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T. Pratchett – S. Briggs: Soudné sestry
Divadlo V Dlouhé
Ab. cyklus – skupina „A“
Vstupné: 290, 270, 250, 230 Kč
Předprodej od 12. 1. 2009

Jakub Smolík
Vstupné: 200, 180, 160, 140 Kč  
Předprodej od 13. 1. 2009

Literárně hudební večer 
6 NaChodníku v Baru Babylon
Velký sál městského divadla
Vstupné: 80 Kč
Předprodej od 15. 1. 2009

Homeopatie – léčba bez vedlejších 
účinků
Přednáška Kateřiny Hofmanové 
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč  
Předprodej od 16. 1. 2009

N. Coward: Rozmarný duch
Divadelní společnost Háta
Hrají: O. Želenská, L. Zedníčková, 
D. Rous, J. Šulcová a další
Vstupné: 200, 180, 160, 140 Kč  
Předprodej od 19. 1. 2009

Pondělí
2. 2. 2009
v 19.00 hodin

Středa
4. 2. 2009
v 19.00 hodin

Středa
11. 2. 2009
v 19.00 hodin

Čtvrtek
12. 2. 2009
v 19.00 hodin

Neděle
15. 2. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Archi piccoli
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 100, 80, 60 Kč  
Předprodej od 20. 1. 2009 

Horská rapsodie
Dia show Ondřeje Valáška
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 20. 1. 2009

Reprezentační ples Města Náchoda 
a Pivovaru Náchod a. s.
Vstupné: velký sál 180 Kč, 
malý sál 120 Kč, balkon a k stání 100 Kč
Předprodej od 12. 2. 2009

Tajemství lesní tůně
Divadelní společnost F. Kreuzmanna
Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 50, 40, 30, 20 Kč
Předprodej od 4. 2. 2009

Druhá tráva
Vstupné: 150, 130, 110, 90 Kč  
Předprodej od 4. 2. 2009

Úterý
17. 2. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Čtvrtek
19. 2. 2009
v 19.00 hodin

Sobota
21. 2. 2009
ve 20.00 hodin

Neděle
22. 2. 2009
v 15.00 hodin

Úterý
24. 2. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

uvádí v únoru

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 vstu-
penek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

Literárně hudební večer – 6 NaChodníku v Baru Babylon
Křest historicky první desky, respektive „cédéčka“, skvělého náchodského šansonového sextetu, který si za nepříliš dlouhou dobu své 

existence získal nejen srdce mnoha milovníků a fanoušků tohoto žánru, ale prosazuje se díky svým kvalitám i na celostátní scéně. O tom 
svědčí i spontánní účast naší přední jazzové a šansonové zpěvačky Jany Koubkové na křtu. Vystoupí v novém složení Jana Koubková Quar-
tet s repertoárovým programem „Černej chlap pod kůži se mi vryl“. Podtitul večera by tedy mohl znít: Šanson a jazz? Oh yes!!! Deska bude 
mít 6+1 kmotra a celý večer moderuje jedna z kmotřiček Lydia Baštecká.     

Terry Pratchett – Stephen Briggs: SOUDNÉ SESTRY
Úprava Hana Burešová a Štěpán Otčenášek; Divadlo V Dlouhé; Režie: Hana Burešová; Hrají: Naďa Vicenová, Jaroslava Pokorná,  Klá-

ra Sedláčková-Oltová,  Tomáš Turek, Ilona Svobodová,  Miroslav Táborský,  Jiří Wohanka,  Vlastimil Zavřel a další.
Na Zeměploše, která je placatá a putuje vesmírem na zádech obrovské želvy, se najednou dějí nepředstavitelné věci. Kdo stojí mezi 

královstvím a zkázou? Soudné sestry jsou vtipnou a svéráznou variací na Macbetha i jiné shakespearovské příběhy. Setkáte se tu s mnoha 
postavami tohoto temného dramatu: s vévodou a vévodkyní, kteří usilují (zprvu úspěšně) o trůn, s celým vévodovým dvorem včetně šaška 
a ducha zavražděného krále, s hereckou tlupou, ale zejména se třemi čarodějkami, kterým se nakonec podaří vrátit královskou korunu na 
tu správnou hlavu... Ale nebyl by to Terry Pratchett, aby se v příběhu neobjevily nové okolnosti, situace, se kterými Shakespeare nepočítal; 
a nakonec i překvapivé rozuzlení.
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Vážení spoluobčané,
přílohou tohoto čísla Náchodského zpra-
vodaje je návrh rozpočtu města Náchoda 
na rok 2009. Tento rozpočet bude projed-
nán a předložen ke schválení 23. února 
na veřejném zasedání zastupitelstva měs-
ta. Před schválením je několikrát projed-
náván, a to zejména ve fi nančním výbo-
ru a v radě města a dále mají jednotliví 
zastupitelé možnost se k návrhu rozpoč-
tu vyjádřit na rozšířené radě města. Je to 
základní dokument, podle kterého se řídí 
hospodaření města v daném časovém ob-
dobí. Letošní návrh je ovlivněn úpravou 
zákona o DPH a probíhající fi nanční krizí, 
která následně ovlivní tok sdílených daní 
do rozpočtu města.

Investiční výdaje jsou přednostně smě-
řovány na akce, na které lze žádat dota-
ce, a to z různých evropských fondů, ale 
především z regionálního operačního 
programu a z operačního programu pří-
hraniční spolupráce ČR–PR 2007–2013 
(zejména projekty cyklostezek). Proto je 
většina všech větších plánovaných akcí 
podmíněna získáním dotací. V návrhu 
rozpočtu jsou zahrnuty akce, na které 
město již obdrželo příslib přidělení dota-
cí. Pokračuje zateplení budovy poliklini-
ky a základní školy na Plhově. Znovu je 
předložena žádost do 2. kola Regionální-
ho operačního programu na rekonstrukci 
a přístavbu Základní umělecké školy. Rov-
něž očekáváme, zda budeme vybráni Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj ČR v rám-
ci Integrovaného operačního programu 
pro zlepšení prostředí v problémové ob-
lasti sídliště u nemocnice. Z tohoto dotač-
ního programu lze čerpat na revitalizaci 
veřejných prostranství a regeneraci byto-
vých domů.

Z vlastních zdrojů jsou fi nancovány pře-
vážně komunikace, na které není možné 
v současné době čerpat dotace. Bude po-
kračovat rekonstrukce ulice Komenského 
(2. etapa), včetně navazující ulice Hálko-
vy. Z dalších významnějších rekonstrukcí 
mohu uvést například Železniční kolonii 
s částí ulice Vodárenská, parkoviště pod 
Krajskou hygienickou stanicí (po rekon-
strukci inženýrských sítí), připravuje se 
rekonstrukce mostu Na Skalce (Myslbe-

kův most), atd. V seznamu možných dal-
ších investičních akcí jsou i další komuni-
kace, jejichž realizace závisí na tom, jak 
budou plněny daňové příjmy města. Pří-
lohou návrhu rozpočtu je i střednědobý 
plán investic na roky 2008–2012, který je 
průběžně aktualizován.

Běžné výdaje musí pokrýt požadavky 
na chod města (opravu a údržbu komu-
nikací, čistotu města, likvidaci komunál-
ního odpadu, zimní údržbu komunikací, 
veřejné osvětlení, údržbu veřejné zeleně, 
atd.). Dále potřeby příspěvkových organi-
zací (školy základní a mateřské, základní 
umělecká škola, Sportovní zařízení města 
Náchoda, kino Vesmír, Městské středisko 
sociální péče Marie). Příspěvky z rozpočtu 
města ve výši 38 mil. Kč zahrnují i fi nanč-
ní prostředky pro Středisko volného času 
Déčko, příspěvky pro organizace, jichž je 
město členem a příspěvky pro hasiče. Sou-
částí běžných výdajů jsou i prostředky na 
zabezpečení běžného chodu úřadu.

Další nezanedbatelné výdaje jsou urče-
ny pro podporu kultury a sportu formou 
dotací, přidělovaných jednotlivým nezis-
kovým organizacím, a to ve výši více než 
23 mil. Kč. 

Počáteční fi nanční zdroje, které vznikly 
především přesunutím některých inves-
tičních akcí z minulého roku, budou vyu-
žívány již v zimních a jarních měsících le-
tošního roku. Zejména koncem roku 2009 
předpokládáme krytí časového nesoula-
du mezi prostavěností a obdržením dota-
ce vyšším objemem revolvingového úvěru 
a to ve výši 11,5 mil. Kč oproti standard-
ním 5 mil. Kč. Nově je v návrhu rozpočtu 
zahrnuta částka 7,5 mil. Kč investičního 
úvěru na profi nancování vnitřních úprav 
polikliniky.

Rozpočet byl sestavován vzhledem 
k předpokládaným příjmům a se snahou 
maximálně zohlednit funkci města jako 
obce, která se stará o všestranný rozvoj 
svého území. Ne všechno se podařilo do 
návrhu rozpočtu zahrnout, ale i tak vě-
řím, že Náchod bude na konci letošního 
roku zase o něco příjemnější pro své ob-
čany. 

Ing. Pavla Maršíková, místostarostka
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Zprávy 
z radnice
Zastupitelstvo města 
22. 12. 2008
Jednání zastupitelstva města se zúčastni-
lo 23 zastupitelů, čtyři byli omluveni. 
Číselný popis u každé zprávy představu-
je poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-
ZDRŽEL SE.

Integrovaný plán rozvoje města 23-0-0
 ZM schválilo Integrovaný plán rozvoje 

města Náchoda – problémová zóna u ne-
mocnice, předkládaný do Integrovaného 
operačního programu.

 ZM schválilo jako manažera Integrova-
ného plánu rozvoje města Náchoda – pro-
blémová zóna u nemocnice ing. Romanu 
Pichovou.
Podrobné informace najdete na http://www.
mestonachod.cz/na/iprmzona.
Hlavním cílem projektu je, aby se sídliště 
SUN a jeho okolí stalo kvalitním místem 
pro bydlení s rekonstruovanými a zatep-
lenými domy, s pěkným, čistým a udržo-
vaným venkovním prostředím, s dostat-
kem zeleně, hřišti a oddychovou zónou, 
s vyřešeným dopravním systémem s do-
statkem parkovacích míst. 
Hlavního cíle „IPRM Náchod – problé-
mová zóna u nemocnice“ bude dosaženo 
prostřednictvím specifi ckých cílů a opat-
ření:
A) Revitalizace veřejných prostranství
B) Regenerace bytových domů
C) Modernizace sportovních zařízení.

Rada města 6. 1. 2009
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven. 
Program pro podporu životního 
prostředí města Náchoda 8-0-0

 RM schválila k 1. 2. 2009 změnu Pro-
gramu pro podporu životního prostře-
dí města Náchoda a doporučila zastupi-
telstvu města schválit v rozpočtu na rok 
2009 navrhovanou částku 688 tis. Kč.
Cílem změny Programu pro podporu ži-
votního prostředí města je podpořit pře-
devším v okrajových částech města zlep-
šení kvality ovzduší formou podpory 
změny vytápění. Kromě toho jsou navrho-
vány drobné změny stávajícího znění pro-
gramu, týkající se upřesnění podmínek na 
podporu ekologické výchovy a výsadby 
zeleně. Každoročně byla na tento program 
uvolňována částka 88 tis. Kč, nově je na-
vržena částka ve výši 688 tis. Kč. Pravidla 
a formulář žádosti o dotaci budou uveřej-
něny na internetových stránkách města 
Náchoda www.mestonachod.cz po schvá-
lení zastupitelstvem města.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku st. 

p. č. 75 u domu čp. 21 v k. ú. Malé Poříčí. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurči-
tou s platností od 1. 1. 2006. Žadatel uve-
dený pozemek již dříve upravil, osel tra-
vou a postavil několik kotců, ve kterých 
chová psy. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ-Distribuce a. s., 
Děčín. Břemeno bude zřízeno v souvislos-
ti s vybudováním nového kabelového ve-
dení nízkého napětí na pozemcích v uli-
cích Dobrošovská, Vojnarova, Březinova 
a Šaldova. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ-Distribuce, a. s. 
Břemeno bude zřízeno v souvislosti s vy-
budováním nového kabelového vedení 
nízkého napětí v ulici Nemocniční. 8-0-0

 RM vzala na vědomí výpověď nájem-
ní smlouvy uzavřené se společností Česká 
Unigrafi e, a. s., na pronájem nebytových 
prostor v budově čp. 1759. Smlouva bude 
ukončena uplynutím výpovědní lhůty, tj. 
31. 3. 2009. 8-0-0
Daň z přidané hodnoty 8-0-0

 RM vzala na vědomí předloženou infor-
maci.
Od ledna 2009 platí nový zákon o dani 
z přidané hodnoty. Plátci této daně se 
nově stávají i obce, které v daném roce 
překročí hranici 1 mil. Kč limitu, určené-
ho pro přihlášení se k plátcovství DPH. 
Město Náchod tuto hranici překročí nej-
déle začátkem února 2009, a proto bude 
jeho povinností se nejpozději 15. 2. 2009 
přihlásit jako plátce DPH a od dubna 2009 
zahájit placení této daně. 
DPH bude například placeno z faktur, kde 
příjemci jsou plátci DPH a platba se týká 
nájemného, u placení za komunální od-
pad, u záloh za služby spojené s nájmem, 
u pronajímaných parkovacích míst aj. čin-
ností. V rozpočtu je již rezervována část-
ka 1 mil. Kč na placení DPH.
Komise – výběrové řízení pivovar 8-0-0

 RM schválila v souladu s usnesením 
zastupitelstva města ze dne 19. 11. 2008 
členy komise: Ing. Oldřich Čtvrtečka, 
Ing. Rostislav Zeiska, MUDr. Ladislav Ti-
chý, Mgr. Miroslav Jindra, František Rázl, 
Jiří Maršík, Bc. Zbyněk Hořínek, Ing. Jan 
Veselý a Ing. Josef Hlavatý.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila v souvislosti s předsednic-

tvím ČR Evropské unii s vyvěšením vlajky 
EU, ČR a města Náchoda na budově nové 
radnice na Masarykově náměstí. 8-0-0

Rada města 20. 1. 2009
Jednání rady města se zúčastnilo sedm 
radních, dva byli omluveni. 
Výběrové řízení na místo ředitelky/
ředitele Městské knihovny 7-0-0

 RM vzala na vědomí žádost současné ře-
ditelky Mgr. Marie Sobotkové o uvolnění 

z funkce ředitelky Městské knihovny Ná-
chod, o. p. s., ke dni  31. 3. 2009 a schválila 
organizační zabezpečení výběrového říze-
ní na nové obsazení tohoto místa. Podrob-
né podmínky budou zveřejněny na www.
mestonachod.cz

 V této souvislosti rada schválila složení 
výběrové komise: Ing. O. Čtvrtečka, Ing. 
J. Rohulán, Eva Fořtová, RNDr. I. Šárová, 
Mgr. M. Sobotková, Mgr. Eva Svobodová 
a Magda Havlíčková.
Středisko volného času 
Déčko Náchod – žádost o schválení 
grantových záměrů 7-0-0

 RM souhlasila s účastí Střediska volné-
ho času Déčko, Náchod v grantových říze-
ních na projekty dle žádosti bez fi nanční 
účasti zřizovatele a za podmínky doplně-
ní garantů jednotlivých projektů.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
o pravidelné úhradě vodného, stočného 
a srážkové vody se spoluvlastníky domu 
čp. 1759 na Hamrech. Dohoda se uzavírá 
na dobu neurčitou s účinností od 16. 12. 
2008. 7-0-0

 RM nesouhlasila s uzavřením dodat-
ku k nájemní smlouvě uzavřené se spo-
lečností PCK – trading, a. s., na pronájem 
pozemku v Mlýnské ulici. 5-0-2

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení na pronájem restaurace Na kou-
pališti. Více na str. 3. 7-0-0

 RM souhlasila s ukončením smlouvy na 
zabezpečení restaurace Na koupališti uza-
vřené se společností Agency of Security 
FENIX, a. s., výpovědí s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou a současně se zahájením jed-
nání se společností JJTrend, s. r. o., Ná-
chod o předložení nové nabídky. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy se společností VISUS, spol. 
s r. o., na pronájem 4. nadzemního pod-
laží objektu čp. 738 v ulici Němcové (bu-
dova polikliniky) doplněnou o podmínky 
provozu v době rekonstrukce. Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 
2009 do 31. 12. 2015. 7-0-0
Vymáhání pohledávek města 
v roce 2008 7-0-0

 RM vzala na vědomí zprávu o vymá-
hání pohledávek vzniklých činností měs-
ta a Městského úřadu v Náchodě v minu-
lém roce.
Celkem bylo za minulý rok vymoženo 
odborem správy majetku a fi nancování 
3,984 mil. Kč (v roce 2008 – 2,675 mil. Kč) 
pohledávek. Zvýšené vymáhání pohledá-
vek po lhůtě splatnosti se projevilo i v cel-
kovém poklesu jejich objemu o 358 tis. Kč. 
Za tři roky sledování se tak podařilo vy-
moci nejvíce pohledávek po lhůtě splat-
nosti.
Dotace zpracovávané v roce 2009  7-0-0

 RM vzala na vědomí přehled dotací, 
které bude v roce 2009 zpracovávat od-
bor správy majetku a fi nancování.
Plánované dotace 2009:
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1) Cyklostezky – Operační program pře-
shraniční spolupráce 2007–2013
2) Komunikace – Operační program pře-
shraniční spolupráce ČR–Polsko 2007
–2013
3) Kanalizace – Operační program pře-
shraniční spolupráce ČR–Polsko 2007
–2013
4) Hamra (Kulturní a společenské cen-
trum v Náchodě) – Regionální operační 
program NUTS II Severovýchod
5) Park u kostela sv. Michaela – Státní 
fond životního prostředí
6) Sběrný dvůr Technické služby – Státní 
fond životního prostředí 
7) Státní dotace (vnitřní úpravy budovy 
polikliniky) – Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR
8) Cyklostezka u koupaliště – Státní fond 
dopravní infrastruktury 
9) Bezpečnostní řešení křižovatky na Pl-
hově – Státní fond dopravní infrastruk-
tury 
10) Cyklostezka u koupaliště – Králové-
hradecký kraj 
11) Odpočívadla na cyklostezkách – Fond 
mikroprojektů
12) Dopravní značení na cyklostezkách 
– Fond mikroprojektů
13) Oranžové hřiště v parku Déčko – Na-
dace ČEZ 
14) Czech-POINT – Ministerstvo vnitra ČR 
Realizace projektů v roce 2009:
1) Úspora energie na objektech Města Ná-
choda – Státní fond životního prostředí 
2) Cyklostezky – Operační program pře-
shraniční spolupráce ČR–PR 2007–2013 
3) Komunikace – Operační program pře-
shraniční spolupráce ČR–PR 2007–2013 
Pokud bude schváleno:
4) SUN – Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR 
5) ZUŠ – Regionální operační program 
NUTS II Severovýchod 
Dotace grantu „Zdravě žijeme l“ 
– ZŠ a MŠ Josefa Zemana 7-0-0

 RM schválila dotaci ve výši 5000 Kč 
z rozpočtu města Náchoda na rok 2009 
pro ZŠ a MŠ Josefa Zemana na podporu je-
jího společného projektu se ZŠ Broumov, 
Kladská „Lépe si porozumět“.
Masarykovo náměstí 7-0-0

 RM souhlasila s přerušením projekto-
vé přípravy stavebních úprav Masarykova 
náměstí z důvodu přípravy objemově vý-
znamné výstavby v této lokalitě.
Dětské hřiště v programu Oranžové 
hřiště ČEZ – park Déčko 7-0-0

 RM souhlasila s předložením projek-
tového záměru do grantového řízení na-
dace ČEZ do programu Oranžové hřiště 
a souhlasila se spolufi nancováním ve výši 
150 000 Kč.
Integrovaný plán rozvoje města 
Náchoda – problémová zóna 
u nemocnice 7-0-0

 RM souhlasila se zpracováním posou-
zení koncepce „Integrovaný plán rozvoje 

města Náchoda – problémová zóna u ne-
mocnice“ podle zákona č. 100/2001, o po-
suzování vlivů na životní prostředí fi r-
mou EMPLA spol. s r. o., Hradec Králové 
a schválila uzavření smlouvy o dílo s tím-
to vybraným uchazečem.
Česko-polské komunikace se sdíleným 
provozem pěším, cyklistickým a auto-
mobilovým v Kladském pomezí – výběr 
zhotovitele 7-0-0

 RM schválila podmínky a vyhlášení 
výběrového řízení na zhotovitele veřej-
né zakázky „Česko-polské komunikace se 
sdíleným provozem pěším, cyklistickým 
a automobilovým v Kladském pomezí“ se-
stávající ze dvou objektů „Stavební úpravy 
místní komunikace – Na Strži v Náchodě“ 

a „Silnice III/01420 Bražec–Staré Město“ 
a oslovení těchto fi rem: STRABAG, a. s., 
COLAS CZ, a. s., M-SILNICE, a. s., Chládek 
a Tintěra, Pardubice, a. s., a Stavby silnic 
a železnic, a. s.

TELEGRAFICKY:
 RM nesouhlasila s prezentací města Ná-

choda na zvukovém informačním panelu 
umístěném v Trutnově. 7-0-0

 RM vzala na vědomí předložené zprávy 
o výsledcích kontrol a auditů ve veřejné 
správě za rok 2008 u příspěvkových orga-
nizací města a příjemců dotací. Dále rada 
schválila plán kontrol a auditů na rok 
2009. 7-0-0

Město Náchod
vyhlašuje výběrové řízení 

na pronájem  restaurace Na koupališti v Náchodě

I. 
Předmět nájmu

Dlouhodobý pronájem restaurace Na koupališti v Náchodě, včetně kiosku v pří-
zemí objektu.
Prohlídka objektu je možná po dohodě na telefonu 491 405 237.

II.
Podmínky nájmu

  odborná způsobilost pro zamýšlenou provozovanou činnost 
  bezúhonnost
  možnost provozování kiosku v přízemí objektu v době letního provozu koupa-

liště
  výběr nájemce bude uskutečněn obálkovou metodou, minimální cena proná-

jmu je 5000 Kč/měsíc 
  s vybraným zájemcem bude nájemní smlouva uzavřena do 21 dnů od vyhláše-

ní výsledků výběrového řízení
  nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností dle dohody
  nájemce zajistí celoroční provoz restaurace
  nájemce zajistí provoz kiosku v souladu s provozem koupaliště

III.
Kritéria výběrového řízení

Základním kritériem pro posouzení přihlášek je nejvyšší nabídnutá cena za pro-
nájem. Vyhodnocení nabídek provede výběrová komise.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně upřesnit 
podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení zrušit.

IV.
Termíny a lhůty výběrového řízení

Termín doručení přihlášek pro zařazení do výběrového řízení je pátek 13. úno-
ra 2009 do 13.00 hod.
Oznámení výsledku výběrového řízení bude odesláno všem zájemcům nejpoz-
ději 25. 2. 2009.

V.
Doručení přihlášek

Přihlášku do výběrového řízení je třeba doručit, v zalepené obálce, na adresu: 
Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod, odbor správy majetku a fi -
nancování, nebo podáním na podatelně Městského úřadu, viz odst. IV.

Obálku označte v levém horním rohu: 

Výběrové řízení – restaurace Na koupališti – NEOTVÍRAT
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  Kronika

V prosinci se narodili:
 1. 12. Matouš Myslík
 2. 12. Mario Moro
 3. 12. Michaela Macháňová
  Nela Poláková
  Vít Veselý
 4. 12. Rozálie Paukertová
 5. 12. Sára Vostřesová
  Natalie Pinkavová
 6. 12. Luděk Rail
 8. 12.  Karolína Vašíčková
 10. 12. Sára Drahovzalová
 11. 12. Kateřina Dostálová
  Karolína Kumpoštová

 13. 12. Tereza Ungerová
 15. 12. Thea Vojtěchová
  Vojtěch Jarolímek
  Tereza Jarolímková
 17. 12. Monika Janáková
 19. 12. Thu Anh Nguyen
 21. 12. Laura Slepčíková
  Luděk Voříšek
 23. 12. Tomáš Rundštuk
 24. 12. Nataly Cisárová
  Nikol Cisárová
  David Lévai
 25. 12. Jakub Černý
  Kristýna Vanžurová
 26. 12. Iveta Čisárová
 27. 12. Marek Mižigár

Kulturní a sportovní nadace města Ná-
choda vyhlašuje termín podání přihlá-
šek o nadační příspěvky (granty) v oblas-
ti kultury a sportu. 

Nadační příspěvek (grant) je určen pro 
fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu 
se týká pouze města Náchoda, oblast kul-
tury může mít i regionální působnost.

 Vyplněné žádosti na předepsaném for-
muláři zašlete na adresu:

Kulturní a sportovní nadace města 
Náchoda, odbor školství, kultury, spor-
tu a cest. ruchu Masarykovo náměstí 40, 
547 01 Náchod. 

Termín podání I. kolo do 10. 2. 2009 
Formulář žádosti včetně zásad o posky-

tování nadačních příspěvků obdržíte na 
kontaktní adrese nebo na internetových 
stránkách města Náchoda – www.mesto-
nachod.cz (Kulturní a sportovní nadace). 
Informace na tel.: 491 405 196.

Granty v roce 2009

Pohlaví: ženské
Jméno Počet
Tereza 40
Eliška 26
Adéla 24
Natálie 23
Kristýna 22
Kateřina 22
Anna 20
Barbora 17
Veronika 16
Karolína 16
Lucie 14
Anežka 12
Andrea 9
Aneta 9
Sára 9
Zuzana 9
Klára 9
Michaela 9
Nela 8
Nikola 8

Nejčastěji dávaná jména dětí
narozených od 1. 1. do 31. 12. 2008

Markéta 8
Sofi e 6
Denisa 6
Pavlína 6
Laura 6
Šárka 6
Daniela 5
Ema 5

Pohlaví: mužské
Jméno  Počet 
Jan 33 
Tomáš 26 
David 25 
Adam 23 
Lukáš 21 
Jiří 21 
Jakub 21 
Daniel 20 
Ondřej 19 

Vojtěch 18 
Michal 15 
Martin 14 
Matěj 14 
Matyáš 14 
Marek 12 
Patrik 12 
Dominik 12 
Filip 11 
Petr 11 
Pavel 10 
Tadeáš 10 
Štěpán 10 
Šimon 10 
Václav 9 
Josef 9 
Jaroslav 7 
Antonín 6 
Karel 5 
Vít 5 
Kryštof 5

pro školní rok 2009/10 
se koná
 ve čtvrtek 12. února 
 a v pátek 13. února 2009
 od 14 do 17 hodin

Při zápisu je třeba předložit 
rodný list dítěte.

Zápis do 1. tříd ZŠ

První náchodské miminko v roce 2009

…zpíval celý druhý stupeň. Děti a učitelé 
dostali texty vánočních koled a ve čtvrtek 
18. prosince se na půl hodiny rozezněla 
celá budova školy. Zazpívali jsme si zná-
mé i méně známé koledy a naladili se na 
vánoční klid a pohodu. Nejen tento den byl 
pro naši školu „hudebně“ zaměřený.

Vyučující hudební výchovy, která zís-
kala materiály ke dvěma muzikálům, se 
s pomocí dalších učitelů, vedení školy 
a zaměstnanců podařilo nastudovat vy-
stoupení žáků 1. stupně s muzikálem Po-
pelka a žáků 2. stupně s muzikálem Johan. 
Do vystoupení byly obsazeny děti, které 
prošly konkurzem, a překvapivě byla řada 
hlavních rolí obsazena žáky, kteří prospě-
chově nepatří k nejlepším. O to více nás 
potěšilo jejich nasazení a zaujetí. Žáci 
i učitelé věnovali nastudování mnoho své-
ho volného času. Poděkování patří i rodi-
čům, kteří vyrobili svým dětem originální 
kostýmy. Rodiče se také podíleli na zajiš-
tění víkendového soustředění. To proběh-
lo ve dnech 9.–11. 1. v Bystrém v Orlických 
horách, kde si děti odpočinuly a doladily 
své první vystoupení pro veřejnost, které 
se konalo 14. 1. v aule naší školy. 

A bylo to vystoupení, které mělo velký 
úspěch, a děti sklidily za své výkony dlou-
hotrvající potlesk. Věříme, že všichni ve 
své úspěšné činnosti budou pokračovat.

učitelé ZŠ TGM

Vánoční koledy, Popelka, 
Johan a co dál…

ZŠ a Mateřská škola 
Josefa Zemana, Náchod, 
Jiráskova 461

9. 2. 2009 – 8.00 –17.00 hod.  
ve sborovně školy
13. 2. 2009 – 8.00–17.00 hod.   
ve sborovně školy
7.00–14.00 hod.   
ve sborovně školy

Zápis je určen pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Rodiče přinesou 
k zápisu občanský průkaz a rodný list dítě-
te. Kontakt: 491 422 910, 491 520 435.

V úterý 6. ledna 2009 předal v ná-
chodské porodnici starosta města Ná-
choda ing. Oldřich Čtvrtečka společně 
s místostarostkou ing. Pavlou Maršíko-
vou malý dárek mamince první náchod-
ského miminka narozeného v roce 2009. 

Tím je Karolínka Procházková (nar. 2. 1. 
2009 v 8.08 hod., 3265 g / 48cm), která 
dostala od zástupců města řetízek s pří-
věškem svého znamení a maminka pře-
vzala květinu.
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V úterý 2. prosince 2008 jsme přivítali dvě úspěšné sportov-
kyně, reprezentantky ČR, plavkyni Bělu Hlaváčkovou a triatlo-
nistku Vendulu Frintovou. Velmi si vážíme toho, že si ve svém 
nabitém osobním programu udělaly čas, aby se podělily o své doj-
my a zkušenosti z letošních olympijských a paralympijských her 
v čínském Pekingu. Studenti kvart, kvint a prvního ročníku tak 
měli jedinečnou možnost seznámit se nejen s děním a atmosfé-
rou při obou vrcholných sportovních událostech letošního roku, 
ale také se dozvěděli spoustu informací o každodenní soustav-
né a cílevědomé řeholi v přípravě vrcholového sportovce, která 
teprve pak může vyústit v kýžené úspěchy. A že jich obě naše 
bývalé studentky nemají málo.

Běla Hlaváčková, která maturovala v roce 1994 ve třídě profe-
sorky Jany Židové, se věnuje plavání tělesně postižených od roku 
2000. Hned svůj první start na ME v následujícím roce ozdobila 
zlatou medailí ve své parádní disciplíně 50 m znak. Zde je také 
držitelkou dvou zlatých medailí z posledních MS hendikepova-
ných sportovců a především dvou zlatých medailí z paralympi-
ád v Aténách a Pekingu. Na této trati je zároveň držitelkou svě-
tového i paralympijského rekordu. Sbírka čtyř medailí, kterou 
„vylovila“ z bazénu Vodní kostky, z ní udělala nejúspěšnější čes-
kou sportovkyni XIII. Paralympijských her v Pekingu a v anketě 
o nejlepšího sportovce ČR obsadila nevídané 19. místo! Přesto 
zůstává skromnou a pracovitou sportovkyní, která spolu s man-
želem vychovává v Malé Čermné čtyřletého syna Honzíka a kaž-
dodenně svádí boj se svým tělesným hendikepem.

Vendula Frintová maturovala na našem gymnáziu v r. 2003 
ve třídě profesora Javůrka. I ona prožila počátky své sportovní 
dráhy v náchodském bazénu v plaveckém klubu Delfín Náchod. 
Vzhledem k tomu, že nikdy nechtěla být průměrnou studentkou 

Beseda s bývalými studentkami školy 
Bělou Hlaváčkovou a Vendulou Frintovou

ani sportovkyní, přibrala si k plavání jízdu na kole a běh. V kom-
binaci 1,5 km plavání, 40 km kolo, 10 km běh patřila hned od 
svých prvních startů k nejlepším triatletkám nejen u nás. V le-
tech 2003 a 2004 se stala dvakrát juniorskou vicemistryní světa 
do 23 let. V letošním roce podřídila přípravu k dosažení co nej-
lepšího výsledku na svých prvních olympijských hrách. Její cel-
kové 23. místo, ač je to nejlepší výsledek českých triatlonistek 
v historii OH, neodpovídalo zcela jejím možnostem (v závodech 
světového poháru se již umístila několikrát v první desítce). Bo-
hužel v plavání u bójky nepochopitelně „zapracovala“ ruka její 
reprezentační kolegyně!

Dvě hodiny dotazů a vyprávění podpořených prezentací foto-
grafi í uběhlo v příjemné atmosféře. Na závěr popřál ředitel ško-
ly Pavel Škoda oběma našim absolventkám hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů v osobním i sportovním životě a vyjádřil přesvědče-
ní, že se stanou vzorem a pozitivním motivem pro naše součas-
né studenty. K němu se přidávám i já.

Považuji si za velkou čest, že jsem mohl celé setkání osobně 
moderovat a potěžkat si na vlastní ruce Běliny čtyři pekingské 
medaile.                       Zdeněk Košvanec, učitel Tv-Z 

V měsíci září 2008 byla ve sportovní 
hale TJ Sokola Staré Město-Náchod, za 
pomoci města Náchoda, ČOS – župy Pod-
krkonošské – Jiráskovy, sponzorů a čle-
nů jednoty, zrekonstruována palubovka. 
Rekonstrukci provedla fi rma MAN Česká 
Bělá a náklady na tuto rekonstrukci do-
sáhly výše 230 000 Kč. Chtěli bychom tím-
to všem, kteří se na této akci podíleli, po-
děkovat.

V této tělocvičně sehrává mistrovská 
utkání Krajského přeboru I. třídy druž-
stvo žen TJ Sokola Staré Město-Náchod, 
které je po první polovině sezony na 
1. místě. 

Domácí utkání druhé poloviny soutěže 
budou sehrána ve dnech 31. 1. 2009 (pro-
ti TJ Slavii Hradec Králové), 14. 2. (Orel 
Jednota Studenec), 28. 2. (SK Nové Město 
n. M.) a 7. 3. (VK Hronov), vždy od 10.00 
a 13.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

děti, které se 1. září roku 2009 mají stát 
školáky. 

Co děti a jejich rodiče v rámci zápisu 
do 1. tříd čeká? 

Nechystáme pro děti pohádkový les ani 
princezny a draky. Ukážeme jim školu ta-
kovou, do jaké za pár měsíců nastoupí. 
Děti i rodiče si prohlédnou třídy, popoví-
dají si s vyučujícími naší školy, dostanou 
drobný dárek, který pro ně přichystali 
starší spolužáci. Hlavním úkolem zápi-
su je posouzení, zda je dítě pro školu zra-
lé. Budoucí prvňáci kreslí, vyprávějí, ve 
spolupráci s učitelkami a učiteli se zba-
vují ostychu. 

Naše základní škola nabízí všem ško-
lákům motivující, vlídné a přátelské pro-
středí. Děti, které přicházejí v šesti le-
tech do školy, i jejich rodiče už vědí, že 
škola není pouze hraní si, ale že učení se 
je už práce. Nabízíme dětem i jejich rodi-
čům, že umíme udělat školní práci smys-
luplnou, přiměřenou věku a schopnostem 
jednotlivých dětí, zábavnou. 

Kromě učení se nabízíme všem na-
šim žákům možnosti uplatnění jejich záj-
mů. O naše nejmenší školáky se starají 
vychovatelky školní družiny, pečujeme 
o děti od 6.30 až do 17 hodin. Děti v dru-
žině odpočívají po školní práci, hrají si, 
především však mohou rozvíjet svůj ta-
lent v kroužcích sportovních, zájmových 

a uměleckých. Učí se hrát na fl étny, věnu-
jí se výtvarným aktivitám, vaření, práci 
v dílnách, tvoří v keramické dílně, chodí 
bruslit a plavat, hrají korfbal, vybíjenou, 
věnují se gymnastice…

Nad všechny pozvánky je ale osobní 
zkušenost. Přijďte se k nám do školy po-
dívat. Rodičům zodpovíme jejich dotazy, 
dětem ukážeme třídy i další prostory, kte-
ré slouží k výuce i k mimoškolní činnos-
ti, můžete nahlédnout i do jednotlivých 
vyučovacích hodin. Ukážeme vám zázemí 
pro děti (šatny, školní bufet, školní jídel-
nu), tělocvičny, keramickou dílnu, herny 
školní družiny, čítárnu, počítačové učeb-
ny, školní hřiště, učebny sloužící výuce 
odborných předmětů. Informace o škole 
najdete na www.zsplhov.cz, ozvěte se na 
telefon 491 405 427, rádi vás i vaše děti ve 
škole přivítáme.       Mgr. Vladimír Honzů, 

ředitel ZŠ Náchod-Plhov

ZŠ Náchod-Plhov 
pozvánka k zápisu do 1. tříd

TJ Sokol Staré Město

Ve dnech 12. a 13. února proběhne 
v Základní škole Náchod-Plhov zápis do 
1. tříd. Zveme k nám do školy všechny 

únor  2009 5INFORMACE



Únorová výročí
V prvé řadě bych rád připomněl, že 

6. února uplyne už pět let od úmrtí 
dlouholetého kronikáře a znalce ná-
chodské historie pana Oldřicha Šaf-
áře. Zůstává živý v paměti mnohých, 
stejně tak i malíř Ivo Švorčík, který ze-
mřel jen o dva týdny později.

V únoru se narodila řada osobnos-
tí, jež měly vztah k Náchodu. Tak na 
Hromnice v roce 1879, tedy už před 130 
lety, se v Litomyšli narodil Quido Ho-
dura, jazykovědec, jehož prvním pe-
dagogickým působištěm byla tehdejší 
náchodská reálka, předchůdkyně dneš-
ního gymnázia. Byl tu činný i na poli 
kulturním, přednášel, hrál na violon-
cello, zpíval v tehdejší „jednotě Fibich“. 
A 12. 2. 1929 zemřel jeho kolega, vý-
znamný český fi lolog Václav Ertl. V Ná-
chodě učil v letech 1900–1904.

Dne 23. února 1794 se ve mlýně 
v Havlovicích narodil Josef Regner, 
pozdější významný kněz, náchod-
ský zámecký kaplan, hronovský fa-
rář a nakonec děkan náchodský, po-
hřbený na zdejším hřbitově. O sto let 
mladší byl spisovatel, diplomat a vo-
ják Zdeněk Němeček, rodák jaroměř-
ský, narozený 19. 2. 1894. Lidé se (jed-
nou za čtyři roky) rodí i 29. 2. Pak mají, 
když jim je 40 let, teprve desáté na-
rozeniny. To byl případ básníka Jose-
fa Svatopluka Machara, který se na-
rodil 29. 2. 1864. U nás v Náchodě měl 
před sto lety, 27. 6. 1909 tehdy znač-
ně kontroverzní přednášku O antice, 
křesťanství a poměru českého člověka 
k Římu. – Výtvarník, legionář Jindřich 
Křeček-Jituš má letos obě „kulatá“ ju-
bilea. Narodil se 7. 3. 1909 v Červe-
ném Kostelci a zemřel 4. 2. 1979. 
– Dne 4. 2. 1929 se narodil spisovatel 
Jan Procházka, který v 60. letech na-
vštívil i Náchod a přednášel v několika 
okolních knihovnách. Jen o týden byl 
mladší další spisovatel František Ne-
pil, který Náchod zmiňuje ve svém díle 
několikrát. Měl hezký vztah k náchod-
skému pěveckému sboru Hron, který 
před lety slyšel zpívat ve Starých Hra-
dech na Jičínsku.

Už 375 let uplyne 25. 2. od historické 
„chebské exekuce“, od zavraždění vo-
jevůdce Albrechta z Valdštejna a jeho 
pobočníka Adama Erdmanna Trčky. 
Oba významní šlechtici své doby byli 
úzce spjati i s naším regionem.

Nakonec můžeme připomenout, že 
před 90 lety, 1. 2. 1919, byl založen Čes-
koslovenský červený kříž. Jeho prv-
ní předsedkyní byla dcera tehdejšího 
prezidenta Alice Masaryková. V únoru 
1924 byly vůbec první zimní olympij-
ské hry, tehdy ve francouzském Cha-
monix.                                           (AF)

Náchod a jeho okolí ve sborníčku 
Rodným krajem č. 37 (recenze)

Nedlouho před Vánocemi vyšlo 37. číslo 
vlastivědného sborníku kraje Aloise Jirás-
ka, Boženy Němcové a bratří Čapků Rod-
ným krajem. Z „osmičkových výročí“ při-
pomíná Aleš Fetters úmrtí Karla Čapka 
o Vánocích 1938, Jaroslav Čáp píše o roce 
1968 „ve světle místních kronik“. 

Milovníky dávné historie jistě zaujme 
obsáhlá stať Františka Musila Rod erbu 
třmene a vrcholná kolonizace na střed-
ní Úpě a střední a horní Metuji. V čísle 
uveřejněná první část začíná 11. stoletím 
a sleduje podrobně kolonizaci našeho re-
gionu do konce 14. století. – Zajímavá je 
třetí část vzpomínek Aloise Kováře na těž-
ká studentská léta na konci první republi-
ky a za protektorátu. Ve druhé části svého 
příspěvku Naše gymnázia psal o krátkém 
období, kdy po obsazení Trutnova němec-
kým vojskem přešli studenti z trutnov-
ského gymnázia koncem září 1938 do 
Náchoda, v tomto třetím pokračuje od 
13. října 1938, kdy začalo pro někdejší 
trutnovské studenty vyučování v Úpici. 
Je tu připomenut i tehdejší ředitel Rudolf 
Marek, který působil za první republi-
ky (do 1936) i pak po válce na gymnáziu 
v Náchodě. – V čísle je další část stati bělo-
veského kronikáře Antonína Samka Zašlá 

sláva lázní a zřídel v Bělovsi, Od znárod-
nění do současnosti. Alexandr Skalický st. 
připravil text Dva domy architekta Rudol-
fa Stockara v Náchodě. Jde o dva domy na 
Kamenici. – V čísle není opomenuto ani 
sté výročí narození Egona Hostovského. 
Řadu pozoruhodných textů najde zájem-
ce i v dalších částech sborníčku, v rubri-
ce Naší přírodou je článek Tomáše Diviše 
Vrabec a jeho družina, v pravidelné rub-
rice Regionální literatura najdeme upo-
zornění na více než čtyři desítky knížek 
(obsáhlých sborníků i drobných publika-
cí) se vztahem k širšímu Náchodsku. Čís-
lo uzavírají nekrology, mj. za Ludvíkem 
a Ladou Mühlsteinovými, spjatými svou 
prací s aktivitami Muzea Boženy Němco-
vé. – Do přílohy Děti rodnému kraji při-
pravila Alena Křivská vskutku zajímavé 
dětské výtvarné i slohové práce na téma 
„Osmičky“.

Šedesátistránková publikace je k dispo-
zici na obvyklých místech stále za pou-
hých 30 Kč, to díky podpoře od jednotli-
vých měst a obcí regionu, muzeí a archivu 
a samozřejmě díky autorům textů i foto-
grafi í, kteří pro sborník dělají vše z lásky 
ke kraji a věci.

(AF)

„6 NaChodníku v Baru Babylon“
pozvánka na křest nové desky a vystoupení

foto Vl. Balcar

  Náchod – Městské divadlo Dr. J. Čížka
 11. únor 2009 19.00 hodin
 KŘEST DESKY „BAR BABYLON“ 
 + hudební host – jeden z kmotrů 
 JANA KOUBKOVÁ Quartet

  Nové Město nad Metují 
 – Galerie „Pod Žebrovkou“
 26. únor 2009 – 19.00 hodin
 Druhý recitálový pořad 
 „Křižovatky osudů“

 Trutnov „Jazzinec 2009“ 
 – Síň Bohuslava Martinů
 12. březen 2009 – 19.00 hodin
 Recitálový pořad „Bar Babylon“

  Police nad Metují – Pellyho domy
 17. březen 2009 – 19.00 hodin
 Druhý recitálový pořad 
 „Křižovatky osudů“
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2. Náměstí (část II) 

Náchodské hostince, hotely a vinárny

Na horní (severní) straně náměstí bývaly až do začátku 20. 
století vedle sebe v těsném sousedství dva hostince po-
skytující i ubytování, tedy hotely, tenkrát psáno s fran-

couzským l‘accent circumfl exe jako hôtel. Při čelním pohledu 
stál vlevo hostinec spojený s vinárnou, nazvaný po svém majite-
li a hostinském Václavu Letzelovi Letzel. Ten založil podnik roku 
1833 a po jeho smrti v roce 1854 pokračoval v živnosti úspěš-
ně syn Jan. Vykoupil služebnost váznoucí na domě, totiž povin-
nost poskytovat v průjezdu do dvora místo pro městské hasič-
ské nářadí, a nechal přistavět druhé patro, v němž zřídil sedm 
hostinských pokojů. Nabízel ctěným pánům cestujícím jakož i lá-
zeňským hostům vzorné služby, laciné pokoje, dobrou kuchyni, 
pravý plzeňský a náchodský ležák, rozličná tuzemská i cizí vína. 
Spolkovou místnost měla v hotelu Živnostensko-řemeslnická be-
seda. Roku 1880 se jako šesté dítě hoteliéra Jana Letzela a jeho 
manželky Valburgy narodil v domě pozdější architekt Jan Letzel, 
který se proslavil svými stavbami v Japonsku. Zejména Průmyslo-
vým palácem v Hirošimě, jehož torzo je dnes mírovým památní-
kem zapsaným do seznamu světového kulturního dědictví.

Velmi skromně vyhlížejícímu sousednímu hostinci se původ-
ně říkalo V Kvasinách podle majitele, kterým byl sládek z Kvasin 
u Solnice. Následovali další soukromí majitelé, až v šedesátých 
letech 19. století koupila dům nově založená Občanská záložna 
v Náchodě a v přízemí vpravo od průjezdu zřídila své úřadovny, 
vlevo byl hostinský provoz. Útočiště zde měl také náchodský Klub 
českých velocipedistů. V patře se nalézal byt a čtyři hostinské po-
koje, ve dvoře pak velká maštal pro koně a nad ní dlouhý úzký sál, 
v němž se konaly plesy a hrálo divadlo. Je doloženo, že od roku 
1874 zde sídlili náchodští ochotníci. Budova však byla značně se-
šlá, potřebám rozvíjející se záložny nevyhovovala a dům byl kon-
cem osmdesátých let prodán městu. To už ubytovací hostinec nesl 
název U beránka, popřípadě U zlatého beránka. Přestavba v roce 
1892 obohatila exteriér o střešní atiku s empírovými vázami, ta-
neční sál nyní nazývaný městská dvorana se zvětšil a počet poko-
jů vzrostl na deset s dvaceti lůžky. Přesto hotel na začátku 20. sto-
letí již nepostačoval turistickému ruchu ani reprezentaci města. 
Městská rada se proto rozhodla koupit sousední hotel Letzl, oba 
hotely nechala zbořit a na vzniklém prostoru byl postaven nový 

městský hotel s krásným divadlem v novém secesním stylu pod-
le projektu architekta Aloise Čenského. Otevřen byl v roce 1914 
těsně před začátkem světové války a jeho interiéry vzbuzují ob-
div dodnes. Za první republiky vystřídal hotel s velkorestaurací 
několik nájemců. Jeden z nich, Boža Teuber, založil skvostnou pa-
mětní knihu, která se jako vzácná památka na plejádu osobností 
využívajících hotelových služeb dochovala dodnes v rodině. Po-
drobná historie Městského divadla pojmenovaného po starosto-
vi, který se o novostavbu významně zasloužil – Dr. Josefu Čížko-
vi, a hotelu U beránka je popsána v brožuře vydané v roce 1999 
při příležitosti 85. výročí otevření.

Ve stejné frontě domů na samém rohu do Weyrovy ulice nalez-
neme nejstarší náchodskou vinárnu, dnes restaurant U Slovana. 
Její existence a provoz je spojen s významnou náchodskou měš-
ťanskou rodinou Šrůtků. Prvním vinárníkem byl od roku 1860 
Václav Šrůtek, který jezdil každoročně pro výborná vína až do 
Uher a do Dalmácie. Jeho manželka Aloisie, která vedla vinárnu 
i po smrti svého muže, zase proslula přípravou skvělých pochou-
tek. Historii domu za války roku 1866, kdy zde byl po tři dny uby-
tován pruský král Vilém I., popsala spisovatelka Sida Volfová, ro-
zená Šrůtková. V době první republiky a nějaký čas i po válce si 
vinárnu oblíbila náchodská intelektuální společnost a prostorem 
často zněla hudba i poezie. Svého času zde jako nájemce působil 
„veršující vinárník“ Václav Kňourek. Nezbytným vybavením bylo 
pianino a stěny vinárny zdobily obrazy Šrůtků, u nichž se výraz-
ný malířský talent projevil v několika generacích.

Mgr. Lydia Baštecká
Jako obrazový doplněk dnešního textu jsem záměrně vybrala kres-

by. Hotel Letzel je vypodobněn v poněkud stylizované podobě na re-
klamním letáku. Kresba Beránku je původně barevná, zdobí titulní 
list zmíněné pamětní knihy a nakreslil ji náchodský učitel a správce 
městského muzea Metoděj Jirásek v roce 1931. Autorem kresby interi-
éru vinárny U Slovana, která je vlastně ilustrací z knihy Sidy Volfové 
Město pod horami z roku 1933, je mladý Václav Šrůtek.
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Pod tímto podtitulem pořádá výtvar-
ný obor Základní umělecké školy J. Fal-
ty ve spolupráci s Regionálním muzeem 
Náchod již tradiční výstavu prací svých 
žáků. Vernisáž se konala 12. ledna 2009.

Výstava v sobě zahrnuje velký výběr 
artefaktů z rukou dětí od pěti let až po 
pokročilé studenty. Návštěvníci tak mají 
možnost sledovat jejich výtvarný vývoj 
v širokém spektru technik: v kresbě, mal-
bě, grafi ce, plastice i keramice. Výjimkou 
nejsou ani kombinované techniky.

V letošním školním roce má výtvarný 
obor na 200 žáků, o jejichž výuku a od-
borné vedení pečují tři zkušení pedago-
gové. A celkové výsledky jsou velmi po-
vzbudivé. Každým rokem připraví ZUŠ 
Náchod několik svých absolventů ke stu-
diu na středních či vysokých školách vý-
tvarného zaměření.

Žáci výtvarného oboru se účastní s vý-
znamnými oceněními tvůrčích soutěží 
a přehlídek v českém i mezinárodním mě-
řítku. Škola bývá často pověřována i vý-
tvarnými realizacemi širšího společen-
ského významu a to samo o sobě svědčí 
o propojenosti školy s veřejným životem 
města.

O tom všem podává svědectví výstava 
„Barvy a tvary“, která je instalována ve 
výstavní síni Regionálního muzea Náchod 
a potrvá do 14. února 2009.     J. Roubíček

Barvy – tvary

Studentský orchestr Základní umělec-
ké školy v Polici nad Metují v roce 2008 
opět vyhrál rozhlasovou soutěž Concer-
to Bohemia a mohli jsme jej slyšet a vi-
dět v přímém přenosu z přehlídky vítězů, 
který z pražského Žofína zprostředkova-
la Česká televize a Český rozhlas.

Archi piccoli – „Malé smyčce“ založil 
v roce 1998 na ZUŠ v Polici nad Metují La-
dislav Michal jako výběrové těleso úspěš-
ných žáků a sólových hráčů, kterým v té 
době bylo 7–9 let. Po něm převzala tak-
tovku jeho manželka Michaela Michalová. 
Pan učitel Michal však pro orchestr při-
pravuje malé hráče i nadále.

„Malé smyčce“ vyrostly, ale původ-
ní název si studentský komorní orchestr 
ponechal. Dnes řada z nich již studuje na 
konzervatořích a vysokých školách nejen 
po celé České republice, ale i v USA, jako 
například Anna Skálová, houslistka, která 
studuje na Univerzity of Michigan a získa-
la též stipendium v New York String Or-
chestra 2007 a vystupovala na koncertech 
v Carnegie Hall.

Do orchestru přicházejí noví mladí hrá-
či, takže jejich věkový průměr se pohybuje 
kolem 12 let. Sólisté orchestru jsou vítězi 
řady našich i mezinárodních prestižních 

soutěží u nás i v zahraničí a opakovaně 
se stali stipendisty nejstarší a nejslav-
nější letní hudební školy na světě Mea-
dowmount school of Music ve státě New 
York (Matouš a Šimon Michalovi) a Inter-
national Music Academy Pilsen (A. Ská-
lová). Orchestr vystupoval na koncertech 
v USA, Itálii, Polsku a Dánsku, naposledy 
absolvoval v roce 2007 na podzim úspěš-
né koncertní turné po Novém Mexiku.

17. února 2009 v 19 hodin máme mož-
nost slyšet „Malé smyčce“ v Městském di-
vadle Dr. Josefa Čížka – v Beránku – na 
koncertě abonentního cyklu Komorní 
hudby Náchod.

Program:
  A. Vivaldi – L‘Estro Armonico, 

 Op. 3, Concerto No. 2 g moll 
 pro 2 housle, violoncello a orchestr 

  L. Janáček – Suita pro smyčce 
  G. Holst – St. Pauli suite pro smyčce 
  J. S. Bach – Koncert d moll 

 pro 2 housle a orchestr 
Sólisty koncertu jsou Matouš a Šimon 

Michalové, Hana Stejskalová, Markéta Ná-
dvorníková (housle), Tomáš Hejzlar (vio-
loncello). 

Komorní hudba Náchod

Archi piccoli opět vyhrál 
rozhlasovou soutěž Concerto Bohemia

U příležitosti 55 let trvání souboru při-
pravili členové divadla představení klasi-
ky, kterou nastudovat s loutkami je po-
někud neobvyklé. Nicméně po hodinách 
práce se výsledek odvážného projektu do-
stavil. Loutkové představení „Lucerna“ 
pro dospělé diváky a odrostlejší děti se 

Loutková scéna Dětem pro radost

poprvé představilo veřejnosti 17. prosin-
ce. Pozvání přijali kromě mnoha dalších 
milých hostů a příznivců divadla také zá-
stupci města a jiných organizací. A o tom, 
že se Lucerna líbila, svědčila mimo potles-
ku i slova uznání a díků na adresu lout-
kářů. Původce všeho, Miloš Jirman i jeho 
spolutvůrci, si mohli oddechnout. Poved-
lo se! Lucerna byla k vidění ještě 30. pro-
since 2008 a 7. a 13. ledna 2009 vždy od 19 
hodin. Tradičně zabodoval loutkářský do-
rost s pohádkou o Třech princeznách a zlé 
ježibabě, jejíž autorkou je mladičká člen-
ka souboru Lenka Veselá. V druhé polovi-
ně sezony se děti mohou těšit na pohád-
ky Jaro v pařezové chaloupce, Kašpárkovo 
tajemství, Štika patří na pekáč a Pohádky 
a říkadla. Pokud vám je od 12 do 18 let, 
nebojíte se mluvit a hrát divadlo či dokon-
ce máte nějaké podobné zkušenosti s vy-
stupováním na veřejnosti a chtěli byste 
se mezi nás přijít podívat, rádi Vás přiví-
táme vždy v pondělí v 19 hodin v náchod-
ské sokolovně.

Všem svým příznivcům přejí loutkáři 
hodně zdraví, úspěchů a buďte nám věr-
ni i v roce 2009!

Renata Klicperová

Jiráskova LUCERNA v provedení Loutkového divadla 
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V zářijovém zpravodaji jsme se zmiňo-
vali o dvou lípách, vysazených k 28. říjnu 
1968 (na Babí a u tehdejší strojnické prů-
myslovky), a požádali čtenáře o zjištění dal-
ších památných lip. Ozval se pak ing. Josef 
Černohouz a upozornil na lípu vysazenou 
v Třešinkách na křižovatce ulic V Zátiší 
a Šafaříkovy. Tu jsme připomněli v listopa-
du. Koncem roku nás upozornila paní Alice 
Kuželková na další dvě, jednu v parku před 
nádražím (viz. foto na titulní straně), je u ní 
z té doby i kámen s tabulkou (Lípa svobo-
dy 1968) a druhou před gymnáziem (na fo-
tografi i). Byla-li zasazena nějaká další lípa 
v oblasti Starého Města nebo Bražce, o tom 
zatím žádnou zprávu nemáme.      (AF)

Stromy – LÍPY



Jménem Občanské rady, ale především jménem všech spokoje-
ných obyvatel i návštěvníků sídliště Plhov, bych ráda touto cestou 
poděkovala Městu Náchod za uskutečnění dlouhodobého projek-
tu „Regenerace panelového sídliště Plhov“. 

Mnozí z nás si jistě vzpomenou na mimořádně silný občanský 
protest na přelomu roku 1999/2000 proti záměru výstavby super-
marketu v této lokalitě. V té době několik set podpisů na petici, 
která byla doručena k rukám tehdejšího starosty, umožnilo za-
hájit dialog mezi radnicí a občany Plhova a začala se rodit myš-
lenka koncepčního řešení situace na největším sídlišti ve městě.

Přípravy a projektové práce trvaly více než dva roky, následně 
se v pěti etapách začaly záměry realizovat. Je zřejmé, že změny 
nenastaly jen v centrální části sídliště kolem panelových domů, 
ale rozsáhlých úprav doznalo také hřiště základní školy a koupa-
liště a jeho okolí. Dnes už mnohé z toho považujeme za běžnou 
součást naší lokality, snadno a rychle jsme si zvykli na všechny 
příznivé změny. Příkladem může být dřívější travnatá plocha, kde 
občas stával cirkus a jinak sloužila k venčení psů. Na tomto místě 
bylo v roce 2004 vybudováno parkoviště pro více než 80 vozidel 
a v současnosti svou kapacitou už téměř nepostačuje. 

V následujících letech jsme se zalíbením přihlíželi výstavbě no-
vých dětských hřišť, která jsou netradiční, pro malé i větší děti 
atraktivní, a hojně navštěvovaná nejen obyvateli ze sídliště, ale 
i dětmi a jejich rodiči z jiných částí města. Na druhou stranu 
je slyšet chvála za to, že v poslední etapě se nemyslelo jen na 

Poděkování za regeneraci 
panelového sídliště Plhov

mládež, ale i na ostatní skupiny občanů, což ocenila především 
střední a seniorská generace, stejně jako obyvatelé s určitým po-
hybovým omezením. Nejvíce lidé oceňují nově opravené pěší ko-
munikace, které slouží všem bez rozdílu věku. Motoristé si po-
chvalují nově zrekonstruované vozovky, kdy už se nemusí obávat 
poškození vozidel na výmolech a propadlých kanálových vpus-
tích. Rovněž začlenění bezpečnostních prvků na přechodech ko-
munikací je příspěvkem ke klidu rodičů, kteří posílají své děti 
do školy.

Neméně důležitou součástí celého záměru jsou provedené úpra-
vy zeleně a vybavení některých míst novým mobiliářem, což při-
spívá ke zlepšení estetického dojmu sídliště. To bude jistě ještě 
více patrné během jara, kdy nově zasazené rostliny a stromy bu-
dou zdobit prostranství kolem domů v plné síle. 

Určitě nebyla, a ani nemohla být, splněna všechna očekávání. 
Všem obyvatelům se nelze zavděčit; zájmy a představy tak vel-
kého počtu lidí na relativně malé rozloze jsou jistě velmi široké. 
Připusťme tedy, že osmileté úsilí všech, kteří se na regeneraci Pl-
hova podíleli, vyústilo ve velmi dobrý výsledek jako průsečík po-
třeb a přání obyvatel této lokality s technickými a ekonomickými 
možnostmi. Oceňujeme, že nemalé fi nanční prostředky z rozpoč-
tu města byly použity právě pro nás. A přesto, že každý může mít 
výhrady k tomu či onomu, je zřejmé, že život na našem sídlišti 
díky provedeným úpravám je nyní příjemnější. Navíc lokalita ob-
klopená zelení, která je stranou dopravního ruchu, sama o sobě 
přispívá k dobrým podmínkám života lidí, kteří zde bydlí, pra-
cují nebo chodí do školy.

Přejme i dalším obyvatelům našeho města, aby i oni měli mož-
nost a příležitost zlepšit okolí svých domovů tak, jako se to po-
dařilo na Plhově.               Miroslava Černikovská

U NÁS v Náchodě v Hronově a v Ku-
dowie Zdroju jsou tři projekty, které se 
vzájemně prolínají, doplňují aby se nako-
nec spojily v jeden česko-polský projekt 
s hlavním cílem – zaměřit vývoj cestovní-
ho ruchu v těchto městech na kulturní tu-
ristiku, která má hlavně na českém území 
současný i minulý bohatý potenciál.

Odbor školství, kultury, sportu a cestov-
ního ruchu města Náchoda společně s pol-
ským partnerem Kudowa Zdroj a s Hro-
novem podal žádost o fi nanční podporu 
z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Gla-
censis v letech 2007–2013. Cílem je pro-
sazovat samotné město v oblasti kultur-
ní turistiky. Prvním počinem jsou tištěné 
propagační materiály formou turistických 
průvodců po architektonických a kultur-
ních památkách města, mapa města i tu-
ristické oblasti Kladského pomezí, ve kte-
rém se Náchod nachází, propagační fi lm 
určený cestovním kancelářím, agenturám 
a touroperátorům. Těšit se můžete i na 
nové informační tabule na naučné stezce 
vojenského opevnění z let 1936–38.

Projekt úspěšně prošel výběrovým ří-
zením a získal na propagaci Náchoda 
750 000 Kč z Fondu mikroprojektů v Euro-
regionu Glacensis. 

Úspěšný mikroprojekt
Tento projekt byl spolufi nancován 
z prostředků ERDF prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis

Kronika a kronikářka na Lipí
né angažmá v obci, naopak ho ještě roz-
šířila. Stále se stará o obecní knihovnu, je 
členkou občanské rady, sboru dobrovol-
ných hasičů a od listopadu 2007 členkou 
nově vzniklého občanského sdružení Li-
pový list, které chce podporovat kultur-
ní život vesnice. Na otázku, co ji přivedlo 
k psaní kroniky, mi odpověděla: „Vždycky 
mne zajímalo místo, kde žiju, jeho histo-
rie, kultura, příběhy, místopis. Když mne 
počátkem loňského roku oslovila Markéta 
Dubnová, která se rozhodla své kronikář-
ství na Lipí ukončit, byla to lákavá výzva.“ 
K tomu není co dodat. Snad jen přání, aby 
Mgr. Zuzaně Jindrové její elán a chuť dlou-
ho vydržely.                        Lydia Baštecká, 

předsedkyně letopisecké komise

Lipí je jednou z příměstských částí Ná-
choda, kde se dlouhodobě a nepřetržitě 
píše obecní kronika. Tedy ona se sama ne-
píše, a proto mám dnes důvod vám před-
stavit současnou kronikářku Mgr. Zuzanu 
Jindrovou. Vedením místní kroniky byla 
pověřena od 1. 1. 2008, ale stihla zpětně 
vyhotovit zajímavý, obsažný a čtivý zá-
pis za rok 2007 a nyní již pilně pracuje 
na konceptu ročního zápisu 2008. Zuza-
na Jindrová pochází z Krkonoš – narodila 
se ve Vrchlabí a dětství prožila na Benec-
ku. Vystudovala učitelství na pedagogic-
ké fakultě a téměř 10 let učila na výbě-
rové jazykové škole v Praze. Na Lipí se 
přivdala v roce 1998 a téměř okamžitě 
se zde zapojila do veřejného života. Sta-
la se lipskou kni-
hovnicí a společně 
s dalšími mamin-
kami začala orga-
nizovat a pořádat 
Lipské dětské dny 
a Mikulášské na-
dílky. Po mateřské 
dovolené nastou-
pila jako učitelka 
na ZŠ Komenské-
ho v Náchodě, ale 
pro zdravotní po-
tíže s hlasivkami 
musela školství 
opustit. Neopusti-
la však své veřej-
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Děti z oddílu Mladých hasičů Běloves 
úspěšně reprezentovaly město Náchod v hasičských soutěžích

Na konci minulého roku se objevily zprávy o nepříznivé fi -
nanční situaci Oblastní nemocnice Náchod, a. s. Díky neuhraze-
ní ztrát vzniklých v letech 2004–2008 dosáhl rozdíl mezi závaz-
ky a pohledávkami sumy cca 100 milionů korun. Dovolte mně, 
abych se pokusil toto číslo zasadit do kontextu celkového hos-
podaření nemocnice.

Oblastní nemocnice Náchod, a. s., je po Fakultní nemocnici 
Hradec Králové druhým největším nemocničním zařízením v na-
šem kraji. Zabezpečuje zdravotní péči pro spádovou oblast zhru-
ba 140 000 lidí, v nemocnicích v Náchodě, Broumově, Jaroměři, 
Novém Městě nad Metují a Opočně má téměř 800 lůžek. V roce 
2008 dosáhly roční náklady nemocnice řádově 750 milionů ko-
run. Kromě výnosů od pojišťoven ve výši cca 600 milionů korun 
byly dalšími významnějšími zdroji příjmů vybrané regulační po-
platky v ročním objemu 15 milionů korun, tržby za léky v cel-
kovém objemu cca 36 milionů korun a provozní dotace kraje ve 
výši 23 milionů korun. Tato suma byla obdobná i v minulých le-
tech a v podobné výši ji dostávají i nemocnice v Jičíně a Trutno-
vě, nemocnice v Rychnově dostává ročně více než 30 milionů ko-
run. Pro Oblastní nemocnici Náchod díky rozsahu poskytované 
péče (s přihlédnutím k provozu v pěti lokalitách) vedla uvedená 
dotační politika k průměrné roční ztrátě 20 milionů korun a tím 
ke kumulativní ztrátě 100 milionů korun za léta 2004–2008. Při-
tom hospodaření nemocnice nebylo kraji neznámé a jeho řeše-
ním mělo být začlenění Oblastní nemocnice Náchod do připra-

vované krajské nemocnice, která měla vzniknout k 1. 1. 2009. 
Vznik této nemocnice by přispěl i k odstranění horšího fi nanco-
vání náchodské nemocnice zdravotními pojišťovnami – díky his-
torickému nastavení vzniklému vyšším výkonem náchodské ne-
mocnice trží náchodská nemocnice za 1 vykázaný bod 83 haléřů, 
zatímco u jiných subjektů dosahují tržby až 1,10 Kč/bod. Pokud 
by se podařilo uvedené disproporce odstranit, dosáhla by ONN 
bez větších problémů vyrovnaného hospodaření.

Přes ne zcela optimální fi nancování se rozsah poskytované 
péče rozhodně nesnižuje. V roce 2008 bylo otevřeno Endoskopic-
ké centrum, které od září nabízí své služby po 24 hodin denně. 
Nákup nových přístrojů umožňuje širší spektrum endoskopic-
kých léčebných výkonů – neoperačního ošetření stavů zjištěných 
při gastroskopickém či kolonoskopickém vyšetření. Zcela novou 
metodou je ERCP – endoskopické vyšetření žlučových cest a vý-
vodu slinivky břišní. V operačních oborech jsou na urologickém 
oddělení prováděny i nejsložitější výkony na močových cestách 
včetně náhrad močového měchýře, na naší ortopedii je provádě-
no několik set náhrad velkých kloubů ročně a spolu s pracoviš-
těm Fakultní nemocnice Hradec Králové představují dvě nejvý-
znamnější centra této operativy v kraji. Popularitu rychle získala 
i rekonstruovaná náchodská porodnice, ve které se v uplynulém 
roce narodilo více než 1000 dětí. 

I přes v současné fi nanční problémy tak náchodskou nemocni-
ci rozhodně nepovažuji za potápějící se loď. Na zřizovateli však 
nyní bude najít optimální způsob jejího dalšího fi nancování, aby 
mohla být i nadále jedním ze základních pilířů krajského zdra-
votnictví. 

Prim. MUDr. Jiří Veselý, zastupitel KHK

Náchodská nemocnice 
rozhodně není potápějící se loď

Děti z oddílu Mladých hasičů Běloves, příměstské části Nácho-
da, letos úspěšně město reprezentovaly hned v několika soutě-
žích. Děti spolu se svými vedoucími byly proto pozvány na ná-
chodskou radnici, kde jim za jejich výkony a záslužnou činnost 
osobně poděkoval místostarosta města. Pan ing. Jaroslav Rohu-
lán přítomným popřál hodně úspěchů do dalších let, provedl je 
náchodskou radnicí, zasvětil je do historie jejího vzniku a obda-
roval je drobnými dárky.

V dubnové soutěži „Memoriál Jirky Beka“ v Bělovsi (dříve „Bě-
loveský pohár“) děti v disciplinách CTIF obsadily 1. místo a zís-
kaly tak putovní pohár ve dvou kategoriích: starší i mladší žáci. 
Počátkem května se dětem v kategorii mladších žáků podařilo 
získat další pohár, a to v soutěži „O pohár starosty SDH Nízká 
Srbská“. Následovalo okresní kolo hry Plamen, ze které si děti 
v kategorii mladších žáků odnesly koncem května rovněž oceně-
ní za 1. místo. Starší žáci si pak 2. místem v této soutěži zajistili 
svůj postup do krajského kola, které se odehrálo v Poličce v po-
lovině června. Zde starší žáci obsadili pěkné 6. místo. 

Není bez zajímavosti, že v dnešním zkorumpovaném prostředí 
vedoucí oddílu kladou velký důraz na dodržování morálních zá-
sad, kterými v dětech pěstují smysl pro FAIR PLAY a formují tak 
jejich charakter. SDH Běloves pracuje na bázi občanského sdru-
žení, které jako jediné z příměstských částí vychovává v oddílu 
Mladých hasičů své nástupce. Pro svoji oblíbenost oddíl navště-
vují děti nejen z Bělovse, ale i z blízkého okolí.

Běloveští letos v srpnu oslavili 125 let založení svého hasič-
ského sboru a příští rok oslaví další jubileum – 55 let nepřetr-
žité činnosti s mládeží. Na jejich činnost však citelně chybějí fi -
nanční prostředky a sponzorské dary. Práce s mládeží v tomto 
oddílu se může někomu jevit jako bezvýznamná. Ne každou záj-
movou činnost lze totiž hodnotit počtem gólů či branek. „Hasič-
ství kdo zamiluje, dobré srdce projevuje.“ 

Ing. Jiří Polák
mediální poradce SDH a oddílu MH Běloves
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E K O u t e k
Solit či nesolit? Topná sezona je v plném proudu a mra-

zivé dny prověřily vytápění v našich do-
mech. S klesající teplotou pravidelně sle-
dujeme přibývající hodnoty na plynoměru 
nebo tenčící se zásoby uhlí a dřeva. Často 
podceňovanou činností však bývá pravi-
delná kontrola spalinových cest (kouřovo-
dů, komínů) a to i u zařízení na spalová-
ní plynných paliv. Jedná se o nejrůznější 
plynové kotle nebo plynové karmy s at-
mosférickým hořákem na zemní plyn. 
Spotřebiče jsou obvykle připojeny ke ko-
mínu hliníkovou ohebnou vložkou. Kon-
taktem horkých spalin s hliníkem dochá-
zí k narušování povrchu ohebné vložky 
a vytváření jemných šupinek, které spo-

Nepodceňujte kontrolu komínů!
lečně s prachem a sazemi postupně za-
plňují kondenzační jímku a následně ko-
mín. V případě, že jímka není dlouhodobě 
čištěna, hrozí unikání spalin do bytového 
prostoru s rizikem otravy jeho obyvatel 
oxidem uhelnatým. U zařízení na spalo-
vání tuhých paliv kromě obdobného rizi-
ka otravy hrozí i vznícení sazí v komíně.

Pravidelným čištěním spalovacích zaří-
zení a jejich spalinových cest zvyšujeme 
jejich účinnost, šetříme palivo, snižujeme 
množství toxických emisí vypouštěných 
do ovzduší a předcházíme riziku úniku 
spalin do obytných prostor.

Odbor životního prostředí

Zimní čas se sně-
hovou nadílkou či ná-
ledím s sebou přiná-
ší také starosti se zajištěním sjízdnosti 
a schůdnosti pozemních komunikací 
včetně chodníků. Vzhledem k tomu, že 
je mechanické odstraňování sněhu s ná-
sledným posypem komunikace inert-
ním materiálem a jeho odklizením v jar-
ním období časově a fi nančně náročnější, 
upřednostňuje se často použití chemic-
kých prostředků na rozpuštění sněhu 
a ledu. Relativně levným prostředkem, 
použitelným ve velkém měřítku, je posy-
pová sůl. Dnes se téměř výlučně používá 
tzv. solanka, chlorid sodný (NaCl), která 
je účinná max. do –7 °C. 

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích (§ 27), odpovídají za ško-
dy způsobené závadami ve sjízdnosti či 
schůdnosti pozemních komunikací je-
jich vlastníci a za škody zapříčiněné zá-
vadou ve schůdnosti přilehlého chodníku 
(znečištění, náledí nebo sníh) odpovída-
jí vlastníci nemovitostí sousedících s tě-
mito komunikacemi v zastavěném úze-
mí obce. 

Je na každém z nás, jak budeme zajiš-
ťovat úklid chodníků u svých nemovitos-
tí, abychom předešli možné odpovědnos-
ti za způsobenou škodu. Bezhlavé solení 
však není řešením. Kde je solení nevy-
hnutelné, mělo by mu předcházet vyhr-
nutí sněhu. Pokud dojde k vytvoření „sla-
né břečky“, měla by být odklizena a mělo 
by být zajištěno, aby co nejrychleji odtek-
la do kanalizace. 

Každý ze své zkušenosti ví o korozních 
účincích soli či jak dokáže poškodit např. 
naši obuv. Jak k tomu přijdou naši čtyř-
nozí domácí tvorové, kteří žádné boty 
nenosí? Také vegetace a půda v bezpro-
středním okolí je solí ohrožena. Projíž-
dějícími auty rozstřikovaná sůl (pokud 
není včas opláchnuta deštěm), může po-
pálit jehlice (listy) a pupeny rostlin, kte-
ré pak uschnou (viz často pozorované od-
umření jehličnatých živých plotů v zóně 
dostřiku solanky). S rostoucí koncentrací 
soli v půdě může dojít až ke změně půd-
ní struktury, k ochuzení půdy o živiny 
a k zamezení příjmu vody kořeny rost-
lin převážně v jarním období. Než dojde 
k vydatné zálivce a proplachu půdy deš-
těm, rostliny nedostatkem vody trpí a to 
i na mokrých zasolených půdách. 

A jak tedy můžeme chodníky ošetřit? 
Důležité je sníh nejdříve vyhrnout, chod-
ník pak můžeme posypat pískem nebo 
štěrkem do velikosti zrna čtyři milime-
try.

Kateřina Žáková
Odbor životního prostředí

Jen několika slovy a hlavně fotogra-
fi emi se vrátíme k náchodské tříkrálové 
kulturní události, o které referoval místní 
tisk a jíž se mnozí z vás zúčastnili. Ve vel-
kém sále Městského divadla byl za účasti 
režiséra Petra Kaňky, kameramana Dani-
ela Součka, dramaturgyně ČT Jany Hádko-
vé a dalších hostů promítnut v předpre-
miéře hodinový televizní dokumentární 
fi lm „Gentleman Josef Škvorecký“. Lesk 
celému večeru dodala stylová hudba ná-
chodského Swing Sextetu s hostem Mí-
lou Čermákem, slovem provázela Lydia 
Baštecká. Jejím prostřednictvím zazněla 
i zdravice zaslaná účastníkům literárně 
fi lmového večera Jaroslavem Celbou „Ja-

Předpremiéra fi lmu 
o Josefu Škvoreckém v Náchodě

rykem“, který se ze zdravotních důvodů 
a hlavně kvůli třeskutému mrazu nemohl 
osobně účastnit. Z textu vyjímáme: „Vel-
mi rád bych s vámi zavzpomínal na naše ná-
chodské dětství, pubertu i dospělost, akorát, 
že to všechno za nás všechny udělal už kdysi 
Pepík Škvorecký (tehdy i dnes GENTLEMAN 
na slovo vzatý). Nenápadně si ukládal do hla-
vy naše vtípky, pošťuchování, lásky, zkoušky 
kapely i všechna vystoupení spojená s obdiv-
nými pohledy děvčat. Světová literatura tak 
přes Zbabělce získala přehled, co se dělo za 
našeho mládí v Náchodě a naše parta zůsta-
la díky Pepíkově knize věčně mladá a krás-
ná.“           LB                  

únor  2009 11INFORMACE



Kuželky – program na měsíc únor
S P O R T Pozvánka na volejbal    

 Sobota 14. února 
od 8.00 hod. turnaj žen
Memoriál Ladislava Řezníčka 5. ročník

Pozvánka 
na národní házenou

Sobota 7. 2. 10.00 III. liga muži Č. Kostelec – Ústí n. Labem
  14.30 III. liga muži Náchod – Konstruktiva
Pátek 13. 2.  Divize Náchod C – Hořice
                    Východočeská soutěž Náchod D – Meziříčí B 
Sobota  14. 2. 9.00  III. liga ženy Náchod  „B“ – Vyškov
   I. liga ženy Náchod  „A“- Přerov
          I. liga muži Náchod – Přerov
Neděle 15. 2. 10.00 I. liga dorostenky Náchod – Kolín
  10.00 I. liga dorostenci Náchod – Jihlava A
  13.30 II. liga dorostenci Náchod – Blansko B
Sobota   28. 2.  10.00 III. liga muži Č. Kostelec – Poděbrady
  14.30 III. liga muži Náchod – Ústí n. Labem

Oddíly, které působí v náchodském So-
kole vedle oddílů sokolské všestrannos-
ti, se účastní během roku různých soutě-
ží a závodů, ve kterých dosahují dobrých 
výsledků.

Soutěžní akce minulého roku byly za-
hájeny plaveckými závody celé Podkrko-
nošské župy v Trutnově. V nich se z Ná-
choda umístila na vynikajícím třetím 
místě Marie Paděrová. Následovala žup-
ní soutěž ve vybíjené družstev, ve které 
náchodští mladší žáci vybojovali 3. mís-
to a starší se umístili na 4. místě. V soutě-
ži pódiových skladeb ČOS v Praze získali 
naši nejmladší žáci 1. místo a ve sportov-
ní gymnastice v soutěži žactva ve šplhu 
se umístil Martin Horák na druhém mís-
tě, Vojtěch Veselý byl sedmý a David Ježek 
osmý. Družstvo žáků se zúčastnilo deseti-
boje ve Dvoře Králové n. L. Velice úspěš-
ným oddílem je rokenrolový klub Sokola 
Náchod. Ve Velké ceně Sokola v Praze se 
umístil pár Jiří Köhler – Iveta Svatošová 
na 1. místě. Na Jarní ceně Prahy vybojo-
val tento pár také 1. místo. 2. místo zís-

kali Jan Dostál a Dita Třešňáková. 2. mís-
to patřilo tomuto páru i na Mistrovství 
ČR a stal se vicemistrem ČR. Na 1. místě 
se umístili na MČR ve Zlíně a 1. místo vy-
bojovali i na Mistrovství Prahy. 2. místo 
získali v soutěži v Karlových Varech. Na 
mistrovství v Karlových Varech byli v ka-
tegorii „žáci“ na 1. místě Dominik Dušek 
– Adéla Zemanová. Oddíl má ještě něko-
lik dalších párů žáků, které se umísťují 
na pěkných místech. Jsou to Marek Čížek 
– Kateřina Šedivá, Jiří a Marcela Urbánko-
vi, Daniel Dědek a Anna Galbová.

Oddílem, který pilně trénuje a účastní 
se soutěží, je oddíl karate. Ten absolvoval 
v poslední době tři soutěže. Byla to sou-
těž o „Pohár starosty Ústí n. O.“, ve které 
byl úspěšný karatista Mládek na 3. mís-
tě, Vánoční cena Mladé Boleslavi, které se 
účastnilo 56 oddílů a Mistrovství východ-
ních Čech. Na těchto závodech vybojoval 
2. místo Jirman, na 3. místech se umístili 
karatisté Mládek, Škoda a Havlíček.
Příště o úspěšném oddílu sportovní gym-
nastiky.                                                 (VZ)

TJ SOKOL 
Výsledky činnosti sportovních sokolských oddílů

V sobotu 10. ledna odpoledne proběh-
lo v Náchodě již tradiční setkání otužil-
ců na Metuji. Teplota vzduchu se pohy-
bovala okolo 7 stupňů pod nulou a voda 
měla –0,5 °C. Techničtí komisaři kvůli ne-
bezpečí zranění plavců o ostrý led zrušili 
plánovaný závod a otužilci plavali pouze 
exhibičních 100 nebo 250 metrů. V mra-
zivé Metuji se jich vystřídalo okolo deva-
desáti z celé České republiky a ze Sloven-
ska. Jeden z organizátorů a moderátor 
akce náchodský otužilec Petr Kocián vy-
hlásil v průběhu diváckou soutěž o na-
lezení dobrovolníka, který by se odvážil 
do mrazivé vody ponořit společně s tré-
novanými plavci. Sám byl překvapen, že 
se mezi diváky našli hned tři zájemci o le-
dovou koupel.

Více o Metujských tygrech najdete na 
http://www.dzpnachod.org/.

Otužilci

BK Náchod – klub sportovního bruslení 
a Český svaz rychlobruslení

pořádají
závody v rychlobruslení na krátké dráze

Místo: zimní stadion v Náchodě  
Sobota 21. 2. 12.00–19.00 hod.   Neděle 22. 2. 9.00–14.00 hod.
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Na Hamrech – únor 2009
 SO 7. 2.

od 9.00 a 13.00 ženy 
 Sokol Staré Město
od 11.00 a 15.00 muži 
 TJ  Dvůr Králové

 NE 8. 2. 
od 10.00 a 13.00 liga kadetek

 SO 21. 2. 
od 9.00 a 13.00 ženy  
 Slavia Hradec Králové 
od 11.00 a 15.00 muži  
 Slavia Hradec Králové

 SO 28. 2.
od 9.00 a 13.00 ženy  
 TJ Červený Kostelec 
od 11.00 a 15.00 muži  
 TJ Červený Kostelec „A“



v únoru 2009 v Regionálním muzeu
Přehled kulturních akcí

  Barvy, tvary… 
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Do 14. 2. 2009 mohou návštěvníci ve výstavní síni Regionální-
ho muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout 
výstavu prací výtvarného oboru žáků Základní umělecké ško-
ly v Náchodě. Otevřeno je denně mimo neděle a pondělí 9–12; 
13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.  

  Fotografi e starého Náchoda
Do 8. 2. 2009 si mohou návštěvníci v přednáškovém salonku 
a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 
18 v Náchodě prohlédnout výstavu fotografi í starého Náchoda. 
Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

  Michaela Stejskalová: Fotografi e
Ve dnech 10. 2. až 1. 3. 2009 mohou návštěvníci v přednáškovém 
salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masaryko-
vě nám., čp. 18 v Náchodě navštívit výstavu fotografi í Michaely 
Stejskalové. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších do-
ložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Ná-
chod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pon-
dělí 9–12; 13–17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. 
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.eko-
nom@seznam.cz.

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro 
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze 
objednat na tel. čísle 491 423 248 nebo na adrese: Regionální 
muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronic-
ky muzeumna.ekonom@seznam.cz.

Ke 111 letům vý-
ročí založení Jirás-
kova gymnázia byla 
ve dnech 2. až 4. 12. 
realizována výstava 
výtvarných umělců, 
kteří učili na Jirás-
kově gymnáziu od 
jeho založení.

Vernisáž uvedl 
profesor Bohumír 
Španiel a zahrálo 
komorní trio MUSI-
CA PER FIATI.

Na výstavu se po-
dařilo zapůjčit řadu 
děl z Náchodské ga-
lerie, z antikvariá-
tu i ze soukromých 
sbírek.

Nejstarší díla patřila Karlu Benešovi, který na JG působil v le-
tech 1911 až 1936. Námětem jeho tvorby byla česká krajina, kte-
rou zobrazoval ovlivněn impresionismem.

V letech 1937 až 1942 učil na JG Zdeněk Balaš. Tvorba tohoto 
významného náchodského autora je zaměřena na městskou kra-
jinu, kterou mohl pozorovat ve svém okolí. Jeho způsob práce je 
částečně inspirován kubismem.

Dalším pedagogem na Jiráskově gymnáziu byl Jiří Votýpka. 
Učil v letech 1946 až 1972. Tvořil dvěma způsoby, jedním z nich 
byla práce v plenéru, kde nakreslil a namaloval řadu výjevů z Ná-
chodska. Druhý způsob práce byla expresivní malba zátiší, pře-
vážně kompozice s květinami.

Bohumír Španiel působil na JG od roku 1972 do 1986 a od roku 
1990 do 1992. Jeho dílo ho řadí k nejvýznamnějším umělcům Ná-
choda. Jeho inspirací byla vždy fi gura. Žena, ale také fi gurální 
kompozice, které mohl pozorovat při procházkách městem. Jeho 
způsob práce je výrazně expresivní.

Od roku 1991 učí na JG Hana Misarová. Její dílo je z části inspi-
rováno surrealismem. Autorka zobrazuje intimní lyrickou kraji-
nu se symbolickými prvky. Někdy je do těchto výjevů zakompo-
nována fi gura – žena. Tvoří technikou kresby.

Roku 2006 začala učit na Jiráskově gymnáziu Klára Mičíková. 
Nejdůležitějším námětem její tvorby je fi gura, zobrazená expre-
sivním malbou či kresbou. Dalším motivem jsou pro ni zvířa-
ta a výjevy z jejího okolí. Zabývá se také grafi kou a objektovou 
tvorbou.

Krátkou výstavu zhlédla řada studentů Jiráskova gymnázia 
i veřejnost.

Klára Mičíková

Vernisáž

Máte Zájem o  INZ ERC I 
v Náchodském zpravodaji?
Volejte 736 613 427 nebo pište 
na adresu nina.adlof@mestonachod.cz.
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Stomatologická pohotovost – únor
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

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

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

  1. 2. MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábřeží 665         
   Náchod tel.: 491 424 921
  7. a 8. 2. MUDr. Jana Šnajdrová      Náchodská 548                      
   Velké Poříčí tel.: 491 482 850
  14. a 15. 2. MUDr. Helena Ansorgová Sokolská 317                
   Červený Kostelec tel.: 491 462 800
  21. a 22. 2.  MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665        
   Náchod tel.: 491 423 748
  28. 2. a 1. 3.  MUDr. Jana Vaňková                 Burdychových 325            
   Červený Kostelec tel.: 491 463 421

 Keramika – dopolední dílna
od ledna 2009 každý čtvrtek 9.30–11.00 
hod., pro maminky na MD a další zájem-
ce. 40 Kč/lekce. Tvorba z keramické hlí-
ny, různé techniky, glazování, výrobky si 
odnesete domů, lze navštěvovat jednotli-
vé lekce. S sebou: pracovní oděv, přezův-
ky, více info: tel. 774 223 296 
– Tereza Išová, Dis.

 Jarní prázdniny v Déčku
pro děti je o jarních prázdninách připra-
vena výtvarná dílna: 
čtvrtek 5. 2. 2009 – zimní tvoření pro děti 
od 6 let; dopolední dílna 9–12 hod; 
cena: 50 Kč/dítě

– výroba zimních dekorací z různých 
materiálů, veselé zimní motivy pro děti 
a nové nápady, nové techniky, děti si od-
nesou své výrobky domů; s sebou: přezův-
ky, pracovní oděv, taška na výrobky
přihlášky a info: 
tel. 774 223 296, Tereza Išová, DiS.

 Karneval – 8. 2. 2009
– v neděli 8. února 2009 v 15.00 bude 
v Déčku karneval pro děti do 10, zábavné 
hry, karnevalové soutěže, tanec a vystou-
pení, ale hlavně spousta zábavy na závěr 
jarních prázdnin
– vstupné 15 Kč/osoba, vstupenky v pro-
deji v recepci Déčka půl hodiny před za-
hájením 

 6. 2. BABYLON
Tradiční výlet do Babylonu v Liberci. Na 
přání dětí opakujeme tento výlet po půl 
roce o jarních prázdninách. Program 
je tradiční: lunapark – místo plné her, 

motorek, prolejzaček, 
stavebnic, divokého 
bizona… aquapark – 
největší vodní zábavné 
kryté místo, množství 
skluzavek, tobogá-
nů, vodních jeskyní…
iQpark – super obrov-
ský labyrint vzděláva-
cích a naučných her 
a programů, zrcadlo-
vých bludišť a technic-
kých dovedností…..
oběd formou švéd-
ských stolů – po zkuše-
nostech jedno z nejob-
líbenějších věcí výletu, 
protože na vás čeka-
jí masové hody, omáč-
ky, saláty, ovoce, dorty 
zmrzliny, veškeré neal-
ko nápoje…

Těší se na Vás Gerd, 
Lůca, Jirka, Ája…

 21. 2. KLONDIKE 
Zveme všechny děti 
a dospělé na Klondi-
ke, recesní zlatokopec-
ké a zálesácké putová-
ní dvojic nebo rodin. Po 
trase jsou pro účastní-
ky připraveny růz-
né netradiční soutěže, 

 PROSINEC
PROGRAM

Loutkové divadlo

Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì

www.detemproradost.com

Štika patøí na pekáè

Kašpárkovo tajemství

a v sobotu 28. února v 15 hodin 

pohádku

v sobotu 7. a 21. února v 15 hodin 

a 14. února v 15 a 17 hodin uvádí pohádku
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jako například: rýžování zlata, chytá-
ní bizona, střílení z luku a kuše, lovení 
mustangů, hra v salonu, apod. Nejlepší 
v kategoriích získají drobné zálesácké od-
měny. Připravena je závodní i nezávodní 
část. Nezávodní pro ty, kdo nechtějí sou-
těžit, ale chtějí se projít krásnou krajinou 
a poznat netradiční zálesácké disciplíny. 
Přihlášení do Klondiku je v sobotu 21. 2. 
v 9.30 hod. před budovou Déčka. Start je 
od 10.00 hod. Účastníci budou rozděleni 
do kategorií: rodiny, děti do 10 let, do 15 
let, do 30 let a nově nad 30 let. S sebou si 
do týmu vezměte: sáňky či pekáč, rýžova-
cí panev na zlato a další důležité pomůc-
ky zálesáka. Startovné je 25 Kč na osobu 
(v ceně je občerstvení).
Těší se na Vás Gerd s kamarády zálesáky

  21. 2. COUNTRY BÁL
Country bál pro mladé i dospělé taneč-
níky plný hudby, tance, zábavy a pro zá-
jemce i soutěží jako např.: o nejsilnější-
ho muže a ženu bálu, nej družstvo bálu, 
nej taneční pár. Vstupné je pro účatníky 
dopoledního Klondiku 40 Kč, pro count-
ry oblečené 60 Kč, pro ostatní tanečníky 
80 Kč. Country bál proběhne v restauraci 
na Lipí. Vstupenky jsou slosovatelné.

Těší se na Vás Gerd
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Husův sbor Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod, farář Zdeněk Kovalčík, tel. 491 426 
223, 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bohoslužby: 
neděle 9 hod. Pondělí 2. 2. – Uvedení dítěte Ježíše do chrámu 
– 16.30 hod. Středa 25. 2. – Popeleční středa – bohoslužba smí-
ření – 16.30 hod. Biblická hodina pondělí 16.30 hod. Úřední ho-
diny: pondělí a středa 9–12 a 13–17 hod.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod.
Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Bo gus law 
Partyka 603 861 275, kaplan Mariusz Nowaczyk 731 405 501, kap-
lan P. Ing. Mgr. Vladimír Handl 728 515 557,
www.nachod.farnost.cz, e-mail: far nost.nachod@tiscali.cz.
Bohoslužby: 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. Vavřince, 10.15 
v kostele sv. Michaela.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel.: 491 426 712, bo ho služ by v neděli v 9.00 hod. 
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špre ňa ro va 1053). 
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-so nov@evangnet.cz. Biblické 
hodiny každé út. v 17 hod. Fa rář M. Bárta. 

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk, e-mail: 
rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic ký, CSc.; 
stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bo ho služ by v neděli v 9.30 
hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

Křesťanská společnost Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 603 945 354, 
http://www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

Církve v NáchoděSenior klub

Sdružení zdravotně postižených

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

  Ruské malířství 19. století.
Tradiční dlouhodobá expozice obrazů ze sbírek GVU 
v Náchodě, Národní galerie v Praze, Galerie moderního 
umění v Hradci Králové a Moravské galerie v Brně.
(do 1. 11.)
Slavnostní zahájení výstavy se koná v pátek 20. 2. v 17 hodin.

Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.

 čtvrtek 5. 2. od 14.00 hod.  YELLOWSTONSKÝ NÁRODNÍ PARK 
– posezení u videa s J. Zavřelem

 čtvrtek 12. 2. od 14.00 hod. HRA NA TIBETSKÉ MÍSY a povídá-
ní o zelených potravinách s Walterem Elberem

 čtvrtek 19. 2. od 14.00 hod. Vzpomínkou na pěvkyni JARMILU 
HASSAN ABDEL AHAB FRÖHLICH vás provede Oldřich Zelený

 čtvrtek 26. 2. od 14.00 hod.  CHRÁM TIGRŮ – INDIE – poseze-
ní u videa s J. Zavřelem

srdečně zve své členy na výroční členskou schůzi konanou dne 
18. 2. 2009 – ve středu od 14.30 hodin! V Odasu na Karlově ná-
městí v Náchodě, za účasti hostí z Městského úřadu v Náchodě, 
městské policie, svazu důchodců.
Program: 

– seznámení se stavem pokladny SZdP
– rekapitulace činnosti za rok 2008
– návrh činnosti v roce 2009
– volba výboru SdZP Náchod
– odborná přednáška MUDr. Eliška Frintové, oční…
šedý zákal, nitrooční tlak a jiné. 
Drobné občerstvení zajištěno.

Upozornění pro členy, kteří mají zakoupen zájezd na muzikál 
Mona Lisa – Praha. Zájezd je v pondělí 2. 3. 2009. Odjezd od Tep-
na klubu v 7.15 hod. Představení je dopolední!                
Těšíme se na setkání s Vámi, přejeme pevné zdraví a životní op-
timismus.        Za výbor SZdP Olga Frühaufová a Miroslav Čiháček

ICC informuje
Otevřel se před námi nový rok 2009. V loňském roce prošlo na-
ším infocentrem okolo 28 000 lidí, trochu jsme pozměnili inte-
riér, podíleli se na přípravě propagačního materiálu „Průvodce 
městem Náchod“, vydali nové suvenýry, radili a pomáhali turis-
tům, spoluúčastnili se veletrhů, vypracovali a úspěšně realizo-
vali grant vypsaný Královéhradeckým krajem, ze kterého jsme 
pořídili dva počítače. I letos se budeme samozřejmě snažit posu-
nout náchodské IC trochu dopředu a něco vylepšit.
Předprodej:

 vstupenky na koncerty, muzikály, divadla, opery… prodáva-
né v sítích Ticketpro, Ticketportal, Ticketart, Ticketstream, Ti-
ckets

 vstupenky do solné jeskyňky v Náchodě na Husově nám.
 zájezdy do zahraničí i po ČR

V prodeji:
 publikace o prusko-rakouské válce 1866
 knihy a brožury o našem regionu

Zdarma: turistické noviny Rampušák, časopis Travel profi 
– jízdní řád skibusů do Orlických hor
– letáky o lyžování v Radvanicích, Černém dole
– místní infostránky
– informace o lázních Kudowa Zdroj

Komise pro prevenci kriminality zve širokou veřejnost na be-
sedu s PhDr. Zdeňkem Vojtíškem, který je významným českým 
odborníkem v oblasti studia sekt a nových náboženských smě-
rů. Je odborným asistentem na katedře psychosociálních věd 
a speciální etiky Husitské teologické fakulty UK a zakládajícím 
členem a mluvčím Společnosti pro studium sekt a nových nábo-
ženských směrů.

Beseda se uskuteční v přednáškovém sále hotelu Beránek dne 
25. 2. 2009 ve 14.30. hod.

Beseda prevence kriminality

výroba barevných vizitek – cena 2,50 Kč/kus
malonákladový tisk – letáky, knihy, návody... 1–500 ks

výroba, zpracování a tisk kalendářů A4, A3, A2 
zpracování z vašich fotek, kroužková vazba, kovový háček 

grafi ka, tisk – plakáty černobílé i barevné od 1 ks

komplexní grafický a tiskový servis
• foto • grafi ka • letáky • prospekty • plakáty • brožury • katalogy
garmond@iol.cz, tel.: 491 420 239, mobil 603 311 052

2 0 0 9

Obránců míru 100, 503 02 Předměřice nad Labem
tel./ fax: 495 581 320, 495 582 516

e-mail: asistentka@ekoekviterm.cz
www.ekoekviterm.cz

Měření a regulace - VZT - topení - chlazení - technologické celky - úspora paliv a energií Měření a regulace - VZT - topení - chlazení - technologické celky - úspora paliv a energií 
- poradenství - prodej - projekce - montáž - servis.- poradenství - prodej - projekce - montáž - servis.

Již 18 let s vámi v systému ISO 9001:2001

foto V. Oliva
voliva@seznam.cz
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Městská knihovna Náchod 
informuje – únor 2009

Tiráž
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město 
Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 
547 61 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. 
Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia 
Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká, 
Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Michal Kudrnáč, 
Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková, 
Daniel Šárka a MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. 
Fotografi e pořídila redakce, autoři článků a archiv. 
Titulní foto Bc. Martin Hurdálek. Grafi cká úprava 
Garmond DTP studio a tisk, tel.: 491 420 239. 
Číslo 2/2009 vychází 2. 2. 2009. Náklad 5200 ks. 
Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. 
Za změny v programech zodpovídají pořadatelé 
jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, 
nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané 
příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: 
NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 
40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, 
e-mail: nina.adlof@mestonachod.cz. 
Uzávěrka tohoto čísla byla 19. 1. 2009. 
Uzávěrka březnového čísla bude 16. 2. 2009! 

Oddělení pro děti
 Výstava autorských šperků Terezky Jiránkové 

27. 1.–25. 2. 2009 první z výstav výtvarné tvorby našich šikovných mladých čtenářů.
 Výstava abecedníčků dětí z druhých tříd náchodských škol

2.–27. února 2009 v době otevření oddělení pro děti (12.00–17.00)
Přijďte se podívat, jak si hrály s písmenky děti z druhých tříd a vyberte nejkrásnější 
abecedníček – knížečku, která vznikla při pořadu Klíčování v naší knihovně.

 Cesta k Andersenovi. Soutěžní hra.
Úkol na únor 2009 – Literární kvíz
Vyzvedněte si v knihovně nebo na www.mknachod.cz

 10. února ve 14 hodin – Valentýnská dílna
Přijďte si vyrobit dáreček pro své blízké. Nůžky s sebou. Vstupné 20 Kč.

 Co naše děti umějí – cyklus výstav našich čtenářů
27. února v 15 hodin vás zveme na 2. vernisáž do oddělení pro děti, kde 
zahajujeme výstavu obrázků a kreseb Aničky Vlčkové a Jitky Karešové.
Výstava potrvá do 27. 3. 2009.
Na všechny akce jste srdečně zváni. Bližší informace postupně najdete na plakátcích a na 
www.mknachod.cz

Výstava
 16. 2 – 31. 3. 2009, výstavní sálek ve 2. poschodí knihovny

Bratři Čapkové v grafi ce a fotografi i 
 Prezentace nové regionální publikace

Pondělí 16. 2. 2009 v 17 h., sálek ve 2. poschodí knihovny
Aleš Fetters – Osudu navzdory. Život a dílo Heleny Čapkové. 1. vyd. Vydala obec Malé 
Svatoňovice a Muzeum bratří Čapků v roce 2008.
O spisovatelce a sestře slavných bratří Josefa a Karla Čapkových v podání Mgr. Aleše 
Fetterse.         (So)

Na samém konci roku vyšel v redakci 
PhDr. Jaroslava Čápa 12. svazek sborníku 
Stopami dějin Náchodska (Státní okresní 
archiv Náchod 2008), Ve znamení osmi-
ček – k šedesátinám Mgr. Lydie Baštecké, 
s frontispisem – portrétem oslavenkyně 
od Jiřího Škopka.

V první části, nazvané Mgr. Lydia Baš-
tecká jubilující, je výběrová bibliogra-
fe oslavenkyně za roky jejího působení 
v Náchodě (1994–2008), v níž mezi čtyř-
mi sty položek najdeme i soupis jejích tex-
tů uveřejňovaných od roku 1996 pravidel-
ně v našem zpravodaji. Mezi gratulanty 
jsou Jana Poddaná, Olga Strusková, Boris 
Mědílek, Jindřich Bradna a Miloslav Va-
šina. V této části je také podrobná histo-
rie náchodských literárně hudebních ve-
čerů (i s fotodokumentací), na nichž se 

Stopami dějin Náchodska, svazek č. 12
Mgr. Baštecká už léta významně podílí. 
Do druhé části (Články a studie) přispělo 
27 historiků – přátel oslavenkyně statě-
mi převážně historickými. K Náchodu se 
vztahují např. Čápova životopisná práce 
o regenschorim a kapelníkovi J. K. Vejdovi 
(zaujme asi i fotodokumentace, např. jeho 
fotografi e s Eduardem Hakenem na kůru 
kostela sv. Vavřince), Petra Černikovského 
Náchodské examen ze září 1668, Bohadlův 
příspěvek o pěvkyni Tekle Podleské-Batko-
vé (přináší i dva texty jejích dopisů psa-
ných v Náchodě v srpnu 1798), Müllero-
va stať Tři erbovní listiny v SOkA Náchod. 
Jsou tu i tři příspěvky jiráskovské. Díky 
abecedě sborník uzavírá Žemličkův článek 
Něco skromně o počátcích Náchoda.

Pečlivě připravený sborník stojí za pro-
studování.     (AF)

Český rozhlas Hradec Králové navští-
ví Ski areály v Krkonoších a Orlických ho-
rách. Od ledna do března nabídne tým 
Českého rozhlasu HK kromě teplých nápo-
jů i řadu soutěží o zajímavé ceny pro děti 
i dospělé. „Postupně navštívíme osm lyžař-
ských středisek, ve kterých budeme s naším 
vysíláním a doprovodným programem vždy 
celou sobotu,“ uvedla Soňa Neubauerová. 

Seriál výjezdů a setkání s lyžaři pokra-
čuje setkáním 7. 2. ve Špindlerově Mlý-
ně, 14. 2. v  Rokytnici nad Jizerou a 21. 2. 
v Říčkách v Orlických Horách.

„Zimní sezonu chceme uzavřít posled-
ní návštěvou horského střediska 28. února 
v Mladých Bukách,“ dodala Soňa Neubaue-
rová z marketingového oddělení Českého 
rozhlasu Hradec Králové. 

Lyžaře zahřeje ČRo Hradec Králové 
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tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

ÚNOR
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH (ČR – 2008)
Co uděláte, aby se vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou? Možná všechno… a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za těch 25 let nestihlo, 
se už nedá zvládnout… Volné pokračování české komedie, autorů Radka Johna a Ivo Pelanta. Hrají M. Suchánek, J. A. Duchoslav, V. Kopta, V. Freimanová, 
R. Brzobohatý, E. Jeníčková a další. Režie Viktor Tauš. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 85 Kč  Mládeži přístupný

HLÍDAČ Č. 47 (ČR – 2008)
Velký lidský příběh podle románu Josefa Kopty. Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu. V dalších rolích L. Siposová, V. Jiráček 
a V. Dlouhý. Režie Filip Renč. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč Více informací o fi lmu na www.hlidac47.cz Mládeži do 15 let nepřístupný

LOVECKÁ SEZÓNA 2 (OPEN SEASON 2 – USA 2008)
Domácí versus lesní hosté. Vyhraje dravější, je to prosté!!! Rodinná animovaná komedie, která obsahuje všechno, po čem srdce dětského fanouška touží 
– roztomilou grafi ku, zábavné charaktery a spoustu humoru. Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.sonypictures.com/familyzone/openseason2/ Mládeži přístupný

CESTA NA MĚSÍC – 3D (FLY ME TO THE MOON – Belgie 2008)
I první let na měsíc měl své mouchy… Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního přistání na Měsíci! Napínavé, ko-
mediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny generace s jedinečným trojrozměrným zážitkem v kině – s 3D brýlemi. Film je uváděn v českém 
znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.intersonic.cz a na www.fl ymetothemoonthemovie.com Mládeži přístupný

YES MAN (YES MAN – USA 2008)
Jedno slovo může všechno změnit… Jim Carrey v komedii o muži, který je až po uši v bryndě, zná jedinou odpověď: NE a jehož život se rázem změní po set-
kání se svérázným guru… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.warnerbros.cz a na http://wwws.warnerbros.co.uk/yesman/ Doporučená přístupnost: od 12 let

DENÍK NYMFOMANKY (DIARIO DE UNA NINFÓMANA – Španělsko 2008)
Je mladá, vzdělaná, je atraktivní dáma posedlá sexem a vede si deníček s nejintimnějšími detaily svého šokujícího sexuálního života. Erotické drama o po-
sedlosti, která má i svou stinnou stránku… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bioscop.cz Mládeži do 18 let nepřístupný

PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH BENJAMINA BUTTONA (THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON – USA 2008)
Narodil jsem se za velmi podivuhodných okolností… Ano, narodil se jako osmdesátiletý a my s ním budeme téměř celé dvacáté století strárnout pozpát-
ku… V hlavní roli Brad Pitt, v dalších rolích Cate Blanchetová či Julia Ormondová, ve fi lmu natočeném podle povídky Francise Scotta Fitzgeralda. Film je 
jedním z nejvážnějších kandidátů při letošním udílení Oscarů za rok 2008 – získal celkem 13 nominací!!! České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.warnerbros.cz a na http://wwws.warnerbros.co.uk/benjaminbutton/ Doporučená přístupnost: od 12 let

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK (HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOR – USA 2008)
Slavní studenti postupují do maturitního ročníku a mají plné ruce práce s basketbalovým šampionátem, maturitou a jarním muzikálem… Skvělá muzika 
a úžasná taneční čísla – to vše ve fi lmu pro mladé publikum se skvělou zábavou v rodinné muzikálové komedii. České znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/highschoolmusical3/ Mládeži přístupný

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG (MESRINE: L’ENNEMI PUBLIC º1, L‘ – Francie 2008)
Národ ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát byl nepřítelem číslo jedna… Zakončení dvoudílné ságy o muži tisíce tváří Jacques Mesrinovi. V hlavní roli 
Vincent Cassel. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.mesrine-lefi lm.com Doporučená přístupnost: od 12 let

STMÍVÁNÍ (TWILIGHT – USA 2008)
Edward není obyčejný kluk a Bella byla vždy trochu jiná, ale „obyčejná smrtelnice“… Romantický horor, natočený podle světového fenoménu Twilight, 
podle knihy Stephanie Meyerové. V hlavních rolích Kirsten Stewartová a Robert Pattinson. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.spi-fi lm.cz a na www.stmivani.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

PEKLO S PRINCEZNOU (ČR – 2008)
Bude svatba? Bude válka? Nebo peklo na Zemi? Komediálně laděná pohádka o dávném královském slibu, geniální lsti a lavině nepředvídatelných okolnos-
tí… Hrají T. Voříšková, J. Mádl, P. Nárožný, V. Postránecký, Z. Adamovská, V. Vydra a M. Táborský. Režie Miloslav Šmídmajer. DOLBY–STEREO DIGITAL. V PÁ-
TEK 20. ÚNORA 2009 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.peklosprinceznou.cz Mládeži přístupný

LÍBÁŠ JAKO BŮH (ČR – 2008)
O muži mezi dvěma ženami a ženě mezi dvěma muži vypráví nová česká komedie režisérky Marie Poledňákové. Bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů a ná-
vratů, o trampotách v rozvětvené rodině, pošetilostech, sebeiluzích i snech, kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví… V hlavních rolích Kami-
la Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová a Jiří Bartoška, v dalších rolích M. Šteindler, M. Issová, J. Adamová, N. Boudová, R. Vojtek a V. Postránecký. DOL-
BY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.libasjakobuh.cz Mládeži přístupný

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI (THE TALE OF DESPERAUX – USA 2008)
Malý hrdina s velkým srdcem… Výpravný pohádkový dobrodružný příběh natočený podle jedné z nejoblíbenějších knížek Kate DiCamillové. Příběh o ma-
lém myšákovi, toužícím konat dobré skutky, který prochází fantastickými světy, do nichž by se vzhledem ke své velikosti ani nepodíval… České znění. 
DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontofi lm.cz a na www.thetaleofdespereauxmovie.com Mládeži přístupný

CESTA NA MĚSÍC – 3D (FLY ME TO THE MOON – Belgie 2008)
I první let na měsíc měl své mouchy… Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního přistání na Měsíci! Napínavé, ko-
mediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny generace s jedinečným trojrozměrným zážitkem v kině – s 3D brýlemi. Film je uváděn v českém 
znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč Více informací o fi lmu na www.intersonic.cz a na www.fl ymetothemoonthemovie.com Mládeži přístupný

POHÁDKY NA DOBROU NOC (BEDTIME STORIES – USA 2008)
Večer před spaním nevinný příběh, druhý den úžasné dobrodružství… Rodinná dobrodružná komedie o muži, kterému začnou ožívat pohádky, které vy-
práví na dobrou noc… V hlavní roli Adam Sandler. Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/bedtimestories/ Mládeži přístupný

OCAS JEŠTĚRKY (ČR – 2008)
Příběh o vysvobození z nástrah zla a hříchů a konfl iktních situací, které předpokládají nejen rychlá a jednoznačná rozhodnutí… David Švehlík a Karel 
Zima v hlavních rolích českého fi lmu režiséra Ivo Trajkova. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč   Více informací o fi lmu na www.ocas-jesterky.cz Mládeži přístupný

1. neděle 17 a 19.15 hod.
2. pondělí 17 a 19.15 hod.
3. úterý 17 a 19.15 hod.

4. středa 17 a 19.30 hod.

3. úterý pouze v 15 hod.
4. st, 5. čt. 10 a 15 hod.
6. pátek pouze v 15 hod.
7. sobota pouze v 15 hod.
8. neděle pouze v 15 hod.

5. čt, 6. pá 16.30 a 18.15 hod.
7. sobota 16.30 a 18.15 hod.
8. neděle pouze v 16.30 hod.
9. pondělí pouze v 16.30 hod.
10. úterý pouze v 16.30 hod.
11. středa pouze v 16.30 hod.

5. čt, 6. pá pouze ve 20 hod.
7. sobota pouze ve 20 hod.
8. neděle 18.15 a 20 hod.
9. pondělí pouze v 18.15 hod.
10. út, 11. st  18.15 a 20 hod.

12. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
13. pátek pouze ve 20 hod.
14. sobota pouze v 17 hod.
15. neděle pouze v 19.30 hod.

12. čtvrtek pouze v 16.30 hod.
13. pátek pouze v 17 hod.
14. sobota pouze v 19 hod.
15. neděle pouze v 16.30 hod.
16. po, 17. út pouze v 16.30 hod.
18. středa pouze v 18.15 hod.

13. pátek pouze v 15 hod.
14. sobota pouze v 15 hod.

16. pondělí pouze v 19.30 hod.
17. úterý pouze v 19.30 hod.

18. středa pouze v 16 hod.

19. čtvrtek 15.30 a 17.30 hod.
20. pátek 15.30 a 17.30 hod.
21. sobota 14 a 15.45 hod.
22. neděle 14 a 15.45 hod.
23. pondělí pouze v 15.45 hod.
24. út, 25. st pouze v 15.45 hod.

19. čt, 20. pá pouze v 19.45 hod.
21. so, 22. ne 17.30 a 19.45 hod.
23. po, 24. út 17.30 a 19.45 hod.
25. st, 26. čt 17.30 a 19.45 hod.
27. pá, 28. so 17.30 a 19.45 hod.
BŘEZEN 2009
1., 2., 3., 4., st 17.30 a 19.45 hod.

26. čtvrtek pouze v 15.45 hod.
27. pá, 28. so pouze v 15.45 hod.
BŘEZEN 2009
1. ne, 2. po pouze v 15.45 hod.
3. úterý pouze v 15.45 hod.
4. středa pouze v 15.45 hod.

5. čtvrtek pouze v 15.15 hod.
6. pátek pouze v 15.15 hod.
7. sobota pouze v 15.15 hod.
8. neděle pouze v 15.15 hod.

5. čtvrtek pouze v 17 hod.
6. pátek pouze v 17 hod.
7. sobota pouze v 17 hod.
8. neděle pouze v 17 hod.

5. čtvrtek pouze v 19 hod.
6. pátek pouze v 19 hod.
7. sobota pouze v 19 hod.
8. neděle pouze v 19 hod.



Nabízíme do pronájmu 

PENSION 65 PENSION 65 

POLICE NAD  METUJÍPOLICE NAD  METUJÍ

Restaurace, gril – bar, zahrádka, 

ubytování.

K dispozici vybavený byt.

Cena k jednání.

K ontakt: 737 261 680, 602 646 380


