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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě
uvádí v říjnu
Pondělí
5. 10. 2009
v 19.00 hodin

Swing sextet
Hosté: Jana Fabiánová
a Josef Bažík Pavelka
Vstupné: 130 Kč
Předprodej od 14. 9. 2009

Středa
14. 10. 2009
v 19.00 hodin

Jumping Drums
Bubenická show
Vstupné: 150, 130, 110, 90 Kč
Předprodej od 16. 9. 2009

Čtvrtek
15. 10. 2009
v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
Lidé a krajina, motýli a orchideje
Fotograﬁe krajiny a přírody Náchodska
komentuje Jan Ježek
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 29. 9. 2009

Úterý
20. 10. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Irská taneční show – Celtic energy
Slovenský taneční soubor MERLIN
Vstupné: 220, 200, 180, 160 Kč
Předprodej od 29. 9. 2009

Středa
21. 10. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Filharmonie Hradec Králové
Sólista: Ivan Ženatý – housle
Dirigent: Miriam Němcová
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140, 120 Kč
Předprodej od 1. 10. 2009

Úterý
27. 10. 2009
v 19.00 hodin

E. Lotjanu, J. Doga:
Cikáni jdou do nebe
Východočeské divadlo Pardubice
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 290, 270, 250, 230 Kč
Předprodej od 5. 10. 2009

Jumping Drums
Soubor, který založil profesionální bubeník a muzikoterapeut Ivo Batoušek, vznikl v roce 2000 v Bruntále. Dnes patří, zejména díky unikátnímu hudebnímu stylu s prvky „zenového bubnování“ a dramaturgii jednotlivých koncertů, mezi evropskou špičku. Program Jumping Drums je
strhující ukázkou autorských skladeb inspirovaných japonským národním souborem bubeníků KODO, ale i brazilskou, africkou, rockovou a taneční hudbou. O unikátnosti souboru svědčí nejen množství vystoupení u nás i v zahraničí, ale také působení v oblasti výchovných koncertů
pro základní a střední školy a velice žádaná muzikoterapie pro tělesně i mentálně postižené děti. Vrcholem produkce je nová koncertní show
Five Elements, ve které hraje 8 bubeníků a bubenic na 90 bubnů a percusí.

Literárně hudební večer

Lidé a krajina, motýli a orchideje
Pořad Jana Ježka o vývoji naší krajiny a o tom, proč z ní mizí orchideje a motýli. Jan Ježek pracuje jako profesor na Jiráskově gymnáziu v Náchodě a je členem Českého svazu ochránců přírody. Ve svém volnu se věnuje poznávání a ochraně přírody v náchodském regionu. V komentovaném promítání autorských fotograﬁí se pokusí popsat, jakým způsobem byla během historického vývoje místní krajina a příroda formována
lidmi a k jakým změnám dochází v současnosti. Proč z naší krajiny vymizely orchideje a proč, pokud se stávající změny nepodaří zastavit, čeká
podobný osud i motýly. Budou promítnuty fotograﬁe toho nejzajímavějšího, co lze na toulkách přírodou Náchodska potkat.

E. Lotjanu, J. Doga: CIKÁNI JDOU DO NEBE
Východočeské divadlo Pardubice, Režie: Marián Pecko, j. h.
Hrají: Josef Vrána, Leopold Běhan j. h., Jiří Kalužný, Kristina Jelínková, Ladislav Špiner, Dagmar Novotná / LídaVlášková, Jan Hyhlík,
Martin Mňahončák, Kristína Šimegová j. h. / Barbora Dipoldová j. h., Josef Pejchal a další.
Vášnivá láska, lidská touha, hrdost a pýcha, to jsou hlavní komponenty strhující hudebně dramatické balady. Není to ovšem jenom příběh lásky zloděje koní Lujku Zobara a krásné cikánské dívky Rady, je to epos o romské duši, moudrosti a cestě, která je životním cílem. Inscenace je
divadelním přepisem slavného ﬁlmu režiséra a scenáristy Emila Lotjanu z roku 1976 s temperamentními melodiemi skladatele Jevgenije Dogy.
Je výjimečná nejen poetikou a atraktivním uhrančivým prostředím romského etnika, ale i nahlédnutím do romské ﬁlosoﬁe a životní moudrosti, tolik odlišné od světa moderní civilizace, ve kterém obvykle vítězí rozum nad city. Vír vášně, hudba a tanec, slzy neštěstí i štěstí, divoká nespoutaná energie i nostalgie po dávno minulé kráse, to všechno je balada o zloději koní Cikáni jdou do nebe.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí–pátek
8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ
v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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přivedly na náchodský zámek velké množství návštěvníků, kteří si mohli vybírat
z pestrého celodenního programu a doprovodných akcí. Již třetí ročník těchto
slavností, připravených pro Náchodské
i přespolní, prokázal jejich platné místo
mezi společenskými událostmi v Náchodě.
Letošních slavností se na pozvání starosty města ing. Oldřicha Čtvrtečky zúčastnila velvyslankyně Lotyšské republiky v Praze paní Argita Daudze (viz foto).
Reprezentovala zemi, jejíž součástí je bývalé Kuronské vévodství, místo, odkud
pocházel významný vlastník náchodského panství Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský. V držení rodiny Kuronských byla náchodská doména od roku
1792 do roku 1842. Dědičkou vévody Petra byla proslulá Kateřina Vilemína, kněžna Zaháňská, která zemřela před 170
lety. Na její počest zaznělo v náchodském
chrámu sv. Vavřince v den před slavnostmi Mozartovo Requiem, neboť jím tehdy
uctili Náchodští památku zemřelé, na čas
pochované v zámecké kapli.
Paní velvyslankyně byla slavnostně přijata na radnici starostou a členy rady, posléze si prohlédla zámek, zajela se podívat
i do českoskalického textilního muzea.
O tom, jak hodnotí svoji návštěvu Náchoda, vypovídá její dopis, adresovaný starostovi města.
Vážený pane Čtvrtečko,
ráda bych vyjádřila své poděkování
za pozvání na Náchodské Kuronské slavnosti, konané dne 5. září 2009 a za přijetí v tomto báječném městě. Návštěva
náchodské městské radnice a příležitost
seznámit se s oﬁciálními představiteli
města byla pro mne velmi cenná a zajímavá, přesvědčila mne, že uzší spolupráce
mezi Lotyšskou a Českou republikou by se
měla rozvíjet na různých úrovních.
Stále si připomínám velmi neobyčejné
historické a kulturní pouto mezi zámkem
Rundále a zámkem v Náchodě jako společ-

né minulosti Lotyšské a České republiky.
Bude to pro mne východiskem při jednání na úřadě starosty města Bauska a při
zahájení rozvoje bližší spolupráce mezi
Bauskou a Náchodem.
Velmi neobyčejným okamžikem pro
mne byla příležitost účastnit se přivítání vévody. Představení umělců během Kuronských slavností vytvořilo velmi realistickou atmosféru konce 18. století, když
Petr Biron, vévoda Kuronský, přijel do Náchoda. Také to byla výjimečná příležitost
navštívit zámek, dozvědět se více o životě a zvycích vévodovy rodiny a zjistit, jakým úsilím vedení zámku zachovává bohaté dědictví.
Pane Čtvrtečko, dovolte mi, abych Vám
velmi poděkovala a popřála vše nejlepší
vám, vaší manželce, představitelům města Náchod a jeho budoucnosti. Zvláště
také děkuji paní Věře Vlčkové, náchodské
radní, za její vysoce ceněný přínos.
Argita Daudze, velvyslankyně
Návštěva velvyslankyně Lotyšské republiky a kancléře velvyslanectví Edgara Bondarse dodala Náchodským Kuronským slavnostem významný mezinárodní
rozměr, který do Náchoda také kdysi přivedl sám Petr Biron, vévoda Kuronský se
svým dvorem. Představitelé Lotyšska přivezli jako dar kopii obrazu vévody Petra
Birona, jehož podobizna dosud na zámku
chyběla.
Velkolepý zámek Rundále, který Kuronským patřil, je skutečnou architektonickou perlou v Lotyšsku, na jeho rekonstrukci bylo vynaloženo obrovské úsilí.
Město Bauska leží v bezprostřední blízkosti tohoto sídla a je to velmi zajímavé
historické město s počtem obyvatel kolem
20 tisíc. Vzájemná spolupráce by byla přínosná pro obě historicky spřízněná města.
Náchodské Kuronské slavnosti 2009 skončily, přibližme si je alespoň fotograﬁemi!
Budeme se těšit na ty příští v roce 2010!
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 1. 9. 2009
Jednání rady města se
zúčastnilo osm radních,
jeden byl omluven.
Číselný popis u každé zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO-PROTIZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony města
8-0-0
RM souhlasila s ukončením nájemní
smlouvy uzavřené se společností Automaty Servis Selecta, s. r. o., výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď souvisí
s výrazně vyšší nabídkou jiného zájemce
za pronájem plochy pro umístění dvou nápojových automatů.
Dodávka vozidla
na svoz odpadu – 3,5 t
8-0-0
RM vzala na vědomí předložené informace o výzvě k předložení cenové nabídky na dodávku jednoho vozidla s nástavbou na svoz komunálního i separovaného
odpadu – 3,5 t. Dodávka je realizována
v rámci projektu „Třídění komunálních
odpadů v evropském městě Kudowa–Náchod“ (číslo PL.3.22/1.2.00/08.00618).
RM souhlasila s uzavřením kupní
smlouvy s ﬁrmou Simed, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem na nákup uvedeného vozidla a pověřila starostu města uzavřením kupní smlouvy.
Stavební úpravy ulic Železniční kolonie,
Na Terasách a Vodárenská
v Náchodě
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na zhotovení stavby „Stavební úpravy místních komunikací ul. Železniční
kolonie, ul. Na Terasách a ul. Vodárenská
v Náchodě – Veřejné osvětlení“ a uzavření smlouvy o dílo s ﬁrmou TELKABEL CR,
s. r. o., Náchod.
RM schválila výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, tj. schvaluje uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci
stavebních úprav místních komunikací (Železniční kolonie, Na Terasách, Vodárenská) s ﬁrmou M-SILNICE, a. s., Pardubice s tím, že stavba bude provedena
jako úprava stávajících komunikací a přilehlých chodníků s vjezdy na soukromé
pozemky, při zachování stávajících šířkových parametrů vozovek a chodníků a jejich stávajícího rozsahu – vše dle změny
07/2009.
Stavební úpravy Slunečné ulice
v Náchodě
8-0-0
RM schválila dodatek ke Smlouvě o dílo
na realizaci stavby „Stavební úpravy Slunečné ulice v Náchodě“ s tím, že se bude
realizovat stavba v menším rozsahu z důvodu nesouhlasu se stavbou od jednoho
z vlastníků pozemku pod částí této komunikace.

Náchodský zpravodaj
Digitalizace kina
Vesmír v Náchodě
8-0-0
RM vzala na vědomí předložení žádosti projektu „Kino Vesmír – Digitální
kino, Náchod“ do mimořádného grantu
na technický rozvoj a modernizaci české
kinematograﬁe – první vlnu tzv. velké digitalizace kina vyhlášené Státním fondem
České republiky pro podporu a rozvoj české kinematograﬁe.
ZUŠ – předložení projektu
do Operačního programu přeshraniční
spolupráce a další postup
8-0-0
RM souhlasila s předložením projektu,
který spočívá v umožnění přístupu k výuce ZUŠ J. Falty v Náchodě většímu počtu
českých a nově i polských žáků, ve zkvalitnění podmínek pro výuku a ve vybudování s tím související potřebné infrastruktury do Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR–PR na období 2007–2013 (OPPS ČR–PR 2007–2013)
a se zařazením rekonstrukce původní budovy do připravovaného výše zmíněného
projektu.
Polsko-český projekt
„Hrabství kladské na pozadí historie
regionu a střední Evropy“
8-0-0
RM souhlasila s podepsáním smlouvy na spoluﬁnancování projektu „Hrabství kladské na pozadí historie regionu
a střední Evropy“ v rámci výzvy Fondu
mikroprojektů Euro-regionu Glacensis
CÍL 3.
Obsahem projektu je vědecká konference
o historii výše zmíněné oblasti, které se
zúčastní přední historikové z Polské, České a Německé republiky. Výstupem projektu bude publikace sestavená z referátů upravených pro širší okruh zájemců
z řad veřejnosti a škol k doplnění znalostí o společné historii regionu. První den
konference, včetně slavnostního zahájení se uskuteční 15. října 2009 v Klodzku,
druhý den se účastníci přesunou do Náchoda, kde bude konference pokračovat,
včetně zakončení (více na str. 6).
Automatizovaný archivační systém
odboru dopravy MěÚ v Náchodě 8-0-0
RM schválila zadání realizace veřejné zakázky „Automatizovaný archivační
systém odboru dopravy MěÚ v Náchodě“
uchazeči, který se umístil ve výběrovém
řízení na prvním místě – ﬁ rma KASYS,
s. r. o., Plzeň.

Zastupitelstvo města 14. 9. 2009
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 25, později všech 27 zastupitelů.
Územní plán sídelního
útvaru Náchod
15-6-4
ZM schválilo zařazení lokality č. 23/5
a doplnění lokalit č.42/5, 43/5. 45/5, 46/5,
47/5,48/5, 49/5, do projednávání v rámci
pořízení změny č. 5 územního plánu.
Jedná se o pozemky: č. 42/5 (pozemek
v oblasti Kašparáku – z plochy technické
vybavenosti pro nízkopodlažní obytnou

zástavbu), 43/5 (pozemky v ulici Máchova navazující na pozemky zastavěné rodinnými domky z plochy zahrady a sadů
pro nízkopodlažní obytnou zástavbu),
45/5 (pozemky při hlavní komunikaci
v obci Lipí z plochy louky, pastviny, zeleně pro nízkopodlažní obytnou zástavbu), 46/5 (pozemek na Dobrošově z plochy
louky, pastviny, zeleně pro nízkopodlažní obytnou zástavbu), 47/5 (pozemek v ul.
Na Drážkách z plochy zahrada na nízkopodlažní obytnou zástavbu), 48/5 (pozemek na Pavlišově z plochy pole pro nízkopodlažní obytnou zástavbu) a 49/5
(pozemek v obci Lipí z plochy louky, pastviny pro nízkopodlažní obytnou zástavbu). Zařazení dvou lokalit zastupitelé zamítli.
15-6-4
ZM schválilo pořízení změny č. 9 územního plánu. Jedná se o pozemek č. parc.
1054 v lokalitě Pod Vyhlídkou. Podle platného územního plánu je pozemek pro využití zahrady mimo současně zastavěné
území a je požadována jeho změna pro
nízkopodlažní obytnou zástavbu. 19-3-4
ZM schválilo pořízení změny č. 10
územního plánu. Jedná se o samostatné
projednání změny územního plánu na pozemcích č. parc. 1057/14, 1057/15, 1057/16,
1057/17, 1057/18 a 1057/19, které jsou situovány v lokalitě Pod Vyhlídkou v části
nad současnými zahrádkami. Podle platného územního plánu jsou pozemky určeny částečně pro využití pro nízkopodlažní
obytnou zástavbu v zastavitelném území
a část pro louky, pastviny mimo současně zastavěné území.
19-2-5
ZM zamítlo vracení poplatků žadatelům za žádosti o pořízení změny územního plánu neschválené zastupitelstvem
města.
24-2-0
ZM schválilo zahájení prací na pořízení
nového územního plánu Náchoda. 26-0-0
Majetkoprávní úkony obce
ZM schválilo prodej pozemků v lokalitě hromadných garáží v ulici Pod Můstkem, na kterých nebyly v minulosti garáže postaveny (zřejmě z důvodu nutných
terénních úprav a vybudování opěrné zdi
a s tím spojených vyšších ﬁnančních výdajů), Místní organizaci Českého rybářského svazu.
25-0-1
ZM schválilo bezúplatné nabytí pozemků č. 337/7, č. 493/2, č. 2036/3 k. ú. Náchod
do vlastnictví města Náchoda. Jedná se
o pozemky Královéhradeckého kraje pod
městskými chodníky v ulicích Českoskalická, Kostelecká a Kollárova.
25-0-1
ZM schválilo prodej části pozemku
č. 1905/5 o výměře 38 m2 a části pozemku
č. 1905/1 o výměře 8 m2 v ulici Nové. Jde
o doplnění již schváleného prodeje.
26-0-0
ZM schválilo prodej stav. parcely č. 3163
v ulici Václavické do vlastnictví majitelů
řadové garáže umístěné na tomto pozemku. Kupující uhradí náklady spojené s převodem.
26-0-0

říjen 2009
ZM schválilo prodej bytové jednotky
č. 929/2 v ulici Němcové dle zásad prodeje bytů nájemníkovi, který využil nabídky k prodeji.
25-0-1
ZM schválilo prodej bytové jednotky
č. 727/7 v ulici Krámská dle výsledku výběrového řízení.
24-2-0
ZM schválilo darování původního historického koberce z obřadní síně budovy
radnice do vlastnictví Národního památkového ústavu – územní pracoviště Josefov. V darovací smlouvě bude podmínka,
že koberec bude vystaven v prostorách
Náchodského zámku.
25-0-1
Systém včasné intervence
– uzavření dodatku ke smlouvě 26-0-0
ZM schválilo uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o spolupráci obcí č. SVZ/1/07
v rámci realizace Systému včasné intervence.
Dodatek souvisí s uzavřením Servisní
smlouvy s ﬁrmou AutoCont CZ, a. s., k zajištění služeb pro aplikačně programové
vybavení systému včasné intervence. Servisní smlouva byla projednána se všemi
zúčastněnými městy, která jsou do systému zapojena. Navrhovaný dodatek řeší
způsob úhrady nákladů spojených s poskytováním servisních služeb, každé město se bude podílet jednou čtvrtinou.
Čerpání depozit
26-0-0
ZM schválilo použití 22,728 mil. Kč
na výstavbu kanalizací, stavební úpravy základní školy Plhov v rámci projektu Úspora energie na objektech města Náchoda a stavební úpravy Slunečné
a Blažkovy ulice v Náchodě.
ZUŠ – předložení do Operačního
programu přeshraniční
spolupráce
19-0-7
ZM schválilo v případě neschválení žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007–2013
(OPPS) použít na ﬁnancování stavebních
úprav a přístavby čp. 247, Tyršova ulice,
Náchod ﬁnanční prostředky z prodeje pivovaru, které jsou nyní uloženy na termínovaných vkladech.
ZM schválilo v případě schválení žádosti o dotaci z OPPS použít ﬁ nanční prostředky z prodeje pivovaru, které jsou
nyní uloženy na termínovaných vkladech, na krytí vlastních nákladů úprav
a přístavby budovy ZUŠ.
Materiál ze staveb
27-0-0
ZM schválilo pro Technické služby Náchod, s. r. o., možnost na vlastní náklady
ﬁrmy využít pro další vlastní ekonomické zhodnocení původní prvky chodníků
a komunikací před zahájením jejich rekonstrukce na základě dohody s investorem.
Návrh usnesení
kontrolního výboru
27-0-0
ZM schválilo úpravu podmínek stanovených pro výběr obyvatel v domech zvláštního určení Harmonie takto:
– jedná se o domy s nájemními byty pro

ZPRÁVY Z RADNICE
osoby nad 60 let a osoby se zdravotním
postižením, které požadují pečovatelskou
službu
– přidělení nájemního bytu v domě zvláštního určení schvaluje rada města na základě stanovených kritérií po projednání
a doporučení sociální komise jmenované
radou města prostřednictvím odboru sociálních služeb
– nájemní vztah obyvatel domů čp. 1810
a 1819, kteří mají uzavřenu nájemní
smlouvu před přijetím tohoto usnesení,
se řídí dříve uzavřenou nájemní smlouvou
– dva byty v přízemí jsou byty služební
pro potřebu zaměstnanců vykonávajících
pracovní činnost v těchto domech
ZM vzalo na vědomí zprávu, že po změně ředitele MěSSS Marie se podstatně
zlepšila péče o klienty tohoto zařízení.
ZM vzalo na vědomí provedené sjednocení skutečného charakteru užívání
u bytů v čp. 1819 se stavebně právním
stavem.
ZM uložilo radě města uložit odboru
správy majetku a ﬁ nancování ve spolupráci s ředitelem MěSSS Marie zpracovat
návrh nejefektivnějšího využití nebytových prostor Harmonie I a II včetně vyčlenění prostor pro ordinaci obvodního lékaře a chráněného bydlení pro imobilní
občany a tento návrh předložit radě města ke schválení v termínu do 31. 12. 2009.
ZM uložilo radě města uložit vedoucímu
odboru sociálních věcí a zdravotnictví aktualizovat komunitní plánování v oblasti
sociálních služeb dle vývoje potřeb a demograﬁckých trendů v termínu do 30. 6.
2010.

Rada města 15. 9. 2009
Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony města
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě s ﬁrmou ČEZ Distribuce, a. s. Dodatkem se ﬁrmě ČEZ pronajímají další pozemky, které nájemce již užívá např. pro umístění trafostanic. 8-0-0
RM souhlasila s převzetím stavby dělicího ostrůvku a přechodu pro chodce
na silnici I/33 v ul. Polská u Penny Marketu včetně dopravního značení do vlastnictví města Náchoda.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ-Distribuce, a. s.
Břemeno bude zřízeno v souvislosti s novým kabelovým vedením nízkého napětí
v ulici Na Rachtě (u koupaliště).
8-0-0
RM schválila Ubytovací řád pro městskou ubytovnu v Náchodě, Běloveská ul.
čp. 2013 s platností od 1. 10. 2009. 8-0-0
Žádost o bezúplatný převod movitého
majetku z nabídky Armády ČR
8-0-0
RM souhlasila s podáním žádosti o bezúplatný převod movitého majetku (hudební nástroje) z užívání Armády ČR do majetku obce k využití v ZUŠ J. Falty.

Nový obor ZUŠ
8-0-0
RM schválila zápis do Rejstříku škol
a školských zařízení o rozšíření výuky
v Základní umělecké škole J. Falty o literárně-dramatický obor s nejvyšším povoleným počtem 50 žáků s účinností od
1. 9. 2010.
Integrovaný plán rozvoje města 8-0-0
RM schválila projekt „Rekonstrukce
a modernizace domu v ul. Zelená čp. 19531955, Náchod“ předložený Společenstvím
pro dům čp. 1953, 1954 a 1955, Náchod,
ulice Zelená do 1. výzvy vyhlášené Městem Náchod pro oblast 5.2b Regenerace
bytových domů v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice“.
RM souhlasila s vydáním Potvrzení o výběru projektu. Toto potvrzení je dokladem
o tom, že projekt je zařazen do „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice“.
Projekt modernizace a rekonstrukce panelového domu spočívá zejména v rekonstrukci a modernizaci a zahrnuje úplné
zateplení obálky budovy včetně střechy
a nástaveb na střeše, výměnu výplní otvorů za hlukově a tepelně-technicky dokonalejší výrobky, rekonstrukci lodžií
včetně výměny zábradlí, rekonstrukci
vstupních stěn do domu apod.
Veřejné osvětlení v ul. Na Strži
v Náchodě – výběr zhotovitele
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na realizaci veřejného osvětlení v ulici Na Strži v Náchodě a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem na
1. místě – ﬁ rmou TELKABEL CR, s. r. o,
Náchod.
Náchod – Jizbice, splašková kanalizace
I. etapa – žádost o dotaci
8-0-0
RM schválila předložení projektu
do Operačního programu Životní prostředí ve 12. kole výzvy a uzavření Mandátní smlouvy se společností Dabona, s. r. o.,
Rychnov nad Kněžnou na komplexní zpracování žádosti o dotaci.
Předložení žádosti o dotaci
do Fondu mikroprojektů
8-0-0
RM schválila předložení projektu „Příjemné cestování Kladským pomezím“
do Fondu mikroprojektů Operačního
projektu přeshraniční spolupráce ČR–PL
2007–2013 Euroregionu Glacensis.
Projekt „Příjemné cestování Kladským
pomezím“ je zaměřen na zvýšení bezpečnosti provozu na cyklotrasách č. 22
a č. 4034. Město Náchod podporuje z důvodu neustálého zvyšování motoristické
dopravy rozvoj a výstavbu komunikací
s vyloučením motorového provozu. Stávající cyklotrasy a cyklostezky tvoří již
vcelku ucelenou dopravní síť a umožňují bezpečnější cyklistický provoz. Pro ještě větší bezpečnost cyklistů je však nutné doplnit některé z vytipovaných míst
cyklotras vodorovným a svislým dopravním značením.
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Náchodský zpravodaj

DEN PRO PRVODÁRCE

Kronika
V srpnu se narodili:

V srpnu byli oddáni:
1. 8.
Josef Pročko,
Lucie Bukáčková,
Vladimír Tejral,
Monika Rohlíčková,

na Transfuzní stanici v Náchodě
v pondělí dne 26. října 2009

Hejtmánkovice
Náchod
Hradec Králové
Náchod

8. 8.
David Kopecký,
Alena Ehrenbergerová,

Jilemnice
Náchod

22. 8.
Petr Řehounek,
Radka Křížová,
Jan Martinec,
Jitka Hrnčířová,

Náchod
Žernov
Dobruška
Dobruška

Justýna Obrdlíková
Justýna Prokopová
Eliška Suchánková
Adam Václav Havrda
Marek Hejzlar
Miguel Čisár
Bohumil Štěpánek
Lenka Vočadlová
Lukáš Zabadal
Lukáš Coufal
Ellen Elizabeth Stupková
Tereza Stehlíková
Adrian Gyurács
Tadeáš Petřina
Matěj Szajko
Tereza Váňová

Holčičí ráj
Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem, kteří zhlédli moji výstavu pod názvem „HOLČIČÍ RÁJ“. Dále bych ráda poděkovala vedoucí pečovatelské služby Mgr.
Petře Šafářové za umožnění výstavy, slečně Nikole Horváthové za zapůjčené ručně
pletené košíky, paní Libuši Škodové, která obohatila výstavku ručně vyšívanými
obrázky.

Veliký dík patří především mé rodině,
a mé kamarádce Janě Kubátové, kteří mě
velmi podpořili a pomohli mi s uskutečněním výstavy.
Věřím, že se opět společně setkáme na
vánoční výstavě, kterou pro vás a širokou
veřejnost připravuji.
Dana Ptáčková

Když končí léto…

na svět bývá provázen různými úskalími,
také odchod člověka ze světa není mnohdy jednoduchý a snadný. A my jsme ti průvodci našich klientů i v takových chvílích.
My jsme ti, kteří je doprovází určitou etapu jejich života, která někdy čítá i více než
10 let. Za takovou dobu vzniká vztah, který ovlivňuje obě zúčastněné strany. A to si
možná lidé neuvědomují, že nejen rodině,
ale i nám zemřel někdo blízký.
Když končí léto, bývá nám smutno…
Nám na Marii ale letošní slábnoucí sluníčko svítilo na mimořádnou událost.
Na naši provozní poradu přišel pan Burdych s kyticí růží. Přišel, aby každému
osobně poděkoval za péči o svou babičku, paní Marii Kaválkovou, která téměř
přesně na den zde s námi žila 11 let a začátkem letošního léta obklopena naší péčí
svůj život dožila. Setkání s panem Burdychem nás velmi mile překvapilo, zvláště,
když od odchodu paní Kaválkové již nějaký čas uplynul. Potěšilo nás ocenění, které
bylo velmi nezištné a mělo jediný upřímný cíl – poděkovat za dobro.
Když končí léto, bývá nám smutno…
Ale nás hřeje dobrý pocit, že minimálně
pro jednoho člověka neplatí úsloví: „Zatím, co zlo si pamatujeme po celý život,
dobro zapomínáme, jakmile se nám ho
dostalo.“ A tak i my děkujeme Vám, pane
Burdychu, za toto dobro.
Za kolektiv pracovníků Domova
pro seniory Mgr. Jaromír Vejrych,
ředitel MěSSS Marie

Když končí léto, býváme smutní. Když
končí život, zaplavuje nás smutek a žal.
Když končí život někoho nám velmi blízkého, může nás smutek a žal naprosto
ochromit. Pro nás, kteří pracujeme v domovech pro seniory, jsou setkání s těmito
událostmi častější než bývají jinde. Na veřejnosti je rozšířen názor, že si lidé, kteří
pracují v takových profesích, na smrt prostě zvyknou. Ale není to tak docela pravda. I nás zasahuje smrt našich klientů,
i my se s ní musíme vyrovnávat. Vždyť my
jsme ti, kteří s umírajícím člověkem tráví většinu času, nám svěřuje své bolesti
a útrapy. A podobně jako příchod člověka

Přijďte všichni, kdo jste dosud nedarovali krev a je Vám alespoň osmnáct let,
rozšířit řady dobrovolných dárců krve.
V současné době se projevuje nedostatek
krevních přípravků, a proto směřuje naše
prosba i k Vám. Věříme, že Vám není lhostejný osud vážně nemocných lidí a pomůžete. Přijďte na Transfuzní stanici v Náchodě mezi 6.00 a 9.00 hodinou. Ráno se
doporučuje jen lehká snídaně.
Bližší informace Vám podají zaměstnanci transfuzní stanice na tel. č.:
491 601 427. Na tomto čísle si můžete domluvit i jiný termín, pokud Vám právě
námi stanovený den nevyhovuje.
Všem, kteří přijdou, předem děkujeme
a prostřednictvím zaměstnanců transfuzní stanice si dovolujeme předat malý dárek.
Oblastní spolek
Českého červeného kříže v Náchodě

POZVÁNKA
Komise pro obřady a slavnosti (dříve
SPOZ) Městského úřadu v Náchodě a Místní odbor Společnosti přátel žehu v Náchodě Vás zvou na
VZPOMÍNKU NA ZESNULÉ,
která se koná v pondělí 2. listopadu 2009
v 15 hodin v nové obřadní síni ve Starém
Městě nad hřbitovem v Náchodě.
V programu vystoupí pěvecký sbor
Hron, zahraje obřadní hudba a promluví zástupce městského úřadu. Ani nebude chybět malá dechovka.
Přijďte se poklonit těm, kteří mezi námi
již nežijí. Přijďte zavzpomínat na své blízké a známé, jejichž ostatky spočinuly
na hřbitově pod korunami stromů, které
jim hrají hymnus věčné přírody.
Na vaši účast se těší účinkující a pořadatelé.
Josef Jeništa

Poděkování
Děkuji všem členkám současným i bývalým, příznivcům naší ZO ŠŽ, Náchod za
ﬁnanční příspěvek ve výši 3800 Kč, šest
ks nových froté ručníků, věcné dary i zasílání SMS zpráv na pomoc postiženým
při letošních záplavách v obcích Jeseníky
nad Odrou, Šenov a Životice u Nového Jičína. Dále pak posíláme, po zkušenostech
ze záplav v roce 2002, přímo rodině Václavíkových se čtyřmi dětmi z obce Polom ﬁnanční částku 600 Kč (v roce 2002 to byla
holčička ze Zálezlic Andrejka, která se narodila v době záplav).
Děkuje Miloslava Hůlková – předsedkyně
ZO ČSŽ a členka ORŽ Náchod

říjen 2009

INFORMACE

Jaký bude školní rok 2009/10
V minulém školním roce jsme kromě vzdělávání se ve školních
lavicích zažili mnoho nevšedních a nezapomenutelných zážitků. Zúčastnili jsme se mnoha zajímavých akcí, většinou společně se stacionářem Cesta, s nímž úzce spolupracujeme. Nejvíce
vzpomínáme na akce Krakonošův trojboj (odkud jsme si přivezli
cenné kovy – čokoládové medaile), Pohádkový les, karneval, Den
Země, Den dětí, koncerty na gymnáziu v Náchodě, výlet do ZOO
v Praze, sportovní soutěže atd. Nacvičili jsme pohádku Polámal
se mraveneček a scénický tanec s názvem Pohádkový les. S oběma projekty jsme několikrát úspěšně vystupovali a se scénickým tancem i na festivalu v Semilech. Využili jsme také možnost
prohlédnout si základnu Sboru dobrovolných hasičů v Náchodě.
Když jsme seděli v hasičském autě oblečeni do zásahových obleků s helmou na hlavě, připadali jsme si jako skuteční hasiči. Premiérou pro nás všechny byl výlet do Prahy. Vyzkoušeli jsme si
jízdu metrem i autobusem. Někteří z nás se vyšplhali i na novou
rozhlednu v ZOO, odkud byl opravdu nádherný výhled na Prahu.
Školní rok jsme zakončili sportovním odpolednem, kdy naše statečné rodinné týmy při plnění úkolů neodradil ani fakt, že jim
chvílemi déšť smáčel vlasy. Po závěrečném předání drobných
cen a diplomů jsme všichni dostali vysvědčení a šerpu jako důkaz našeho úsilí při všech činnostech ve škole i při reprezento-

vání školy v rámci mimoškolních aktivit. O tom, že i tato zatím
poslední akce byla zdařilá, svědčil úsměv na tvářích všech zúčastněných a fakt, že nikdo domů příliš nespěchal.
A co nám přinese nového tento školní rok …? Kdo ví.
My víme jedno: že už se na všechno moc těšíme.
žáci V. třídy ZŠ J. Zemana
tř. uč. L. Renfusová a as. ped. L. Bihariová

Zapad’ den

6 NaChodníku

Dvakrát v měsíci září, sedmého a osmnáctého, zněla nad náchodským hřbitovem skautská večerka a sklonily se oddílové prapory na rozloučenou se Zdeňkem
Dopitou, skautským vůdcem prvního oddílu JUNÁKA a Jiřím Jansou, dlouholetým
vůdcem třetího oddílu, oddílu s duchovní výchovou, myšleno výchovou křesťanskou.
Zdeněk Dopita, plhovský rodák, se narodil v roce 1935 a skautské mládí prožil
jako vlče a junák, stejně jako Jirka Jansa o dva roky starší, v poválečných letech, než komunistický režim činnost Junáka zakázal. Na jaře 1968 stanuli v čele znovu se rodících skautských
oddílů. Oba, navenek tak odlišné osobnosti, spojené oddaností
skautským ideálům, se zasloužili o přežití náchodského skautingu po dalších dvacet let. Když jsme se koncem listopadu 1989
znovu sešli, abychom činnost Junáka obnovili, byli to oba jmenovaní, kteří se spolu s dalšími zasloužili o obnovu organizace,
vychovali své nástupce a nepřestali jim po řadu let aktivně pomáhat. V době zákazu činnosti skautské organizace, každý svým
způsobem, se účastnili společenské práce, kterou režim toleroval. Zdeněk Dopita po řadu let vedl Loutkovou scénu při NKS, Jirka Jansa vypomáhal v pastorační činnosti náchodského děkanského úřadu. Zdeněk byl iniciátorem a vůdčí osobností Sdružení
přátel Junáka a oddílu oldskautů, vydával až do současné doby
časopis TAM TAM, kde informoval o dění v náchodském středisku, skautingu v okolních městech, českém a světovém skautingu. Udržoval zejména písemný kontakt s výraznými osobnostmi českého skautingu, s těmi, kterým záleželo na tom, aby si
český skauting udržel svou tradiční a osobitou tvář oproštěnou
od módních a populistických vlivů, vytvářel systematicky svůj
archiv náchodského skautingu. Oba, Zdeněk i Jirka, osobnosti
s přirozenou inteligencí a schopností organizovat a vychovávat
děti, učit a vést vlastním příkladem, se po celý svůj skautský život snažili, aby se náchodský skauting nevzdaloval mravním
a morálním zásadám českého a světového skautingu tak, jak jej
sami od dětství prožívali. Skautem jednou, skautem vždycky!
Zapad’ den, slunka svit vymizel z údolí, z temen hor. Odpočiň každý, kdo’s boží tvor! Nezapomeneme.
Jindřich Bradna

Náchodská šansonová kapela se vydává do Prahy
Kapela, která v roce 2008, tedy pouhé dva roky po svém vzniku, převzala ocenění „Objev roku 2007“ udělené Kulturní a sportovní nadací města Náchoda, na samém sklonku loňského roku
vydala debutové album Bar Babylon, v náchodském Městském
divadle tuto desku pokřtila spolu se sedmi kmotry, v čele s jazzmankou Janou Koubkovou, se letos v říjnu zúčastní 5. ročníku Festivalu autorského šansonu, v pražském Švandově divadle. Pozvání na festival bylo o to překvapivější, že pořadatelé si
„NáChodníky“ našli přes internet. Na základě poslechu ukázek
usoudili, že se směle mohou postavit vedle zpěvačky Marcely
Březinové, Ester Kočičkové či originálního dua Two voices a dalších. Další z pražských úspěchů je pak semiﬁnálová účast kapely v 1. ročníku textařské soutěže „Balbínova poetická písnička“.
Ze 117 přihlášených muzikantů a těles odborná porota, složená
z vynikajících hudebníků a textařů (Jiří Dědeček, Ivan Hlas, Michael Janík, Slávek Janoušek, Oskar Petr, Norbi Kovács, Honza
Ponocný a Luboš Pospíšil), vybrala mezi
dvaatřicítku semifinalistů také dva příběhy Milana Poutníka
a Pavla Bělobrádka.
Kapela je představí
„live“ přímo v Balbínově poetické hospůdce v Praze, v rámci
jednoho ze čtyř semiﬁ nálových večerů
6. 12. 2009.
Zatím jediným plánovaným koncertem,
v blízkosti působiště
kapely, je recitál Křižovatky osudů, který proběhne 20. října
v galerii Pod Žebrovkou na zámku v Novém Městě nad Metují.
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Setkání historiků v Náchodě
V pátek 16. října 2009 přivítá město
Náchod účastníky polsko-české vědecké konference na téma Hrabství kladské
na základě historie regionu a střední Evropy. Renomovaní čeští a polští historici
přijedou na druhý den setkání z polského okresního města Kladsko, kde ve čtvrtek 15. října 2009 bude slavnostní zahájení. Iniciátorem a hlavním organizátorem
je okres Klodzko, který si v letošním roce
2009 připomíná 550 let povýšení oblasti

Kladska na Hrabství Kladské českým králem Jiříkem z Poděbrad v roce 1459. Zájemci z řad veřejnosti jsou zváni do přednáškového sálu Městského divadla dr. Josefa
Čížka v Náchodě. Zahájení bude v 10.00
hodin.
Toto setkání je součástí polsko-českého
projektu, který je spoluﬁnancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Vydání souboru skládaček
48 výletů za poznáváním Kladského Pomezí
Svaz cestovního ruchu Branka, o. p. s.,
vydal šest souborů „skládaček“, každý
s osmi doporučenými výlety (pro pěší,
cyklisty i automobilisty), celkem 48 výletů za poznáním Kladského pomezí. Šesti
výchozími městy jsou Náchod, Nové Město n. Met., Police n. Met., Teplice n. Met.
s Adršpachem, Úpice a Chudoba (Kudowa
Zdrój). Z Náchoda se pěším vedle prohlídky zámku doporučují procházky z Bělovse po hranici k Bavorce, po bojišti války
z roku 1866, po pohraničních opevně-

ních z konce 30. let a podél Metuje do Pekla. Cyklistům se nabízejí okruhy Boženy
Němcové a T. G. Masaryka, případně jízda
do Orlických hor. Automobilistům autoři
navrhují zajet si do Dvora Králové do ZOO
na africké safari, nebo poznat zajímavosti a památky města Kladska. Projekt byl
spoluﬁnancován Evropským fondem pro
regionální rozvoj (prostřednictvím Euroregionu Glacensis). Skládačky jsou k dispozici v informačních centrech uvedených měst.

Obřadní síň náchodské radnice
má nový koberec na dalších sto let
Koncem srpna byl položen v obřadní
síni náchodské radnice nový koberec. Repliku původního koberce zhotovila Moravská gobelínová manufaktura, spol.
s r. o., z Valašského Meziříčí. Její ředitel
pan Jan T. Strýček, akademický malíř, byl
osobně předání přítomen. Dle jeho slov
byly práce na zhotovení repliky zahájeny 3. prosince 2008. Rozměry koberce jsou
5 x 5 metrů a váží téměř 150 kg.
Původní koberec v obřadní síni, která
ve své době sloužila k zasedání městského zastupitelstva, byl zhotoven na zakázku u příležitosti návštěvy prezidenta T. G.
Masaryka v roce 1926. Jeho výrobu spon-

zorovali místní továrníci a cena zhotovení tehdy představovala 1500 korun.
Zhotovení současné repliky bylo schváleno zastupitelstvem města v rámci rozpočtu na letošní rok a náklady činí přibližně 560 tis. Kč. „Rozhodnutí osvíceného
zastupitelstva o zachování jeho podoby
považuji za dar budoucím generacím,“
uvedla při předávání koberce místostarostka ing. Pavla Maršíková.
Koberec, který se dožil 83 let, bude předán Národnímu památkovému ústavu
– územnímu odbornému pracovišti Josefov a své umístění najde s největší pravděpodobností na náchodském zámku.

Říjnová výročí
Výročí vzniku samostatného státu
Čechů a Slováků je letos „nekulaté“,
přesto si můžeme připomenout, že
před 91 lety se aktem vzniku republiky Slováci vymanili z uherské nadvlády, která trvala vlastně od konce
Velkomoravské říše, tedy tisíc let, Čechům se vrátila možnost rozhodovat
sami o sobě po třech stoletích. Dnem
1. října 1899 zahájilo svou činnost
„c. k. okresní hejtmanství v Náchodě
a sice v domě č. 65 na náměstí v Náchodě, kam tím dnem počínaje veškerá politická podání toho nového okresu se týkající zasílati dlužno“. Do té
doby patřil Náchod s okolím do okresu novoměstského. Před šedesáti lety,
30. října 1949 byl odhalen památník
obětem holocaustu na novém židovském hřbitově v Náchodě. Ten je bohužel už řadu let nepřístupný.
Na 7. říjen připadá 145. výročí narození spisovatele a sběratele folkloru
Josefa Štefana Kubína. Nás tu zajímá zejména jeho úsilí o zaznamenání lidových vyprávění a písní z vesnic českého koutku Kladska, tedy obcí
nedaleko Náchoda, kde na počátku 20.
století ještě běžně zněla čeština. O třicet let mladší byl Karel Plicka, který se rovněž zabýval folklorem. Učil
kdysi i v Úpici a Novém Městě. Narodil se 14. října 1894. V témž roce zemřel (1. 10.) červenokostelecký rodák,
malíř zejména chrámových obrazů
Gustav Vacek. Nejznámějším zůstává jeho dívčí portrét, pravděpodobně
zobrazující mladičkou Boženu Němcovou, s níž se v době jejího nedlouhého pobytu v Červeném Kostelci patrně
znal. Před 60 léty, 27. října 1949 zemřel básník František Halas, s nímž
se mohli Náchodští setkat v Beránku
při besedách 16. listopadu 1935 a 24.
října 1936. Již patnáct let uplyne 27.
října od úmrtí pana učitele Josefa Štoka, významného spolutvůrce zdejšího kulturního života. Byl jak dobrý
hudebník, tak i zpěvák, řídil chrámovou hudbu i zpěv. To spolu s jeho náboženským přesvědčením bylo důvodem, proč mu komunistický režim
zakázal vykonávat učitelské povolání.
Dlouhá léta také věrně zpíval v pěveckém sboru Hron.
Našim marxistům můžeme připomenout, že se před 130 lety narodili dva
„vůdci proletariátu“, které Lenin označil za sloupy režimu a své pokračovatele: 26. října 1879 Lev Trockij a 21.
prosince téhož roku Josef Stalin (ale
některé prameny uvádějí rok předchozí). Protože „jménem lidu“ nemohou
vládnout dva, Stalin Trockého nejdříve
„odsunul“ a potom nechal zlikvidovat,
podobně jako celou plejádu vůdců říjnové revoluce.
(AF)

říjen 2009

Z HISTORIE

Náchodské hostince, hotely a vinárny
9. Plhov

D

nes zamíříme Plhovskou ulicí či třídou na staré plhovské
náměstí a ještě kousek dál. Z původní zástavby tam zůstalo pramálo a stejně tak z pohostinských podniků, jichž
bývalo víc, než zde můžeme zmínit. Již od konce 19. století byl
Plhov převážně dělnický a politicky levicově orientovaný, což se
jednoznačně, jak uvidíme, odráželo i ve společenském životě pohostinství. Nejblíže městu, v inzerátech označován jako u nádraží, stál ve směru na Plhov na levé straně ulice hostinec U Karla
IV., nazývaný však podle svého majitele mnohem častěji U Kuklů. Klientela převážně dělnická, dokonce zde byla v roce 1921
ustavena náchodská organizace KSČ. Součástí hospody byl víceúčelový sál, prvotně zamýšlený jako divadelní. A skutečně zde
hrávali sociálně demokratičtí ochotníci, jeviště s oponou můžeme vidět na obrázku. V létě se ale sál pravidelně měnil na turistickou noclehárnu, v zimě naopak občas na tělocvičnu DTJ, ale to
si prý cvičenci museli nejprve přinést z domu dřevo a uhlí na zátop. A ještě jedna zajímavost. V domě se v roce 1925 narodil známý dramatik a scénárista (např. Starci na chmelu) Vratislav Blažek, který tak moc spěchal na svět, že ho maminka povila přímo
na schodišti mezi patry. Dnem 14. 11. 1936 ve stejných prostorách zahájil restauratér A. Kaválek provoz společenského tanečního restauračního podniku Reduta. Otevřeno denně, plzeňský
prazdroj a náchodský ležák, jako speciality bulharský vinný restaurant a orientální kuchyně. A především každou neděli a svátek odpolední čaje, nádherné světelné efekty a jazz Čeňka Bittnera. Proslulá Reduta byla prvním náchodským moderním nočním
podnikem i s diskretní dámskou obsluhou.
Téměř naproti na druhém břehu Radechovky, která tenkrát
ještě přetnuta četnými mostky tekla volně ulicí, se dělníci plhovských textilek scházeli U Terčů, domovském sídle náchodské sociální demokracie, někdy nazývaném Dělnický dům. Odsud prý
také řídil stávky dělníků stávkový výbor. Hostinský Adolf Kosař
nabízel levnou domácí kuchyni, samozřejmě dobře vyleželé pivo
U Terčů (stav před demolicí)

i přírodní vína v originálních lahvích. V sále se konávaly dělnické plesy, někdy hrálo divadlo, kolem roku 1913 načas i kino. V letech 1921–1931 zde sídlila redakce tiskového orgánu místních
sociálních demokratů Podkrkonošských rozhledů. Po roce 1948
byla hospoda zrušena a objekt přeměněn na Závodní klub ROH
Teplárny Náchod, v šedesátých letech byl zbořen.
Dlouholetou nepřetržitou tradici má na plhovském náměstí
hostinec U Barešů, původně však U Houšťků. Nové jméno získal až po první světové válce, kdy ho koupil Jan Bareš, jehož potomkům se vrátil v restituci po sametové revoluci. Ve velkém
divadelním sále, patřícím původně k hostinci, hrával svá četná
a oblíbená představení divadelní soubor plhovských ochotníků
TYL. Po něm se později ujal název Tylovo divadlo, které v době
dlouhodobé rekonstrukce Beránku sloužilo jako hlavní náchodská divadelní a koncertní scéna. Dnes je sál prodán, ale hostinský provoz pokračuje.
V prosinci 1913 byl na plhovském náměstí otevřen výstavný
Hotel Vlček. Jakoby sem ani nepatřil. Měl 24 hostinských pokojů,
ústřední topení a osm vlastních garáží, využívali ho především
přespolní a turisté. V přízemí byla restaurace a ta vyhovovala vkusu místních obyvatel, kteří se zde scházeli na pivo, karty a kulečník. Hotel byl zlikvidován při plošné demolici Plhova
v sedmdesátých letech 20. století.
Svoji cestu zakončíme na koupališti Jiráskova kraje, jehož
součástí byla od roku otevření 1935 také restaurace. Přestože
v první řadě byla určena pro návštěvníky koupaliště a v letní sezóně zde byl velký provoz, vždy byla, stejně jako dnes, otevřena
celoročně. Na obrázku vidíme hosty u stolků na terase. Za druhé
světové války byla restaurace jednou z posledních, kde mohla při
pravidelných sobotních tanečních večerech s jazzem Čeňka Bittnera tančit židovská mládež. Po určité pauze, kdy bylo koupaliště uzavřeno, slouží restaurace Náchoďanům i dnes.
Mgr. Lydia Baštecká

Turistická noclehárna v restauraci U Kuklů

U Barešů
Koupaliště Jiráskova kraje s restaurací

7

8

INFORMACE

Náchodský zpravodaj

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
Město Náchod bylo úspěšné v získání ﬁnanční podpory z Operačního
programu přeshraniční spolupráce 2007–2013 ČR–PR pro realizaci
mikroprojektů.

„Internetová prezentace evropského
města Náchod–Kudowa Zdroj“ a „Hrabství Kladské na pozadí historie regionu
a střední Evropy“ jsou dva projekty, které uspěly ve výběrovém řízení o získání
ﬁnanční dotace z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Oba
projekty zpracoval odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu města Náchoda.
Cílem prvního projektu je přilákat
do Náchoda co nejvíce domácích a zahraničních turistů. Jeho hlavní aktivitou je
vytvoření plně sférických panoramatických fotograﬁí nejzajímavějších míst
v Náchodě, Chudobě a jejich okolí v inter-

aktivní elektronické verzi k internetové
prezentaci, která bude postupně spouštěna na webových stránkách města.
Druhý projekt je součástí mezinárodních oslav výročí 550 let Hrabství Kladského s návazností na dějiny našeho státu. Obsahem je dvoudenní česko-polská
vědecká konference v Náchodě a vydání
česko-polské publikace, kterou přivítají
nejen historikové, ale také zájemci o místní historii z řad veřejnosti.
Finanční rozpočet obou projektů představuje částku 538 432 Kč. Dotace z prostředků ERDF je ve výši 457 686 Kč.
Projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Město Náchod realizuje veřejnou zakázku
„Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit
v Královéhradeckém kraji“

Město Náchod se zúčastnilo otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Podpora sociální
integrace příslušníků romských lokalit“
a to její dílčí částí „Sociální integrace
a rovné příležitosti“.
Na realizaci projektu získal Královéhradecký kraj ﬁnanční podporu z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR.
Dne 30. 6. 2009 byla uzavřena mezi
městem Náchod a Královéhradeckým
krajem „Smlouva o zajištění terénní práce. Předmětem této smlouvy je začlenění obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji do společnosti a na trh
práce, a to formou zajištění potřebných
terénních služeb.
Doba poskytování služeb dle smlouvy
je od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2010.
Účelem dotace z veřejné zakázky je
podpora zajištění terénní sociální prá-

ce s cílem napomoci obyvatelům vyloučených lokalit plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života
společnosti. Terénní sociální práce pomáhá např. při jednání na úřadech, vyřizování záležitostí, vedení domácnosti, hospodaření s rozpočtem, doprovodem dětí
do školy apod.
Cílem služby je osoby ohrožené sociálním vyloučením vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.
Veškeré náklady budou ﬁ nancovány
z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, projekt
č. CZ.1.04/3.2.00/15.00002.
Informace o veřejné zakázce budou
zveřejňovány na webových stránkách
www.mestonachod.cz.
Bližší informace podá Mgr. Hana Mílová,
vedoucí odboru kanceláře tajemníka, telefonní linka 491 405 450, Email: hana.milova@mestonachod.cz.

Prosba
– Státní okresní archiv Náchod připravuje ke 20. výročí událostí
17. listopadu 1989 a sametové revoluce vydání sborníku dokumentů z tehdejšího dění
v Náchodě a okolí, případně v náchodském okrese. Prosíme všechny, kdo vlastní jakékoli písemné nebo obrazové dokumenty z listopadu a prosince 1989 a celého roku
1990, aby je pro tento účel zapůjčili. Mohou to být ručně psané nebo tištěné letáky,
plakáty, pozvánky, výzvy a prohlášení, dopisy, různé zápisy a záznamy (úřední i neúřední, třeba i koncepty), fotograﬁe a další podobné materiály dokumentující vznik
nové svobodné společnosti i reakce dožívající totalitní struktury. Po naskenování vše
v pořádku vrátíme. Tel. kontakt do archivu: 491 428 294 nebo 605 226 065. Adresa:
Státní okresní archiv, Dobenínská 96, 547 01 Náchod. Předem děkuji!
L. Baštecká

Město Náchod prodá
obálkovou metodou
volné bytové jednotky
Kostelecká 1829, jednotka č. 5 1+1,
výměra 47,30 m2
Vyvolávací základní cena
600 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech
1. a 8. 10. 2009 vždy v 9.00 hod.
Kostelecká 1828, jednotka č. 18,
3+1, výměra 82,50 m2
Vyvolávací základní cena
600 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech
1. a 8. 10. 2009 vždy v 9.30 hod.
Němcové 656, jednotka č. 656/4,
2+1, výměra 71,79 m2
Vyvolávací základní
cena 1 200 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech
1. a 8. 10. 2009 vždy v 10.00 hod.
Pražská 1313, jednotka č. 1313/3,
3+1, I. kat., výměra 72,10 m2
Vyvolávací základní cena
1 200 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech
1. a 8. 10. 2009 vždy v 10.30 hod.
Pražská 1550, jednotka č. 1550/15,
3+1, I. kat., výměra 63,40 m2
Vyvolávací základní cena
1 000 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech
1. a 8. 10. 2009 vždy v 11.00 hod.
Nabídky v uzavřené obálce
označené v levém hor. rohu
nápisem:
Výběrové řízení – byt 1829/5
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 1828/18
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 656/4
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 1313/3
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 1550/15
– neotvírat
adresovat na MěÚ Náchod,
Odbor správy majetku a ﬁnancování.
Uzávěrka přihlášek
9. 10. 2009
ve 13.00 hod.
Informace na tel.
491 405 233, 491 405 237 a
https://www.mestonachod.cz/mu/uredni_deska/udeska.asp?id=1376
Prodej pouze prvnímu v pořadí
– při jeho odstoupení se řízení ruší
a opakuje.

říjen 2009

INFORMACE

Ukončení stavebních prací na budově polikliniky
Město Náchod po necelém roce stavebních prací dne 3. 9. 2009
slavnostně otevřelo zrekonstruovanou budovu polikliniky, Němcové 738, Náchod. Při komplexní rekonstrukci byly realizovány
jak práce vedoucí k zateplení vnějšího obvodového pláště budovy, tak i stavební práce v interiérech budovy a jejím bezprostředním okolí. Budova polikliniky, která byla vystavěna jako administrativní budova OV KSČ v 70.–80. letech 20. století a v 90.
letech prošla pouze dispozičními úpravami, tak deﬁnitivně získala podobu moderního zdravotnického zařízení, které již znovu
slouží občanům. V současné době ještě probíhají stavební práce
ve 4. nadzemním podlaží budovy, které Město Náchod dlouhodobě pronajalo společnosti VISUS, spol. s r. o., z Police nad Metu-

jí, která bude v uvedených prostorách provozovat oční kliniku.
Veškeré probíhající stavební úpravy ve 4. nadzemním podlaží
hradí společnost VISUS, spol. s r. o., z vlastních zdrojů, stavební
práce by měly být dokončeny v říjnu 2009.
Rekonstrukce budovy polikliniky probíhala jako několik samostatně oddělených stavebních akcí. V rámci projektu „Úspora
energie na objektech Města Náchoda“ došlo ke komplexnímu zateplení budovy, stavební práce na interiérech budovy probíhaly
v rámci projektu „Poliklinika Náchod – vnitřní stavební úpravy
v rámci akce Město Náchod – rekonstrukce polikliniky“.

Ukončení stavebních úprav na budově polikliniky v projektu
„Úspora energie na objektech Města Náchoda“
Město Náchod zažádalo v roce 2007 v rámci 1. výzvy na realizaci úspor energie o ﬁnanční podporu ze Státního fondu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úspora energie na objektech Města Náchoda“.
V rámci projektu probíhaly zateplovací práce na budově polikliniky, provedeno bylo komplexní venkovní opláštění budovy
včetně rekonstrukce střešního pláště a stále probíhají stavební
práce na objektech ZŠ Plhov. Realizace projektu byla zahájena
společností Průmstav Náchod, s. r. o., dne 15. září 2008.
V rámci projektu bylo na budově polikliniky proﬁnancováno téměř 24 mil. Kč. Výše poskytované ﬁnanční podpory činí

85 % celkových způsobilých výdajů z Fondu soudržnosti Evropské unie a 5 % celkových způsobilých výdajů ze Státního fondu
životního prostředí.
Na úspěšném ukončení projektu k realizaci úspor energie se
na budově polikliniky kromě generálního dodavatele stavebních
prací, společnosti Průmstav Náchod, s. r. o., podílela jako technický dozor paní Radomíra Martinová, Červený Kostelec, autorský dozor prováděla společnost Proxion, s. r. o., Náchod a činnost
koordinátora bezpečnosti práce zajišťovala společnost Manifold
Group, s. r. o., Plzeň.

Ukončení stavebních úprav na budově polikliniky v projektu
„Poliklinika Náchod – vnitřní stavební úpravy v rámci akce Město Náchod
– rekonstrukce polikliniky“
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Stavební úpravy na interiérech budovy polikliniky začaly dne
18. 12. 2008. V rámci stavebních prací došlo k drobným dispozičním úpravám členění budovy (ordinací a čekáren), stavebními úpravami prošla sociální zařízení, došlo ke kompletní rekonstrukci topení, zdravotní techniky, klimatizace, zabezpečovací
a požární techniky, elektroinstalace atd. Stavebně byly provedeny opravy vnitřních omítek, obkladů a dlažeb, nátěry, malby
a povlakové podlahové krytiny. Celkové náklady na rekonstrukci
Společnost Delta Velké Poříčí kromě stavebních prací na interiérech budovy ve výše uvedeném projektu prováděla také stavební úpravy a dostavbu 1. nadzemního podlaží v budově polikliniky – tzv. „rampy“ v celkové hodnotě 2,1 mil. Kč. V upraveném
prostoru je umístěna ortodontická ordinace.
Kromě rekonstrukce a stavebních úprav budovy polikliniky
prošlo stavebními úpravami také parkoviště a obslužné plochy
přiléhající nejen k budově polikliniky, ale také Městského úřadu
Náchod. Práce na úpravě parkoviště a obslužných ploch probíhaly v červenci a srpnu letošního roku. Provedenými úpravami došlo k navýšení počtu parkovacích stání na 76, což je o deset více,
než byl původní stav. Stavební práce na projektu provedla společnost COLAS CZ, a. s., celkové náklady akce byly 4,72 mil. Kč,
výhradním investorem prací bylo Město Náchod.

vnitřních prostor byly necelých 27 mil. Kč. V roce 2009 byla Poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky na akci „Poliklinika Náchod – vnitřní stavební úpravy v rámci akce Město
Náchod – rekonstrukce polikliniky“ schválena dotace ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR
ve výši 5 mil. Kč.
Dodavatelem veškerých stavebních prací byla společnost Delta Velké Poříčí, s. r. o., technický dozor zajišťovala paní Radomíra Martinová, Červený Kostelec, autorský dozor společnost Proxion s. r. o., Náchod a činnost koordinátora bezpečnosti práce
společnost Manifold Group s. r. o., Plzeň.
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Město Náchod
Masarykovo náměstí 40

Zhodnocení 1. výzvy pro podporovanou aktivitu 5.2b Regenerace
bytových domů vyhlášené Městem Náchod k podávání žádostí
o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
Náchoda – problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny)
První časově omezená výzva pro podporovanou aktivitu 5.2b byla vyhlášena
dne 27. července 2009 a ukončena dne
7. září 2009.
Manažerce IPRM zóny byla doručena
jedna projektová žádost.
Žadatel – Společenství pro dům č. p.
1953, č. p. 1954 a č. p. 1955, Náchod, ulice Zelená ve svém projektu „Modernizace a rekonstrukce domu v ul. Zelená 1953
–1955, Náchod“ řeší zateplení obvodového pláště domu, odstranění statických
poruch a vad obvodového pláště, rekonstrukci lodžií včetně výměny zábradlí a rekonstrukci technického vybavení
domu. Celkové náklady projektu uvedené v žádosti jsou ve výši cca 20,7 mil. Kč,
z toho způsobilé ve výši cca 20 mil. Kč, požadovaná dotace je přibližně 12 mil. Kč.
Realizace projektu bude probíhat v letech
2009 a 2010.
Výběrová komise předloženému projektu přidělila body dle kritérií uvedených
ve výzvě, projekt získal 76 ze 100 mož-

POZVÁNK A
na veřejné projednání

ných. Minimální požadovaný počet bodů
byl stanoven na 70. Řídicí výbor IPRM
zóny na svém jednání dne 9. 9. 2009 předložený projekt schválil, následně byl projekt schválen i na schůzi rady města konané dne 15. 9. 2009.
Projekt „Modernizace a rekonstrukce
domu v ul. Zelená 1953–1955, Náchod“
obdržel od Města Náchod Potvrzení o výběru projektu a byl dále žadatelem předložen k dalšímu posouzení na pobočku
Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS
II Severovýchod, Hradec Králové. Projekty
v podporované aktivitě 5.2b, realizované
v rámci IPRM zóny předloženého do Integrovaného operačního programu, budou
spoluﬁnancovány z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a ze státního rozpočtu.
Vyhlášení příští výzvy pro oblast podpory 5.2b Regenerace bytových domů plánuje Město Náchod na přelom roku.

k návrhu územní studie revitalizace
území vymezeného v Integrovaném
plánu města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice

které se bude konat
12. 10. 2009
od 15.30 hodin
v 1. patře budovy radnice,
v zasedací místnosti č. 5,
Masarykovo náměstí 40

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

Stední odborná škola
a Stední odborné uilišt,

Tady pracujeme,
tady počítejte s naší podporou
„Jsme významnou společností skupiny SaarGummi, která má své
závody nejen ve více evropských zemích, ale také v USA, Brazílii, Číně,
Indii a dalších státech. Je pro nás však velmi důležité, abychom prostřednictvím podpory prospěšných aktivit dali najevo příslušnost
ke konkrétnímu regionu a místu, kde se naše jednotlivé závody nacházejí,“ říká ředitel společnosti Saar Gummi Czech ing. Jan Tichý.
Dodáváme těsnicí proﬁ ly a lisovanou technickou pryž pro
automobilový průmysl, a tak se ekonomická recese nevyhnula
ani nám. Z původních 600 zaměstnanců byl jejich počet na počátku letošního roku redukován na 400 lidí. Podařilo se získat
nové dlouhodobé zakázky a nyní v SGC pracuje plných 500 zaměstnanců. Dalších min. 100 lidí pro nás pracuje v dodavatelských ﬁrmách z našeho regionu. Naši zaměstnanci mohou počítat s řadou sociálních výhod: příplatek formou stravenek 70 Kč
na oběd, po odpracování devíti měsíců se životním pojištěním
včetně pravidelného ročního vkladu 10–15 000 Kč, po odpracování 15 měsíců důchodové připojištění ve výši 500 Kč měsíčně,
dopravu na všechny směny do práce a zpět z regionů Náchod,
Hronov, Velké Poříčí a Úpice. „Od našich zaměstnanců požadujeme plné pracovní nasazení a ﬁremní loajalitu. Nabízíme však moderní pracovní prostředí, sociální výhody a v rámci regionu nadprůměrnou mzdu. Chápeme, že naši zaměstnanci mají svoje rodiny, že
pocházejí z konkrétních měst a obcí. Prostřednictvím sponzoringu
chceme podpořit i zajímavé aktivity v jejich okolí. V Náchodě, kde
úzce spolupracujeme se společností AMULET, jsme v posledních letech úhrnou částkou okolo 750 000 Kč podpořili fotbalisty, volejbalisty, hokejisty a také např. základní školu a krasobruslařské naděje.
Naše heslo je: TADY PRACUJEME, TADY POČÍTEJTE S NAŠÍ PODPOROU,“ vysvětluje ing. Tichý.

Nové Msto nad Metují, Školní 1377
Vás zve na

DNY OTEVENÝCH DVEÍ
pátek
27. 11. 2009 14.00 – 18.00 hod.
sobota
28. 11. 2009
8.00 – 12.00 hod.
______________________________________________________________
Pro školní rok 2009/2010 nabízíme pro žáky 9. tíd základní školy
tyto obory:
STUDIJNÍ OBORY:
Technické obory:

 Mechanik seizova
 Mechanik stroj a zaízení
 Mechanik elektrotechnik

Obory služeb:

 Gastronomie (kucha-kuchaka, íšník-servírka)
 Ekonomika a podnikání (zamení na obchodnpodnikatelskou innost)

UEBNÍ OBORY:
Technické obory:







Strojní mechanik
Obráb kov
Nástroja
Karosá (autoklempí)
Truhlá

Obory služeb:






Cukrá
Kucha– íšník
Prodava
Kadeník

 Elektriká – silnoproud
 Elektromechanik pro
zaízení a pístroje

NÁSTAVBA:
 Podnikání
______________________________________________________________________
Telefon:
491 470 158
Fax:
491 470 174
Adresa:
549 01 Nové Msto nad Metují, Školní 1377
E-mail:

info@sossou-nm.cz

URL:

http://www.sossou-nm.cz

říjen 2009

HISTORIE

Dopravní značení v ulici Odboje
V letošním roce zajišťuje město Náchod
několik staveb ﬁ nancovaných z grantů
EU. V srpnu byla dokončena jedna z nich,
a to rekonstrukce ulice Odboje ve Starém
Městě nad Metují a Bražci. Společný česko-polský grant, jehož je součástí, je zaměřen na výstavbu komunikací v trasách
páteřních cyklotras procházejících Náchodem, které spojují česko-polské příhraničí
a města na řece Metuji. V rámci grantového projektu se město s touto stavbou
také zapojilo do projektu ROCY (neboli
bezpečnosti návrhových prvků pro cyklistickou infrastrukturu), který ﬁnancuje Ministerstvo dopravy ČR. Centrum dopravního výzkumu, společně s dopravní
fakultou ČVUT v něm zkoumají vhodnost
použití tzv. víceúčelových jízdních pruhů
v českých podmínkách. Proto se po obou
stranách nové asfaltové vozovky objevily červené obdélníky s bílým logem kola
a číslem cyklistické trasy.
Víceúčelový jízdní pruh je budován
na úkor šířky jízdního pruhu pro motorová vozidla, na silnicích s menší frekvencí automobilové dopravy (do 2500 vozidel za 24 hod.) a naopak s existující nebo
očekávanou větší dopravou cyklistickou.
Jeho princip spočívá v tom, že lépe využívá uliční prostor v případě, když šířka
vozovky neumožňuje zřízení klasických
jízdních pruhů pro cyklisty. Je podstatně levnější než budování samostatné cyklostezky a realizovatelný v krátkém čase.
V české legislativě tato varianta dopravního značení zatím schází, v Německu
a Rakousku je již delší dobu uplatňována
v intravilánech. V Nizozemí připouští tuto
variantu i v extravilánu na komunikacích
odpovídajících našim silnicím III. třídy při
maximální provozní rychlosti 60 km/hod.
V ulici Odboje je v souladu s českou
legislativou uplatněno značení navrže-

né por. Kultem z náchodské dopravní policie, které bylo odsouhlasené nositelem
projektu ROCY, Centrem dopravního výzkumu v Brně. Je sice odlišné od modelu
zahraničního, ale pro naše podmínky je
akceptovatelné jak z hlediska práva, tak
i z pohledu jeho funkčnosti a zmíněného
projektu ROCY. Je v našem náchodském
modelovém případě výzvou pro řidiče
aut a cyklisty, aby se právě zde seznámili
s novým způsobem vodorovného značení
a pravidly jeho používání, tj. především:
– cyklisté jezdí výhradně za sebou ve víceúčelových pruzích (po červených obrazcích),
– automobilisté mohou použít víceúčelový pruh, pokud nemohou jet středovým jízdním pruhem, ale musí dbát
zvýšené opatrnosti a respektovat cyklisty při vjezdu do víceúčelového pruhu a při jízdě po tomto pruhu (např. při
míjení protijedoucích se vozidel, jedou
řidiči vpravo při svém okraji vozovky,
tedy i po těchto obrazcích),
Víceúčelové pruhy pozitivně psychologicky působí na obě skupiny účastníků
silničního provozu a vedou je k větší vzájemné ohleduplnosti.
Cyklisty „tlačí“ na okraje vozovky,
ale současně jim vytvářejí pocit většího
bezpečí. Motoristé jsou značením vyzýváni k větší obezřetnosti a k respektování cyklistů.
Na značení v ul. Odboje už dnes prakticky schází doplnit jen přerušovanou bílou čáru oddělující víceúčelové jízdní pruhy od středového jízdního pruhu. Právě
projekt ROCY může k začlenění víceúčelových jízdních pruhů do české legislativy
svými sledovanými úseky, a tedy i tím naším, významně přispět. Šanci pomoci tomuto cíli v zájmu větší bezpečnosti silničního provozu tak dostávají i Náchoďané.

Projekt – Dětská hřiště
V minulém čísle Náchodského zpravodaje jsme neurčitě psali o chystané hře
pro náchodské skauty a skautky. A už je to
tu. Dva měsíce budou děti (ve věku 8–18
let) mapovat své město. Přesněji řečeno
dětská hřiště, koutky a areály.

Nejdříve musejí prozkoumat své město,
které znají jen zběžně, a objevovat všechny druhy dětských hřišť a koutků. Po objevení přijde na řadu zmapování, popsání,
fotografování a zdokumentování. Pomocí
připravených formulářů a následně moderní techniky zpracují získaná data.
Výsledkem našeho počínání bude seznam hřišť, jejich počet, zmapovaný stav,
statistiky, hodnocení, zlepšení daných
míst během posledních deseti let, fotograﬁe a mnoho dalších poznatků. O zpracované informace se podělíme s občany
Náchoda na výstavě. Dále pak zástupci
města obdrží zpracovanou studii, ze které budou moci čerpat informace a nadále
zlepšovat prostředí města podle potřebnosti a jiných faktorů.

Výstava
Zahrada Východních Čech
Ve dnech 9.–11. října 2009 se uskuteční 11. oblastní zahrádkářská výstava pod
názvem Zahrada východních Čech ve výstavním areálu v Častolovicích. Otevřena
bude od 8.00 do 18.00 hod.
Pro návštěvníky bude připraveno nejen
nové perspektivní ovoce ze třech ovocnářských výzkumných ústavů, ale i samostatná kolekce jablek, která pěstovali
naší předkové. Také květinové dekorace
budou velmi bohaté. Jiřiny a jiřinky představí specializovaná organizace ČZS Dagla, begonie z Pardubic a chryzantémy
z Hlinska upoutají každého diváka. Novinkou bude kolekce afrických ﬁalek od specializované organizace ČZS SAINTAULIA
a květiny z dovozu z Holandska. Zelenina
bude zastoupena samostatnými kolekcemi velkovýrobců, dále pak dvanácti odrůdami česneku, paprik a dalších specialit.
Nepřehlédnutelná bude i kolekce bylinek z botanické zahrady UK Hradce Králové, samostatná výstavka hub, ukázka pěstování včel a překrásná kolekce sukulentů
a kaktusů.
Po celou dobu výstavy bude otevřena odborná poradna, do oblíbené soutěže o nejlepší misku ovoce se může každý
přihlásit dva dny před výstavou.
Bližší informace na tel. 721 311 719
a na www.zahradkari.com
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Volejbal v hale na Hamrech
termín
NE 4. 10.
SO 10. 10.
SO 10. 10.
SO 17. 10.
NE 18. 10.
SO 24. 10.
NE 25. 10.
SO 31. 10.

soupeř
Jičín
Jilemnice
Kometa B
Hronov B
KP turnaj
Čer. Kostelec
Trutnov
Jaroměř

soutěž
Liga JKY
KP ženy
Liga KKY
KP muži
KP ml. ŽKY
KP muži
Liga JKY
KP muži

trenér
Osobová
Cvrčková
Vaněčková
Hubka
Krajčírová
Hubka
Osobová
Hubka

čas utkání
10.00
9.00
11.00
10.00
9.00
10.00
10.00
10.00

52. ročník silničního běhu
HRONOV–NÁCHOD, sobota 24. října 2009
START v 10.30 hodin na náměstí v Hronově,
kam budou závodníci dopraveni
z Náchoda autobusy
Pořadatel: Okresní svaz rekreačních sportů a KVT v Náchodě pod záštitou městských
úřadů v Náchodě a Hronově a obecního úřadu ve Velkém Poříčí
Prezentace: V sobotu 24. října 2009 od 7.00 do 9.30 hodin v závodní kanceláři na
MěÚ Náchod – městská radnice na Masarykově náměstí v Náchodě
Běh je veřejným závodem, současně přeborem okresu Náchod mužů a žen v silničním
běhu pro rok 2009 a 5. ročník běžeckého seriálu „MIZUNO RUNNING CUP 2009“.
Mládež do 15 let startuje pouze se souhlasem rodičů!
Vyhlášení výsledků se uskuteční v obřadní síni MěÚ Náchod (2. poschodí radnice) asi
ve 12.15 hodin. Ceny předají představitelé pořádajících měst, obce a zástupci pořadatele.
Startovné: 100 Kč (včetně upomínkového předmětu Hronov–Náchod), je splatné při
prezentaci. Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace.
Startovné za pojištěnce VZP hradí v plné výši pojišťovna VZP ČR (u prezentace nutno
předložit průkaz VZP ke kontrole).
Další informace na OS ČSTV Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, tel. 491 426 744,
mob. 606 444 071 a mail: rufer.nachod@tiscali.cz, www.hronovnachod.cz.
Generálním partnerem závodu je VZP ČR!

Závod je zařazen do 5. ročníku MIZUNO RUNNING CUP 2009!
Závod je zařazen do Velké ceny východních Čech v bězích!
Závod obdržel ﬁnanční podporu od Královéhradeckého kraje!

Nové dopravní značení pro cyklisty
Vedle Mánesova nábřeží, kde je povolen pouze jednosměrný provoz automobilů, ale obousměrný cyklistů, je od minulého týdne obdobný provoz uplatněn také
na krajské silnici u staré celnice v Bělovsi. Podle návrhu ing. Wolfa vyznačilo Do-

pravní značení Náchod, s. r. o., jízdní pruh
pro cyklisty při pravé straně komunikace
od vlakové zastávky v Bělovsi ke „staré“
celnici. V opačném směru používají cyklisté pravý okraj jednosměrného jízdního
pruhu stejně jako automobilisté. Zastavení motorových vozidel není v tomto úseku povoleno.
Nové dopravní značení odklonilo cyklistickou dopravu ve směru od Kladské
ulice k hranici na bezpečnější málo používanou jednosměrnou komunikaci. Až
doposud byli cyklisté dopravním značením odkláněni od vlakové zastávky v Bělovsi na mezinárodní silnici.
ing. Jaroslav Rohulán

TJ Sokol
TJ Sokol Náchod zve své členy a všechny občany na slavnostní setkání, které se
koná v den státního svátku 28. října v 10
hodin ve velkém sále náchodské sokolovny. V rámci oslav 140. výročí založení Sokola v Náchodě bude k historickému praporu tělocvičné jednoty připnuta stuha
České obce sokolské.
(VZ)

Stavební úpravy
komunikace ulice
Komenského v Náchodě
Začátkem září byla opět uvedena do plného provozu ul. Komenského. Město Náchod investovalo do opravy této komunikace 9 763 000 Kč a veřejného osvětlení
1 mil. Kč z vlastního rozpočtu.
Na základě výběrového řízení byla realizace stavby komunikace zadána ﬁrmě
ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o.,
z Valašského Meziříčí. Ta zahájila práce 8. června 2009 po dokončení předcházející činnosti na opravě parovodu, kterou realizovala ﬁrma KA Contracting ČR,
s. r. o., Teplárna Náchod. Oprava parovodu byla zahájena již v předstihu v dubnu
2008 na první části a další úsek byl realizován od dubna letošního roku.
Je provedena celková výměna konstrukce komunikace i chodníků, odvodnění a ozelenění. Nové veřejné osvětlení
a přeložky dalších inženýrských sítí provedla ﬁrma TELKABEL CR, s. r. o., Náchod.
Po odstranění původní zeleně bylo vysázeno 22 stromů (javor). Šíře vozovky byla
upravena na 6,5 m s podélným parkováním po obou stranách v celé délce 240 m
provedené v zámkové dlažbě šedé barvy.
Rovněž chodníky jsou provedeny v zámkové dlažbě šedé barvy.
Šíře chodníků je proměnná a v místech
výrazného rozšíření nebylo možné jiné řešení z důvodu umístění podzemních sítí
a jejich ochranných pásem. Není možné
zde umístit ani zeleň, pouze snad mobilní v kontejnerech.
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Výstava Náchodsko v obrazech a jeho současnost ve fotograﬁích
Posláním regionálního muzea je dokumentovat vývoj lidské
společnosti v dané oblasti. Vhodnou příležitost k tomuto účelu
dávají díla malířů, jejichž obrazy a kresby mají jak výtvarnou,
tak i dokumentární hodnotu. Regionální muzeum v Náchodě je
si tohoto úkolu vědomo a svoje sbírky v tomto směru systematicky rozšiřuje.
Zejména v 80. a 90. letech minulého století nakupovalo díla
oblíbeného náchodského malíře Karla Šafáře (1912–1998), kterých dnes vlastní na 500. Tento umělec je naší instituci dával
za velice výhodnou cenu z ušlechtilých pohnutek, aby se s nimi
mimo jiné na výstavách mohla potěšit co nejširší veřejnost.
Rozsáhlou kolekci obrazů jiného náchodského rodáka Jindřicha Havlíčka (1882–1947), kterou tvoří přes 300 položek v hodnotě 750 tisíc Kč, odkázala muzeu vdova Božena Havlíčková.
Vzhledem k tomu, že její manžel byl za první světové války příslušníkem čs. legií v Rusku, se stala na dlouhá léta aktivní členkou Svazu bojovníků za svobodu a ocenila tak dobrou spolupráci
muzea s touto organizací i jeho činnost věnovanou odkazu prvního a druhého odboje.
Zatímco výtvarná díla Karla Šafáře se objevují na výstavách
často, v případě Jindřicha Havlíčka tomu bylo od jeho smrti spíše
ojediněle a ke změně došlo teprve poté, co se soubor stal v roce
2004 vlastnictvím muzea. Naposledy tomu bylo u příležitosti 90.
výročí bitvy u Zborova (2007), kdy byla prezentována jeho díla
z cesty našich legionářů po transsibiřské magistrále. Jindřich
Havlíček se vrátil v roce 1920 do Československa s podlomeným
zdravím. Poté působil jako profesor kreslení na středních školách v Olomouci. Ke zlepšení jeho zdravotního stavu nepomohly
ani ozdravné pobyty na Jadranu a v Tatrách. I odtud má muzeum
ve sbírkách jeho obrazy. Musel odejít do předčasného důchodu
a v první polovině 30. let se vrátil na rodné Náchodsko. Jako bytostný realista maloval vždy, co kolem sebe viděl. Zpodobnil tak
nejen Náchod, v jehož dnešním předměstí v Bělovsi si postavil
vilu s ateliérem, ale i blízké a vzdálené okolí (Machovsko, Novoměstsko, Českoskalicko).
Jeho malířské zájmy se geograﬁcky mnohdy překrývají s působením Karla Šafáře. Vzhledem k tomu, že Havlíčkovy obrazy
zachycují stav ve 30. a 40. letech, jsou však většinou starší, což
jejich dokumentární hodnotu ještě zvyšuje. Odlišují se také výrazem projevu. Jindřich Havlíček dosáhl vysokoškolského vzdělání na Akademii výtvarného umění již na počátku 20. století.
Jejich společné hledání krásy lidové architektury rodného kraje
se proto v některých případech u Havlíčka projevuje ve zvýrazňování bizarnosti těchto staveb, což bude pro návštěvníka výstavy jistě obohacením.
Díla obou těchto malířů budou tvořit hlavní část výstavy.
V menším měřítku však budou zastoupeny například i práce
malířů Emila Tylše (1906–1973), Karla Beneše (1881–1941), Václava Březiny (1862–1906). Tento přední český krajinář žil a tvořil
v letech 1899–1902 v Náchodě. Jako zajímavost je možno uvést,

že muzeum předloni získalo darem jeho další obraz od Hrašova
pravnuka ing. Ilja Hraše znázorňující starobylý mlýn v Ratajích,
kde se zakladatel náchodského muzea Jan Karel Hraše narodil.
Na rozdíl od podobných výstav, které muzeum již v minulosti
pořádalo, se současná výstava bude odlišovat v tom, že doposud
nikdy nebyly představeny obrazy Karla Šafáře a Jindřicha Havlíčka společně. Tou hlavní novinkou však bude porovnání děl se
současnou skutečností ve fotograﬁích. Smyslem je ukázat neokázalou práci muzea uváděnou již v úvodu příspěvku. Mnohé stavby zachycené v dílech umělců již byly dávno změněny či dokonce zmizely. Návštěvníka výstavy jistě osloví především ztracená
romantika. Ale to zcela jistě není všechno. Výstava bude zachycovat i přirozené změny krajiny či lokalit. Ty vždycky nemusí jít
k horšímu. Vždyť zmizelá lidská obydlí z vyřazených železničních vagonů na Plhově, která také maloval Karel Šafář, představovala s jistou nadsázkou pouze zvláštní druh romantiky.
Výstavu bude tvořit téměř čtyřicet obrazů a kreseb ve výstavní síni muzea naproti lékárně v budově bývalé okresní vojenské
správy (roh Zámecké a Tyršovy ulice). Tato atraktivní tematika
byla zvolena také z toho důvodu, že tato prezentace bude před
delší přestávkou, kdy celá budova projde zásadní přestavbou pro
potřeby Základní umělecké školy, poslední. Široká návštěvnická
veřejnost tak zcela jistě uvítá, že se sem po roce budou moci obdobné výstavy muzea vrátit.
Výstava potrvá od 2. do 21. října 2009, otevřeno denně mimo
neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.
(vs)

Přehled kulturních akcí
v říjnu 2009 v Regionálním muzeu
Václav Cvejn: Obrazy a kresby
(práce z let 1978–2009 z domova i z cest)
Do 11. 10. 2009 si mohou návštěvníci v přednáškovém salonku
a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp.
18 v Náchodě prohlédnout výstavu obrazů a kreseb Václava Cvejna, člena náchodské výtvarné skupiny AMAG. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.
Dana Štěpánová: Koláže
Od 14. 10. do 8. 11. 2009 si mohou návštěvníci v přednáškovém
salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově
nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout výstavu koláží Dany Štěpánové. Vernisáž proběhne ve středu 14. října 2009 v 16 hodin. Otevřeno je denně mimo neděle a pondělí 9–12, 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pondělí 9-12; 13-17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel.
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
V říjnu je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30–16.00
hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047,
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo
nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@
seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
3. a 4. 10.
10. a 11. 10.
17. a 18. 10.
24. a 25. 10.
28. 10.
31. 10. a 1. 11.

MUDr. Jana Šťovíčková
Náchod
MUDr. Jana Vaňková
Červený Kostelec
MUDr. Alois Vejmola
Náchod
MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poříčí
MUDr. Simona Ságlová, Ph.D.
Nové Město nad Metují
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod

Hopsáček
Hopsání je již v plném proudu – během
září se rozběhly naplno dopolední kroužky – těšíme se na všechny nové maminky
a jejich děti, které se nás chystají navštívit. Na našich internetových stránkách se
dozvíte, který den by pro Vás měl být ten
nejvhodnější. Nově jsme pro Vás připravili páteční dopoledne, která stejně jako
úterní a čtvrteční budou s doprovodným programem. Ráda bych touto cestou
připomněla pondělní cvičení – Človíčci
– pro děti od tří měsíců a středeční dopolední protahovací cvičení, na které zveme
všechny bez rozdílu věku (děti možno vzít
s sebou – zajištěno hlídání).
Odpolední kroužky pro děti ve věku
3 let jsou též rozepsány na internetových stránkách a můžete se na ně kdykoli přihlásit i během školního roku. Zveme
Vás na ﬂétničku, angličtinu, břišní tance
všech možných kategorií, Hyp hop, Breakdance, Šikovné ručičky, Sporťáček, Ta-

Stomatologická pohotovost

Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 423 748
Burdychových 325
tel.: 491 463 421
Palackého 20
tel.: 491 424 524
Náchodská 548
tel.: 491 482 000
ZŠ Malecí
tel.: 491 520 373
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 427 548

neční či Náchodské brzdy – kroužek cyklisticko turistický pro děti od 1. třídy.
Večerní kroužky pro dospělé zůstaly též zachovány a těšit se můžete např.
nově na POWER Jógu s Evou Vojtíškovou
nebo Pilates, Kalanetiku, Aerobik či Břišní tance.
Jednorázově v říjnu pro Vás připravujeme – 5. 10. Drakiádu na dopravním
hřišti v Bělovsi a Burzu dětských potřeb
od 19.10. 2009.
Těšíme se na Vás, na všechny kroužky
jste srdečně zváni, nezáleží na tom, zda
jste či nejste na mateřské dovolené. Většinu kroužků můžete navštěvovat nárazově,
kdykoli během školního roku.
Sledujte naše webové stránky – www.hopsacek.cz, případně si vyžádejte zasílání informačních emailů – zašlete nám Váš e-mail
a my Vás budeme průběžně o všem touto formou informovat (hopsacek@seznam.cz).
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří nám zachovali přízeň, všem pomocníkům a všem, kteří nás navštěvují, bez
Vás by to prostě nešlo.

Výročí 55 let
nepřetržité práce s mládeží v Bělovsi
Dne 29. 8. 2009 se v Bělovsi uskutečnila oslava
u příležitosti výročí 55 let nepřetržité práce s mládeží. Po slavnostním nástupu všech Malých hasičů
(i dříve narozených) a úvodním slovu starostky sboru – Šárky Cimbálníkové, začalo kouzelnické vystoupení Miloše Malého a rozhovor s Jakubem Štěpánem, začínajícím
hercem a moderátorem rádia Relax. Mladí hasiči formou ukázek
předvedli svoji práci v oddílu (štafeta 4x 60 m štafeta dvojic, požární útok CTIF a požární útok). Následovaly dětské hasičské soutěže (překážky, stříkání na plechovky, chůze po kladině). Za hasičské peníze, získané v soutěžích, si děti mohly vybrat ceny
od sponzorů oslav, z náchodského regionu organizátoři děkují:
Ateliéru Tsunami, s. r. o., Náchod, Lence Horálkové – Čajový krámeček Náchod, ČSOB Pojišťovně, a. s., Davidu Novotnému z Náchoda, Drogerii TETA, ﬁrmě INTOP, s. r. o., Náchod-Běloves, Nadačnímu fondu Petra Pakosty, ORGATEXu Náchod, s. r. o., PEKO,
spol. s r.o. pekárna, Česká Skalice, PIVOVARu NÁCHOD, a. s., Náchod, projekční kanceláři INS, spol. s r. o., Náchod, PS – STAV
SEDLÁČEK, s. r. o., Náchod a Rubeně, a. s., Náchod. Děti soutěžily
také o pexeso Policie ČR, mohly si jezdit na lanovce, raftu či lodičkách z Eldoráda, dále zdolávat hasičský žebřík, vozit se v hasičském autě a střílet z luku. V klubovně byla připravena výstava

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

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

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí v sobotu 10., a 24. øíjna v 15 hodin
a 17. øíjna v 15 a v 17 hodin pohádku

Drak

a v sobotu 31. øíjna v 15 hodin pohádku

O pyšné base
Srdeènì zveme malé i velké diváky.

www.detemproradost.com

historických materiálů o práci v oddílu. Pěkný dárek (plyšového
maskota) Mladí hasiči obdrželi od senátora – pana ing. Petra Pakosty. Hodně úspěchů dětem popřála také poslankyně parlamentu ČR – Mgr. Zdeňka Horníková. Závěrečná soutěž v požárním
byla věnována dospělým. Soutěžilo pět pětičlenných družstev
z řad dobrovolných hasičů i laiků. Zapojil se také Jakub Štěpán,
kdysi reprezentující oddíl MH z Mezilesí u Nového Města nad
Metují. Od 19 hodin se rozproudila taneční zábava (STANLEY).
Organizátoři akce děkují všem, kteří se přišli na oslavu podívat!
Ing. Jiří Polák, mediální poradce SDH a oddílu MH Běloves
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Senior klub
čtvrtek 1. 10. Monika Haklová – co potřebujete vědět o péči
svých nohou (odloženo ze září). Zajistí vaše objednávky na čisticí a kosmetické přípravky z Dedry.
čtvrtek 8. 10. Josef Zavřel – „Skryté poklady amerických národních parků“ – posezení u videa
čtvrtek 15. 10. Předvedení břišních tanců – děvčata z tanečního kroužku ZAHIR z Police nad Metují
čtvrtek 22. 10. p. Šubíková z ČČK nám poradí – „Když nás trápí křečové žíly“
čtvrtek 29. 10. – p. Lukášová bude tentokrát vyprávět o své
cestě po Novém Zélandu, vyprávění doplněno videozáznamem

Sdružení zdravotně postižených
Dne 6. 10. 2009 od 14.30 hodin beseda v restauraci obchodního domu ODAS na Karlově náměstí. Téma „Bezpečnost seniorů“ za účasti Městské policie Náchod, Policie České republiky,
pracovníka pojišťovny, sociálního odboru MÚ Náchod – tísňová
linka. Později mezi námi přivítáme paní Mgr. Zdeňku Horníkovou, poslankyni Parlamentu České republiky. Část občerstvení
zajištěna sponzorským darem. Těšíme se na Vaší účast a věříme, že tato beseda bude pro všechny přínosem.
Připravili jsme: Zájezd na muzikál Angelika, divadlo Broadway Praha. Generálka – dopolední představení v úterý 26. ledna 2010 v 11.00 hod. Odjezd z Náchoda od Tepna klubu v 7.00
hod., návrat v cca 19.00 hod. Vedoucí zájezdu pan Otto Volhejn
č. tel.: 603 949 721. Cena: 450 Kč, zahrnuje dopravu i vstupné.
Přihlášky s platbou – do 13. listopadu 2009 (zlevněné vstupné!)
při poradenských dnech každou středu od 13.00–15.00 v klubovně SZdP (MěÚ Palachova ul. 1303).
Upozornění: Pojišťovna Kooperativa připravila nový zajímavý
produkt nejen pro zdravotně postižené – Zdravotní asistenční
službu MediKompas.
Olga Frühaufová a Miroslav Čiháček

ICC informuje
Předprodej:
Travesti show skupiny Screamers – 19. 10. 2009 Náchod
„Rusko“ – diashow Leoše Šimánka – 2. 12. 2009 Náchod
FK Náchod x Sparta Praha – fotbalový zápas, 8. 10. Náchod
Marta Kubišová – koncert, 16. 10. 2009 Hronov
Novinky: kniha „Hronov a okolí“
– vydáno u příležitosti 650 let města Hronova
kniha „Sen o ratibořickém dětství“ – přibližuje autentičnost
postav z knihy Babička
nástěnný kalendář „Kladské pomezí“ a „Orlické hory“
– katalogy CK 2009/2010 – adventní, lyžařské, exotické zájezdy
Pro turisty a sběratele: sběratelské medaile Náchoda
Zdarma: trhací plánek Hradce Králové

KULTURA | CÍRKVE

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

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

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

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

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

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

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavu
Ruské malířství 19. století
20. 2. – 1. 11. 2009 Tradiční expozice obrazů 19. a počátku 20.
století ze sbírek GVU v Náchodě, Národní galerie v Praze, Galerie
moderního umění v Hradci Králové a Moravské galerie v Brně.
(přízemí jízdárny)
Jana Švábová – pastely, akvarely
Výstava pražské výtvarnice pocházející z Náchoda.
4. 9. – 1. 11. 2009 (ochoz a kabinet graﬁky, kresby a fotograﬁe)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.
Galerie výtvarného umění v Náchodě
vyhlašuje 4. ročník výtvarné soutěže pro občany
Náchodska – NAŠE Galerie – Téma letošního ročníku
zní: Odstíny mých krajin.
Soutěžní obory: kresba, malba, graﬁka (klasická i počítačová),
fotograﬁe (klasická i digitální), plastika, objekt
Věkové kategorie: děti (do 6 let), děti (7–15 let), mládež (16–18
let), dospělí; odevzdávání prací: 5. 12. – 13. 12. 2009
Oﬁciální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen
proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních
prací dne 22. 1. 2010. Výstava potrvá do 14. 2. 2010.
Podrobné informace o soutěži naleznete na www.gvun.cz.
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16 KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
informuje – říjen 2009
Rozvoz knih
Novou službu – rozvoz knih nemocným nebo starším občanům – zahájíme v říjnu. Máte-li o tuto službu zájem, můžete se přihlásit již nyní: osobně v knihovně, na telefonním
čísle 491 423 338 nebo mailem na adresu knihovna@mknachod.cz. Rozvoz budou provádět pracovníci knihovny jedenkrát měsíčně, bude-li potřeba i častěji. O dovoz knih
může požádat pouze registrovaný čtenář naší knihovny.
Nejste-li naším čtenářem, budeme rádi, když se jím stanete. Těšíme se na vás.

Týden knihoven – 5.–10. 10. 2009 s mottem „Knihovna mého srdce“
Výstavy
1. poschodí – Korálková výstava Justýnky Dočkalové
2. poschodí – Stromy – Výstava fotograﬁí MUDr. Josefa Prázy
Pondělí 5. 10.
Odd. pro děti: 14.00–16.00 – Strašidláková dílnička
16.00–17.00 – Čtení z TOP12 – A. de Saint-Exupéry: Malý princ
Sálek ve 2. poschodí knihovny
– 17.00 Schůzka s časem – vzpomínky herečky Marty Kučírkové, manželky profesora Františka Štěpánka, dlouholetého režiséra Vinohradského divadla a spolupracovníka náchodských ochotníků
Úterý 6. 10. dopoledne – První rozvoz knih
Odd. pro děti: 13.00–16.00 Turnaj v pexesu
16.00–17.00 Čtení z TOP 12 – J. R. R. Tolkien: Pán prstenů
Sálek ve 2. poschodí:
17.00 Literární večer Marianny Šraitrové a Aleše Fetterse. Čtení z TOP12
special (B. Němcová: Babička, B. MacDonaldová: Co život dal a vzal,
Z. Sirotka: Saturnin, J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka)
Klavírní improvizace Oldřich Zelený.
Středa 7. 10.
Odd. pro děti: 9.00–11.00 Co číst dětem a co číst o dětech
16.00–17.00 Čtení z TOP 12 – A. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu
Čtvrtek 8. 10.
Odd. pro děti: 8.00–11.00 Internet pro seniory
13.00–16.00 Turnaj ve scrabble
16.00–17.00 Čtení z TOP12 – J. K. Rowlingová: Harry Potter
Pátek 9. 10.
Všechna oddělení – Jak po internetu do knihovny
Odd. pro děti: 16.00–17.00 Čtení z TOP12 – S. Meyerová: Stmívání

Snímkem ještě jednou připomínáme
ing. Vladimíra Šilhánka (Fondu ze
Zbabělců) a doplňujeme, že autorem
nekrologu na str. 6 minulého čísla NZ
je PhDr. Boris Mědílek

Jakou barvu má svět
Literární soutěž pro děti a mládež od šesti do šestnácti (a třeba až do 19) let
Náš svět není černobílý jako šachovnice. A není přísně jednoznačný jako dobro a zlo,
pravda a lež, světlo a tma. Je různorodý, barevný a krásný. Jen je třeba se dívat a vnímat
jej všemi smysly. A děti černé, žluté i bílé v něm mohou zažít mnohá dobrodružství a zajímavá setkání. Napište o svých zážitcích, dobrodružstvích, touhách. Napište básničku,
příběh, povídku, vypravování nebo úvahu. Nevadí, jste-li ještě malí a vaše vyprávění
bude neumělé, básnička kostrbatá, těšíme se na každý váš příspěvek do mozaiky našeho barevného světa. Svoje literární dílka doneste nebo pošlete do knihovny do 30. 11. 2009.

Můj barevný svět – Výtvarná soutěž pro děti i dospělé – prodloužení
Městská knihovna Náchod vyhlašuje v rámci akce „Kde končí svět“ soutěž pro všechny
malíře a fotografy. Jaký je tvůj barevný svět? Ztvárni štětcem, pastelkami nebo fotoaparátem. Svoje obrazy, obrázky a fotograﬁe přineste do knihovny do 30. listopadu 2009.
Díla budou vystavena v knihovně a návštěvníci vyberou nejlepší z nich. Vítězové získají tříleté, dvouleté a roční „předplatné“ do knihovny zdarma a další drobné ceny.

„Co páťáci umějí“ 14. 10. – 11. 11. 2009
V cyklu výstav tvořivosti našich čtenářů pokračujeme kolektivní výstavou prací žáků
pátých tříd ZŠ Komenského v Náchodě. Přijďte se podívat, co všechno umí vytvořit šikovné děti. Vernisáž výstavy se koná 14. 10. v1 6.00 hodin v dětském oddělení.

19. 10. – Výtvarná dílna – tentokrát podzimní speciál od 14.00 do 17.00
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz.
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ŘÍJEN

1. čtvrtek pouze v 16 hod
2. pátek pouze v 16 hod
3. sobota pouze v 16 hod
4. neděle pouze v 16 hod

NÁVRH (PROPOSAL – USA 2009)

1. čtvrtek 18 a 20 hod
2. pátek 18 a 20 hod
3. so, 4. ne 18 a 20 hod
5. pondělí 16 a 18 hod
6. út, 7. st 16 a 18 hod

ULOVIT MILIARDÁŘE (ČR – 2009)

5. po, 6. út pouze ve 20 hod
7. středa pouze ve 20 hod
8. čtvrtek pouze v 18 hod
9. pátek pouze v 18 hod
10. so, 11. ne pouze v 18 hod

PROTEKTOR (ČR – 2009)

8. čtvrtek pouze ve 20 hod
9. pátek pouze ve 20 hod
10. sobota pouze v 16 hod
11. neděle pouze v 16 hod

HODINU NEVÍŠ (ČR – 2009)

8. čt, 9. pá pouze v 16 hod
10. so, 11. ne pouze ve 20 hod
12. pondělí pouze v 16 hod
13. úterý pouze ve 20 hod
14. středa pouze v 19.30 hod

NOC OŽIVLÝCH MRTVOL – 3D (NIGHT OF THE LIVING DEAD 3D – USA 2006) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

12. pondělí pouze v 17.30 hod
13. úterý pouze v 18 hod
14. středa pouze v 17.30 hod

MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE… (ČR – 2009)

12. pondělí pouze v 19.30 hod
13. úterý pouze v 16 hod

SIN NOMBRE (SIN NOMBRE – Mexiko 2009)

15. čtvrtek pouze v 17 hod
16. pátek pouze v 18 hod
17. sobota pouze v 19.45 hod
18. ne, 19. po pouze v 17 hod
20. úterý pouze v 17 hod
21. středa pouze v 19 hod
15. čtvrtek pouze v 19 hod
16. pátek pouze ve 20 hod
17. sobota pouze v 17 hod
18. neděle pouze v 19 hod

NEZVRATNÝ OSUD 4 (THE FINAL DESTINATION – USA 2009)

19. pondělí pouze v 19 hod
20. úterý pouze v 19 hod
21. středa pouze v 17 hod

VENI, VIDI, VICI (ČR – 2009)

17. sobota pouze v 15 hod
18. neděle pouze v 15 hod
19. pondělí pouze v 15 hod
20. út, 21. st pouze v 15 hod

VZHŮRU DO OBLAK (UP – USA 2009)

22. čt, 23. pá pouze v 16 hod
24. so, 25. ne pouze v 16 hod
26. pondělí pouze v 16 hod
27. út, 28. st pouze v 16 hod
29. čtvrtek pouze v 10 hod
30. pátek pouze v 10 hod

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE (CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 3D – USA 2009)
Republiková premiéra!!!
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

22. čtvrtek 17.45 a 19.45 hod
23. pátek 17.45 a 19.45 hod
24. sobota 17.45 a 19.45 hod
25. neděle 17.45 a 19.45 hod
26. pondělí 17.45 a 19.45 hod
27. út, 28. st 17.45 a 19.45 hod

2BOBULE (ČR – 2009) Republiková premiéra!!!

29. čtvrtek pouze v 18 hod
30. pátek pouze v 18 hod
31. sobota pouze v 18 hod

LIŠTIČKY (ČR – 2009)

29. čt, 30. pá, 31. so jen v 16 hod
LISTOPAD 2009
1. ne, 2. po pouze v 16 hod
3. út, 4. st pouze v 16 hod

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI (ČR – 2009)

29. čt, 30. pá pouze v 19.45 hod
31. sobota pouze v 1.45 hod
LISTOPAD 2009
1. ne, 2. po, 3. út, 4. st 18 a 20 h.

NÁHRADNÍCI (SURROGATES – USA 2009)

5. čt, 6. pá pouze v 16 hod
7. sobota pouze v 16 hod
8. neděle pouze v 16 hod
9. pondělí pouze v 16 hod
10. úterý pouze v 16 hod
11. středa pouze v 16 hod

VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ – 3D (OCEANWORLD 3D – Velká Británie 2009)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

5. čtvrtek, 6. pátek,
7. sobota, 8. neděle

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ

7. sobota, 8. neděle
9. pondělí, 10. úterý, 11. středa

KNĚŽNA LIBUŠE

9. pondělí
10. úterý, 11. středa

ŽENY MÉHO MUŽE

Má za každých okolností vše pod kontrolou... Ocitá se však v jedné bláznivé situaci za druhou, musí začít plánovat ﬁ ngovanou a nečekanou svatbu a navíc má v patách šťouravého imigračního úředníka... V hlavní roli Sandra Bullocková, režie Anne Fletcherová (mj. ﬁ lm „Let‘s Dance“).
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.myspace.com/proposalmovie
Mládeži přístupný

Republiková premiéra!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D!!!

Drzá komedie režiséra Tomáše Vorla. Miliardáře touží ulovit každý i každá... Policisté, novináři, politici, umělci, dámy i chlápci od náboženství. Nová komedie Tomáše Vorla s Tomášem Matonohou, Jiřím Mádlem, Ester Janečkovou, Miroslavem Etzlerem, Milanem Šteindlerem, Josefem Cardou a dalšími. DOLBY–STEREO DIGITAL.
V SOBOTU 3. ŘÍJNA VE 20 HODIN FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ FILMU.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ulovitmiliardare.cz
Mládeži přístupný
Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Riskantní hra
o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nakonec o život, v temných časech Protektorátu. Jeden z nejočekávanějších českých ﬁ lmů roku 2009. Režie Marek Najbrt. V hlavních rolích Marek Daniel a Jana Plodková, dále hrají Sandra Nováková, Jan Budař a Klára Melíšková. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ceskatelevize.cz/specialy/protektor/
Doporučená přístupnost: od 12 let
Ne tak docela ﬁ ktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení „heparinový vrah“. Režie Dan Svátek. Hrají Václav Jiráček, Ivan Franěk, Jana Krausová, Petra Nesvačilová, Zuzana Krónerová, Stanislav Zindulka, Jaroslava Adamová, Zita Kabátová a další.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hodinunevis.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let
Populární slavná hororová klasika v nové dimenzi ve 3D technologii!!! Oživlá masožravá monstra i šílený majitel pohřebního ústavu, který skrývá mnohem děsivější tajemství před, kterým není úniku... České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 95 Kč

Více informací o ﬁlmu na www.atypﬁlm.cz a na www.showcaseentertainment.com

Doporučená přístupnost: od 12 let

Republiková premiéra!!!

Oscarový režisér v hlavní roli vzrušujícího životního příběhu aneb Miloš Forman tentokrát jinak. Film o snech, plánech a o umění vyprávět příběhy ﬁ lmem… Život
režiséra Miloše Formana zachycený v novém celovečerním dokumentu režiséra Miloslava Šmídmajera, který se natáčel v průběhu pěti let.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.cinemart.cz
Mládeži přístupný
Život na mexicko-americké hranici umí být krutý a nabízí životní příběhy, které by nikdo z nás nechtěl prožít. Zavede nás přímo do kuchyně nelítostných mexických gangů, které od dveří do lepšího světa často drží pomyslné klíče… Režisér ﬁ lmu je držitelem studentského Oskara, kterého získal na letošním festivalu v Sundance. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.sinnombrethemovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

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

Smrt si nechala to nejlepší pro 3D !!! Film je posledním pokračováním série „Nezvratný osud“ a je prvním 3D ﬁ lmem, který svým fanouškům nabídne velmi děsivou,
vzrušující jízdu. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na http://theﬁnaldestinationmovie.com/
Mládeži do 15 let nepřístupný

HANEBNÝ PANCHARTI (INGLOURIOUS BASTERDS – USA 2009)
Hanebně zparchantělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. Akční válečné drama z Francie z 2. světové války, ve kterém si režisér Quentin Tarantino s dějinami moc hlavu neláme… Hrají Brad Pitt, Diane Krugerová, Mélanie Laurentová a Samuel L. Jackson. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.inglouriousbasterds-movie.com
Mládeži do 15 let nepřístupný
Romantická komedie o tom, jak „český Honza“, mladý golfový talent, dobyl svět a srdce půvabné Terezky. V hlavních rolích Filip Tomsa, Jitka Kocurová a Sandra Nováková, v dalších rolích B. Klepl, V. Postránecký, I. Dušková a M. Vašut. Režie Pavel Göbl. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.vvvﬁlm.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

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

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

Připravte si talíře!!! Počasí se tu mění třikrát denně – v době snídaně, oběda a večeře. Rozmary počasí jsou totiž vždy doprovázeny nadílkou jídla a nápojů. Když prší
– z nebe padá ovocná šťáva, když sněží – k zemi se snáší bramborová kaše nebo špagety. Nová animovaná komedie je dalším animovaným 3D ﬁ lmem, který byl inspirován stejnojmennou dětskou knihou spisovatelky Judi Barett. Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.cloudywithachanceofmeatballs.com
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D!!!

Volné pokračování úspěšné ﬁ lmové komedie Bobule. Další trampoty dvojice kamarádů Honzy a Jirky, z nichž ten první se pouští jakožto vinař začátečník do vrcholného umění slámového vína, ale po nečekaném příchodu kumpána Jirky se jeho život obrátí naruby. Jirkova slabost pro ženy se totiž zvrhla doslova v zápas o život.
Hrají K. Hádek, L. Langmajer, T. Voříšková, M. Táborský, V. Postránecký, L. Lipský, J. Švandová, J. Krampol a další. DOLBY–STEREO DIGITAL. VE ČTVRTEK 22. ŘÍJNA
V 19.45 HODIN FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ FILMU!
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bobule.cz
Mládeži přístupný
„Tajemství jsou v našich životech jako kotvy. Dokud je nepojmenujeme, neodkryjeme a nepromluvíme si otevřeně, drží nás na jednom místě a točíme se jakoby v kruhu“. O tom je příběh Alžběty a možná i ostatních postav ﬁ lmu.“ Film Lištičky byl letos vybrán do soutěže 66. MFF v Benátkách. Režie Mira Fornayová.
DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.listicky.cz
Mládeži do 15 let nepřístupný
Tak trochu jiný středověk od režiséra ﬁ lmů Rafťáci a Snowboarďáci - Karla Janáka. Dobrodružná komedie pro celou rodinu, zasazená do středověku a vyprávějící
velké dobrodružství z malé tvrze. Hrají David Prachař, Pavel Kříž, Matěj Hádek, Martin Písařík, Tereza Voříšková, Michael Beran a další. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.atzijirytiri.cz
Mládeži přístupný
Mít svého dokonalého náhradníka. Co by se mohlo stát? Adaptace působivé akční sci-ﬁ novely, jejíž děj se odehrává v daleké budoucnosti, kde lidé, s leností sobě
vlastní, umí vyrábět (či chcete-li klonovat) sami sebe. V hlavní roli – v roli policejního detektiva – Bruce Willis. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.chooseyoursurrogate.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

Fascinující výlet do podvodního světa z dílny legendy Jeana-Michela Cousteau přináší životní zážitek ve formátu 3D. A právě díky této technologii se návštěva kina
stane doslova potápěčským zážitkem. Budeme svědky jedněch z nejúžasnějších podívaných pod vodní hladinou v tomto strhujícím dokumentu, který se točil sedm
let! Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 95 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.oceanworld3d.com
Mládeži přístupný

Vstupné 70 Kč

Doporučená přístupnost: od 12 let
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výroba • montáž • dodávky na klíč
Pracujeme se
světovou jedničkou
na trhu okenních
profilů

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany
•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby
•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích,
protipožárních a kamerových systémů
JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com
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Proplast K s.r.o., Polní 468, Nové Město n. Metují
tel./fax: 491 472 927, mob.: 777 113 020
e-mail: info@proplast.biz

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

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

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

