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Literárně fi lmový večer 
Gentleman Josef Škvorecký
Předpremiéra televizního fi lmu 
za účasti režiséra Petra Kaňky 
a dalších hostů.
Velký sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 8. 12. 2008

Swing sextet a Laďa Kerndl
Vstupné: 130 Kč   
Předprodej od 2. 1. 2009

Ples Roztančený Beránek
Vstupné: 120 Kč s místenkou, 
100 Kč bez místenky
Předprodej od 17. 12. 2008

Králíci z klobouku
Divadlo Špílberg Brno
Vstupné: 50, 40, 30, 20 Kč   
Předprodej od 15. 12. 2008

Úterý
6. 1. 2009
v 19.00 hodin

Pátek
9. 1. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Sobota
10. 1. 2009
ve 20.00 hodin

Neděle  
18. 1. 2009
v 15.00 hodin

G. Preissová: Gazdina roba
Divadlo Pod Palmovkou 
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 280, 260, 240, 220 Kč  
Předprodej od 5. 1. 2009

České nebe
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 280, 260, 240, 220 Kč  
Předprodej od 11. 12. 2008

Jaroslav Hutka
Vstupné: 100 Kč   
Předprodej od 6. 1. 2009

Velká Británie – Skotsko
Dia show Libora Turka
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 8. 1. 2009

Úterý
20. 1. 2009
v 19.00 hodin

Neděle  
25. 1. 2009
v 19.00 hodin

Středa
28. 1. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Čtvrtek
29. 1. 2009
v 19.00 hodin

uvádí v lednu

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: 
pondělí–pátek  8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11. 30 hodin,  tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů 

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

Literárně fi lmový večer – Gentleman Josef Škvorecký
Možná si někteří vzpomenete, že se v Náchodě v červenci 2008 fi lmovalo. Tenkrát zde vznikaly scény pro hodinový fi lm o v současnosti 

nejznámějším náchodském rodákovi a čestném občanovi města. Dokument o spisovateli Josefu Škvoreckém uvede začátkem roku 2009 
Centrum dokumentární tvorby České televize. Režisér a zároveň i scénárista fi lmu Petr Kaňka se rozhodl založit dějovou osu fi lmu na 
střídání dnešní reality kanadského Toronta, kde Josef Škvorecký se svou ženou Zdenou Salivarovou žije, se snovými sekvencemi – vzpo-
mínkami z Čech, jak jinak než především z Náchoda a okolí. Právě zde, v onom nezaměnitelném geniu loci, tkví kořeny vypravěčského 
a spisovatelského umění Josefa Škvoreckého. Nikdy se nepřestal k Náchodu hlásit a Náchod, alespoň díky několika jeho spolužákům a ka-
marádům ze zdejšího gymnázia, k němu také ne. Proto máme dnes jedinečnou možnost přivítat tvůrce fi lmu, zhlédnout dokument v před-
premiéře a hlavně vzdát hold jeho hlavnímu hrdinovi – Josefovi Škvoreckému. Je mu dnes již 84 let, využijme proto této nabídky!  

České nebe
Pokud je České nebe aneb Cimrmanův dramatický kšaft opravdu poslední hrou, kterou pánové ze souboru Divadla Járy Cimrmana na-

studovali, je třeba hluboce smeknout. Svěrák se Smoljakem se dali slyšet, že z toho možná nic nebude, protože Cimrman psal ke stáru občas 
také hlouposti. Pečlivá dlouhá příprava i autorský ostych, jenž nebývá pravidlem u tvůrců takového formátu, se vyplatily. Jedním z témat 
– ne-li často tím hlavním – bylo u Cimrmanů češství. Sama idea provinčního génia se zlatýma českýma ručičkama, leč strašlivou smůlou, 
světoběžníka, v němž se odráží škála komplexů malého národa, který je vždy v područí někoho mocnějšího, může být považována za esenci 
národní povahy nebo aspoň jakéhosi „převažujícího národního pocitu“. Snad s jedinou výjimkou: Cimrmanovi chybí agresivní nacionalis-
mus, místo něj je obdařen trochu komickým, laskavým vlastenčením. České nebe je vynikající. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.
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Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2008. Doufám, že jste 
jej zakončili v poklidu a v dobré vánoč-
ní pohodě a oslavili příchod nového roku 
spolu se svými nejbližšími. V minulých 
letech jsme hleděli do nového roku s po-
klidem a bez obav. Rok 2009 je v tomto 
mimořádný. My všichni jej očekáváme 
s napětím i určitou obavou. Světovému 
hospodářství se nedaří zrovna nejlépe, 
a i když se naší republiky fi nanční krize 
netýká, je zřejmé, že krize výroby postih-
ne i řadu našich podniků, zvláště v někte-
rých oborech. To se samozřejmě promít-
ne do zaměstnanosti, státního rozpočtu 
a následně do fi nancování měst. Může to 
ohrozit i rozpočet města Náchoda. Rozpo-
čet pro rok 2009 je však již dnes sestaven 
a nejzávažnější položky investiční výstav-
by jsme schopni krýt z vlastních zdrojů. 
Výstavba polikliniky a rekonstrukce školy 
na Plhově bude jistě pokračovat a obě akce 
budou dokončeny v požadovaných termí-
nech. V rozpočtu jsou i další položky, kte-
ré zajistí další aktivity nejen v investič-
ní výstavbě, ale i pro činnost sportovních 
a kulturních zařízení. Je pokryta i přísluš-
ná část obnovy a údržby stávajících zaří-
zení a služeb. A to i přes to, že město je nu-
ceno si vzít neplánovaný úvěr cca 45 mil. 
Kč na odkup části hotelu Beránek. Sníže-
ní dluhové služby města v minulých šes-
ti letech ze 150 mil. Kč na cca 60 mil. Kč 
se dnes ukazuje jako rozumný krok, který 
nás částečně chrání před fi nančními těž-
kostmi. Podařilo se nám získat i část pro-
středků z fondů EU, které budou použity 
nejen v rozvojových programech, ale i na 
konkrétní akce v rámci města. Z prostřed-
ků EU bude opravena ulice Odboje mezi 
Starým Městem a Bražcem a levá část ná-
břeží u zimního stadionu. Jedná se i o dal-
ších možnostech použití těchto prostřed-
ků a to především na regeneraci sídliště 
SUN, dostavbu Společenského centra, ZUŠ 
či obnovu stadionu na Hamrech. Regene-
race panelového sídliště SUN by přitom 
měla řešit nejen opravu a obnovu pane-
lových domů, výstavbu nových zelených 
a parkových ploch, ale také novou přístu-
povou cestu na toto sídliště. Doufejme, že 
i prostředky státu a kraje, které byly při-
slíbeny na pokračování prací na obchvatu 
a nové komunikaci Náchod–Hronov, bu-

dou dodrženy a budou moci být použity 
na výkupy pozemků a k vypracování dal-
šího stupně projektové dokumentace.

V rámci investičních akcí město spolu-
pracuje i s řadou soukromých investorů, 
ať již fyzických osob, nebo fi rem. Jsou na 
nich závislé i další investice města. Sou-
časná situace nejvíce ohrožuje tyto sub-
jekty. Prozatím nemáme žádné signály, 
že by nehodlaly dodržet plánované zámě-
ry. Pokud tomu tak bude, bude provedena 
v příštím roce rekonstrukce další části uli-
ce Komenského a Hálkovy, které jsou pod-
míněny výměnou potrubí teplárny a dal-
ších majitelů inženýrských sítí. Rovněž by 
měla být zahájena výstavba obchodního 
centra na pozemcích bývalého n. p. Tep-
na a multifunkčního domu Tepna s opra-
vou přilehlých prostor ul. Tepenské a pro-
pojení na Karlovo náměstí. Je zde i další 
zájem fi rem o pokračování bytové výstav-
by nového sídliště SUN. Investiční rozpo-
čet města pro příští rok určitě není chudý. 
Doufám, že i on přispěje ke zmírnění ne-
příznivého vývoje trhu práce v místních 
podmínkách. 

Vážení spoluobčané, rozpočet určuje 
vývoj města v příštím roce a v dalších le-
tech. Bude Vám předložen, tak jako každo-
ročně, v základních rysech k nahlédnutí 
a vyjádření. Rádi přijmeme Vaše doporu-
čení a případné náměty na změny či za-
měření fi nančních toků v jednotlivých ka-
pitolách pro příští rok. Se svými náměty 
se můžete obrátit nejen na své zastupite-
le, ale také prostřednictvím internetových 
stránek města (www.mestonachod.cz) na 
jednotlivé pracovníky a funkcionáře měs-
ta a případně své náměty prodiskutovat 
na diskuzních stránkách města.

Věřím, že rok 2009 bude pro město dob-
rý. Budou vyřešeny další problémy, které 
nás všechny tíží a v těch oblastech, kte-
ré nejsou plně v kompetenci města, ale-
spoň významně pokročíme k jejich reali-
zaci. Vám i Vašim rodinám přeji mnoho 
úspěchů, spokojenosti, hodně zdraví, ale 
i solidarity a mezilidské pomoci, tam kde 
je to potřeba.

Ing. Oldřich Čtvrtečka, 
starosta města 
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Zprávy 
z radnice

Rada města 25. 11. 2008
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, tři byli omluveni.
Číselný popis u každé zprávy představu-
je poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-
ZDRŽEL SE.

Novoroční ohňostroj – smlouva 6-0-0
 RM schválila smlouvu o konání novo-

ročního ohňostroje dne 1. 1. 2009 v 18 ho-
din na Masarykově náměstí s fi rmou Jiří 
Gross, Náchod.
Poplatky obec – obci 6-0-0

 RM souhlasila se stanovením úhrady 
neinvestičních výdajů za žáky základních 
škol z jiných obcí docházejících do náchod-
ských ZŠ na rok 2009 ve výši 7000 Kč.

 RM souhlasila se stanovením úhra-
dy neinvestičních výdajů za děti mateř-
ských škol z jiných obcí docházejících do 
náchodských MŠ v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky ve 
výši 3500 Kč za dítě na rok 2009.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy s panem Josefem Kovářem a pa-
nem Petrem Bartošem na pronájem budo-
vy č. p. 523 a části bývalé márnice v ul. 
Hřbitovní. Smlouva se uzavírá s platnos-
tí od 1. 1. 2009. Cena za pronájem neby-
tových prostorů je stanovena dohodou. 
Žadatelé chtějí nebytové prostory užívat 
samostatně pro podnikání dle živnosten-
ských listů za účelem poskytování technic-
kých služeb (kamenické práce a technické 
práce spojené s pohřbíváním). 6-0-0
Lesy města Náchoda 
– smlouva o dílo 5-0-1
RM schválila smlouvu o dílo s Lesy měs-
ta Náchoda, spol. s r. o., na zpevnění ma-
nipulační plochy na pozemku č. p. 520 
v k. p. Běloves za 100 000 Kč včetně DPH.
Jedná se o pozemek v majetku města 
v současné době pronajatý Lesům města 
Náchoda pro pilařský provoz. Zpevnění 
bude provedeno na ploše 1000 m² odstra-
něním zeminy, zaválcováním betonovou 
drtí a obložením betonovými panely. Úče-
lem zpevnění manipulační plochy je za-
bránit rozbahňování a znečišťování při-
lehlých zpevněných ploch a komunikací 
dopravními mechanizačními prostředky.
Poliklinika Náchod 
– vnitřní stavební úpravy 6-0-0

 RM schválila výsledek výběrového říze-
ní na zadání veřejné zakázky „Poliklinika 
Náchod – vnitřní stavební úpravy“ a uza-
vření smlouvy o dílo s fi rmou DELTA Vel-
ké Poříčí, s. r. o. 
Výběrové řízení na odprodej 
100 % akcií Pivovar Náchod a. s.  

 6-0-0
Zastupitelstvo města dne 19. 11. 2008 
schválilo kritéria a postup vypsání výbě-
rového řízení odprodeje 100 % akcií Pi-
vovaru Náchod, a. s. Na základě tohoto 
rozhodnutí byl vybrán organizátor toho-
to výběrového řízení.

 RM schválila zadání a uzavření smlou-
vy na organizaci zadávacího řízení „Pro-
dej 100 % akcií Pivovaru Náchod a. s.“ 
s ing. Janem Tomkem, Malé Svatoňovice, 
za 49 980 včetně DPH.

Zastupitelstvo města 8. 12. 2008
Jednání zastupitelstva města 
se zúčastnilo 24 zastupitelů, později 26. 
Majetkoprávní úkony obce

 ZM schválilo prodej bytových jednotek 
stávajícím nájemníkům, kteří projevili zá-
jem o jejich koupi až nyní. Jedná se o tyto 
bytové jednotky: Kladská 362/1, Pražská 
683/11, Bílá 1971/12, Kostelecká 1829/68 
a Zelená 1955/21 nájemníkům dle zásad 
prodeje bytů.  24-0-0 

 ZM schválilo přijetí úvěru od České spo-
řitelny ve výši 46 mil. Kč za úrokovou saz-
bu 4,85 % p. a. za účelem poskytnutí in-
vestiční dotace Beránku Náchod, a. s.  
 24-0-0

 ZM nejprve revokovalo své usnesení ze 
dne 20. 10. 2008, kterým byla schválena 
dotace ve výši 46 mil. Kč a nově schválilo 
investiční dotaci s částkou 48 923 000 Kč 
Beránku Náchod, a. s., na odkup části pod-
niku Hotel u Beránka od Pivovaru Náchod, 
a. s. 24-0-0
Zásady pro prodej 
obytných domů 24-0-0

 ZM schválilo úpravu Zásad prodeje 
obytných domů s okamžitou platností.
Aktuálně má město v domech určených 
k prodeji 154 byty, z toho 6 volných a zbý-
vajících 148 je obsazeno nájemníky. Měs-
to má celkem 66 bytových domů, ve kte-
rých jsou byty určeny k prodeji. V nich 
je nyní 148 nájemních bytů, ve 28 byto-
vých domech je pouze po jednom nájem-
ním bytu. Proto by bylo vhodné minima-
lizovat počet nájemních bytů v těchto 
domech, město v nich nemá již praktic-
ky žádný vliv na chod místních Společen-
ství vlastníků a musí pouze přispívat na 
údržbu domů. Vybrané nájemné je spotře-
bováno v příspěvcích města z titulu spo-
luvlastnictví. 
Je záměrem Města tyto byty doprodat.
Úpravou zásad dojde ke stanovení časo-
vého limitu na možnou koupi bytu, poté 
by zásady byly aplikovány pouze u nově 
nabízených bytů z rozprodeje bytových 
domů. Ti nájemníci, kteří nevyužijí toho-
to časového limitu – 31. 12. 2009 – by si 
napříště mohli koupit byt pouze na zákla-
dě tržního posudku. 
Rozpočtové provizorium 25-0-0

 ZM schválilo rozpočtové provizorium 
od 1. 1. 2009 do doby schválení rozpočtu 
města Náchoda na rok 2009.

Investiční výdaje mohou být čerpány pou-
ze na akce rozpracované v roce 2008, je-
jichž dokončení se předpokládá v roce 
2009. resp. bude během roku 2009 dále 
pokračovat (týká se to pouze akce Polikli-
nika – zateplení a vnitřní úpravy a ZŠ Pl-
hov).
Pravidla rozpočtového provizoria
Rozpočtovým provizoriem se řídí rozpoč-
tové hospodaření města v době od prv-
ního dne rozpočtového roku do nabytí 
účinnosti rozpočtu města na běžný roz-
počtový rok.
Objem výdajů během rozpočtového pro-
vizoria je limitován objemem výdajů roz-
počtu schváleného pro předchozí roz-
počtový rok. Výdaje rozpočtu města se 
uvolňují jednotlivým kapitolám rozpočtu 
do výše 1/12 celkové roční částky rozpoč-
tu minulého roku v každém měsíci roz-
počtového provizoria.
Příspěvky příspěvkovým organizacím, je-
jichž zřizovatelem je město Náchod, do-
tace Městské knihovně Náchod, o. p. s., 
dotace na kulturu Beránku Náchod, a. s., 
dotace Farní charitě – středisku sv. Anna, 
dotace Stacionáři Cesta a dotace TV Ná-
chod budou propláceny do výše 1/12 cel-
kové roční částky schválené pro předcho-
zí rozpočtový rok.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné 
v době rozpočtového provizoria se stávají 
příjmy a výdaji rozpočtu města dnem na-
bytí účinnosti rozpočtu města na běžný 
rozpočtový rok. 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 
(svoz odpadu) 25-0-0

 ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2008, kterou se mění Obecně závaz-
ná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů – příloha č. 1.
Předmětem této přílohy je výpočet nákla-
dů na celý systém.
Program prevence kriminality 
a sociálně patologických 
jevů pro rok 2009 26-0-0

 ZM schválilo Program prevence krimi-
nality a sociálně patologických jevů měs-
ta Náchoda pro rok 2009 
Město Náchod od roku 2001 realizuje pro-
gram prevence kriminality a sociálně pa-
tologických jevů. Od roku 2001 do roku 
2005 to byl Komplexní součinnostní pro-
gram prevence kriminality a od roku 2005 
program Partnerství. Oba programy byly 
podporovány a metodicky vedeny Minis-
terstvem vnitra ČR. Město Náchod každo-
ročně získávalo dotace na projekty, které 
k žádosti o dotaci doporučila komise pro 
prevenci kriminality. Od roku 2008 mají 
nárok na přímé dotace z Ministerstva vni-
tra ČR pouze města s počtem obyvatel nad 
25 000. Menší města včetně Náchoda mají 
možnost ucházet se o dotace v rámci pre-
ventivních programů jednotlivých krajů. 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje vy-
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hlásil pro rok 2009 dotační program na 
projekty prevence kriminality a na zákla-
dě toho byl zaslán KÚ projektový záměr 
na realizaci dvou dílčích projektů.
V rámci preventivního programu, který 
každoročně vyhlašuje za Město Náchod 
komise pro prevenci kriminality, se o fi -
nancování projektů uchází 12 žadatelů.
Jedná se vesměs o subjekty (školy, ob-
čanská sdružení, státní instituce), kte-
ré mají v oblasti prevence již mnohaleté 
zkušenosti. Předložené projekty odpoví-
dají cílům stanoveným Strategií preven-
ce kriminality města Náchoda, která byla 
schválena zastupitelstvem na podzim 
roku 2007. Projekty se zaměřují přede-
vším na práci s dětmi a mládeží, sociál-
ní skupiny obyvatel ohrožené sociálním 
vyloučením, na primární prevenci sociál-
ně patologických jevů včetně kriminality 
a práci s rizikovými skupinami dětí a mlá-
deže. Všechny projekty splňují formální 
i obsahové náležitosti v souladu s pod-
mínkami předkládání projektů v oblasti 
prevence kriminality. 
Podrobnosti o jednotlivých projektech na-
jdete na www.mestonachod.cz v tiskové 
zprávě z jednání zastupitelstva.
Dotace na podporu programu 
Podpora terénní práce 2009 26-0-0

 ZM schválilo podání žádosti o poskyt-
nutí dotace Úřadem vlády na program 
Podpora terénní práce 2009 se spoluúčas-
tí města ve výši min. 30 % z celkové poža-
dované dotace, což činí minimálně 60 tis. 
Kč na jednoho terénního pracovníka.

TELEGRAFICKY:
 ZM schválilo smlouvu o poskytnutí do-

tace TJ Sokol Staré Město-Náchod ve výši 
70 tis. Kč na dofi nancování podlahy ve 
sportovní hale. 26-0-0

Rada města 9. 12. 2008
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností B & B International, 
s. r. o. Břemeno se týká vedení nízkého na-
pětí pod parcelami č. 135/2, 135/3 a 139 
vše v k. ú. Běloves. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 
406/7 v k. ú. Pavlišov, pro zřízení zahrád-
ky. Smlouva bude uzavřena na dobu neur-
čitou s platností od 1. 1. 2006. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy s fi rmou Liška CZ, s. r. o. Smlou-
va se týká pronájmu sociálního zařízení 
v budově bez čp. (zařízení staveniště) na 
stavební parcele č. 772 v k. ú. Velké Poří-
čí. 8-0-0
Cyklostezka Na Mokřinách 5-0-2

 RM souhlasila s postupem investiční 
přípravy celého území podél připravova-
né cyklostezky Na Mokřinách a uložila 

zajistit potřebné podklady a vypracová-
ní projektové dokumentace na její stavbu 
v Náchodě-Starém Městě nad Metují. 
V roce 2004 v souvislosti s přípravou prů-
myslové zóny v Náchodě-Starém Městě 
nad Metují bylo vydáno územní rozhod-
nutí, které zahrnuje cyklostezku podél 
pravého břehu řeky Metuje. Trasa cyklos-
tezky o délce 214 m a šířce 3 m je pokra-
čováním již vybudované místní komu-
nikace Na Mokřinách podél břehu řeky 
Metuje a ústí na silnici III/01420 Bražec
–Staré Město. 
Žádosti o zvýšení 
odpisového plánu 8-0-0

 RM schválila zvýšení závazného ukaza-
tele odpisového plánu na rok 2008 o část-
ku 58 500 Kč pro příspěvkovou organizaci 
MěSSS Marie Náchod z důvodu zakoupení 
nového vozidla pro Pečovatelskou službu 
(v říjnu loňského roku).

 RM schválila navýšení odpisového plá-
nu na rok 2008 o částku 4203 Kč bez na-
výšení fi nančních prostředků pro příspěv-
kovou organizaci Mateřská škola Náchod, 
Havlíčkova 1848 (Plhov) z důvodu zakou-
pení nové myčky do školní jídelny.
Žádosti o čerpání fi nančních 
prostředků 8-0-0

 RM schválila čerpání vlastního rezerv-
ního fondu ve výši 20 600 Kč na nákup ná-
bytku do školní jídelny, pro příspěvkovou 
organizaci Základní škola Náchod, Pavli-
šovská (Babí).

 RM schválila čerpání fondu reproduk-
ce majetku ve výši 60 000 Kč na opravy 
a nákup tabulí pro Základní školu TGM 
Náchod.

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 50 000 Kč a převedení částky 
do rozpočtu příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Náchod, Myslbekova. 

 RM schválila čerpání rezervního fondu 
příspěvkové organizace Sportovní zaříze-
ní města Náchoda ve výši 89 679,50 Kč na 
opravy a údržbu majetku.

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 35 000 Kč a převedení do roz-
počtu příspěvkové organizace Mateřská 
škola Náchod, Alšova. 

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 27 176 Kč a převedení částky 
do rozpočtu příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Náchod, Drtinovo náměstí, 
a čerpání fondu reprodukce majetku ve 
výši 10 699 Kč na opravu majetku zřizo-
vatele. Finanční prostředky budou použi-
ty na doplacení obkladů soklů stěn chod-
by v přízemí školy.

 RM schválila čerpání fondu reprodukce 
majetku ve výši 53 000 Kč na nákup inves-
tičního majetku, pro příspěvkovou orga-
nizaci Mateřská škola Náchod, Vančurova. 
Finanční prostředky budou použity na ná-
kup altánku na zahradu. 
Integrovaný plán rozvoje 
města Náchoda 
– problémová zóna u nemocnice 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Dohody 
o partnerství s partnery Integrované-
ho plánu rozvoje města Náchoda (IPRM) 
– problémová zóna u nemocnice.
Dle metodiky užité při zpracování IPRM 
Náchoda – problémové zóny je nutné, aby 
město Náchod uzavřelo se všemi partne-
ry Dohodu o partnerství. S partnerstvím 
v rámci tohoto projektu souhlasili: ZŠ 
TGM v Náchodě, Sportovní zařízení měs-
ta Náchoda, Technické služby Náchod, 
s. r. o., Krajská hospodářská komora Králo-
véhradeckého kraje Jednatelství Náchod, 
Klub SUN Náchod, občanské sdružení 
– Mateřské centrum Hopsáček, Stavební 
bytové družstvo Náchod, Správa budov 
Náchod, s. r. o., Městské středisko sociál-
ních služeb MARIE, Domov důchodců Ná-
chod, příspěvková organizace a Společ-
nost vozíčkářů a zdravotně postižených.
Poliklinika Náchod 
– vnitřní stavební úpravy 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením mandát-
ní smlouvy na zajištění výkonu činnosti 
technického dozoru investora na akci Po-
liklinika Náchod – vnitřní stavební úpra-
vy s paní Radomírou Martinovou.
Pivovar Náchod a. s. 8-0-0

 RM v působnosti valné hromady této 
společnosti udělila v souladu s obchod-
ním zákoníkem souhlas ke smlouvě o pro-
deji části podniku, podle které prodávající 
Pivovar Náchod, a. s. převádí na kupující-
ho Beránek Náchod, a. s., část podniku, 
kterou tvoří samostatná organizační jed-
notka prodávajícího „Hotel U Beránka Ná-
chod“ s účinností ke dni 31. 12. 2008.

 RM pověřila starostu pana ing. Oldři-
cha Čtvrtečku, aby jménem města Nácho-
da a rady města vykonal rozhodnutí rady 
města o schválení smlouvy o prodeji čás-
ti podniku, jak je výše uvedeno, formou 
rozhodnutí jediného akcionáře Pivovar 
Náchod a. s. dle obchodního zákoníku, 
o němž bude sepsán notářský zápis.

 RM schválila harmonogram prodeje ak-
cií Pivovaru Náchod a. s. a text inzerátu 
do Hospodářských novin a Obchodního 
věstníku.
Předpokládaná lhůta pro zasílání nabídek 
je do 19. 1. 2009. 

Dne 5. 1. 2009 budou naposledy 
odvezeny kontejnery z obce Lipí.
Do této doby je třeba, 
aby si každý vyzvedl popelnici 
v Technických službách 
Náchod, s. r. o. 
S sebou je nutné vzít doklad 
o zaplacení odpadu na rok 2008. 

OBČANSKÁ RADA OBCE LIPÍ   

V případě dotazů volejte 
tel. 602 122 132 
– Mirek Špaček, předseda OR LIPÍ

OZNÁMENÍ
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Opět proběhla úspěšně zdařilá akce 
pro děti v příměstské části Lipí. Na Miku-
lášské nadílce se sešlo hodně dětí z Lipí 
a jeho širokého okolí. Pro děti byla připra-
vena sladká odměna. Loutkové předsta-
vení bylo velice zdařilé. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se této akce zúčast-
nili a byli nápomocni při zajišťování celé 
akce. Budu se těšit na příští rok.

Petr Břenda

Mikuláš na Lipí

  Kronika
V listopadu se narodili:
 1. 11. Veronika Prášková
  Aleš Nývlt
  Kristian Kot
 4. 11. Emily Třasáková
  Vladimír Nahornyj
 6. 11. Adam Vrátný
 7. 11. Kristýna Kováčová
 8. 11. Kristýna Mílová
 10. 11. Veronika Lokvencová
 12. 11. Patrik Vítek
 15. 11. Dominik Rohan
 17. 11. Kristýna Sýkorová
  Angela Horvátová

 22. 11. Richard Adlof  
 23. 11. Natálie Ficková
 28. 11. Samuel Doležal
  Marek Flašar

V listopadu byli oddáni:
8. 11.
Rastislav Komár, Velké Petrovice
Hana Týfová, Žďárky

21. 11.
Jaroslav Skládal, Náchod
Radka Metznerová, Náchod

 

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 spor-
tu se týká pouze města Náchoda, oblast 
kultury může mít i regionální působ-
nost.

 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)

Kontaktní adresa: Městský úřad Ná-
chod, odbor školství, kultury, sportu 
a cestovního ruchu, Masarykovo náměstí 
40, 547 01 Náchod, tel.: 491 405 196.

Podání žádostí  
o nadační příspěvek 
(grant) I. kolo v oblasti kultury  
a sportu rok 2009

Dne 10. 12. 2008 rozezvučela Městské 
divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě VÁNOČNÍ 
ROMANCE. Před zaplněným sálem jsme 
putovali obdobím adventu a dojeli na sa-
ních až k vánočnímu stromečku. Celý kon-
cert, který připravili učitelé a žáci Základ-
ní umělecké školy J. Falty v Náchodě, se 
nesl v poněkud netradičním swingovém 
duchu.

Vystoupily oba pěvecké sbory školy, 
Canto i Rarášek, ve kterém se představili 
i pětiletí zpěváčci, pro které se tento den 
zapsal do života jako hudební premiéra. 
Bouřlivým potleskem bylo odměněno vy-
stoupení akordeonového orchestru, který 

předvedl směsky vánočních písní a melo-
dií. Rovněž velký úspěch sklidil Smyčco-
vý orchestr a stejně tak F. A. Band naší 
školy.

Na pódium se snesl houf sněhových vlo-
ček v podobě tanečních vystoupení. Celý 
koncert ozdobila i sóla zpěvaček, se kte-
rými si mohli všichni přítomní zanotovat. 
Sympatie diváků si získal rovněž profesio-
nální výkon sedmiletého houslisty.

Vánoční romancí jsme navodili atmo-
sféru vánočních svátků. Kolektiv pedago-
gů přeje všem příjemné prožití a úspěšné 
vykročení do roku 2009.

Vánoční koncert ZUŠ J. Falty Náchod

Naši školu najdete v části města Nácho-
da-Babí.

Zakládáme si na tom, že jsme školou 
rodinného typu, s nízkým počtem dětí 
ve třídách. Učitelé mohou aktivně a indi-
viduálně přistupovat ke každému dítěti 
a věnovat všem takovou péči a pozornost, 
jakou každý potřebuje.

Naše škola pečuje i o žáky s obtížemi 
i poruchami učení, pracují individuálně 
v kroužku nápravy čtení a psaní. Také se 
zaměřujeme na děti s vadami výslovnos-
ti, kde svou správnou řeč procvičují v lo-
gopedickém kroužku.

Děti u nás mají na výběr také řadu zá-
jmových kroužků: přírodovědný, angličti-
na, dovedné ruce, taneční, fl étna, počíta-

ZŠ Pavlišovská 55
čový, příprava na gymnázium.

Naše škola má vlastní jídelnu, autobu-
sové spojení z Náchoda, družinu, která je 
pro děti ráno od 6.30 a odpoledne do 16 h., 
i školní zahradu. Máme to blízko do lesa 
i do přírody, což plně využíváme.

Během celého školního roku pořádáme 
řadu akcí pro děti i jejich rodiče, např.: 
dětský karneval, cyklistické závody, škol-
ní výlety, spaní ve škole, besedy, ples pro 
rodiče, vánoční a závěrečné vystoupení 
žáků, drakiáda… atd.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

ZŠ Pavlišovská 55, Náchod
tel.: 491 423 638, 
e-mail: zs.nachod.babi@tiscali.cz

Zápis do první třídy se koná 
12. – 13. 2. 2009 od 14 do 17 hodin.

Den otevřených dveří 
v ZŠ Pavlišovská-Babí

14. 1. 2009 
od 8 do 16 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni.
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Škola J. Zemana má dlouholetou tradi-
ci. V roce 2009 to bude 100 let od založení 
Zvláštní školy v Náchodě pyšnící se jmé-
nem zakladatele moderní českosloven-
ské speciální pedagogiky a zakladatele 
pomocných a zvláštních škol v ČSR. Jak 
plynul čas, škola prošla mnoha změnami. 
Počínaje změnou názvu školy na základ-
ní, spojením s dvěma pracovišti a před 
dvěma lety přestěhováním do jiné budo-
vy. V současnosti se Základní škola a Ma-
teřská škola Josefa Zemana v Náchodě 
skládá ze ZŠ Praktické se sídlem v ulici 
Jiráskova 461 (nad budovou Finančního 
úřadu), ZŠ Speciální sídlící v ulici Vítko-
va 3 (vedle MŠ) a MŠ při nemocnici (oddě-
lení dětské interny, dětské chirurgie, ORL 
a infekce).

V  ZŠ Praktické jsou žáci vzděláváni 
podle ŠVP (Školského vzdělávacího pro-
gramu). Výuku zajišťují erudovaní peda-
gogičtí pracovníci a dvě asistentky pro 
děti se sociálním znevýhodněním, které 
napomáhají žákům snadněji a lépe zvlá-
dat školní výuku, vztahy mezi spolužáky 
i mezi dospělými a dle potřeb spolupracu-
jí s rodinami žáků.

V MŠ při nemocnici se věnují nemoc-
ným dětem naše učitelky, které jim zpří-
jemňují každodenní pobyt v nemocnici. 
Nejčastěji je zaměstnávají formou vý-
tvarného tvoření. Docházejí za dětmi na 
oddělení a děti také mohou navštěvovat 
hernu, kterou se škole podařilo vybudo-
vat v prostorách nemocnice a zařídit ji 
hračkami a různými stavebnicemi. Děti 
se na práci s učitelkami i na herně těší, 
hotové výrobky si odnášejí s sebou domů 
na památku.

Před deseti lety vznikly při této škole 
třídy pro žáky se speciálními potřebami 
a s různým typem postižení. Městský úřad 
v Náchodě poskytl budovu v krásné loka-
litě v Bělovsi, kterou nechal na své nákla-
dy zrekonstruovat a přizpůsobit imobil-
ním žákům. V těchto třídách žáci pracují 

Dlouholetá tradice ZŠ a MŠ J. Zemana 
v Náchodě. Jak plynul čas…

pod vedením dvou učitelek a dvou asis-
tentek pedagoga. Jsou zařazeni dle roční-
ků do dvou tříd. Každý žák je vzděláván 
podle individuálně-výchovného vzdělá-
vacího plánu, který mu je sestaven „na 
míru“. V naší škole je velmi důležitý in-
dividuální a citlivý přístup k žákům. Být 
jim nablízku, když mají špatný den a po-
třebují naše pohlazení. Všichni se dob-
ře přizpůsobili novému prostředí, práci 
ve škole, čemuž jistě napomohl dostatek 
různých pomůcek, pěkné a moderní vy-
bavení budovy, které jim umožňuje snad-
nější nácvik mnohých dovedností. Kromě 
získávání školních vědomostí se učí nava-
zovat kontakt s lidmi, seznamují se s věc-
mi každodenního života, aby se mohli co 
nejvíce začlenit do společnosti. Žáci z vyš-
ších ročníků se učí nakupovat, oriento-
vat se v obchodě, manipulovat s penězi, 
komunikovat i s cizími lidmi, společný-
mi silami si uvařit oběd, upéct jednodu-
chý moučník, připravit si svačinu, tedy… 
být schopni se sami o sebe postarat. Učí 
se být ohleduplní k přírodě a k prostředí, 
ve kterém žijí. Mezi dlouhodobé cíle patří 
nejen bezpečný pohyb po komunikaci, jíz-
da dopravním prostředkem, ale i vyřízení 
jednoduché korespondence a orientace ve 
městě. Jedním z dalších úkolů je zdokona-
lování a upevňování v oblasti sebeobslu-
hy a hygieny, rozvíjení sociálního chová-
ní, podporování přátelského a pozitivního 
chování nejen mezi spolužáky. Po ukon-
čení povinné školní docházky v naší ško-
le žáci mohou pokračovat v dalším vzdě-

Již podruhé se ve škole na Babí konala 
Bramboriáda. Během netradičního dopo-
ledne se třídy proměnily na dílničky, ve 
kterých se zpracovávaly brambory a vy-
ráběly z nich korále, razítka a veselé po-
stavičky. V jedné z dílniček si děti mohly 
vyrobit draka, který při pečlivé práci sku-
tečně létá. Své znalosti o zvycích a tradi-
cích měly děti možnost projevit v připra-
vených zábavných testech.

Děti si zábavné dopoledne nejen vel-
mi užily, ale také získaly nové zkušenosti 
a dovednosti.     B. M.

Bramboriáda

Zápisem zatím „nanečisto“ prošli před-
školáci, kteří se svými rodiči navštívili ve 
středu 19. 11. 08 školu na Drtinově ná-
městí.

V barevných třídách u víly Amálky, 
u kočičky a pejska, v perníkové chaloup-
ce, u červené Karkulky, u kouzelné rybič-
ky a v tělocvičně si budoucí prvňáčkové, 
ale především jejich rodiče, ověřili někte-
ré schopnosti svých dětí nezbytné pro 
zdárný vstup do školních lavic.

Vyučující za asistence  pomocníků z řad 
žáků školy připravili pro předškoláky zá-
bavné úkoly na procvičení jemné moto-
riky, paměti, početních znalostí, orienta-
ce v prostoru, úchopu pastelky a uvolnění 
ruky, poznávání barev a tvarů, postřehu, 
pozornosti, rychlosti a obratnosti. Kočič-
ce a pejskovi děti na rozloučenou zazpíva-
ly písničku za vlastního doprovodu ozvuč-
ných dřívek.

Naši milí hosté se s dostatečným před-
stihem seznámili s prostředím školy včet-

Barevné odpoledne ve škole
ně nedávno zrekonstruovaných půdních 
prostor pro potřebu školní družiny. Zde 
také na děti čekalo závěrečné překvapení.
Za své výkony dostaly malý dárek a slad-
kou odměnu. Budovu školy opouštěli 
všichni už téměř za tmy. Podle kladných 
ohlasů však s vědomím příjemně a smys-
luplně prožitého odpoledne. V lednu nás 
čeká ještě tradiční návštěva tříd předško-
láků z mateřských škol ve vyučovací hodi-
ně a potom už jen HURÁ K ZÁPISU!!

Kolektiv učitelek ZŠ

lávání např. na Praktické škole na základě 
úspěšného přijímacího pohovoru.

Během našeho působení jsme se zúčast-
nili desítek společenských akcí, navštívili 
jsme spoustu zajímavých míst a seznámi-
li se s mnoha zajímavými lidmi. Spolu-
pracovali jsme se školskými i mimoškol-
skými organizacemi. Tímto chceme všem 
poděkovat za jejich podporu a dlouhole-
tou spolupráci. Poděkování patří i orga-
nizacím a fi rmám, které jsme navštívi-
li v rámci exkurzí při seznamování žáků 
s prací a s výrobním procesem. Naši žáci 
si oblíbili práci s keramickou hlínou, kte-
rou jsme pravidelně získávali díky spolu-
práci s keramickou dílnou paní Dostálové 
v Bělovsi. Uspořádali jsme několik milých 
setkání a sportovních zápolení s rodiči, 
kteří nás celou dobu podporovali. Aktiv-
ně jsme se podíleli na různých výstavách, 
výtvarných i sportovních soutěžích. Při-
pravovali jsme i drobná pohoštění a dár-
ky. A co je naším motorem? To, že naši 
žáci chodí rádi do školy a těší se na dal-
ší školní den.

Libuše Renfusová, 
učitelka ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod
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Výstava pohlednic 
Jiřího Škopka je ke 
zhlédnutí do 3. 1. 
2009 ve výstavní 
síni Regionálního 
muzea 
(více na str. 13)

Lednová výročí
Prvního ledna se nám narodil 

nový rok, už devátý v novém tisíci-
letí. – V letošním lednu rádi blaho-
přejeme k životním jubileím dvěma 
pětasedmdesátníkům. Dne 3. ledna 
1934 se narodil Jan Schmidt, fi lmový 
režisér, tvůrce řady fi lmů ze slavné 
„české vlny“ v šedesátých letech, je-
hož si přizval ke spolupráci na Ama-
deovi i režisér Miloš Forman. Naro-
dil se sice v Praze, ale studoval na 
zdejším gymnáziu (maturoval v roce 
1951) a k Náchodu má trvalý vztah. 
O tři týdny mladší je populární lout-
koherec František Křesťan, mnohým 
důvěrně známý náchodský rodák. 

Před 70 lety, na začátku těžkého 
roku 1939, převládala u mnoha lidí 
u nás skepse, ale našli se i lidé, kte-
ří se nevzdávali a snažili se povzbu-
dit národní sebevědomí. Platí to plně 
o náchodských ochotnících, kteří 
8. ledna sehráli Jiráskovu vlastenec-
kou hru Pan Johanes. Před čtyřice-
ti lety, 16. ledna 1969, se upálil na 
protest proti začínající „normaliza-
ci“ a 19. ledna zemřel student Jan Pa-
lach. Jeho pohřbu, který byl smutnou 
národní manifestací, se zúčastnilo 
i několik náchodských studentů.

Před 150 lety, 4. ledna 1859, se na-
rodil spisovatel Karel Václav Rais. 
K napsání románu Zapadlí vlasten-
ci ho přivedlo seznámení s osudem 
Věnceslava Metelky, učitele a hous-
laře z Pasek nad Jizerou, „patrona“ 
zdejší houslařské soutěže. Ten se 
tady v Náchodě učil řemeslu, a tak 
se Náchod stal dějištěm i části Rai-
sova románu. 

Dne 14. ledna 1949 zemřel histo-
rik, profesor Bedřich Profeld. Na ná-
chodském gymnáziu začal učit v roce 
1907, od roku 1910 byl městským ar-
chivářem, záhy i okresním konzer-
vátorem. Zabýval se regionální his-
torií, hojně publikoval v regionálním 
i odborném tisku. Nejznámější je 
asi jeho práce o P. Josefu Regnerovi 
z roku 1925. O dvacet let později ze-
mřel 17. ledna 1969 významný zdej-
ší knihovník a také spisovatel Vác-
lav Fryček. Jeho osobnost zhodnotila 
publikace, vydaná zdejší knihovnou 
v roce 1998. 

A nakonec uveďme událost starou 
už plných 600 let. Český král Václav 
IV. vydal 18. ledna 1409 Dekret kut-
nohorský, jímž změnil na univerzitě 
založené jeho otcem Karlem poměr 
hlasů ve prospěch Čechů a zajistil 
jim tak na univerzitě rozhodování. 

(AF)

První pohlednice jsem namaloval před 
téměř padesáti lety v jaroměřském mu-
zeu. Byly to černobílé kresby k lidovým 
písničkám a říkadlům z Jaroměřska. Pod-
kladem mi byla rukopisná sbírka dvou-
tří sběratelů. Bláhově jsem se tenkrát do-
mníval, že ten soubor čítající 48 kreseb 
někdo vydá, alespoň jako brožurku. Ne-
vydal je pochopitelně nikdo a já je teď 
nemohu najít. Ale přece jen. Tuším, že 
pět z nich skromně okolorovaných vyda-
lo muzeum co vstupenky, což byl na teh-
dejší dobu čin téměř revoluční. Ovšem 
nemohlo se tomu říkat pohlednice, nýbrž 
vstupenka. Ono vydat pohlednici v do-
bách socialismu nebylo jen tak, neboť 
monopol měl státní podnik Orbis. Když 
se k jubileu lesnické školy v Trutnově 
(1965) chystal almanach, měla být co pří-
loha vložena pohlednice s lesáckým moti-
vem. Tedy příloha, ne pohlednice, i když 
to ve skutečnosti pohlednice byla. Tako-
vý dětský trik jak vyzrát na předpisy. Na-
maloval jsem tenkrát hajného s puškou 
a jezevčíkem kráčejícího lesem. Posmut-
nělý Jiří Uhlíř, tehdejší profesor lesnic-
ké školy, přinesl malůvku zpátky. Neby-
la přijata. Odborníci shovívavé vzkázali, 
že takhle si hajného představují lidi, ale 
skutečnost je úplně jiná. Tedy jsem se na-
štval a namaloval vousáče znovu, tento-
krát jak buší v kanceláři do psacího stro-
je, puška na zdi a jezevčík klímá u nohy. 
A na pohlednice jsem napsal: na první 
– Hajný Oháňka v představách lidu a na 
druhou – Lesník Oháňka ve skutečnosti. 
Škola pak vydala pohlednice obě. Co pří-
lohy ovšem, ne pohlednice.

Když jsem v roce 1989 zanícen ro-
mantikou a naivitou doby zvonil klíči na 
pražském Václavském náměstí, zdaleka 
jsem netušil, co všechno tím nevědomky 
taky způsobím. Ve výtvarné oblasti na-
příklad. Čtyřicet let bděly nad ideovou 
a uměleckou úrovní komise jmenované 
KNV a posvěcené KV KSČ. Čtyřicet let byl 
náš lid veden ke vkusu a náročnosti, dvě 

Proč maluji pohlednice
generace nepoznaly kýč, odporné pozlát-
ko měšťáckého nevkusu. A teď najednou: 
já zazvonil klíči a všechno bylo jinak. Do 
té doby na krátké uzdě vedený lid se za-
čal chovat jako utržený ze řetězu. Žádné 
omezení, žádné komise, žádné zábrany. 
Funkci strany a vlády ochotně převzaly 
peníze čili prachy. A už se to na nás va-
lilo. Výtvarné zhovadilosti zaplnily pa-
pírnictví. Strašlivé zrůdy odevšad cenily 
zuby. Bylo zamícháno, kal a špína vy-
stoupily ode dna a čtyřicet let ke vkusu 
vedený lid to ochotně konzumoval a ra-
dostně mlaskal. 

Mne to nemohlo nechat klidným. Sedl 
jsem a namaloval pár pohlednic. Ukázalo 
se, že zůstalo ještě několik nepřiotráve-
ných lidí reagujících pozitivně. Povzbu-
zen, namaloval jsem další a pak ještě dal-
ší a k dnešnímu dni už jsem překročil 
počet tří set. Ale má to své úskalí. Potíž 
je v tom, že nemohu přestat. A tu jsme 
svědky zcela nepochopitelného jevu, to-
tiž že čím méně se pohledy kupují a po-
sílají, čím je frankovné požadované naší 
neustále chudnoucí poštou vyšší, tím 
více pohlednic já maluji a vydávám. Ne-
jedná se už náhodou o závislost? Neměl 
bych vyhledat pomoc odborného lékaře? 
Jenže – stojím já vůbec o to, aby mi po-
mohl? Vypozoroval jsem totiž, že práce 
na pohlednicích působí blahodárně na 
zdraví, krátce – je léčivá. Nejen na sobě 
vidím, ale i na sběratelích a především 
sběratelkách mých pohlednic, jak okří-
vají byvše vystaveni a vystaveny pozitiv-
ní energii, která z těch malých obrázků 
vyzařuje. Je pochopitelné, že pohlednice 
nelze použít proti kašli či na zlomeniny. 
Ale blahodárný vliv na duševní zdraví je 
tu naprosto zřejmý. l počal jsem chápat, 
že se tu děje něco mimo mou vůli, nějaká 
vyšší moc mne řídí a já jsem jen prostým 
dělníkem a vykonavatelem. Došlo mi, že 
stavět se na zadní naprosto nemá smysl. 
Prostě přestanu, až dostanu pokyn. Jis-
tě potěším sběratele a sběratelky, když 

prohlásím: Dosud 
se tak nestalo. 
            Jiří Škopek
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1. Náměstí (část I) 

Náchodské hostince, hotely a vinárny

Po celý rok 2008 jsme si vyprávěli o historii živností v Nácho-
dě. Nedostalo se pochopitelně na všechny, ale jednu živnost 
jsem ponechala stranou záměrně. Tvořila totiž daleko nej-

početnější a velmi specifi ckou skupinu. Ve svých podnicích nej-
různějšího druhu nabízela návštěvníkům nejen pohostinství, 
občerstvení a případně přechodné ubytování, ale i společnost, 
zábavu a dobrou náladu, občas i poněkud iluzorní a ošidné za-
pomnění a dočasný únik ze starostí všedního života. Ano, je řeč 
o všech těch hospodách, hostincích, hotelech, restauracích, vi-
nárnách, kořalnách a nálevnách. Svého času jich bylo v Nácho-
dě až padesát, všechny měly své hosty a většinou byly pro ma-
jitele hostinské koncese výnosné. Proto si zaslouží, abychom se 
jim věnovali samostatně a doufám, že se mi podaří alespoň větší 
část z nich během tohoto roku vždy na straně sedm zpravodaje 
stručně představit, pokud možno slovem i obrazem.

Je samozřejmé, že největší koncentrace pohostinských podni-
ků byla na náměstí a že patřily k nejstarším ve městě. Primát ve 
starobylosti patřil domu čp. 65 v nároží náměstí a dnešní Tyršo-
vy ulice. Velký roubený hostinský dům koupil v roce 1594 od Ma-
těje Sapáka  zámožný hejtman Jan Holý – Kostelecký ze Sladova 
a dodnes je v náchodském muzeu uložena pamětní deska, kte-
rá visívala na domě a připomínala, že roku 1609 zde přenocoval 
perský legát při své cestě ke dvoru císaře Rudolfa II. do Prahy. 
Při velkém požáru v roce 1663 dům vyhořel, ale byl znovu posta-

ven z kamene a do fasády byly zasazeny dvě dělové koule, jimiž 
za třicetileté války Švédové ostřelovali město. Dům i dále slou-
žil jako zájezdní hostinec se šenkem a kuchyní v přízemí a ta-
nečním sálem v patře, ve dvoře pak byly maštale. V letech 1768–
1810 vlastnil dům známý loutkář Jan Brát a hrával zde se svými 
loutkami představení. K datu 31. prosince 1860 ho koupil Her-
man S. Doctor a zřídil ve dvoře barevnu příze, později zde síd-
lilo okresní hejtmanství. Po odstěhování úřadu do vlastní stát-
ní budovy bylo patro upraveno na činžovní byty, z původních 
podsíní v přízemí vznikly krámy. Koncem třicátých let 20. sto-
letí byla budova zbořena a na jejím místě byl postaven moder-
ní obchodní dům.

Přesně na protějším nároží stál v 19. století další zájezdní hos-
tinec „U černého koníčka“. Znamení zdobilo fasádu do náměstí 
a také přímo z náměstí byl přístup do maštalí pro koně, zatím-
co do lokálu se vcházelo dlouhou chodbou. Po zazdění podsíní, 
které se přeměnily v krámy, byl vchod přemístěn do ulice. Hos-
tinec rádi navštěvovali venkované z okolí, často se zde odbýva-
ly svatební hostiny a posvícenské nebo pouťové taneční zábavy. 
Koncem 19. století byla hospoda zbořena a na jejím místě vyrost-
la novorenesanční budova Všeobecné živnostenské záložny. Tra-
diční název „U černého koníčka“ si ponechala lékárna v přízemí 
otevřená zde v říjnu 1905.

Mezi nejstarší ubytovací hostince existující stále pod stejným 
jménem a na stejném místě patří nepochybně hotel „U města 
Prahy“. Může se pochlubit několika vzácnými hosty, například 
Janem Nerudou nebo Eliškou Krásnohorskou, novodobá deska 
vedle vchodu hlásá, že zde při svém pobytu v roce 1849 náhle 
zemřel známý historik hradů a zámků František Alexander He-
ber. V období mezi světovými válkami si zdejší kuchyni oblíbi-
li lázeňští hosté z tehdy pruské Chudoby a často sem přijížděli 
nejprve v kočárech a později autobusem. Hostinský se pohotově 
přizpůsobil a zřídil ve dvoře stáje pro koně a garáže. Po určitou 
dobu bývalo před hostincem i stanoviště pruské pošty. Jak mů-
žeme vidět na obrázku, v létě se už tehdy mohlo posedět v před-
zahrádce stíněné vzrostlými oleandry.

 Mgr. Lydia Baštecká
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Mnohý občan si asi pod pojmy kronika a kronikář představí 
starce s přiříznutým brkem v ruce, který bádá o minulosti a za-
pisuje ji do úctyhodně tlusté poloprázdné knihy. Takového, jak 
bývá prezentován v různých fi lmových dokumentech, „stařič-
kého Kosmase“.

Někým takovým jsem zčásti byl před téměř čtyřiceti lety, když 
jsem začal pracovat na kronice náchodského pěveckého sboru 
Hron. Sic jsem zdaleka nebyl ještě stařec, ale protože nejstarší 
náchodský spolek neměl kroniku, jen množství více méně ne-
uspořádaných dokumentů, a já jsem přišel o svou práci (musel 
jsem opustit školství, protože by podle textu výpovědi mé pů-
sobení nebylo „v souladu se zásadami socialistické výchovy“; 
odbočka: dovedete si představit, že by dnes dostal někdo výpověď 
zdůvodněnou, že nepůsobí „v souladu se zásadami kapitalistické vý-
chovy“?), začal jsem ony dokumenty třídit a rovnat, dohledávat 
další, zejména zprávy ze starých novin a časopisů, a chronolo-
gicky zapisovat od roku 1861, kdy Hron vznikl. Tak vznikla prv-
ní rukopisná kniha, sahající do konce první světové války. Po 
ní druhá, do níž jsem zapisoval činnost Hronu v době první re-
publiky, protektorátu a v poválečném období až do stého výro-
čí (1961, toho jsem se už zúčastnil), a souběžně třetí, do které 
jsem zapsal činnost v šedesátých letech a pak už zapisoval prů-
běžně, rok po roce. A právě takové průběžné zapisování je úko-
lem dnešního kronikáře.

Zákon o kronikách obcí (z r. 2006) nařizuje v § 1, že „každá 
obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důle-
žitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i pouče-
ní budoucím generacím“. Tento zákon nahradil zákon o pamět-
ních knihách obecních z roku 1920, který v podstatě nařizoval 
totéž. Ten nový oproti tomu starému umožňuje vést kroniku 
v elektronické podobě, ovšem za každý rok ji vytisknout.

Mnozí Náchoďané asi vědí, že dlouholetým kronikářem měs-
ta byl pan Oldřich Šafář. Ten v únoru 2004 zemřel. Při hledání 

Kronika a kronikář vhodného nástupce kdosi přišel na mne, byl jsem ofi ciálně požá-
dán a po mém předběžném souhlasu pověřen radou města kroni-
ku Náchoda dále vést. Dopisuji tedy v těchto dnech rokem 2008 
už pátý díl, dokončuji pátý rok práce. 

Když jsem psal tu hronskou kroniku, byl jsem v podstatě mla-
dík, ale psal jsem ji „tradičně“, rukou, a „hloubal jsem v minu-
losti“. Teď, podstatně starší, píši kroniku města na počítači. Prů-
běžně, jak jdou dny, týdny a měsíce, doplňuji do počítače údaje 
o událostech, které pokládám za důležité, „pamětihodné“. Ne 
ovšem chronologicky „v celku“, ale s chronologií v jednotlivých 
kapitolách. Sleduji dění ve městě, jeho výstavbu, školy, zdravot-
nictví, život hospodářský, kulturní, sportovní atd. Jsem ovšem 
jenom člověk, z bohatého dění ve městě nemohu sám zaregistro-
vat všechno, jsem odkázán i na tisk (zejména Náchodský zpravo-
daj a Náchodský deník), o informace žádám lidi, kteří mi je v jed-
notlivých oborech mohou poskytnout a tím pomoci. (A tady se 
obracím i na ty, kteří by mohli a chtěli pomoci, ale ještě jsem je 
neoslovil, protože je třeba ani neznám.) 

Roční zápis dokončuji v prvních měsících roku následujícího, 
je pak předkládán členům letopisecké komise. Jejich připomín-
ky zařazuji při práci na textu defi nitivním. Část textu kroniky 
je i na webových stránkách města, takže se s ním zájemce může 
seznámit, a pokud mi včas (před verzí defi nitivní) nabídne do-
plnění nebo upřesnění, rád text kroniky o vhodné připomínky 
nebo doplňky obohatím. 

Roční zápisy se u nás v Náchodě vždy po pěti letech necháva-
jí svázat do pevné knihy. Ta zatím poslední obsahuje roky 2001
–2005. V ní jsou dva zápisy psané na stroji panem Šafářem, jeden 
zapsaný podle jeho konceptu pracovnicemi archivu (rok 2003) 
a dva „moje“, vytištěné počítačové verze za roky 2004 a 2005. 
A tady mohu poznamenat, že bych rád (pokud mi zdraví aj. do-
volí) zapsal ještě rok právě začínající a rok příští, takže by kroni-
ka města za pětiletí 2006–2010 byla mou prací. A pak se jistě rád 
ujme role kronikáře někdo mladší a snad i schopnější.

Aleš Fetters, kronikář města 

Po Josefu Škvoreckém a Jaroslavu Celbovi bude v tentokrát 
řeč o Ladislavu Čerychovi. Narodil se v Trutnově (1925), dět-
ství a dospívání prožil v České Skalici, maturoval v Náchodě, ve 
Zbabělcích vystupuje jako Šerpoň a po Vítězném únoru se ode-
bral do světa.

V Ženevě spoluzaložil prvý významný emigrantský časopis 
SKUTEČNOST (1949/53). Většinu redaktorů Skutečnosti včetně 
Čerycha převzal Pavel Tigrid do Radia Svobodná Evropa. Čerych 
pak pracoval a řediteloval v celé řadě mezinárodních organizací 
působících v oblasti evropské spolupráce a vzdělávání.

Hned po Listopadu dal své odborné síly a vysokou kvalifi ka-
ci k dispozici naší demokratizující se společnosti. V letech 1994
–2000 vedl Středisko vzdělávací politiky při Pedagogické fakul-
tě Univerzity Karlovy. Účastníval se aktivně havlovského FORA 
2000. Stál při vzniku Středoevropské univerzity.

Přispěl i k duchovní kultivaci rodného kraje. Jako jeho děd 
Cyril Bartoň Dobenín je i on mecenášem. S bratrem Jiřím da-
rovali Nadaci Rozvoje občanské společností skalickou VILU ČE-
RYCH. Lze sledovat jednu akci stíhající druhou, která probíhá 
pod střechou tohoto stavebního skvostu (architekt Otakar No-
votný, s nádhernou a památkově chráněnou zahradou).

A stejně jako tomu bylo u Škvoreckého a Celby, položme si 
i u Čerycha otázku: proč o něm píšeme právě dnes?

Nedávno totiž vyšel sborník s výběrem statí z revue SKUTEČ-
NOST, ve které hrál Čerych významnou roli. Velekniha o 648 
stránkách. Připravil ji Vilém Prečan, ten nejpovolanější, a nazval 
ji HLUBOKÁ STOPA. Jako třetí svazek edice „Dokumentace čs. exilu 
1948–1989“, vydávané Čs. dokumentačním střediskem v Praze.

O další osobnosti Zbabělecké generace
V úvodu Prečan sděluje, že impulsem k tomuto dílu bylo mu 

setkání se dvěma zakladateli Skutečnosti, Ladislavem Čerychem 
a Zdeňkem Sudou (životními přáteli). Prečan dále konstatuje, že 
tato revue je „jedním z velkých činů poúnorového exilu, možná 
vůbec největším dílem rané fáze československé emigrace ato-
mového věku“, a že Pavel Tigrid byl svým Svědectvím „v jistém 
smyslu pokračovatelem Skutečnosti“.

Uspořádání sborníku je tematické: situace uprchlíků a úkoly 
exilu; česko-německé vztah a odsun sudetských Němců (úloha 
Benešova); Únor; T. G. Masaryk; Československo současné a bu-
doucí; SSSR; Spolková republika Německo; sjednocení Evropy; 
demokracie a totalitarismus; kultura; ad. Včleněny příspěvky 
Peroutkovy, Tigridovy a celé plejády dalších. Čerychovy články 
edici spoluuvádějí a prostupují některými tematickými oddíly. 
Při vzniku Skutečnosti bylo mu třiadvacet, z redaktorů byl nej-
mladší. Už tehdy plně zaujat vizí jednotné Evropy. O naplňování 
této vize nepřestává usilovat po celičký svůj život.

Hlavně se však po Listopadu zasloužil o navazování a rozvíje-
ní vztahů českých vysokých škol s vysokými školami na Západě. 
Činil tak za pomoci Evropské unie a prostřednictvím jejích pro-
gramů Erasmus, Tempus a Leonardo.

Pavel Kosatík s ním vedl velký životopisný rozhovor a nazval 
jej „Padesát let práce pro Evropu“ (otištěno v knize rozhovorů 
s význačnými poúnorovými exulanty ROZCHOD 1948, vydala 
Univerzita Karlova 2006).

Ladislav Čerych je jedním z velice se zaslouživších, příslušní-
ků náchodské zbabělecké generace.   

(Boris Mědílek)
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Vážení občané,
ke konci loňského roku proběhla po-

slední etapa povinné výměny občanských 
průkazů, které neobsahovaly strojově či-
telné údaje. K výměně se dostavila pře-
vážná část občanů, jichž se výměna ob-
čanských průkazů týkala. Přesto zůstal 
určitý počet občanských průkazů nevy-
měněn. Znovu si Vás tedy dovolujeme vy-
zvat k jejich výměně, pokud jste tak již 
neučinili.

Výměnu provádíte ve vlastním zájmu, 
protože Váš současný doklad pozbyl plat-
nosti ke konci roku 2008. Zároveň Vás mů-
žeme ujistit, že i v průběhu měsíce ledna 
nebude tato, byť opožděná výměna nijak 
pokutována. S dotazy se můžete obrátit 
přímo na pracoviště občanských průkazů, 
Němcové 2020, telefon: 491 405 161–2.

Děkujeme za pochopení.
 Bc. H. Horáková, vedoucí správního od.

UPOZORNĚNÍ

Dne 17. 11. 2008 byl pro veřejnost ote-
vřen klub Pranýř v přízemí staré radni-
ce na Masarykově náměstí v Náchodě za 
účasti místostarosty města ing. Jaroslava 
Rohulána a prezidenta festivalu Náchod-
ská Prima sezóna Miloslava Čermáka. 
Prostory klubu jsou určeny pro spolko-
vou a kulturní činnost a na jeho otevření 
mají kromě vedení města velkou zásluhu 
také Hana Kopecká, Lucie Peterková, Pet-
ra Němcová a fotograf Vlastislav Balcar. 
Zaslouží si poděkování i za přípravu ma-
lého občerstvení pro všechny účastníky. 
Přítomní byli v přeplněném klubu vtip-
nou scénkou seznámeni s historií budo-
vy staré radnice i skutečného kamenné-
ho pranýře před ní. Kouzelník pan Miloš 
Malý poté předvedl malou ukázku z tajů 
magie. Za své aktivity i za předvedené vý-
sledky své tvorby patří poděkování těmto 
zájmovým skupinám: O. s. Náchodská Pri-
ma sezóna, Neformální skupina StudNa, 
ZO Českého svazu žen Náchod, O. s. Fo-
toklub Náchod, skupina AMAG a kouzel-
ník Miloš Malý. Všichni svojí prezentací 
zútulnili a projasnili celé prostory klubu 
a představili svoji činnost široké veřej-
nosti.                             Miloslava Hůlková

předsedkyně místní organizace ČSŽ

Poděkování

V úterý 9. prosince 2008 si na Masary-
kově náměstí opravdu hráli Andělé s mod-
rými balonky. Dle sdělení Agentury Je5, 
s. r. o., bylo Ježíškovi odesláno 108 858 
balonků, v tomto počtu bylo 973 balonků 
z Náchoda a loňský rekord byl několika-
násobně překonán. Podstatné je, že všem 
dětem udělaly velkou radost a my jsme 
viděli, jak nebe nad námi na chvíli zmod-
ralo. Přáníček bylo moc a ta velká psa-
ná a malovaná skončila v andělské poště 
– velké modré poštovní schránce s křídly. 
Andělská dílna na náměstí byla neustále 
obležena dětmi a Andělé z Hopsáčku v ní 
měli plné ruce práce. Každý chtěl mít an-
dělská křídla nebo hvězdu, neboť jen tak 
mohl projít zlatou andělskou bránou. 

 Až u pódia se tísnili malí i velcí, aby 
zblízka viděli představení malých herců 
z Komenského školky. Ti měli tak krásné 
vystoupení i kostýmy, že dojali nejednu 
přítomnou maminku a tatínka. Na plácku 
před radnicí byla krásná atmosféra umoc-
něná výborným projevem moderátor-
ky i výzdobou, kterou vytvořily šikovné 
děti z náchodské ZUŠ. Andělští zpěváčci 
z Vančurovy školky zpívali krásně až do 
příjezdu paní Zimy, jejíž andělští pomoc-
níčci rozhazovali skoro opravdový sníh. 
Krásná paní Zima dokázala, že opravdu 
umí zázraky, a tak v chladném podveče-
ru, dokonce k velké radosti všech, i chví-
li sněžilo. Jen kočár a koníci měli co dělat, 
aby projeli, protože se z dětského obleže-
ní jen těžko dostávali.

I páni radní přerušili své jednání, aby 
se na vlastní oči přesvědčili, jak krásnou 
akci umíme společnými silami uspořá-
dat. Že někteří dostali balonek s přáním 
bylo jistě na místě – protože, „Když jsou 
potíže“ je určitě každá přímluva dobrá 
a nic se nemá podcenit! Tak třeba Ježíšek 
také městu pomůže s lázněmi, obchva-
tem, novou ZUŠ i třeba pivovarem. Mož-
ná, že náchodská tři písmena vypuštěná 
na baloncích na závěr paní Zimou také 
všem lidem připomněla, že pro děti na 
celém světě je mír to nejdůležitější. Mož-
ná jsme si všichni na chvilku uvědomi-
li, jaké máme štěstí, že žijeme na tomhle 
krásném místě a můžeme si s našimi dět-

Andělské hrátky na Masarykově náměstí 
Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle…

mi takhle bezstarostně užívat předvánoč-
ní čas.

Balonky s přáníčky i obrázky nama-
lované dětmi určitě Ježíškovi napově-
děly, jaké dárky si přejí, andělský chorál 
o hvězdičce doprovodil paní Zimu, aby 
závěrečný ohňostroj se zajímavými efek-
ty večer zakončil.

Na náměstí u kašny si návštěvníci moh-
li nakoupit řemeslné výrobky, dobrůtky 
i občerstvení, a pak v nedávno otevřeném 
klubu Pranýř objevit našim dětem české 
hračky, které nám dříve narozeným mile 
připomněly, že některé stále zůstávají ne-
změněny. 

Tak se nám poprvé podařilo společný-
mi silami uspořádat krásnou akci. Podě-
kovat bych ráda chtěla všem, kteří se na 
ni podíleli. Kolegům z odboru školství, 
kultury, sportu a cestovního ruchu, stu-
dentům Jiráskova gymnázia a Obchod-
ní akademie, kteří pod názvem StudNa 
(studenti Náchodu) vytvořili neformál-
ní sdružení a je s nimi radost spolupra-
covat, Hopsáčku a jeho Andělům, které 
bolely ruce od vystřihování andělských 
hvězd, Náchodské prima sezóně, kte-
rá v prostorách Klubu Pranýř uspořáda-
la výstavu českých hraček, Déčku, které 
zajistilo řemeslný trh, koníkům a panu 
Mádrovi, že dovezli paní Zimu – Terez-
ku a Anděly, fi rmě Greiz za skoro oprav-
dový sníh, ohňostroj a nafouknutí tisíce 
balonků, řediteli muzea za zapůjčení pro-
storů k nafukování balonků ve staré rad-
nici, Michalu Kopsovi za každoroční ne-
lehké zvučení a osvětlení prostranství na 
náměstí a Lucce za bezvadné moderová-
ní celé akce. 

Děkuji všem, kteří přiložili „cihlu k cih-
le“ a dílo se podařilo. Věřím, že to neby-
la spolupráce poslední. Měli jsme srdce 
zjihlé, ale neměli jsme potíže.

Vždyť přece „dělání všechny smutky 
zahání, dělání je totiž lék…“

P.S. Mohla jsem být dvě hodiny Anděl, 
co víc si přát? 

Eva Fořtová
vedoucí odboru školství, 

kultury, sportu a cestovního ruchu
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Dne 25. listopadu se v krásném prostře-
dí Pellyho domů v Polici nad Metují kona-
la valná hromada Svazu cestovního ruchu 

Branka. Cílem setkání bylo posoudit efekti-
vitu aktivit společnosti v roce 2008 a připravit plán činnosti pro 
rok 2009.

Valná hromada konstatovala, že plán roku 2008 byl splněn. 
Podařilo se realizovat zejména následující aktivity:
– vydání tištěných propagačních materiálů v rámci projetu Cyk-
lobusy Kladským pomezím: leták s jízdními řády a mapkou – po-
užito na jízdní řády CDS a do MHD v Hradci Králové, skládačka 
s jízdními řády, plánky tras cyklobusů – v IC, u ubytovatelů či 
pokladnách turisticky významných míst, tisk skládaček s tipy na 
výlety pro osm měst – k dispozici u řidičů autobusů a v IC
– Katalog ubytování v Kladském pomezí 2008 – elektronická 
podoboba
– spolupráce na projektu české centrály cestovního ruchu Czech 
Tourism Podpora medializace domácího cestovního ruchu – vý-
sledkem spolupráce je propagace turistické oblasti Kladského 
pomezí 
– doplňování a obnova www stránky s doménou „kladskepome-
zi“, soustřeďování nabídek regionálních turistických zajímavos-
tí, tvorba elektronické informační databáze, možnost prezenta-
ce pro subjekty cestovního ruchu 
– propagace práce Branky, o. p. s., v tisku – zpravodaje měst, de-
ník Náchodska, ECHO. 
– účast na veletrzích 2008  – Varšava – Veletrh TT, Hradec Krá-
lové – Infotour-cykloturistrika Regiontour Brno
– spolupořadatelství na akci Okruh Boženy Němcové 

Rozpočet Svazu cestovního ruchu Branka i Branka, o. p. s., je 
plněn dle daných podmínek, členské příspěvky zůstávají pro rok 
2009 beze změn.

Ve druhé části jednání byly nastíněny náměty činnosti pro 
rok 2009.

Předsedkyně správní rady Branka, o. p. s., Mgr. Ida Seidlma-
nová informovala přítomné o projektu „Úprava lyžařských tras 
v Kladském pomezí“ – pro rok 2007–2008 schváleno celkové ná-
klady na projekt 320 000 Kč, žádost o poskytnutí fi nanční podpo-
ry z grantového programu Královéhradeckého kraje 224 000 Kč, 
poskytnutá dotace 177 000 Kč). Pro rok 2008–2009 náklady na 

Leden je měsíc bilancování, co se v minulém roce povedlo, zda 
jsme dosáhli všech cílů, a co vše by se dalo ještě zdokonalit. Urči-
tě bychom měli začít poděkováním všem, kteří nás podpořili a to 
jak fi nančně, materiálně a nebo pouze radou či osobní pomocí. 
Jmenovitě se sluší vyzdvihnout  především Město Náchod, společ-
nost Hašpl, a. s., Velké Poříčí, Prajsko Náchod, Pivovar Náchod, pa-
pírnictví Tuček SUN Náchod, Hospodářská komora Náchod, Prima 
sezóna Náchod, Náchodský zpravodaj, Evangelická škola Náchod, 
Krámek pro radost – Simona Štantejská Náchod. Nesmím v žád-

projekt 358 000 Kč, schváleno 251 160 Kč. Doposud bylo hraze-
no z obcí dobrovolně. Na schůzce 23. 11. 2008 bylo dohodnuto fi -
nanční dotaci rozdělit po sezoně dle najetých km (kontrola – pra-
videlné zveřejňování na polických internetových stránkách). 

Předseda Svazu cestovního ruchu ing. Jaroslav Rohulán se-
známil přítomné s přípravou projektu „Rozhledny v Kladském 
pomezí“. Jedná se o stavbu čtyř rozhleden v obcích Vysoká Srb-
ská, Teplice n. Metují, Slavíkov a Žernov. Během měsíce prosince 
bude jednání s CEP Hradec Králové o přípravě žádosti podání do 
jarního kola 2009. Dále informoval o projektu „48 výletů za po-
znáním Kladského pomezí“ – základem projektu je materiál na 
výlety po Kladském pomezí, který bude k dispozici v IC, na vele-
trzích CR v ČR i zahraničí a u ubytovatelů, kde bude sloužit jako 
nabídka pro celotýdenní výlety pro ubytované. 

Výkonná ředitelka Branka, o. p. s, Marcela Štěpánková infor-
movala o připravovaném projektu regionálních turistických no-
vin „Léto v Kladském pomezí“, jehož cílem je připravit vzorové 
1. vydání zpravodaje, zaměřeného na letní sezonu 2009. Ten-
to projekt položí obsahové, personální a organizační základy 
pro každoroční vydávání turistických novin a především pra-
videlné, tištěné, sezonní informace pro návštěvníky regionu. 
Další informace se týkala pozvání na veletrh Regiontour Brno 
15.–18. 1. 2009. Turistická oblast Kladské pomezí se bude pre-
zentovat v rámci expozice s názvem Královéhradecký kraj. Pro 
zástupce jednotlivých informačních center jsou objednány pul-
tíky, kde budou prezentovat svá města. Po celou dobu veletrhu 
bude k dispozici výčep pivovaru Náchod a stánek města Hronov, 
který bude prezentovat formou propagačního panelu fi rmu WI-
KOV MGI, a. s., Jiráskův Hronov – festival amatérského divadla 
a dále formou anketního kvízu budou připomenuti slavní rodá-
ci města Hronova. 

Členové Svazu CR byli vyzváni, aby do schvalující valné hro-
mady, která se bude konat v 1. čtvrtletí 2009, zaslali další námě-
ty na činnost společnosti.

Závěrem bych chtěla poděkovat vedení měst a obcí, všem čle-
nům Svazu cestovního ruchu Branky, pracovníkům informač-
ních center a partnerům za spolupráci v roce 2008. Věřím, že je 
na poli podpory cestovního ruchu na co navazovat a předkládat 
návštěvníkům regionu Kladského pomezí zajímavé programy.

Marcela Štěpánková, Branka o. p. s.

Branka bilancovala

Leden v Klubu SUN Náchod – MC Hopsáček
ném případě zapomenout poděkovat nejaktivnějším maminkám, 
především Dagmar Hepnarové a Iloně Špicnerové, které se již 
6. rokem aktivně podílí na přípravě odpoledních a jednorázových 
akcí. Ještě jednou touto cestou všem moc děkujeme. 

A co nás v novém roce v lednu čeká: Provoz bude opět naplno 
zahájen 5. 1. 2009. Z pravidelných kroužků Vám nabízím přede-
vším pondělní dopolední setkávání maminek s dětmi 2–12 měsí-
ců (nechodící) na kroužku ČLOVÍČCI.

Z pravidelných odpoledních kroužků věnovaných dětem ve 
věku 3–6 let je to v úterý Rytmáček a  Šikovné ručičky a ve čtvr-
tek Klokánek.

Večerní cvičení Pondělí – JÓGA a nově v úterý Aerobik. 
Připravujeme opět pásmo šikovných ruk pro maminky na MD, 

vždy jednou za čtrnáct dní, vždy v pátek dopoledne. 
Nezapomeneme na stříhání vlásků 24. 1. 2009. 
Relaxační sobota s jógou a malováním – vede Ilona Krunčíko-

vá – přihlášky na tel. 605 988 539.
A nejdůležitější na závěr – sledujte internetové stránky www.

hopsacek.cz, pište na hopsacek@seznam.cz a volejte 608 970 406 
nebo 604 610 581. 

Bez Vašich názorů, připomínek a pomoci by to prostě nebylo 
ono. Děkujeme.
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V letošním roce bylo na území města 
Náchoda pokáceno větší množství vzrost-
lých dřevin rostoucích mimo les. Ve větši-
ně případů se jednalo o stromy, u kterých 
došlo ke zhoršení provozní bezpečnosti 
a tím ohrožení zdraví osob a jejich ma-
jetku. Jednalo se především o jasany, bří-
zy, jeřáby a borovice vejmutovky. U těch-
to vyjmenovaných druhů dřevin dochází 
v posledních letech k celkovému chřad-
nutí, prosychání větví v koruně a postup-
nému odumírání. Příčinami těchto jevů 
jsou kromě probíhajících klimatických 
změn různé inicializační a následné fak-
tory, které jsou v současné době předmě-
tem výzkumu. Protože se jedná o složi-
tou problematiku, nebudeme se jí v tomto 
článku zabývat.

Nachází-li se takto poškozená dřevina 
v prostoru, kde se pohybují osoby nebo je 
ohrožen jejich majetek, je nutné tyto dře-
viny z bezpečnostních důvodů odstranit. 
Tato povinnost je také uložena vlastníko-
vi pozemku, na němž se dřevina nachá-
zí, a to ustanovením § 7 odstavce 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
kde se říká, že péče o dřeviny, zejména 
jejich ošetřování a udržování, je povin-
ností vlastníka. 

Protože je zájmem města Náchoda, aby 
se na jeho území nacházelo co nejvíce ze-
leně, je vždy pečlivě zhodnoceno, zda je 
nutné dřevinu pokácet nebo jen provést 
její ošetření zdravotně bezpečnostním ře-
zem a dřevinu zachovat. V případě, že je 
nutné dřevinu pokácet, je vždy na stej-
ném nebo jiném vhodném místě nahra-
zena tzv. náhradní výsadbou.

Stromy na území obcí a měst plní kro-
mě funkce estetické i další, pro přírodu 
a člověka důležité funkce. Jedná se pře-
devším o hledisko biologické, kdy stro-
my poskytují úkryt nesčetným druhům 
hmyzu, ptákům a drobným obratlovcům. 
V některých exponovaných stanovištích 
plní také funkci stabilizační a protieroz-
ní. Další důležitou funkcí stromů rostou-
cích na území obcí a měst, které svou 
činností a provozem vytvářejí hlučné 
a prašné prostředí, je funkce ekologická, 
kdy listová hmota stromů pohlcuje velké 
množství prachu a hluku a tvorbou kys-
líku přispívá k lepší kvalitě ovzduší. Par-
ky, příměstské lesy, sadové úpravy na síd-
lištích, stromové aleje a jiné větší plochy 
zeleně vytvářejí příjemné mikroklima, 
které hlavně v letních měsících zadržu-
je větší množství vody a poskytuje pří-
jemný stín.

Richard Hrachový

E K O u t e k
Důvody kácení dřevin 
rostoucích mimo 
les na území 
města Náchoda Ve středu 10. prosince 2008 proběh-

lo v obřadní síni náchodské radnice vy-
hlášení vítězů a předání cen účastníkům 
soutěže již pátého ročníku o nejhezčí roz-
kvetlé místo v Náchodě. V každé ze tří 
vyhlášených kategorií byli vyhodnoce-
ni tři nejlepší a těmto osobně poděkoval 
a ceny předal místostarosta města Nácho-
da ing. Jaroslav Rohulán. Před předáním 
cen byla promítnuta prezentace fotogra-
fi í květinové výzdoby a celkové úpravy 
domů všech přihlášených i další zajíma-
vá výzdoba nepřihlášených do této sou-

těže. Během promítání proběhla přátelská 
diskuze, kdy si přítomní navzájem sdělili 
své zkušenosti, jak nejlépe pečovat o kvě-
tinovou výzdobu nebo o celkovou úpravu 
svého domu. 

Celé posezení proběhlo v příjemné at-
mosféře a z diskuze bylo zřejmé, že jde 
o lidi, kterým není lhostejný vzhled na-
šeho města.

Fotografi e nejhezčích rozkvetlých oken 
a balkonů jsme uveřejnili na obálce pro-
sincového čísla.   

Richard Hrachový

Vyhlášení vítězů 5. ročníku
o nejhezčí rozkvetlé místo v Náchodě

V nakladatel-
ství Grada vyšla 
koncem listopadu 
kniha náchodské-
ho rodáka Marti-
na Adámka „Spam 
– jak nepřivolávat, 
nepřijímat a nero-
zesílat nevyžáda-
nou poštu“. 

Kniha je urče-
na pro více sku-
pin čtenářů od 

široké veřejnosti, přes fi rmy, až po web-
mastery a jiné profesionály v oblasti ICT. 
Komplexně se věnuje oblasti spamu i ně-
kterým příbuzným tématům. Nabízí po-
hled nejen z hlediska informačních a ko-
munikačních technologií, ale i z hlediska 
marketingově psychologického, s eticko 
morálními vsuvkami.

Součástí je okomentovaný přehled způ-
sobů, jakými lze e-mailové adresy ochrá-
nit při jejich zveřejňování na webu, při 
dodržení zásad validity a přístupnosti 
stránek. Na něj navazuje obecný přehled 
nejrozšířenějších antispamových řešení, 
i s jejich výhodami a nevýhodami.

Zmíněny jsou právní aspekty spamové 
problematiky, s úvahami o morální hrani-

Nová kniha o spamu ci mezi spamem a přijatelnou reklamou.
Kniha je dostání v knihkupectvích. 

O autorovi:
Ing. Martin Adámek po pardubické 

elektrotechnické průmyslovce, jejíž stu-
dium se zaměřením na výpočetní tech-
niku zakončil vítězstvím maturitní prá-
ce (SW pro domácí účetnictví) v krajském 
kole SOČ, absolvoval královéhradeckou 
Fakultu informatiky a managementu, kde 
obhájil diplomovou práci na téma shod-
né s tématem této knihy a kde dnes jako 
doktorand na Katedře informačních tech-
nologií vyučuje předmět Technologie pro 
publikování na webu. V oblasti webu se 
zajímá mj. o přístupnost pro zrakově po-
stižené návštěvníky. Kromě ICT se věnu-
je i mnoha dalším činnostem, mezi nimiž 
dominují nezávislé dálkové cestování na 
jízdním kole „na těžko“, vedení letního 
dětského cykloturistického tábora a stu-
dium Pedagogické fakulty (učitelství pro 
střední školy – český jazyk). Příležitostně 
publikuje články v populárně-odborných 
časopisech různých oborů. Od dětství 
pracoval v malé rodinné obchodní fi rmě 
a v knize čerpá i ze zkušeností nasbíra-
ných při kratších působeních v jiných or-
ganizacích. Od narození, tedy od r. 1983, 
žije v Náchodě.
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Na Hamrech – leden 2009
 v sobotu 17. ledna 2009    

liga kadetek
od 10.00 a 13.00 hod.

 v sobotu 24. ledna 2009
od 9.00 a 13.00 hod.
 ženy SK RUBENA NÁCHOD 
 proti TJ SOKOL Jilemnice
od 11.00 a 15.00 hod.
 muži SK RUBENA NÁCHOD 
 proti INTOP Mladé Buky

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

 neděle 18. ledna 2009 
Český pohár žen

 neděle 25. ledna 2009 
Český pohár muži

 sobota 31. ledna 2009 
turnaj žen – MEMORIÁL VL. SEMERÁKA

Pozvánka 
na národní házenou

Prosinec, poslední měsíc roku 2008, byl 
zahájen návštěvou nadpozemských bytos-
tí. Mikuláš, anděl, čert navštívili sokolské 
žactvo a splnili úkoly, které se od nich již 
asi od pravěku očekávají. Pochválit, postra-
šit, rozdat malé sladké dárky a připravit 
se na Vánoce a na vánoční stromek s dár-
ky. Činnost v tělocvičnách utichá a nastá-
vá vánoční klid. Členové všech věkových 
kategorií si mohou zaplavat 17. ledna na 
župních plaveckých závodech v Trutnově. 
V neděli 18. ledna čeká na mládež tanec 
na „Pohádkových šibřinkách“ v sokolov-
ně v Náchodě. Nejdříve se však uskuteč-
ní tradiční „Novoroční setkání“ v neděli 
4. ledna v 16 hodin v sokolovně. Zveme na 
ně srdečně členy, přátele, známé. Se všemi 
se těšíme na setkání.          Výbor TJ Sokol

Konec a začátek 
roku v sokolovně

Sportovce navrhují TJ, SK, svazy a ostatní organizace dle těchto zásad:
1. kategorie „TOP 10“

Pro výběr je nutné umístění na 1.–3. místě v ofi ciálních přeborech jednotlivců, han-
dicapovaných a kolektivů ČR s účastí nejméně šesti závodníků a kolektivů na star-
tovní listině nebo účast na ME, MS, OH. Univerziáda a Světový pohár. 
V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum narození, přesnou adresu bydliště, člen-
ství v TJ, SK či jiné organizaci, dosažené výkony a umístění v roce 2008, přiložte fo-
tografi i a fotokopii výsledkové listiny; nebo název družstva s příslušností k TJ, SK 
či jiné organizaci, kategorii, přesnou adresu, dosažené výkony a umístění v roce 
2008, přiložte fotografi i družstva a fotokopii výsledkové listiny. Podmínkou je pří-
slušnost ke klubu, TJ nebo organizaci se sídlem v okrese Náchod. Vyhodnocení bude 
provedeno ve formě ankety odborníků a ankety náchodského deníku.

2. kategorie JEDNOTLIVCI
Pro výběr je nutné umístění na 1.–3. místě v ofi ciálních soutěžích jednotlivců pořá-
daných krajskými a oblastními svazy, s účastí nejméně šesti závodníků na startovní 
listině. V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum narození, přesnou adresu byd-
liště, členství v TJ, SK či jiné organizaci, dosažené výkony a umístění v roce 2008, 
přiložte fotografi i a fotokopii výsledkové listiny. Podmínkou je příslušnost ke klu-
bu, TJ nebo organizaci se sídlem v okrese Náchod. 
Vyhodnocení bude provedeno v kategorii dospělých a v  kategorii mládeže do 18 let 
ve formě ankety odborníků a ankety náchodského deníku.

3. kategorie KOLEKTIVY
V této kategorii jsou posuzovány výsledky kolektivu – umístění na 1.–3. místě na 
ofi ciálních soutěžích pořádaných krajskými a oblastními svazy. Dále budou do no-
minací zařazena družstva, která postoupí do vyšší soutěže. 
V návrhu uveďte název družstva s příslušností k TJ, SK či jiné organizaci, kategorii, 
přesnou adresu, dosažené výkony a umístění v roce 2008, přiložte fotografi i druž-
stva a fotokopii výsledkové listiny. Dále uveďte jméno a příjmení trenéra a kapitána, 
včetně jejich adres. Vyhodnocení bude provedeno v kategorii dospělých a v  kategorii 
mládeže do 18 let ve formě ankety odborníků a ankety náchodského deníku.

4. kategorie TRENÉŘI
Trenéři budou vyhodnoceni na základě výsledků svých svěřenců. V návrhu uveďte 
jméno a příjmení, datum narození, přesnou adresu bydliště, dosažené výsledky 
jejich svěřenců, délku trenérské činnosti, přiložte fotografi i. Vyhodnocení bude 
provedeno ve formě ankety odborníků a ankety náchodského deníku. 

5. kategorie MIMOŘÁDNÝ VÝKON
V této kategorii jsou posuzovány mimořádné výkony jednotlivců i kolektivů. V ná-
vrhu uveďte jméno a příjmení, datum narození, přesnou adresu bydliště, členství 
v TJ, SK či jiné organizaci a dosažený výkon roce 2008, přiložte fotografi i a foto-
kopii výsledkové listiny; nebo název družstva s příslušností k TJ, SK či jiné orga-
nizaci, kategorii, přesnou adresu, dosažený výkon v roce 2008, přiložte fotogra-
fi i družstva a fotokopii výsledkové listiny.

Podmínkou je, že se jedná o odchovance TJ, SK z okresu Náchod. V této kategorii není 
rozhodující příslušnost ke klubu, TJ nebo organizaci se sídlem v okrese Náchod.
Do návrhů mohou být zařazeni sportovci TJ, SK, ATJ, ČOS, ORLA i ostatní (nezávislí sportov-
ci). Návrhy s přesnými daty zasílejte nejpozději do 15. ledna 2009 na adresu: 
VV OS ČSTV v Náchodě, Pražská 1759, 547 01 Náchod 1.

Dne 22. listopadu v hostinci U Nováku 
na Lipím proběhlo slavnostní vyhlášení 
náchodské hasičské primátor ligy. Proten-
tokrát se nás sešlo na 180 hasičů z okre-
su Náchod. Sál byl nabitý k prasknutí. Zde 
je vidět, že hasičské soutěže se těší stále 
větší oblibě. Z města Náchoda se této sou-
těže tradičně zúčastnila družstva z Jizbi-
ce – muži a Lipí – ženy. Družstvo Jizbice 
se umístilo na 16. místě a družstvo Lipí 
na 8. místě. První pozici v kategorii muži 
obsadil Ohnišov a v kategorii ženy Kra-
molna NTC.

Již teď si Vás dovoluji pozvat na Sou-
těž o pohár starosty SDH Jizbice 2. květ-
na 2009 konané na Jizbici. 

Za všechny hasiče bych Vám chtěl po-
přát mnoho štěstí a úspěchu v novém roce 
2009.        Petr Břenda, starosta SDH Jizbice

Požární sport 

Pátek    9. 1. 17.00  Vč. Soutěž  Náchod – Josefov „B“
Sobota  17. 1. 14.30  III. liga muži Náchod – Č. Kostelec
Neděle  18. 1. 10.00  II. liga dorost Náchod – Rychnov n. Kn.
Pátek    30. 1. 17.00  Divize Náchod – Solnice
  19.30  Vč. soutěž Náchod – Přelouč „B“
Sobota  31. 1. 11.00  I. liga ženy  Náchod – Jirkov
  15.00  I. liga muži Náchod – Kovářská

Výkonný výbor okresního sdružení sportovních svazů 
a TJ, SK ČSTV okresu Náchod

K R I T É R I A
vyhodnocení nejlepších sportovců, kolektivů a trenérů okresu Náchod za rok 2008
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Státní zámek Náchod

v lednu 2009 v Regionálním muzeu
Přehled kulturních akcí

 Jiří Škopek: Pohlednice
Do 3. 1. 2009 mohou návštěvníci ve výstavní síni Regionálního 
muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout vý-
stavu pohlednic Jiřího Škopka s vánoční tématikou. Otevřeno je 
denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 
hod. (1. 1. 2009 zavřeno).

 Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Od 12. 1. 2009 do 14. 2. 2009 mohou návštěvníci ve výstavní síni 
Regionálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) 
zhlédnout výstavu prací výtvarného oboru žáků Základní umě-
lecké školy v Náchodě. Otevřeno je denně mimo neděle a pondě-
lí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod. 

 Výstava betlémů
Do 11. 1. 2009 mohou návštěvníci v přednáškovém salonku 
a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 
18 navštívit vánoční výstavu betlémů. Otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12; 13–17 hod. (1. 1. 2009 zavřeno).

 Fotografi e starého Náchoda
Od 20. 1. 2008 do 8. 2. 2009 si mohou návštěvníci v přednáško-
vém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masa-
rykově nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout výstavu fotogra-
fi í starého Náchoda. 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., dne 1. 1. 2009 zavřeno. Organizované 
výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronic-
ky na adresemuzeumna.ekonom@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.

Kulturní akce na zámku v roce 2009
 4.–5. 4. Zvláštní prohlídky:

Prohlídky kaple zdarma s průvodcovským výkladem v rámci ot-
vírací doby zámku.

 1. 4.–31. 7. Výstava – Historie Lázní Běloves:
výstava fotografi í, zachycující proměny lázní Běloves, výstava 
projektů, konat se budou i přednášky, týkající se minulosti i bu-
doucnosti lázní. Vstupné: 20 Kč dospělí, 10 Kč studenti a senio-
ři, děti do 6 let zdarma.

 11.–12. 4. Koncert k Mezinárodnímu dni památek:
Účinkuje soubor „Brass Band“ ZUŠ Police nad Metují, který hra-
je renesanční a barokní skladby.

 1.–2. 5. Zvláštní prohlídky:
Prohlídky kaple zdarma s průvodcovským výkladem v rámci ot-
vírací doby zámku.

 26.–29. 5. Oživlá historie:
Sdružení Faber ukáže všem zájemcům o historii, jak se žilo a bá-
dalo v době Rudolfa II. 

 6.–7. 6. Zvláštní prohlídky:
Prohlídky kaple zdarma s průvodcovským výkladem v rámci ot-
vírací doby zámku.

 4.–5. 7. Zvláštní prohlídky:
Prohlídky kaple zdarma s průvodcovským výkladem v rámci ot-
vírací doby zámku.

 2.–6. 7. Vystoupení SHŠ Buhurt:
k zakončení denních prohlídek zámku se budou konat v zámec-
kém sklepení krátké šermířské scénky v podání SHŠ Buhurt. Dále 
mají šermíři připravené i večerní vystoupení pod širým nebem 
od 18.00 pro malé i velké. V případě nepřízně počasí se akce 
ruší.

 17. 7. koncert tria In camera caritatis:
Jako poetické prázdninové zastavení se v 16 hodin ve Velkém 
sále na I. nádvoří zámku koná koncert tria In camera caritatis, 
které zahraje skladby nejrůznějších dolnorakouských skladate-
lů. Vstupné jednotné: 40 Kč

 22.–25. 7. Večerní prohlídky s Černou paní:
Zveme vás na netradiční a trochu strašidelné prohlídky pro vel-
ké i malé. Potkáte se s Černou paní a možná i s dalšími straši-
dly. Budou probíhat vždy od 21.00–22.00 hod. na I. okruhu. Do-
poručujeme se na tyto prohlídky předem objednat alespoň tři 
dny předem na tel. 491 426 201 nebo na e-mailu objednavky.na-
chod@tiscali.cz.

 22.–25. 7. Renesanční a barokní hudba:
V rámci denních prohlídek budou probíhat krátké koncertní 
vstupy v podání souboru „Brass Band“ ZUŠ Police nad Metují. 
Tentýž soubor se také podílí na zpestření večerních prohlídek, 
konajících se ve stejném termínu.

 1.–2. 8. Zvláštní prohlídky:
Prohlídky kaple zdarma s průvodcovským výkladem v rámci ot-
vírací doby zámku.

 13.–15. 8. Večerní prohlídky s Černou paní:
Zveme vás na netradiční a trochu strašidelné prohlídky pro vel-
ké i malé. Potkáte se s Černou paní a možná i s dalšími straši-
dly. Budou probíhat vždy od 20.30–21.30 hod na I. okruhu. Do-
poručujeme se na tyto prohlídky předem objednat alespoň tři 
dny předem na tel. 491 426 201 nebo na e-mailu objednavky.na-
chod@tiscali.cz

 13.–15. 8. Renesanční a barokní hudba:
V rámci denních prohlídek budou probíhat krátké koncertní 
vstupy v podání souboru „Brass Band“ ZUŠ Police nad Metují. 
Tentýž soubor se také podílí na zpestření večerních prohlídek, 
konajících se ve stejném termínu.

 5.–6. 9. Náchodské Kuronské slavnosti:
Celodenní programové pásmo pro malé i velké. K vidění budou 
divadelní i koncertní vystoupení, na nádvořích budou probíhat 

řemeslné trhy. Součástí oslav jsou i Večerní prohlídky s Černou 
paní v sobotu od 20.000–22.00 hod na I. okruhu. Doporučujeme 
se na tyto prohlídky předem objednat alespoň tři dny předem na 
tel. 491 426 201 nebo na e-mailu objednavky.nachod@tiscali.cz.
Akce je pořádána ve spolupráci s Městem Náchod.

 26.–28. 9. Zvláštní prohlídky:
Prohlídky kaple zdarma s průvodcovským výkladem v rámci ot-
vírací doby zámku.

 24.–25. 10., 28. 10. Zvláštní prohlídky:
Prohlídky kaple zdarma s průvodcovským výkladem v rámci ot-
vírací doby zámku.

 11. 12. Vánoční koncert:
Bude se konat v 17 hodin ve Velkém sále na I. nádvoří zámku. 
Účinkuje soubor „Brass Band“ ZUŠ Police nad Metují. Vstupné 
jednotné 50 Kč.

* pro nejaktuálnější informace o kulturních akcích sledujte naše 
ofi ciální stránky: www.zameknachod.cz
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Stomatologická pohotovost – leden
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. 1. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665         
   Náchod tel.: 491 423 748
  3. 1. MUDr. Jarmila Vokůrková Větrník 720   
   Červený Kostelec tel.: 491 462 331
  4. 1. MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325          
   Červený Kostelec tel.: 491 463 237
 10.  a 11. 1. MUDr. Simona Ságlová Ph.D. ZŠ Malecí                               
   Nové Město n. Metují tel.: 491 520 373
 17.  a 18. 1.  MUDr. Jiří Sedláček Kostelecká 1204          
   Náchod tel.: 491 426 926
 24.  a 25. 1.  MUDr. Radmila Sedláčková Kostelecká 1204                
   Náchod tel.: 491 426 926
 31. 1.   a 1. 2.  MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábřeží 665         
   Náchod tel.: 491 424 921

To, že s dětmi v naší mateřské škole 
v Myslbekově ulici třídíme odpad, je už 
samozřejmostí. Děti ve třídě zajíčků vědí, 
co je plast, co papír a do jakých kontejne-
rů patří a převážná většina dětí ve třídě-
ní pokračuje i doma se svými rodiči. Kon-
cem loňského roku jsme také děti a rodiče 
motivovali ke sběru hliníku a pro veliký 
úspěch pokračujeme i v roce letošním. Ve-
lice nás těší, že děti zapojily do střádání 
hliníkových víček například od jogurtů 
a mléčných výrobků, obalů od deodorantů 
a krmiva pro kočky, nepotřebných hliní-
kových předmětů nejen celé rodiny, včet-
ně tet a strýců, ale rodiče také zapojili 
i své kolegy na pracovištích. Děti dosta-
nou ve školce za přinesený hliník obrázek 
skřítka Hlinikáčka a za vícekrát donese-
né obaly pak samolepku. Nakonec s dět-
mi odvezeme hliník do sběrny a za pení-
ze, které obdržíme, čeká na děti nějaká 
odměna. Tentokrát jsme odvezly 20 kilo 
hliníku, za který jsme ale místo 15 korun 
za kilogram dostaly vlivem hospodářské 
krize pouze 5 korun. Dětem to bylo líto, 
ale určitě nás to v pokračování neodradi-
lo. Pan Čmelík nám ve sběrně krátce řekl 
a ukázal, jak poznáme hliník a jak se ve 
velkém žáru taví, pro další zpracování 
a využití.

MŠ Myslbekova, třída zajíčků

Sběrači
Soubor Skřivánci, složený ze studentů 

Jiráskova gymnázia, vznikl v roce 1996. 
Původně byli Skřivánci souborem fl étno-
vým, ale velmi brzy se vedle fl éten obje-
vily housle, viola, violoncello a kontrabas. 
Později kytara a bicí nástroje. Nyní je ak-
tuální obsazení fl étny, housle, violoncello. 
Naší součástí je rovněž dívčí pěvecký sbor. 
Dnešní soubor má tři desítky členů.

V roce 2008 se nám docela dařilo. Část 
pěveckého sboru hostovala na desce ka-
pely Heebiee-Jeebies, byli jsme přizváni 
ke koncertní spolupráci s operní pěvky-
ní Emou Hubáčkovou a díky grantům, ale 
také velkorysosti náchodských sponzorů, 
se nám podařilo splnit spoustu našich dal-
ších předsevzetí. V úvodu roku jsme shá-
něli prostředky na cestu do slovenské-
ho Vranova nad Topľou, kde se konal 21. 
ročník mezinárodního festivalu sborové-
ho zpěvu. Díky přispění Královéhradec-
kého kraje, Kulturní a sportovní nadace 
města Náchoda a fi rem Atelier Tsunami, 
s. r. o., Kadeřnický Velkoobchod Tomáš 
Drobný, s. r. o., a Sněžka Náchod, v. d., se 
nám podařilo v květnu na Slovensko odjet 
a jako jediní zástupce z ČR reprezentovat 
naše město i gymnázium. V průběhu roku 
nám navíc SRPDŠ Jiráskova gymnázia po-
skytlo další fi nanční prostředky na zakou-

Skřivánci JG děkují

pení modrých koncertních košilí a Nadač-
ní fond Z. Horníkové na nákup a potisk 
„skřivánčích“ kravat. Díky tomu od pro-
since loňského roku Skřivánci veřejně vy-
stupují v barvách města Náchoda.

 Velmi rádi bychom všem našim doná-
torům upřímně poděkovali, protože je-
jich investice nás posílila. Děkujeme také 
všem, kteří si na sklonku loňského roku 
našli čas a některý z našich koncertů na-
vštívili.                L. P., Skřivánci JG Náchod

www.skrivanci.estranky.cz
3. 12. 2008 – Spoluúčast v rámci koncertů „AVE MARIA“ operní pěvkyně Emy Hubáčkové 

Loutkové divadlo

Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì

v sobotu 3. ledna 2009 v 15 hodin 

uvádí

www.detemproradost.com

a v sobotu 17. a 31. ledna v 15 hodin,

a 24. ledna v 15 a 17 hodin pohádku

Jaro v paøezové 

chaloupce

Pøedstavení dìtského souboru
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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., biblická hodina – pondělí 16.30, 1. leden – Nový 
rok – bohoslužba v 9.30 hod., 6. leden – Zjevení Páně – Tří krá-
lů – bohoslužba v 16.30 hod. Úřední hodiny: 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

  Náchodský výtvarný podzim                                           
(do 18. 1. 2009)
25. ročník přehlídky umění regionu. Kresba, malba, grafi ka, 
plastika, koláž, fotografi e. Tradiční, rozsáhlá a oblíbená 
přehlídka tvorby výtvarníků z našeho regionu pocházejících 
nebo v něm žijících.
(Vernisáž výstavy se koná v pátek 5. 12. v 17 hodin.)

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

  čtvrtek 8. 1. od 14.00 hod.  REKONDIČNÍ POBYTY – kde a jak je 
získat – beseda s paní Bělohoubkovou z Českého červeného kří-
že z Hradce Králové

  čtvrtek 15. 1. od 14.00 hod.  U VIDEA Z TŘEBÍČSKA se Slávkem 
Hlaváčem

  čtvrtek 22. 1. od 14.00 hod.  ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ – beseda se 
zástupci fi rmy DEDRA o moderních úklidových prostředcích

  čtvrtek 29. 1. od 14.00 hod.  BESEDA S MGR. JANEM KAPUSTOU, 
ředitelem Galerie výtvarného umění v Náchodě o výtvarném 
umění

Pro seniory od 55 let nabízíme přihlášky na rekreačně rekon-
diční pobyty v roce 2009. Místem pobytu je Sezimovo Ústí u Tá-
bora v období březen–květen a září–říjen. V programu jsou ma-
sáže, zábaly, cvičení, bazén, zdravotní přednáška, bowling atd. 
Hromadná doprava (i z Náchoda), ubytování v hotelu, polopen-
ze. Vše za velmi výhodnou cenu. Zájemci mohou obdržet přihláš-
ku vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hodin v klubovně Harmonie, kde 
jsou uváděny také programy pro důchodce. 

Za Místní organizaci Svazu důchodců vyřizuje A. Poláková.

informuje o připravované výroční schůzi v ODAS 
dne 18. února 2009 od 14.30 hod.
Širší informace poskytneme v únorovém zpravodaji.
Přejeme všem našim členům a příznivcům šťastný nový rok 2009 
ve zdraví, spokojenosti a vzájemném pochopení.

Za výbor Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček  

začátky vždy v 18 hodin
 12. 1. –  Husův sbor – Farského síň
 13. 1. –  modlitebna Církve adventistů sedmého dne 
  2. poschodí Sokolovny
 14. 1. –  sbor Církve bratrské
 15. 1. –  kostel sv. Vavřince
 16. 1. –  modlitebna evangelické fary v Šonově
            Srdečně zve k hojné účasti místní 
  ekumenická rada církví.

Alianční modlitební týden 
v Náchodě 12.–16. 1. 2009

Sbor dobrovolných hasičů Lipí 
pořádá tradiční

Hasičský ples
pátek 9. ledna 2009 
od 20.00 hodin 

v restauraci „U NOVÁKŮ“ v Lipí
Hudba: OK – STYL
Vstupné: 60 Kč, v předprodeji 50 Kč
Domácí kuchyně, bohatá tombola



16 Náchodský zpravodajKNIHOVNA

Městská knihovna Náchod 
informuje – leden 2008

Tiráž
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Oddělení pro děti
 20. ledna 2009 ve 14 hodin Výtvarná dílna háčkovací

Pokračujeme v oblíbených výtvarných dílnách, inspirovaných knížkami z výtvarného 
oboru. Přijďte si vyrobit moderní květinu na tašku nebo oblečení.

Co naše děti umějí – zahajujeme výstavy šikovnosti našich čtenářů.
 27. ledna 2009 v 15 hodin otevře vernisáží svoji výstavu Terezka Jiránková.

Přijďte se podívat na šperky mladé výtvarnice. První vernisáž našich čtenářů.
Chcete také něco představit? Přihlašte se v oddělení pro děti a ukažte svoje umění.

 Cesta k Andersenovi. Soutěžní hra pro druháky, třeťáky, čtvrťáky a páťáky, 
která probíhá od 1. 12. 2008 do 20. 3. 2009. Celkem 4 úkoly, každý měsíc jeden, úkoly 
mohou být plněny a odevzdány průběžně nebo všechny najednou. Můžete se zapojit 
i dnes! Další informace v knihovně nebo na www.mknachod.cz.
Úkol na leden 2009: Vyfoť nebo nakresli svoje oblíbené místo!
Odměnou pro vítěze celé soutěže je účast v tajemné Noci s Andersenem ze 3. na 
4. 4. 2009.

Výstava
 1. 12. 2008 – 31. 1. 2009, výstavní sálek ve 2. poschodí knihovny

Alexandr Skalický st.: Autoportréty a vzpomínky 1948–2008.
 
Připravujeme na únor 2009: 
Helena Čapková – život a dílo. O spisovatelce a sestře slavných bratří Josefa a Karla 
Čapkových v podání Mgr. Aleše Fetterse.            (So)                                              

Oblastní spolek Českého červeného kří-
že v Náchodě ve spolupráci s Městským 
úřadem oceňoval ve středu dne 10. pro-
since v náchodské obřadní síni bezpří-
spěvkové dárce krve. K předání bronzové 
medaile bylo pozváno 31 dárců, k předá-
ní stříbrné medaile 15 dárců a pro zlatou 
medaili 5 dárců.

Bronzové medaile převzali: Martina Du-
cháčová ze Zábrodí, Irena Vítková a Aleš 
Jakl z Kramolny, Miroslav Kožešník z Čes-
ké Čermné, dále Martin Baláš z Dolní Ra-
dechové, Ivan Sabat z Nového Hrádku, Pa-
vel Velich z Veselí nad Lužnicí. Dále pak 
Jana Hanelová, Martina Mlejnková, Pav-
lína Němcová, Renata Rozinková, Eva Se-
meráková, Eva Srbová, Monika Strnadová, 
Michaela Vojtíšková, Irena Žitná, Martin 
Adámek, Jaroslav Bernard, Jaromír Čáp, 
Ivan Chocholouš, Zbyněk Janatka, Josef 
Klinkovský, Jaromír Maruna, Jiří Meixner, 
Jiří Prokop, David Richter, Miloslav Špa-
ček, Jan Šubrt, Václav Vítek, Daniel Vlach 
a Jiří Zocher – všichni z Náchoda.

Stříbrné medaile převzali: z Náchoda 
– Anita Erlebachová, Eva Fabiánová, Moni-
ka Köhlerová, Eva Krtičková, Petr Čejchan, 

Jaroslav Eichler, Ondřej Hubka, Tomáš Po-
láček, Jiří Polák, Lukáš Seidel, Zdeněk Ši-
mek a Marcel Vachek; dále Pavlína Kožeš-
níková z České Čermné, Ivana Valášková 
z Lipí a Roman Vít z Kramolny.

Zlaté medaile převzali: Stanislav Draš-
nar z Nového Hrádku, z Náchoda – Rena-
ta Hynková, Jana Wernerová, Michal Roj-
šl a Josef Záruba.

Alespoň na chvíli vyšli z anonymi-
ty lidé, kterým nezáleží jenom na sobě, 
ale kteří dávají to co mají nejcennější 
– vlastní krev. Jejich krev znamená nadě-
ji na záchranu mnoha nemocných, lidí po 
úrazech, dopravních nehodách, po nároč-
ných operacích, maminek po porodu. Pat-
ří jim obrovský dík a přání pevného zdra-
ví, síly i zaslouženého osobního štěstí.

Věříme, že nově ocenění dárci krve bu-
dou příkladem pro všechny zdravé spolu-
občany k darování této vzácné tekutiny. 
V České republice je v současné době re-
gistrováno 296 tisíc dárců krve. Dle dopo-
ručení Světové zdravotnické organizace 
by optimální počet dárců měl být ales-
poň 500 tisíc.

OS ČČK v Náchodě

Ocenění pro dárce krve

komplexní grafi cký 
a tiskový servis, malonákladový tisk

foto • grafi ka • letáky • prospekty • plakáty • brožury • knihy • katalogy • pohledy • vizitky 

ceny, info: garmond@iol.cz, tel.: 491 420 239, mobil 603 311 052




