eliášová, poplatek: 500 Kč

  3. prosinec 2010, Doškolení pro zdravotníky zotavovacích 
akcí, 12.00–19.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: pracovníci ČČK 
Jaroměř, poplatek: 500 Kč

  6. prosinec 2010, Dějeprava aneb Co v učebnicích nenajdeme, 
12.00–16.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Daniel Richter, po-
platek: 400 Kč

  9. prosinec 2010, Občanská nauka, 9.00–13.00 hodin, ZŠ TGM 
Náchod, lektor: Mgr. Ivana Eliášová, poplatek: 500 Kč

  9. prosinec 2010, Pohádkové postavy a poutní místa Orlic-
kých hor, 13.00–16.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: PaedDr. 
Josef Lukášek a PhDr. Miroslava Nováková, poplatek: 400 Kč

  13. prosinec 2010, Patchwork. Šití na papír a patchwork bez 
jehly, 15.30–18.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Ing. M. Pohlo-
vá, JUDr. B. Máchová, Mgr. E. Malinová, poplatek: 200 Kč

  15. prosinec 2010, Účetní závěrka příspěvkové organizace 
2010, 9.00–13.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Ing. Daniela Bu-
rianová, poplatek: 200 Kč
Děkujeme všem svým klientům za jejich přízeň a přejeme jim krás-
né Vánoce a mnoho dobrého v nadcházejícím roce 2011. Za pracov-
níky Školského zařízení pro DVPP KHK.  Mgr. V. Štěpánová, metodik
Podrobné informace a přihlášky na: 
491 428 345, 722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

  Betlémy
Od 11. 12. 2010 do 9. 1. 2011 mohou návštěvníci v přednáškovém 
salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově 
nám zhlédnout výstavu betlémů z dílen řezbářů Lubomíra Zema-
na a Zdeňka Farského, doplněnou o exponáty ze sbírek Reg. mu-
zea v Náchodě. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–17 
hodin. Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2010 a 1. 1. 2011 zavřeno. Ver-
nisáž se uskuteční v pátek 10. 12. 2010 od 16 hodin.

 Dějiny Náchoda a Náchodska
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2010 
a 1. 1. 2011 zavřeno. 

 Pevnost Dobrošov
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro 
předem ohlášené organizované výpravy. 

 Hronov Betlémy
Ve dnech 1. 12. 2010 až 7. 1. 2011 si mohou návštěvníci v Jirás-
kově rodném domku v Hronově prohlédnout výstavu betlé-
mů. Otevřeno bude denně 9–12, 13–16.30 hodin kromě 24., 25. 
a 31. 12. 2010 a 1. 1. 2011.

 Police nad Metují Budiž světlo!
Od 10. 12. 2010 do 23. 1. 2011 pořádá Regionální muzeum v Ná-
chodě ve staré polické škole „Dřevěnce“ výstavu historických 
svítidel. K vidění budou např. různé typy loučníků, svícnů a sví-
ček, římské keramické a bronzové kahany, olejové a petrolejové 
lampy, ale i pracovní osvětlovadla jako hornické svítilny, karbi-
dové lampy, formanské lucerny či dřevěné přenosné lucerny. Ote-
vřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin. Ve dnech 
24., 25. a 31. 12. 2010 a 1. 1. 2011 zavřeno. Vernisáž proběhne ve 
čtvrtek 9. 12. 2010 v 16 hodin.

VV OS ČSTV v Náchodě ve spolupráci s Náchodským deníkem 
vyhlašuje anketu o nejlepšího sportovce, kolektivy a trenéry, 
kteří se svými výkony nejvíce zasloužili o reprezentaci naše-
ho okresu.

Do návrhů mohou být zařazeni sportovci TJ, SK, ATJ, ČOS, 
ORLA i ostatní (nezávislí sportovci). Návrhy zasílejte na přede-
psaném formuláři. Informace obdržíte na stránkách www.cstv-
nachod.ic.cz nebo na elektronické adrese cstv.nachod@tiscali.
cz, také na č. tel. 491 426 744, mobil: 606 444 074.

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Ná-
chod za rok 2010 se uskuteční v pátek 18. března 2011 od 18.00 
hod. v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Vyhodno-
cení doprovází kulturní program, vstup pro diváky je zdarma.
Návrhy zasílejte nejpozději do 14. ledna 2011 na adresu OS 
ČSTV Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod. Skupina sportov-
ních odborníků a zástupců médií vybere ve čtyřech kategoriích 
sportovce, kteří úspěšně reprezentovali náš okres.

Hana Kopecká předsedkyně OS ČSTV Náchod

Sportovec roku 2010 – výzva
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Stomatologická pohotovost 
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufl and 
denně 7–20 hod., 
v neděli 8–20 hod.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

prosinec
PROGRAM

www.detemproradost.com

a v sobotu 11. a 18. prosince 2010

Pøedstavení zaèínají v 15 hodin. 

Srdeènì zveme malé i velké diváky.

Kouzelná krabièka

uvádí v sobotu 4. prosince 2010 

Èert a Káèa

LS Dìtem pro radost

 4.  a 5. 12. MUDr. Tomáš Rožnovský Sokolská 317
   Červený Kostelec tel.: 491 462 800
  11. 12. MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69
   Hronov tel.: 491 482 700
  12. 12. MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325
   Červený Kostelec tel.: 491 463 237
 18.  a 19. 12. MUDr. Simona Ságlová, Ph.D. ZS Malecí
   Nové Město nad Metují tel.: 491 520 373
  24. 12. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48
   Nové Město nad Metuj tel.: 491 472 947
  25. 12. MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 431 104
  26. 12. MUDr. Ludmila Jánská ZŠ TGM, Bartoňova
   Náchod tel.: 491 421 604
  1.–2. 1. 2011 MUDr. Jiří Sedláček Kostelecká 1204
   Náchod tel.: 491 426 926

SVČ Déčko, MC Macíček a klub Hnízdo 
přeje všem dětem a jejich rodičům krás-
né svátky vánoční a těšíme se na Vás 
v novém roce 2011. 

AKCE PRO VEŘEJNOST
 Neděle 5. 12. od 16 hodin ve velkém 

sále Déčka – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
– zábavný program pro děti od 3 do 10 let
V ceně vstupenky není mikulášský balí-
ček. Připravený balíček pro své děti může-
te nechat na recepci před zahájením akce 
a Mikuláš ho Vašim dětem nadělí. Vstup-
né je 25 Kč a vstupenky na akci budou 
v předprodeji od 29. 11. na recepci Déčka. 

 V týdnu od 6. do 10. 12. se ve vstupní 
hale Městské knihovny v Náchodě koná 
již tradiční prodejní výstava Děti dětem
– v po od 9 do 17 hodin a dále pak út, st, čt 
od 9 do 18 hodin a v pá od 9 do 14 hodin
Přijďte si prohlédnout výrobky s vánoční 
tématikou, které vyrobily děti a dospělí 
v našich kroužcích. Můžete si i koupit ad-
ventní věnce, perníčky, přáníčka a další 
drobné dárky.

 Pátek 10. 12. – sobota. 11. 12. od 20 ho-
din – Lezení na horolezecké stěně
Akce nejen pro děti a mládež z kroužků 
a klubu La-PRUS, ale i pro ostatní ve věku 
od 10 let, kteří znají základy lezení a jiš-
tění. Akce v tělocvičně v Polici nad Metují. 
Více informací získáte v Déčku či u Gerta.

 Sobota 11. 12. až neděle 12. 12. 
– Doto Dulš 
Akce nejen pro účastníky Duhových let-
ních škol, ale i pro mládež od 14 let. Více 
informací Gerd.

 25. 12. 2010 ŽIVÝ BETLÉM
Inscenace příběhu o narození Ježíška, do-
plněná řadou známých i méně známých 
koled, kromě herců účinkují také betlém-
ská zvířátka. Představení se konají v 15.16 
a 17 hodin na Masarykově náměstí ved-
le kostela.

M ÁCÍČEK
 Čtvrtek 2. 12. od 9 hodin – DÍLNA AD-

VENTNÍCH VĚNCŮ 2
– výroba věnců a dekorací s vánoční té-
matikou na vánoční výstavu Děti dětem
– koná se v jídelně Déčka.

 Pátek 3. 12. v 10 hodin ve velkém sále 
SVČ Déčka – Mikuláš v Macíčku pro děti 
do 4 let. Připravené balíčky nechají ma-
minky na recepci Déčka, vstupné je 30 Kč.

 Ve čtvrtek 9. 12. od 10 hodin se v MC 
Macíček koná přednáška – Aromaterapie 
pomáhá při nachlazení – přednáší Bc. Da-
niela Krynková, vstupné je 35 Kč.

 V pátek 10. 12. od 9. 30 v jídelně Déč-
ka – Pečení perníčků – vstupné je 30 Kč.

 V úterý 14. 12. od 9.30 ve velkém sále 
Déčka – Předvánoční setkání u stromeč-
ku pro skupinku Kuřátek (děti od 1–2 let).

 Ve středu 15. 12. od 9.30 ve velkém sále 
Déčka – Předvánoční setkání u stromeč-
ku pro skupinky Zajíčků 1, 2 (děti od 
2–4 let).

 Ve čtvrtek 16. 12. od 9.30 ve velkém 
sále Déčka – Předvánoční setkání u stro-
mečku pro maminky a děti z Mimi klubu 
(děti do JEDNOHO roku)
Na všechna Předvánoční setkání u stro-
mečku je vstupné 30 Kč.
Na všechny akce se maminky musí pře-
dem nahlásit telefonicky nebo mailem či 
zapsat do sešitu akcí MC Macíček.

HNÍZDO
 V pátek 3. 12. od 16 hodim hrajeme 

v Klubu TEXAS HOLDEN
 V sobotu 4. 12. od 17 hodin v klubu 

– MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA
– pro mládež od 12 let, vstupné je 30 Kč

 Ve středu 8. 12. od 18 hodin prezenta-
ce o Ukrajině od 18 hodin

 V pondělí 13 .12. od 15 hodin 
Turnaj v Carcassonne 

 V úterý 14. 12. od 16 hodin 
Karaoke party 

 Ve středu 15. 12. od 16 hodin 
Turnaj v pexesu

Evropská komise vyhlásila 

nadcházející rok 2011 

Evropským rokem 

dobrovolnictví. Jde 

o významné ocenění práce 

dobrovolníků pro společnost. 

Do tohoto projektu se díky 

podpoře a přispění MŠMT 

zapojilo i SVČ Déčko Náchod. 

Vytvořili jsme komplexní 

projekt Dobrovolnictví 

na Náchodsku a chceme 

ocenit prestižní cenou 

dobrovolníky v našem regionu.

Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje
svůj čas a energii veřejně 

prospěšné činnosti?
Do 3. 12. 2010 je možné 

dobrovolníky nominovat.

21. prosince  2010 v 19 hodin se ve vel-
kém sále Divadla Dr. J. Čížka v Nácho-
dě uskuteční slavnostní večer Dobro-
volník Náchodska spojený s udílením 
ceny Déčka a ceny Křesadlo. 
Bližší informace na 
monika.hovadkova@deckonachod.cz

Dobrovolník Náchodska
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Církve v NáchoděSenior klub „Harmonie 2“

Sdružení zdravotně postižených

ICC informuje
Nejkrásnější a nejočekávanější svátky v roce se opět blíží a vět-
šina z nás přemýšlí, čím obdarovat své nejbližší. Dárkem, kte-
rý jistě nikoho neurazí, jsou vstupenky na nějaký koncert, diva-
dlo, muzikál nebo třeba lázeňský pobyt či menší zájezd. To vše 
náchodské informační centrum nabízí. Nově jsme letos vyrobili 
Dárkový poukaz právě pro tyto příležitosti. Vhodný je i pro na-
rozeninové a jiné oslavy a v IC Náchod bude k dispozici po celý 
rok. Klidné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2011 přejí pracov-
nice IC Náchod.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve všech prostorách zámecké jízdárny výstavu

 Náchodský výtvarný podzim
27. přehlídka umění regionu – malba, kresba, grafi ka, 
fotografi e, koláž, plastika.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby.
10. 12. 2010 – 23. 1. 2011. Výstava je otevřena denně kromě 
pondělí, 9–12 a 13–17 hodin. O vánočních a novoročních 
svátcích také denně kromě pondělí, na Štědrý den 9–12 
hodin, na Nový rok 13–17 hodin.

 Svátek svátků – Vánoce v obrazech
Přednáška historika umění Bc. Vlastislava Tokoše spojená 
s projekcí a ukázkou děl ze sbírek galerie.
GVUN – zámecká jízdárna, čtvrtek 16. 12. v 17 hodin

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Te-
lefony: 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.far-
nost.cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pon-
dělí, středa od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 
do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Boho-
služby 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 pro děti a mládež 
ne 10.15 (kromě 26. 12. a 2. 1.). Farnost Náchod, KDU-ČSL a spo-
lečenství mladších manželů vás zvou na mši sv. při svíčkách 
a tak trochu jiný mikulášský podvečer o světle a tmě v sobo-
tu 4. 12. od 18.00 hod. v kostele sv. Vavřince. Příležitost k při-
jetí svátostí smíření v kostele sv. Vavřince před ranní a večerní 
mši sv. a ve dnech 17. do 23. 12. od 9.00 do 10.00 hod a od 15.00 
do 18.00 hod. (kromě soboty a neděle). Existuje možnost na-
vštívení nemocných knězem v předvánoční době. Zájemce o ná-
vštěvu a přijetí svátosti prosíme o telefonickou domluvu termí-
nu a místa. Adventní duchovní obnova proběhne ve dnech 18. 
a 19. 12. pod vedením P. Mgr. Jana Linharta, spirituále kněžské-
ho semináře v Olomouci. Podrobnosti v ohláškách a na www 
stránkách. Příležitost ke společnému přijetí svátostí pomazání 
nemocných bude ve dnech 21., 22. a 23. 12. při mších sv. v koste-
le sv. Vavřince. Vánoční koncert pěveckého sboru HRON a sboru 
Jiráskova gymnázia bude v neděli 19. 12. v 15.30 hod. v kostele 
sv. Vavřince. Na Štědrý den 24. 12. mše sv. v kostele sv. Vavřin-
ce budou v 15.00 hod. pro rodiny s dětmi a ve 24.00 hod. – půl-
noční pro zájemce. V kapli na Pavlišově  se uskuteční pásmo ko-
led 24. 12. od 22.00 hod. Letos je to už 153 let, kdy se vystavuje 
o Vánocích v děkanském kostele velký betlém. Máte možnost si 
ho prohlednout  25., 26. prosince 2010 a 1., 2. ledna 2011. v těch-
to dnech kostel bude přístupný veřejnosti: od 7.00 do 10.30 hod. 
a od 14.00 do 16.00 hod. kromě času, kdy budou slouženy mše 
sv. 7.30, 9.00 (cca 45 min.).

Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod, Farář Zdeněk Kovalčík, tel. 
491 426 223, mobil faráře 737 475 945. Bohoslužby neděle 9 hod., 
biblická hodina pondělí 16.30 hod. Vánoce v Husově sboru: pá-
tek 24. 12. – 17 hod. vytrubování koled z věže sboru, 23.00 hod. 
půlnoční bohoslužba. Sobota 25. 12. – 9.30 hod., neděle 26. 12. 
9 hod. Pátek 31. 12. Silvestr – 15 hod., sobota 1. 1. 2011 Nový rok 
– 9.30 hod. Úřední hodiny: pondělí a středa 9–12 hod. a 13–16.30 
hod. Jinak po domluvě. Sbírky pro Diakonii Broumov – každou 
sobotu od 9–11 hod. – přímo do přistaveného auta na Raisově 
ul. Sbírky ve dnech 25. 12. a 1. 1. se nekonají!

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel. 491 426 712, bo ho služ by v neděli v 9.00 hod. 
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špre ňa ro va 1053). 
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-so nov@evangnet.cz. Biblické 
hodiny každé út. v 17 hod. fa rář M. Bárta. 
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mo bil: 605 874 765, 
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby pravidelně každou so-
bo tu od 9.30 hodin.

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk, 
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bo ho služ by 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.

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové 
čtvrtky v klubovně Harmonie 2:

 2. 12.  ve 14 hod. v Harmonii 1 – „Vánoční koncert“ malého 
dechového orchestru žáků ZUŠ z Police n. Met., pod vedením 
p. učitele Fialy

 9. 12.  ve 14 hod. snímky z rekondičního pobytu ČČK v Hroto-
vicích na Třebíčsku nám promítne pan M. Hlaváč

 16. 12.  ve 14 hod. předvánoční besídku si pro nás připravily 
děti ze ZŠ Babí pod vedením p. učitelky Čejchanové

 23. 12.  ve 14 hod. zastavení v předvánočním shonu – s vánoč-
ními melodiemi a koledami

 29. 12.  od 14. hod. tradiční „SILVESTROVSKÁ VESELICE“, kde se 
pobavíte, zatančíte za hudebního doprovodu p. F. Čížka – FRČÍ. 
Občerstvení bude zajištěno.

 Naši členskou základnu tvoří cca 250 členů a snahou výboru 
SZdP je ulehčit jim starosti vyplývající z jejich zdravotního po-
stižení.
 Tímto děkuje pracovníkům Městského úřadu v Náchodě za dob-
rou spolupráci. Zejména sociálnímu odboru Měst. střediska so-
ciálních služeb, tiskovému oddělení a odcházejícímu p. staros-
tovi a místostarostům za pochopení našich problémů a podporu 
našeho sdružení. 
 Děkujeme také všem našim příznivcům v restauracích, kde po-
řádáme setkání a přednášejícím různých témat z lékařského, 
notářského, bezpečnostního, sociálního programu, Centru pro 
zdravotně postižené KHK, vlastivědnému muzeu, pracovníkům 
chaty Prim v Orl. horách. Rovněž děkujeme Městské knihovně 
Náchod, která našim hůře pohyblivým členům dováží knihy.
Těšíme se na další dobrou spolupráci v novém roce, věříme, 
že najdeme více příznivců pro naši práci a přejeme všem hod-
ně zdraví, štěstí a lásky. 
Výbor SZdP Náchod: A. Balážová, B. Řeháková, J. Crhonková 
J. Feltl, J. Balcarová, J. Vondrouš, K. Sýkora, L. Vlčková, M. Bonko-
vá, M. Čiháček, O. Frühaufová, O. Volhejn, P. Holinský, V. Máslová.
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Rozvoz knih 
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 7. 12. v dopoledních hodinách.

WI-FI od října v naší knihovně pro vás.

BRÝLE – Zapomněli jste si doma brýle, a přesto byste si rádi přečetli noviny nebo si 
vybrali knihu podle svého. Žádný problém. Oční optika Havlová věnovala do knihovny 
čtvery brýle na čtení (1,5 až 3,5 dioptrií), které si můžete půjčit ve studovně.

Výstavy – Hala 
 ZEĎ 2010 – do 4. prosince 2010
 6.–10. 12. Děti dětem – Charitativní výstava „Déčka“ Náchod
 13.–15. 12. Vánoční výstava Střední školy propagační tvorby a polygrafi e ve Velkém 
Poříčí

 16.–22. 12. Zimní čarování – vánoční výstava ZŠ Plhov
Dětské oddělení 1. patro

 Náchodské pověsti
Výstava prací ze soutěžní hry Poznej pověsti svého kraje.

 Od 1. do 23. prosince v dětském oddělení malé vánoční soutěžení, vždy v 15 hodin.
Studovna 2. patro

 Inspirace Máchou do 4. 12. 2010
 6.–11. 12. Vánoční výstava spolku SANA – keramika, šátky, šperky, výrobky ze dře-
va, vlny, drátků, proutí i vánoční dekorace. 

 13. 12. 2010 – 15. 1. 2011 Výstava fotografi í Petra Bartoně „Přírodou jižní Afriky“

Náchodská univerzita volného času – 1. semestr
 2. 12. Ekonomie dobra a zla – Tomáš Sedláček 15.00 kino Vesmír
 6. 12. Zvyky našich předků – Blanka Nešetřilová (oddělení pro děti)

Semináře začínají vždy ve 13.00 nebo 15.30 hodin v čítárně Městské knihovny v Náchodě, ne-
bude-li uvedeno jinak.

Náchodská univerzita volného času – 2. semestr
Na druhý semestr NUVČ se můžete přihlásit po poslední přednášce 1. semestru nebo 
v průběhu ledna 2011.
Přednášky začínají v únoru 2011. Do druhého semestru NUVČ plánujeme přednáš-
ky z historie, astronomie, medicíny, architektury, atomové fyziky, dějin umění a dal-
ší. Našimi lektory budou například: balneoložka Dobroslava Jandová, astronom a as-
trofyzik Jiří Grygar, architekt Petr Vorlík, předsedkyně státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost Dana Drábová, historik Vladimír Wolf nebo historička a socioložka Petra 
Schindler-Wisten. 

Oddělení pro děti 
 8. 12. v 15.00 Poznej pověsti svého kraje – vyhlášení výsledků soutěže s bohatým 

programem a předáním cen nejúspěšnějším účastníkům.

Výtvarné dílny v dětském oddělení 
  13. 12. Andělská vánoční dílnička
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz.        (Vo) 



HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
(HARRY POTTER AND THE DEATHLY HOLLOWS – PART 1 – USA 2010)
Vyvrcholení celosvětového fenoménu, podle spisovatelky J. K. Rowlingové. Filmová událost jedné generace, která bude do kin uvedena ve dvou částech (2. část v červenci 2011). Dokonče-
te s našimi hrdiny jejich cestu... Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami 
na sebe a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit. Film je uváděn 
v českém znění. Dolby Digital.
Vstupné 95 Kč       Více informací o fi lmu na www.warnerbros.cz a na http://harrypotter.cz.warnerbros.com/hp7a/a na http://harrypotter.warnerbros.co.uk/hp7a/index.html Mládeži přístupný

BABIČKA ANEB JAK TO BYLO DOOPRAVDY (ČR – 2010)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nová česká nezávislá recesistická komedie!!! Komedie o „dosud neznámých okolnostech“ vzniku nejznámější knihy Boženy Němcové. Kdo byl skutečným autorem tohoto literárního díla ze ži-
vota prostého lidu? Jak vypadala ona původní nepublikovaná verze sepsaná českou spisovatelkou? Kým ve skutečnosti byla ona babička? Matkou Terezy Proškové, příbuznou Barbory Panklo-
vé nebo ještě někým jiným??? Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.babickafi lm.cz Mládeži přístupný

HURVÍNEK NA SCÉNĚ (ČR – 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Nejoblíbenější loutky poprvé v kinech a hned ve 3D!!! Vyprávění o tom, jak Hurvínek s Máničkou čekali netrpělivě na příchod Mikuláše. Roztržitý pan Spejbl však na nadílku zapomněl, a tak se 
Hurvínek s Máničkou rozhodnou tuto „nehoráznost“ napravit tím, že se sami hodlají převléci za čerta a Mikuláše a překvapit taťuldu s bábinkou. Bábinka však Spejblovi pozapomenutou událost 
připomene, a tak si i pan Spejbl musí zajistit převlek čerta… A jak to dopadne, když se čertů sejde více než by mělo? Pohádka plná napětí, ale i písniček a zimních radovánek… DOLBY DIGITAL.
Vstupné 100 Kč  Více informací o fi lmu na www.hurvinek3D.cz Mládeži přístupný

MEGAMYSL (MEGAMIND – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Republiková premiéra!!!
Tohle je konec klasických fi lmů o superhrdinech!!! Přistáli na naší planetě, ale bylo jim souzeno vydat se různými cestami… Nový rodinný animovaný fi lm studia DreamWorks. České zně-
ní. Dolby Digital.
Vstupné 140 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.megamind.com Mládeži přístupný

TACHO (ČR – 2010)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D. Republiková premiéra!!!
Život je o každém okamžiku... Černá komedie, vyprávějící příběh úspěšného závodníka rallye Alexe Bolda, který zoufale shání parťáka a spolujezdce na nejdůležitější závod sezóny... Režie 
Mirjam Landa (fi lm „Kvaska“), hrají Daniel Landa, Olga Lounová, George Nicolas, Roman Pomajbo, Martin Havelka, Christopher Rhithin, Julian Pindar, Rudolf Hrušínský ml., Kamila Magálo-
vá a Rudolf Hrušínský nejml. Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.tachomovie.com Doporučená přístupnost: od 12 let

LETOPISY NARNIE 3 – PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Republiková premiéra!!!
(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 ná-
zvem Jitřní Poutník vydává splnit svou přísahu a najít sedm ztracených lordů z Narnie, kteří se kdysi dávno ztratili během nebezpečné výpravy. Dobrodružný rodinný fi lm, ve kterém se kou-
zelné království poprvé představí ve 3D... Režie Michael Apted. České znění. Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.letopisy-narnie.cz Mládeži přístupný

RODINKA (ČR – 2010)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D. Republiková premiéra!!!
Volné pokračování kultovního seriálu „Taková normální rodinka“. Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty-raubíři (dnes jsou z nich muži v nejlepších 
letech) a „novými“ rodinnými příslušníky, o které se rodinka za více než třicet let od svého vzniku rozrostla... V režii Dušana Kleina hrají Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanz-
lík, P. Forman, L. Vondráčková, L. Vlasáková, J. Polášek, N. Konvalinková, R. Zima, T. Kostková a P. Kostka. Dolby Digital. VE ČTVRTEK 9. PROSINCE 2010 SETKÁNÍ S TVŮRCI FILMU V ČELE S RE-
ŽISÉREM DUŠANEM KLEINEM.
FILMÁNIE 2010 – Vstupné 50 Kč                 Více informací o fi lmu na http://www.bioillusion.cz Mládeži přístupný

ROMÁN PRO MUŽE (ČR – 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nový fi lm podle scénáře a bestselleru Michala Viewegha. Příběh tří sourozenců, kteří odjíždějí na tradiční výlet do hor, jež má být jakousi cestou posledních splněných přání... V hlavní roli 
Miroslav Donutil, dále hrají Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Táňa Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Agi Gubíková a Pavel Řezníček. Režie Tomáš Bařina (fi lm „Bobule“). DOLBY DIGITAL.
FILMÁNIE 2010 – Vstupné 50 Kč         Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

HABERMANNŮV MLÝN (ČR – 2010)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Ve válce nevinní umírají první... Drama režiséra Juraje Herze o době, která oběti proměňovala ve vrahy a následně pro změnu vrahy v oběti. Nejtěžší bylo zůstat stát stranou a nad věcí... V hlav-
ních rolích Karel Roden, Zuzana Krónerová, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský, Roman Holub, Mark Waschke a Hannah Herzsprung. Dolby Digital.
FILMÁNIE 2010 – Vstupné 50 Kč      Více informací o fi lmu na www.habermannuvmlyn.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

KUKY SE VRACÍ (ČR – 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Je to ale opravdu jen sen? Strhující dobrodružný i poetický rodinný příběh plného akčních scén a vtipných dialogů, v němž hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské představivosti... Rů-
žový plyšový medvídek Kuky na největším dobrodružství svého plyšového života – ve fi lmu scénáristy a režiséra Jana Svěráka. DOLBY DIGITAL.
FILMÁNIE 2010 – Vstupné 50 Kč         Více informací o fi lmu na www.kukysevraci.cz Mládeži přístupný

BASTARDI (ČR – 2010)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Film, který vás přesvědčí, že vždy může být ještě hůře... aneb příběh z prostředí praktického školství. Bez povrchností, klišé a přetvářek. Hrají T. Magnusek, I. Buková, L. Potměšil, T. Hajíček, 
B. Bohdanová, V. Thielová, S. Rašilov, J. Přeučil, J. Obermaierová, J. Hanušová, B. Poloczek, J. Šťastný, J. Šulcová a další. Režie Petr Šícha. Dolby Digital.
Více informací o fi lmu na www.fi lmbastardi.cz
FILMÁNIE 2010 – Vstupné 50 Kč Doporučená přístupnost: od 12 let

AMERIČAN (THE AMERICAN – USA 2010)
George Clooney jako Američan! Napínavý thriller o vrahovi Jackovi, který se skrývá v Itálii před svou poslední vraždou. Na italském venkově se spřátelí se zdejším farářem a prožívá milost-
ný vztah s krásnou Clarou. Nesmí ale zapomínat na své poslání... České titulky. Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.bioscop.cz a na http://focusfeatures.com/the_american Mládeži do 15 let nepřístupný

TRON LEGACY (TRON LEGACY – USA 2010)     FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Republiková premiéra!!!
Jediným pravidlem je přežít! Revoluční dobrodružný 3D fi lm zasazený v neuvěřitelném digitálním světě TRON, který se nepodobá ničemu, co bylo dosud na plátnech kin k vidění. Vizuálně 
ohromující snímek společnosti Disney, který využívá nejmodernějších 3D efektů a nabízí jedinečné akční scény, přenese diváky při své celosvětové premiéře v prosinci 2010 do zcela nových 
dimenzí. Smrtelně nebezpečná pouť po úchvatném digitálním světě, plném dosud neviděných dopravních prostředků, zbraní a míst..., ve kterém však žije i nemilosrdný padouch, který se ne-
zastaví před ničím... V hlavních rolích Garrett Hedlund a Jeff Bridges. České titulky. Dolby Digital.
Vstupné 165 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/tron/ Mládeži přístupný

PARANORMAL ACTIVITY 2 (PARANORMAL ACTIVITY 2 – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nejočekávanější hororová událost roku! Chce to pevné nervy a připravit se na pár bezesných nocí – ty bezesné se právě vracejí!!! Druhý díl kultovního hororu... České titulky. Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.paranormalmovie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM (FLICKAN SOM LEKTE MED ELDEN – Švédsko 2010)
Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie „Millenium“ Stiega Larssona. Napínavé kriminální drama objasňující vraždu novináře spolupracující s časopisem Milénium a jeho part-
nerky, kteří jsou zavražděni krátce před publikováním materiálu o dětské prostituci, korupci a obchodu s bílým masem... České titulky. Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://playedwithfi refi lm.com/ Mládeži do 15 let nepřístupný

SHREK – ZVONEC A KONEC (SHREK FOREVER AFTER – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Podal si nebezpečnou dračici, zachránil krásnou princeznu a tchýnino království, co ještě může dokázat? Pokud se jmenujete Shrek, pravděpodobně trochu zfotrovatíte... A protože se mu stýs-
ká po době, kdy byl „pravým netvorem“, podepíše Shrek smlouvu se lstivým Rampelníkem a ocitne se ve zvrácené verzi království Za sedmero horami, kde jsou zlobři houfně pronásledová-
ni, Rampelník je králem a Fiona ho ve skutečnosti nikdy nepotkala... Animovará rodinná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.shrek.com Mládeži přístupný

TRON LEGACY (TRON LEGACY – USA 2010)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Jediným pravidlem je přežít! Revoluční dobrodružný 3D fi lm zasazený v neuvěřitelném digitálním světě TRON, který se nepodobá ničemu, co bylo dosud na plátnech kin k vidění. Vizuálně 
ohromující snímek společnosti Disney, který využívá nejmodernějších 3D efektů a nabízí jedinečné akční scény, přenese diváky při své celosvětové premiéře v prosinci 2010 do zcela nových 
dimenzí. Smrtelně nebezpečná pouť po úchvatném digitálním světě, plném dosud neviděných dopravních prostředků, zbraní a míst..., ve kterém však žije i nemilosrdný padouch, který se ne-
zastaví před ničím... V hlavních rolích Garrett Hedlund a Jeff Bridges. České titulky. Dolby Digital.
Vstupné 165 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/tron/ Mládeži přístupný

FOTŘI JSOU LOTŘI (LITTLE FOCKERS – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D. Republiková premiéra!!!
Že by se konečně sblížili? Aspoň kvůli dětem? Příjměte pozvání oslavit vánoční svátky se starými přáteli... Třetí pokračování komedie „Fotr je lotr“. Hrají Robert De Niro, Jessica Alba, Ben Stil-
ler, Owen Wilson, Harvey Keitel, Laura Dernová, Dustin Hoffman a Barbra Streisandová. Film je uváděn v českém znění. Dolby Digital.

stupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.littlefockers.net Mládeži přístupný

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D 
(HARRY POTTER AND THE DEATHLY HOLLOWS – PART 1 – USA 2010)
Vyvrcholení celosvětového fenoménu, podle spisovatelky J.K. Rowlingové. Filmová událost jedné generace, která bude do kin uvedena ve dvou částech (2. část v červenci 2011). Dokonče-
te s našimi hrdiny jejich cestu... Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami 
na sebe a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit. Film je uváděn 
v českém znění. Dolby Digital.
Vstupné 95 Kč     Více informací o fi lmu na www.warnerbros.cz a na http://harrypotter.cz.warnerbros.com/hp7a/a na http://harrypotter.warnerbros.co.uk/hp7a/index.html    Mládeži přístupný

OBČANSKÝ PRŮKAZ (ČR –  2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana (fi lm „Želary“) na motivy stejnojmenného románu Petra Šabacha, podle scénáře Petra Jarchovského. Osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přá-
tel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku.... Nutno podo-
tknout, že děj fi lmu se odehrává v Praze v letech 1973–1977, tedy v letech nejtužší normalizace, v době, „kdy big beat a dlouhé vlasy byly rebélií proti husákovskému socialismu, občanský prů-
kaz prostředkem k policejní buzeraci a modrá knížka vymodlenou svátostí“. Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.tha.cz/fi lmy_obcansky_prukaz.html Mládeži přístupný

1. středa pouze v 16 hod

1. středa pouze v 19 hod

4. sobota pouze v 15.30 hod
5. neděle pouze v 15 hod

2. čtvrtek pouze v 17.45 hod
3. pá, 4. so pouze v 17 hod
5. neděle pouze v 16.30 hod
6. po, 7. út pouze v 17 hod
8. středa pouze v 15 hod

2. čtvrtek pouze v 19.45 hod
3. pá, 4. so pouze v 19 hod
5. neděle pouze v 18.30 hod
6. po, 7. út pouze v 19 hod
8. středa 17 a 19 hod

9. čtvrtek pouze v 16.30 hod
10. pátek pouze v 16 hod
11. sobota 14 a 16 hod
12. neděle pouze v 16 hod
13. pondělí pouze v 17 hod
14. úterý pouze v 17 hod
15. středa pouze v 18.30 hod

9. čtvrtek pouze v 19 hod
10. pátek pouze v 18 hod
11. sobota pouze ve 20 hod
12. neděle pouze v 18 hod
13. pondělí pouze v 19 hod
14. úterý pouze v 19 hod

10. pátek pouze v 19.45 hod

11. sobota pouze v 18 hod

12. neděle pouze v 14 hod

12. neděle pouze v 19.45 hod

16. čtvrtek pouze v 19.30 hod
17. pátek pouze v 19.30 hod
18. sobota pouze v 17.30 hod
19. neděle pouze v 17.30 hod

16. čt, 17. pá pouze v 17 hod
18. sobota 15 a 19.30 hod
19. neděle 15 a 19.30 hod
20. pondělí pouze v 17 hod
21. úterý pouze v 15 hod
22. st, 23. čt pouze v 15 hod

20. pondělí pouze v 19.30 hod
21. út, 22. st pouze v 19.45 hod
23. čtvrtek pouze v 17.15 hod

21. úterý pouze v 17.15 hod
22. středa pouze v 17.15 hod
23. čtvrtek pouze v 19.15 hod

25. sobota pouze v 16 hod

26. neděle pouze v 16 hod
27. pondělí pouze v 17 hod
28. úterý pouze v 17.45 hod

25. sobota pouze v 18 hod
26. neděle pouze v 18.30 hod
27. pondělí pouze v 19.30 hod
28. úterý pouze ve 20 hod
29. středa pouze v 19 hod
30. čtvrtek pouze 17.45 a 19.45 hod

28. úterý pouze v 15 hod
29. středa pouze v 16 hod
30. čtvrtek pouze v 15 hod

LEDEN 2011
1. sobota pouze v 19 hod
2. neděle pouze v 19 hod
3. pondělí pouze v 17 hod

tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

prosinec



V letošním roce se v období od 1. července do 15. září uskutečnil již 7. ročník soutěže o nejhezčí rozkvetlé místo v Náchodě. Hodnocení sou-
těže v kategoriích okno a balkon, rodinný dům a celková úprava a veřejné prostranství a ostatní provedli členové komise pro životní prostře-
dí. V každé kategorii byli vyhodnoceni tři nejlepší. 

Kategorie okno a balkon

1. místo – Jaroslav Jegor, Pod Homolkou 1730, Náchod
2. místo – Ing. Josef Rýdl, Novoměstská 19, Bražec

3. místo – Anna Freivaldová, Modrá 1976, Staré Město nad Metují

1. místo – kolektiv zaměstnanců – Hotel BONATO, Běloves
2. místo – Božena Horáková, Jugoslávská 83, (pekařství Českoskalická)

3. místo – klientky domova pro seniory „Marie“, Náchod, č. p. 1998

Kategorie rodinný dům a celková úprava

1. místo – Zdeněk a Zdeňka Skořepovi, 1. máje 59, Běloves 
 2. místo – Olina Kylarová, Na Václaváku 161, Běloves

3. místo – Kateřina Balcarová, Pavlišov 90

Kategorie veřejné prostranství a ostatní

Jako v předešlých ročnících i letos blahopřejeme touto cestou Všem vyhodnoceným a jim i Všem ostatním 
děkujeme za jejich květinovou výzdobu, kterou nemalou měrou přispívají k pěknému vzhledu města 

a jeho příměstských částí. 
Za správu městské zeleně Richard Hrachový

VVVyhodnocení yhodnocení yhodnocení yhodnocení yhodnocení yhodnocení Vyhodnocení VVVyhodnocení Vyhodnocení Vyhodnocení VVVyhodnocení V SOUTĚŽESOUTĚŽESOUTĚŽESOUTĚŽESOUTĚŽESOUTĚŽE o nejhezčí rozkvetlá místa o nejhezčí rozkvetlá místa o nejhezčí rozkvetlá místa o nejhezčí rozkvetlá místa o nejhezčí rozkvetlá místa o nejhezčí rozkvetlá místa




