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Literárně hudební večer
Do Broumova na druhý konec světa
Hostem večera bude Ing. J. Neumann
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 15. 2. 2010

J. Šotola: Možná je na střeše kůň
Náchodská divadelní scéna
Vstupné: 80, 60, 40, 20 Kč
Předprodej od 15. 2. 2010

Bylinkář Pavel Váňa
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 16. 2. 2010

Ondřej Havelka 
a jeho Melody Makers
Vstupné: 350, 320, 300, 270 Kč
Předprodej od 17. 2. 2010

Středa
3. 3. 2010
v 19.00 hodin

Pátek
5. 3. 2010
v 19.00 hodin
SLEVA

Úterý
9. 3. 2010
V 19.00 hodin

Středa
17. 3. 2010
v 19.00 hodin

Úterý
23. 3. 2010
v 19.00 hodin

Neděle
28. 3. 2010
v 15.00 hodin

Středa
31. 3. 2010
v 19.00 hodin
SLEVA

Q. Bolton, W. S. Maugham:
Julie, ty jsi kouzelná!
Divadlo na Fidlovačce
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 350, 320, 300, 270 Kč
Předprodej od 22. 2. 2010

O Popelce
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 23. 2. 2010

Irvin Venyš 
– klarinet, Ivo Kahánek – klavír
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 100, 80, 60 Kč
Předprodej od 23. 2. 2010

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě

 uvádí v březnu 

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

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

Literárně hudební večer
Do Broumova na druhý konec světa

S Ing. Janem Neumannem se vydáme pomyslnou cestou prvních osadníků, kteří před více než staletím osidlovali 
pusté kraje Chile a Brazílie. Byli to vystěhovalci z Broumovska, kteří v letech 1871 až 1900 vedeni touhou po lep-
ším zabezpečení svých rodin riskovali dlouhou a nebezpečnou cestu do jižní Ameriky. Zde pak založili nové osa-
dy a města a při vzpomínce na původní domov jim dávali důvěrně známá jména. Potomci těchto „českých Něm-
ců“, žijící v chilském nebo brazilském Broumově, si dodnes připomínají své rodinné kořeny a někteří z nich přijíždějí 
i do náchodského archivu, aby zde vyhledali dokumenty pro svůj rodokmen.

J. Šotola: Možná je na střeše kůň
Náchodská divadelní scéna, režie: Ludmila Šmídová, hrají: herci Náchodské divadelní scény

Repríza úspěšné Šotolovy hry – Možná je na střeše kůň, v nastudování domácí Náchodské divadelní scény. Kome-
die z venkovského prostředí, o starších lidech, kteří už na světě zažili mnoho dobrého i krušného. A protože se do-
brali prosté moudrosti, dovedou si žití vážit jako málokdo jiný. Dovedou pochopit základní hodnoty života, jeho ne-
falšovanou pravdu i humor, dovedou zesměšnit i zase tolerovat vlastní slabosti i stařecké pošetilosti.  Hledají své 
místo mezi lidmi, dostávají se až na pokraj samoty a opuštěnosti, dokážou se ale s tím po svém vypořádat a najít 
smysl života.
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Březen – měsíc čtenářů
Tak už je tady zase březen. I když v tom-

to měsíci má přijít jaro, pranostika nám 
radí, abychom si ještě vlezli za kamna. 
A když do teplíčka, tak určitě s knížkou. 

Bylo by hezké myslet si, že tak vznikl 
březen – měsíc knihy. Ale v roce 1955 to 
mělo důvody spíše ideologické. Soudruzi 
chtěli šířit marxisticko-leninskou ideolo-
gii, bojovat proti třídnímu nepříteli a chu-
dák kniha jim v tom měla pomáhat. V roce 
1989 přišla „sametová revoluce“ a s ní 
mnoho změn. A protože březen měsíc 
knihy byl příliš těsně spojen s bolševic-
kou ideologií, velice lehce ho nahradil mě-
síc internetu. Ostatně, internet a jeho uži-
tečnost bylo potřeba propagovat. I naše 
knihovna pořádala akce na podporu inter-
netu, třeba internet  za babku. Dnes už ale 
internet propagaci nepotřebuje a o uži-
tečnosti informací získaných touto cestou 
nikdo nepochybuje. Dnes je spíše potře-
ba vystoupit na obranu knihy, tedy dob-
ré knihy. V dnešní klipové době, kdy se 
zdá, že většina lidí přečte maximálně člá-
nek na jednu stránku, a to ještě doplně-
ný obrázky, se leckomu zdá kniha býti ně-
čím zbytečným, zdržujícím. A podle toho, 
zdá se, začíná vypadat náš svět. Ale proti 
tomu přece musíme bojovat. A nejen my, 
knihovníci.

Kniha je rádcem, učitelem, může nám 
rozšířit obzory i příjemně vyplnit volný 
čas. Kniha je kamarád, který nás nikdy 
nezradí a na rozdíl od psíka ji nemusíme 
chodit venčit. Anglický spisovatel, básník 
a vědec viktoriánské éry John Ruskin na-
psal: „Knihy jsou lidem tím, čím peru-
tě ptákům.“ Kniha ale potřebuje svého 
čtenáře, bez něj by byla pouhým, i když 
krásným a ušlechtilým, předmětem. Na to 
pravděpodobně mysleli vyhlašovatelé té-
matu letošního března, představitelé Sva-
zu knihovníků a informačních pracovní-
ků. Letošní březen byl vyhlášen měsícem 
čtenářů. V centru pozornosti není tedy 
pouze kniha, ale čtenář, tedy člověk čtou-
cí, člověk myslící. Můžeme si připome-
nout aforismus Gabriela Lauba: „Volům 
leží knihy v žaludku“ nebo třeba někte-
ré z hesel mladých knihovníků a propagá-
torů čtení Guerilla Readers: „Čtení vážně 
škodí populistům a ideologům ve vašem 
okolí“ nebo „Nečtenářství způsobuje 
pomalou a bolestivou ztrátu osobnos-
ti“. Zkrátka, přidejme se k jedné ze sku-
pin na facebooku, která hlásá: „Jsem čte-
nář a jsem na to hrdý.“

Možná se budeme muset smířit s tím, 
že kniha, klasická papírová kniha s obráz-
ky, s titulním listem a vonící tiskařskou 

černí, nebude jediným nositelem myšlen-
kového obsahu, ať už se jedná o krásnou 
nebo naučnou literaturu. Možná, že není 
daleko doba, kdy do naší krásné knihov-
ny přijde čtenář s elektronickou čtečkou 
a nechá si do ní „nalít“ trochu klasiky, ně-
jakou pohádku pro děti a navíc jednu ob-
sáhlou kuchařku.

Sama jsem, přiznám se, v tomto směru 
staromilec. Chtěla bych stále mít příleži-
tost držet v rukou krásnou knížku  schou-
lená v křesle otáčet pomalu stránky.  Je mi 
ale jasné, že praktičnost elektronických 
knih v určitých oblastech klasickou knihu 
potlačí. Dokonce i já si dovedu představit, 
že na dovolenou k moři s sebou nevleču 
desítky kil knih, ale jednu malou krabič-
ku velikosti A5 naplněnou romány a prů-
vodci, ze kterých si na místě vyberu pod-
le potřeb a nálady.

To je zatím hudba budoucnosti, i když 
nedaleké. Ale už teď máme pro naše čte-
náře, stávající i ty potencionální, bohatou 
nabídku služeb, akcí, knih, časopisů, her 
stolních i počítačových a zcela zdarma 
vám přibalíme i úsměv. Jednou z našich 
nejnovějších služeb je rozvoz knih starým 
nebo nemocným čtenářům. Je to vlastně 
maličkost. Jednou za měsíc objedeme Ná-
chod a dovezeme knížky těm, kteří k nám 
již nebo momentálně nemohou dojít. Ma-
ličkost, která už pomohla osmnácti lidem. 
Možná se vám to zdá málo, ale zeptejte se 
někoho z těch osmnácti. 

Je celkem pochopitelné, že nejvíce se 
snažíme působit na děti, pomoci vycho-
vat z nich čtenáře, přemýšlivé lidi s ná-
zorem, s vědomím všech práv ale i povin-
ností, které přináší život v demokratické 
společnosti. Proto je slavnostně pasujeme 
na čtenáře, ukazujeme jim, jak se čtení 
stává klíčem k poznání i zahánění nudy, 
snažíme se probudit v dětech kreativitu 
a touhu po poznání.

Co konkrétního jsme pro vás připravili 
na březen – měsíc čtenářů 2010 se dočtete 
na straně 16. Doufám, že si vyberete. Mů-
žete navštívit některou z výstav, zúčast-
nit se večerního čtení, vybrat si zajíma-
vou knížku do kufru starého knihovníka 
nebo přijít na některé z míst, kde bude-
me v březnu číst. Nakonec bych si vypůj-
čila ještě dvě z hesel Guerilla Readers: 
„Nedostatek příběhů způsobuje pomalou 
a nenápadnou ztrátu srdce. A nečtenář-
ství může zpomalovat myšlenkový oběh 
a způsobuje tvůrčí neplodnost.“ A pro-
to si čtěte, čtěte svým dětem a nejenom 
v březnu.

Mgr. Ivana Votavová
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Zprávy 
z radnice
Rada města 26. 1. 2010
Jednání rady města se zúčast-
nilo  sedm  radních,  později 
osm, jeden byl omluven.
Číselný popis u každé zprávy představuje 
poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDR-
ŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM souhlasila s uzavřením dohody 

s Občanským sdružením FC Fialky Bran-
ka o ukončení smlouvy o výpůjčce na bez-
platné užívání hřiště na Brance k 31. 1. 
2010. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce na užívání parcely p. č. 64/1 
na Jizbici, kterou žadatel dlouhodobě udr-
žuje. Smlouva se uzavírá na dobu neurči-
tou s účinností od 1. 1. 2010. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností KA Contracting 
ČR, s. r. o. Břemeno bude zřízeno v sou-
vislosti s výstavbou teplovodního potru-
bí v rámci teplofikace ulice Komenského 
– 3. etapa. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene se společností Telefónica O

2
 

Czech Republic, a. s. Břemeno bude zří-
zeno na pozemcích města v k. ú, Náchod 
a Staré Město n. Met. a souvisí se zříze-
ním podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě.   7-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu se společnosti Telefónica O

2
 

Czech Republic, a. s., o umístění veřej-
né komunikační sítě na konstrukci lávky 
přes řeku Metuji u zimního stadionu v Ná-
chodě. 7-0-0

 RM souhlasila s likvidací sedmi kusů 
trezorových skříní umístěných v budově 
čp. 247 Tyršova ul. (bývalá vojenská sprá-
va) dodavatelem stavby. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem restaurace Na kou-
pališti s paní Janou Srubjanovou. Smlou-
va bude uzavřena s platností od 1. 2. 2010 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a každoročním navýšením nájem-
ného o inflaci vyhlášenou ČSÚ. 7-0-0

 RM vzala na vědomí ukončení nájem-
ní smlouvy na pronájem nebytových 
prostor v budově polikliniky uzavřené 
s MUDr. Karlem Fischerem z důvodu jeho 
úmrtí a současně souhlasila se zveřejně-
ním záměru pronajmout tyto nebytové 
prostory MUDr. Martinu Pavlíčkovi. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na nebytový prostor v Nácho-
dě v ulici Českoskalické čp. 1 s platnos-
tí od 1. 2. 2010 s panem Vlastimilem Ma-
tuškou, který má zájem uvedený prostor 
užívat jako sklad elektromateriálů. 7-0-0

Plán a skutečnost kontrol 
a auditů ve veřejné správě  7-0-0

 RM vzala na vědomí předložené zprá-
vy o výsledcích kontrol za rok 2009 u pří-
spěvkových organizací města a příjemců 
dotací.

 RM schválila plán kontrol a auditů 
ve veřejné správě u příspěvkových orga-
nizací města a u příjemců dotací na rok 
2010. 
ZUŠ Náchod – stavební úpravy 
a přístavba čp. 247 v Tyršově ulici 7-0-0

 RM schválila předložené nabídky na za-
jištění výkonu koordinátora, technického 
dozoru a autorského dozoru stavby „ZUŠ 
Náchod – stavební úpravy a přístavba 
čp. 247, Tyršova ulice“ a uzavření smluv 
o dílo: 
–  s koordinátorem stavby: Manifold 

Group, s. r. o., Plzeň
–  na technický dozor stavby: Radka Mar-

tinová – stavební a inženýrská činnost, 
Červený Kostelec

–  na autorský dozor stavby: INS, s. r. o., 
projektový a inženýrský atelier, Ná-
chod

Restaurování sochy sv. Václava 8-0-0
 RM souhlasila s podáním žádosti na re-

staurování sochy sv. Václava u ZŠ Komen-
ského v Náchodě na Ministerstvo kultu-
ry ČR.
Zateplení a výměna prosklení 
plaveckého bazénu v Náchodě 7-0-0

 RM schválila předložení projektu „Za-
teplení a výměna prosklení plaveckého 
bazénu v Náchodě“ do Operačního pro-
gramu Životní prostředí v 16. kole výzvy 
a spolufinancování projektu ve stanove-
né výši.

 RM souhlasila s uzavřením Mandátní 
smlouvy se společností Dabona, s. r. o., 
Rychnov nad Kněžnou na komplexní zpra-
cování žádosti o dotaci.
Předložení žádosti projektu 
„Na kole k muzeu židovské komunity 
v Náchodě“ 8-0-0

 RM schválila v rámci předkládání žá-
dosti projektu „Na kole k muzeu židovské 
komunity v Náchodě“ do Regionálního 
operačního programu NUTS II Severový-
chod uzavření smluv o výpůjčce na po-
zemky, na kterých je umístěna stavba 
komunikace, a stavbu místní komunika-
ce na uvedených pozemcích s Městysem 
Nový Hrádek, s obcí Borová, s p. Josefem 
Marianem Bartoněm–Dobenínem a s Ži-
dovskou obcí v Praze na pozemek a stav-
bu bývalé obřadní síně starého židovské-
ho hřbitova čp. 748. 

 RM schválila v souvislosti s tímto pro-
jektem také Smlouvy o právu provést sta-
vební objekt a o následné péči o dokon-
čenou stavbu na komunikaci se Správou 
a údržbou silnic Královéhradeckého kra-
je (na silnici III/28528 na pozemcích parc. 
č. 443/1 a 444, k. ú. Dlouhé, obec Nový 
Hrádek).
Zmíněný projekt se skládá ze dvou staveb: 
Vybudování cyklostezky, kdy začátek cyk-

lostezky je na křižovatce se silnicí II/285 
mezi částí obce Rzy a Olešnicí v Orlických 
horách, a konec budoucí cyklostezky je 
na křižovatce „U Jedle“ se silnicí III/285 
26 mezi obcemi Nový Hrádek a Borová. 
Délka celé stavby je 2 km.
Stavební úprava Židovské síně v centru 
Náchoda (souvisí s neutěšitelným stavem 
židovského hřbitova, který není v majet-
ku města, a uvedená žádost se jeví jako 
pomoc se získáním finančních prostředků 
společnosti MATANA, a. s. – vlastník síně)
Cílem tohoto projektu je postavit kvalit-
ní komunikaci, která doplní ty, které již 
zajišťují bezpečnou a příjemnou jízdu 
na kole mezi významnými turistickými 
cíli Kladského pomezí. Plánovaný harmo-
nogram projektu je výstavba cyklostezky 
v roce 2011, stavební úpravy Židovské síně 
v letech 2010–2011.

Zastupitelstvo města 26. 1. 2010
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
21 zastupitelů, šest bylo omluveno. 
Změna územního plánu č. 11 16-4-1

 ZM schválilo pořízení změny č. 11 územ-
ního plánu sídelního útvaru Náchod.
Jedná se o samostatné projednání návr-
hu na pořízení změny na základě žádosti 
vlastníka pozemku č. parc. 272/1 a 272/27 
v katastrálním území Bražec (v lokalitě 
nad čističkou odpadních vod). Podle plat-
ného územního plánu jsou tyto pozem-
ky učeny pro využití „k bydlení městské-
ho typu“, změna je požadována na „území 
drobné výroby a služeb“. Žadatel má zá-
jem v tomto území postavit fotovoltaic-
kou elektrárnu.
Majetkoprávní úkony obce

 ZM zamítlo prodej dvou místnos-
tí ve 3 patře v objektu polikliniky v ul. 
Němcové čp. 738 společnosti VISUS, spol. 
s r. o. Samostatný prodej těchto místností 
by v budoucnu zkomplikoval možnost va-
riability využití prostor. 20-0-1

 ZM zamítlo převod části parcely č. 390/3 
a č. 551/2 v k. ú. Lipí u Náchoda. Žadatelka 
navrhuje bezúplatný převod a vzhledem 
k tomu, že se jedná o rozšíření vlastní-
ho pozemku, mělo by se jednat o převod 
úplatný. S ohledem na obhospodařová-
ní této lokality Lesy města Náchoda spol. 
s r. o. není nutné se požadovaného pozem-
ku zbavovat. 21-0-0

 ZM schválilo záměr převodu podílu 
parcely č. stav. 111/1 k. ú. Náchod za 1 Kč 
vlastníkům bytových jednotek v domě čp. 
727 Krámská ul. Náchod. Jedná se o po-
zemek, po kterém je přístup k uvedené-
mu domu a v současné době je předmě-
tem soudních řízení. Po jejich ukončení 
bude vlastníkům bytových jednotek pro-
dán za 1 Kč. 21-0-0

 ZM schválilo výjimku ze zásad prodeje 
domů pro čp. 163 v Riegrově ul. a schvá-
lilo záměr prodeje tohoto objektu třetím 
osobám formou obálkové metody s vyvo-
lávací cenou dle znalec. posudku. 
 15-1-5
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 Českosklalická čp. 105 
– dílna a sklad, plocha 51 m²

 Krámská čp. 731 
– dílna nebo sklad, plocha 33 m²

 Kostelecká čp. 1828 
– provozovna kadeřnictví atp., 
plocha 28 m²

 Hurdálkova čp. 147 – kanceláře, 
plocha 26 m²
Běloveská čp. 343 – sklad 10 m²

Cena nájemného bude stanovena v sou-
ladu se Směrnicí o doporučeném nájem-
ném v objektech Města Náchoda. 
Podrobné informace podá p. Jaroslav Bi-
dlo – tel. č. 491 405 247.

Město Náchod pronajme 
tyto nebytové prostory

Snížení dotací a příspěvků 
na provoz na rok 2009 
Vzhledem k nepříznivé situaci v příjmech 
Města Náchoda byly o 1/24 kráceny výpla-
ty již odsouhlasených příspěvků a dotací 
z rozpočtu pro rok 2009.

 ZM schválilo snížení příspěvku na pro-
voz o 1/24 na rok 2009 pro příspěvkové or-
ganizace.  18-0-3

 ZM schválilo snížení dotací Beránku Ná-
chod, a. s., Městské knihovně Náchod, Far-
ní charitě a TV Náchod, s. r. o., o 1/24 z cel-
kově uzavřené vyplácené částky v roce 
2009. Současně byly schváleny dodatky 
ke smlouvám o dotacích. 19-0-2
Sociální pojištění 
– vratka pojistného 21-0-0

 ZM projednalo možnost požádat o vrá-
cení sociálního pojištění za 1. pololetí 
roku 2007 s tím, že se k dané problemati-
ce zastupitelé vrátí až po prvním rozhod-
nutí soudu v této věci.
Předložení žádosti projektu 
„Na kole k muzeu židovské komunity 
v Náchodě“ 20-0-1

 ZM souhlasilo s předložením žádosti 
projektu „Na kole k muzeu židovské ko-
munity v Náchodě“ do Regionálního ope-
račního programu NUTS II Severovýchod. 

Rada města 9. 2. 2010
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, později sedm, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením smluv 
o smlouvách budoucích o zřízení věcných 
břemen se společností ČEZ-Distribuce, 
a. s. Břemena budou zřízena na pozemko-
vých parcelách č. 706/1 a č. 2032/1 v k. ú. 
Náchod. Věcná břemena souvisí s ulože-
ním nového kabelového vedení nízkého 
napětí v lokalitě Kašparák do země. 6-0-0

 RM uložila nabízet dál k prodeji bytové 
jednotky v ul. Němcové 656/4 (2+1) za vy-
volávací cenu 1 200 000 Kč a v ulici Praž-
ské čp. 1313/2 (3+1) za vyvolávací cenu 
990 000 Kč. 6-0-0

 RM vzala na vědomí zjištěný stav re-
staurace Na koupališti a souhlasila se 
změnou platnosti nájemní smlouvy na její 
pronájem. Platnost nájemní smlouvy se 
stanovuje s účinností od data předání 
předmětu nájmu uvedeného na předáva-
cím protokolu. 6-0-0
Žádost o čerpání fondů 7-0-0

 RM schválila čerpání fondu reproduk-
ce majetku ve výši 16 000 Kč pro příspěv-
kovou organizaci MŠ Havlíčkova (Plhov) 
na opravu domovních zvonků a spojení 
s telefonní ústřednou.
Integrovaný plán rozvoje města 
– Regenerace bytových domů 7-0-0

 RM schválila text 3. výzvy v rámci rea-
lizace „Integrovaného plánu rozvoje měs-
ta Náchoda – problémová zóna u nemoc-
nice“ (v plném znění na str. 10).
V roce 2009 již byla vyhlášena jedna kon-
tinuální (časově neomezená) výzva pro 
oblast 5.2a Revitalizace veřejných pro-

stranství a jedna časově omezená vý-
zva pro oblast 5.2b Regenerace bytových 
domů. V rámci první výzvy pro oblast Re-
generace bytových domů byl předložen 
a schválen jeden projekt (požadovaná do-
tace cca 12 mil. Kč). Pro druhou výzvu pro 
oblast Regenerace bytových domů byla 
navržena alokace ve výši 40 mil. Kč.

TELEGRAFICKY:
 RM odvolala Bc. Irenu Svozilovou ze so-

ciální komise a jmenovala novou členkou 
Bc. Ivanu Coufalovou od 1. 2. 2010. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o sponzorském daru s a. s. Primátor Ná-
chod. Sponzorský dar bude využit na pro-
voz medvědária na náchodském zámku.  
 7-0-0
Rada města 16. 2. 2010
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, dva byli omluveni.
Zvýšení bezpečnosti dopravy na 
silnicích I. třídy v Náchodě a jejího 
zpřístupnění osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace 7-0-0

 RM schválila předložení žádosti akce 
„Zvýšení bezpečnosti dopravy na silni-
cích I. třídy v Náchodě a jejího zpřístup-
nění osobám s omezenou schopností po-
hybu a orientace“ na Státní fond dopravní 
infrastruktury.

 RM schválila uzavření smlouvy o užití 
stavby silnice I. třídy mezi Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR a Městem Náchod tý-
kající se uvedené akce předložené v rám-
ci žádosti o příspěvek do Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

 RM schválila uzavření související smlou-
vy o právu provést stavbu mezi Správou 
železniční dopravní cesty, státní organi-
zace a Městem Náchod.

 RM schválila uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu mezi Zemědělskou vodo-
hospodářskou správou a Městem Náchod 
týkající se této akce. 
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) 
vyhlásil výzvu na předkládání projektů 
zaměřených na úpravy dopravní infra-
struktury směřující ke zvýšení bezpeč-
nosti dopravy a jejího zpřístupňování 
osobám s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
Stavba bude rozdělena na tři nezávislé ob-
jekty:
01 – Úprava přechodu v ulici Kostelecká 
v místě křížení s ulicí Kollárova (silnice 
I/14, Plhov)
02 – Úprava přechodu v ulici Kostelecká 
v místě křížení s ulicí Smiřických (silni-
ce I/14, Plhov)
03 – Úprava přechodu v ulici Polská u ob-
jektu AMETEK (silnice I/33)
U objektu 01 a 03 se jedná o úpravu dvou 
stávajících přechodů, které uspořádáním 
nevyhovují současným předpisům o dél-
ce přechodu a vytvářejí nebezpečí koli-
ze chodců a motoristů. V místech přecho-
du přes komunikaci dojde k vybudování 
bezbariérových ochranných ostrůvků 

s hmatovými úpravami pro nevidomé. 
Také budou sníženy obrubníky chodníků 
u zmíněných přechodů. Přechody budou 
nasvíceny a označeny dopravním znače-
ním.
Celkové náklady projektu jsou odhadová-
ny na 600 tis. Kč + náklady na nasvětlení 
přechodů přibližně 150 tis. Kč. Výše pod-
pory může dosáhnout až 80 % skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů akce. 
Jednou z příloh žádosti je v případě, kdy 
stavbou dotčené nemovitosti jsou v ma-
jetku státu, souhlas statutárního zástup-
ce organizační složky státu nebo subjek-
tu, který hospodaří s tímto majetkem se 
specifikací budoucího majetkového vypo-
řádání (viz smlouvy o užití stavby a právu 
provést stavbu).
Projekt Příjemné
cestování Kladským pomezím 7-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o fi-
nancování z Fondu mikroprojektů v Eu-
roregionu Glacensis v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007–2013, 
projekt Příjemné cestování Kladským po-
mezím.
Projekt Příjemné cestování Kladským po-
mezím je zaměřen na zvýšení bezpečnos-
ti uživatelů cyklostezek na cyklotrasách 
č. 22 a č. 4034 prostřednictvím vodorov-
ného a svislého dopravního značení, jež 
odpovídá legislativním předpisům ČR. 
Celkem bude v rámci projektu označeno 
11,135 km cyklotras. Realizace projektu 
bude probíhat v měsících březnu až září 
2010.
Umístění pohřebních skříněk 7-0-0

 RM souhlasila s počtem 12 ks skříněk 
pro jednu pohřební službu zdarma.
– 1 ks skříňky – Spolek pro občanské zále-
žitosti – zdarma 
– politické strany registrované MV ČR  
– max. 2 kusy zdarma 
– stávající skříňky sloužící pro reklamu  
– 2000 Kč/rok
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V měsíci lednu proběhla na ZŠ Náchod 
-Plhov beseda o holocaustu a antisemitis-
mu, kterou nás provázela PhDr. Jana Hof-
manová společně s pamětnicí paní Evou 
Koubkovou. Nejdříve nám paní Hofma-
nová vyprávěla, jak to bylo s Židy v his-
torii. Dostali jsme se až do 20. století. Celé 
povídání doprovázely fotky z minulých 
let. Viděli jsme židovskou ulici v Nácho-
dě a synagogu. Židům se v té době neži-
lo dobře. Protože bylo nařízeno, že nesmí 
přibýt žádný židovský dům, žilo v jednom 
domě i 16 rodin. Na oblečení nosili žlutou 

Holocaust – stále živé téma
hvězdu. Paní Koubková nám vyprávěla, 
že od dvanácti let přestala chodit do ško-
ly a ve čtrnácti musela odjet do Terezína. 
Měli tam malý příjem jídla a velmi přísné 
podmínky. Měla štěstí a se svojí mamin-
kou se vrátila domů. Nakonec jsme zhléd-
li dokument, kde byla vidět vyhublá mrt-
vá těla z doby holocaustu a vedle toho lidé 
z dnešní doby, jak hajlují a vykřikují na-
cistická hesla. Šel nám z toho mráz po zá-
dech. Nikdy bychom neměli zapomenout 
na to, jak se v době 2. světové války zachá-
zelo s Židy. Přednáška nám otevřela oči 

a přiměla nás k zamyšlení. Děkujeme paní 
Janě Hofmanové a paní Evě Koubkové.

Za deváťáky z Plhova, Pavlína Škodová

   

   

Kronika
V lednu 2010 se narodili
7. 1.
Kryštof Maněna
Vojtěch Včeliš
Adam Skalický
15. 1. 
Aleš Jiří
18. 1. 
Barbora Ruzsóvá
Jaroslav Mrštík
Tobiáš Balcar
19. 1. 
Elen Bucharová

21. 1. 
Vilém Vít
25. 1. 
Adéla Pomahačová
 
V lednu 2010 byli oddáni
8. 1.
Rudolf Szajko, Náchod
Monika Dudášová, Náchod
16. 1.
Tomáš Prokop, Praha 3
Taťána Guzioti, Praha 4

Chcete, aby bylo dobře postaráno o Vaše 
rodiče a prarodiče, kteří nemohou být 
doma sami bez dohledu a potřebují péči 
druhé osoby? Nabízíme Vám bydlení 
v Domech zvláštního určení s Pečovatel-
skou službou v Náchodě. 
 Výhodou tohoto bydlení je např. zajiště-
ní stravy (dovážka obědů), zajištění péče 
od 6.00 do 22.00 hodin sedm dní v týdnu, 
pomoc při úkonech osobní hygieny, po-
moc s úklidem domácnosti, nákupy, do-
provody k lékaři, apod.

Bydlení v Harmonii I. a II.
 Všichni se snažíme zpříjemnit uživate-
lům život a prostředí, ve kterém žijí, a to 
pořádáním různých společenských a kul-
turních akcí (např. Kavárnička), předná-
šek na různá témata (např. Bezpečnost se-
niorů), v Harmonii II. sídlí Klub důchodců. 
V případě zájmu nás můžete kontaktovat 
na adrese Rybářská 1810, Náchod nebo te-
lefonicky 491 426 539. Informace je též 
možné získat na našich webových strán-
kách www.mess-na.cz.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

Znovu připomínáme, že pro kalendář-
ní rok 2010 zůstává v platnosti obecně 
závazná vyhláška č. 2/2007 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů, 
která stanovuje sazbu místního poplat-
ku za komunální odpad na částku 500 Kč 
za osobu. 

Při platbě ročního poplatku do 31. 3. 
2010 získáte stejně jako v loňském roce 
slevu 10 % ze základní sazby, můžete 
tedy zaplatit jen 450 Kč. 

POPLATKY za odpady
– platbou do konce března můžete ušetřit

Nejpozději musí být poplatek uhrazen 
do 30. 9. 2010. 

Od 1. 10. 2010 bude neuhrazený popla-
tek navýšen o 50 %. 
Jak poplatek uhradit? 

Bezhotovostním převodem na účet  
č. 19337551/0100 vedený u Komerční ban-
ky, a. s., variabilní symbol – rodné čís-
lo poplatníka, specifický symbol – číslo 
domu, složenkou nebo hotově na Měst-
ském úřadu v Náchodě na adrese Něm-
cové 2020 (vedle polikliniky) – v úterý 
a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, v pon-
dělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.

Kde: Náchod – stará radnice – přízemí
Kdy: každý pátek od 5. 3. 2010 od 16 do 
17 hod. 
Kdo: specialisté z oboru financí
Vstup: zdarma

Na co si dát pozor 
při jednání 
s bankami, pojišťovnami  
a makléřskými firmami, 
aneb jak vydělat a nenaletět

V Jizbici, která je dnes příměstskou čás-
tí města Náchoda, si tento měsíc připomí-
nají 105. výročí narození nejvýznamnější 
místní osobnosti, univerzitního profeso-
ra Václava Černého. Narodil se 26. března 
1905 v jizbické škole čp. 14 jako druhoro-
zený syn řídícího učitele Václava Černé-
ho st. a jeho manželky, rozené Ježkové. 
Na Jizbici pobýval až do roku 1910. Jeho 
otec se přátelil s T. G. Masarykem, který 
ho zde několikrát navštívil. Václav Černý 
zemřel 2. července 1987 v Praze, kde je po-
chován v rodinné hrobce. Tímto stručným 
textem bychom rádi vzpomněli na vý-
znamnou a jedinečnou osobnost Jizbice. 

Petr Břenda

105 let od narození 
PhDr. Václava Černého
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Touto cestou bych ráda jménem rodi-
čů poděkovala paní učitelce Daně Čej-
chanové a Blance Naimanové ze Základ-
ní školy na Babí, že věnovaly svůj volný 
čas žáčkům na úžasném lyžařském pro-
dlouženém víkendu v Kamenci v Orlic-
kých Horách. Současně přeji celé základ-
ní škole hodně nových prvňáčků v dalším 
školním roce.

Mariana Stárková   

Projekt je určen dětem po zápisu, které 
letos v září nastoupí do 1. třídy a navazuje 
na první část, která proběhla již na pod-
zim minulého roku. Jeho cílem je usnadnit 
dětem přechod z mateřské školy, příchod 
do nového prostředí a k novým lidem. 

Děti se opět budou scházet v prosto-
rách školy a postupně seznamovat s je-
jím prostředím a budoucími učitelkami.

Nabídneme bohatý program zaměřený 
na rozvoj grafomotoriky, myšlení, řeči, 

Klub předškoláčků na ZŠ T. G. Masaryka 
aneb přípravka pro budoucí prvňáčky

matematických představ, zrakového a slu-
chového vnímání a nácvik soustředění.

První ze šesti setkání se uskuteční již 
ve čtvrtek 18. 3. od 15.15 hodin.

Zveme všechny předškoláčky, kteří 
chtějí poznat své budoucí kamarády. Za-
hrajeme si, pobavíme se a přitom se toho 
hodně naučíme. Podmínkou účasti není 
absolvování zápisu na naší škole.

Bližší informace lze zjistit na webových 
stránkách školy (www.zstgmnachod.cz). 

Víte, že se v lednu v Horní Malé Úpě 
koná již několik let Speciální zimní olym-
piáda?… My jsme to taky nevěděli, ale 
jakmile jsme zjistili vše potřebné, rozhod-
li jsme se, že se tam podíváme. I přesto, 
že jsme museli ráno brzy vstávat a venku 
byla zima, vyrazili jsme na cestu do hor. 
Když jsme dorazili na místo, připadali 
jsme si jako v zimní pohádce. Sluníčko sví-
tilo na zasněžené chalupy, stromy i louky 
a toho sněhu – no jéje. Chvíli nám trvalo 
než jsme se rozkoukali. Pak jsme vyrazili 
fandit závodníkům, kteří s velkou vervou 
proháněli běžky, fičeli z kopce na lyžích 
a svištěli na snowboardech, to byla super 
podívaná. Překvapilo nás, co všechno po-
stižení zvládnou. Od členů organizačního 
týmu, kteří nás vzali pod svá ochranná 
křídla, jsme se dozvěděli mnoho informa-

Žáci  ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě 
vyrazili na Speciální zimní olympiádu do Krkonoš

cí o této akci, třeba i to že nejmladšímu 
závodníkovi bylo 8 a nejstaršímu 55 let. 
Ve volných chvílích jsme prozkoumávali 
okolí, a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké 
to je, když nám sníh sahá až po kolena 
a těm menším i výš. Společně jsme si uží-
vali dovádění na sněhu a moc nás to bavi-
lo. Dopoledne uteklo jako voda a my jsme 
se po výborném obědě začali připravovat 
na zpáteční cestu domů. Ještě před od-
jezdem jsme s nadšením sledovali skútry 
i rolbu prohánějící se na kopci mezi cha-
lupami. Naši zimní pohádku jsme uzavřeli 
společnou fotkou s pohádkovými saněmi 
z Mrazíka. Bylo tam tak krásně, že se nám 
nikomu nechtělo domů. Určitě se tam ně-
kdy vrátíme.

žáci V. třídy a uč. L. Renfusová
 ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod

Čtvrteční prázdninové odpoledne se 
vydala skupinka klientů Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež Archa na kop-
ce nad Náchodem, aby okusila pocity běž-
kařů. Deset párů lyží nám k těmto úče-
lům zapůjčila ZŠ Náchod-Plhov, tímto moc 
děkujeme. Většina lyžařů z Archy okusi-
la pohyb na lyžích poprvé v životě. Po-
časí nám příliš nepřálo, ale všichni byli 
nadšení z nových zážitků a pocitů. Vy-
zkoušeli jsme si jízdu ve stopě, plužit, 
sjezd z kopce, výšlap do kopce, soutěže 
na lyžích a spousty různých krkolomných 
pádů. Celé odpoledne proběhlo bez újmy 
na zdraví i bez poškození lyží. 

Skupinku klientů moc chválíme, byli 
stateční a velice šikovní. 

Za pracovníky NZDM Archa, 
Mgr. Anka Žďárská, sociální pracovnice

Poděkování

S Archou na běžkách

První pololetí letošního školního roku 
zakončila školní družina ze ZŠ T. G. Ma-
saryka v Náchodě výletem do zimní ZOO 
ve Dvoře Králové. Výletu se zúčastnilo 41 
dětí a při své návštěvě si prohlédly pře-
devším různé pavilony s tropickými rost-
linami a ptactvem, vodní svět, ale ne-
chyběli ani tygři, levharti, rozverní sloni 
a opice. Dětem se výlet velmi líbil a po-
chvalovaly si, jak pěkně prožily jednoden-
ní pololetní prázdniny.

Simona Gajdošová, DiS.

Výlet do ZOO
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Březnová výročí
V neděli 7. března si připomeneme 160. 
výročí narození prvního prezidenta re-
publiky T. G. Masaryka. Náchod navštívil 
několikrát na samém počátku minulého 
století, kdy zde přednášel na tzv. univer-
zitních extenzích, hojně navštěvovaných 
tehdejšími pedagogy ze širokého oko-
lí, a pak jako prezident v červenci 1926. 
Před 130 lety se 1. března narodil hudeb-
ní skladatel a dirigent Jindřich Praveček, 
který spolupracoval jako se svou vojen-
skou hudbou díky Augustinu Ptáčkovi 
s Hronem na řadě významných vystou-
pení. Se 105. výročím narození vzpomíná-
me prof. dr. Václava Černého. Narodil se 
26. března 1905 na Jizbici v učitelské rodi-
ně, studoval na zdejším gymnáziu, na Ná-
chodsko se pravidelně dlouhá léta vracel. 
Byl uznávaný literární historik i obávaný 
literární kritik, člověk svobodomyslný, 
pronásledovaný oběma totalitními reži-
my, autor desítek odborných studií, oce-
ňovaných i v zahraničí, a zejména čtivých 
Pamětí. Před sto lety, 22. března 1910, se 
narodil jeden z našich nejvýznamnějších 
operních pěvců, Eduard Haken, který 
nás v Náchodě mnohokrát potěšil i posí-
lil svým zpěvem. S nedožitými 85. naroze-
ninami si připomínáme jazzového hudeb-
níka, dirigenta a skladatele Pavla Bayerle, 
jednu z významných postav románů Jose-
fa Škvoreckého, známého v nich pod jmé-
nem Benno. Narodil se 31. března 1925. 
Dne 12. března 1930 zemřel v Praze Alois 
Jirásek. V pozdních večerních hodinách 
18. března projíždělo auto s jeho urnou 
Komenského třídou na náměstí, zastavi-
lo před radnicí a pokračovalo po Kameni-
ci a Kladskou ulicí do Hronova. Z Náchoda 
a okolí se ten večer u nás s velkým spiso-
vatelem loučilo na dvacet tisíc lidí. Pohřbu 
v Hronově 19. března se aktivně zúčastni-
ly i náchodské spolky a řada občanů. Dne 
30. března 1945 zemřel hudební skladatel 
Karel Moor, který působil krátce i u nás 
v Náchodě. Dne 18. března 1950 zemřel 
učitel Bohumil Kulíř, významný regio-
nální historik a publicista, jehož články 
v někdejším časopise Od kladského pome-
zí neztrácejí svůj význam. Životní jubile-
um oslaví 2. března náchodská výtvarnice 
Václava Henclová-Suchánková. Přejeme 
jí vše dobré.                                            (AF)

Právě dnes, 18. února 2010, v den, kdy 
píšu tento příspěvek, se v Praze dožil 
známý bibliograf a publicista PhDr. Bo-
ris Mědílek věku osmdesáti pěti let. Pro-
tože čtenáři zpravodaje měli již několikrát 
možnost se s jeho jménem setkat pod uve-
řejněnými vzpomínkami na náchodské 
osobnosti „zbabělecké“ generace, mám 
za to, že nyní je nejvhodnější příležitost 
připomenout na stránkách NZ i autora 
těchto textů. Velmi skromného a vždy se 
taktně držícího v pozadí, avšak neúnav-
ného ve službách propagace rodného měs-
ta a Náchoďanů, které vedle celoživotního 
přátelství provždy spojilo literární ztvár-
nění v díle Josefa Škvoreckého.

Boris Mědílek se narodil 18. 2. 1925 
v Náchodě v rodině ruského legionáře Ar-
nošta Mědílka (snad odtud křestní jméno 
Boris?). V rodném městě vychodil obec-
nou školu a na místním gymnáziu matu-
roval v roce 1944 stejně jako Ladislav Če-
rych, Bohumír Španiel, Herbert Temlík 
nebo Isidor Švorc. O rok dříve 1943 zde 
absolvovali m.j. Albert Grym, Josef Škvo-
recký, Vladimír Nosek, Vladimír Stejskal 
a Vladimír Šilhánek, o rok později 1945 
ještě m.j. Pavel Bayerle a Jaroslav Celba. 
V předchozím výčtu pozorný čtenář Škvo-
reckého Zbabělců a jejich nejnovějšího 
vydání s autentickými jmény jistě iden-
tifikoval hlavní protagonisty románu. Bo-
rise Mědílka zde ale nalézt nemohl, nebyl 
muzikant. Byl však vždy věrný kamarád 
a účastník a dnes hlavně pozorný glosátor 
společných zážitků a programů. Všechny 
ty dnes již „siroty zbabělecké“ nám stá-
le nenásilně, ale vytrvale připomíná. Bu-
diž mu za to od nás, mladších generací, 
vzdán dík. Roku 1947 se Boris Mědílek 
oženil s Jitkou Lelkovou, kamarádkou 
z dětství ze Studnice, kam jezdíval z Ná-
choda na prázdniny. Z mého dnešního po-
hledu se jedná o krásné, příkladné a zá-
viděníhodné manželství, které dodneška 
trvá již obdivuhodných 63 let.

Náchodský rodák 
Boris Mědílek pětaosmdesátiletý

Vlastní profesní kariéra Borise Mědíl-
ka se odvíjela přes všechny překážky reži-
mu a osobní oběti vždy v jeho milovaném 
oboru – bibliografii. Nejprve působil jako 
bibliograf v Univerzitní knihovně v Pra-
ze, pak po násilném odchodu v roce 1968 
a po krátkodobém provizorním angaž-
má v Ekonomické knihovně Vysoké školy 
ekonomické v Praze se uchytil jako bibli-
ograf v Památníku národního písemnic-
tví. Zde vytvořil své nejzávažnější práce. 
Především je nutno zmínit publikaci Pa-
mátník národního písemnictví. Soupis pu-
blikací, výstav a kulturních pořadů, která 
v roce 1983 podrobně zaznamenala čin-
nosti tohoto ústavu v letech 1953–1978. 
Zásadní Mědílkovy práce jsou samozřejmě 
také bibliografie. V časové přímce nejprve 
bibliografie Jaroslava Haška (1983), která 
byla jeho hlavní prací v PNP, poté biblio-
grafie Karla Čapka (1990) a nakonec práce, 
která byla nejnáročnější, protože zahrno-
vala i literaturu o spisovateli, kompletní 
bibliografie díla rodáka z blízkého Rych-
nova nad Kněžnou Karla Poláčka (1997), 
která vyšla v Nakladatelství Franze Kafky 
a byla nominována v témže roce v anketě 
Lidových novin na cenu knihy roku Nada-
ce nakladatelství NLN. Všechny tři práce 
se staly základem vydání souborných spi-
sů uvedených tří autorů.

Boris Mědílek přes všechna příkoří zís-
kal za svůj život několik literárních cen. 
V roce 1998 byl laureátem ceny Nadace 
Českého literárního fondu za vlastní tvor-
bu. V souvislosti s ní uvedl: „Bibliograf 
musí do svých postav vniknout, a to v ši-
rokém kontextu doby, kterou jeho posta-
va žije, musí být schopen mapovat stez-
ky, kterými jeho autor putoval, vydat se 
po nich a snažit se nepřehlédnout mož-
ná odbočení.“ Na konferenci „Knihovny 
současnosti 2000“ mu byla udělena jako 
„knihovnické legendě“ medaile Z. V. To-
bolky za celoživotní práci v knihovnictví. 
A konečně v roce 2002 dostal v Trenčian-
ských Teplicích Cenu Karla Čapka za pro-
pagaci tvorby bratří Čapků. Při této příle-
žitosti vyjádřil radost z udělené ceny, ale 
současně i lítost nad tím, že neměl mož-
nost se stejně podrobně zabývat dílem Jo-
sefa Čapka.

Osobně jsem se s Borisem Mědílkem se-
známila prostřednictvím dr. Jaroslava Su-
chého při práci na knize „Swing na malém 
městě“, jíž byl spolu s Josefem Škvoreckým 
autorem. Od této chvíle se datuje naše pro 
mne velmi vzácné a obohacující přátel-
ství. K letošnímu jubileu jsem mu daro-
vala nejnovější vydání knihy, která mne 
nedávno velmi oslovila. A tak skončím vě-
tou Jeana Giono z knihy „Muž, který sázel 
stromy“, která se mi jeví pro Borise k jeho 
výročí nejadekvátnější. „Mají-li se v po-

vaze člověka projevit skutečně výjimeč-
né vlastnosti, musíme mít štěstí dlouhá 
léta pozorovat, co ten člověk dělá. Není-
li v jeho práci ani stopa po sobectví, je-li 
myšlenka, řídící jeho činnost, bezpříklad-
ně ušlechtilá a je naprosto jasné, že nejen 
nehledal nikde odměnu, ale dokonce za-
nechal ve světě i viditelné stopy, ocitáme 
se – bez nebezpečí, že se zmýlíme – před 
člověkem výjimečného charakteru“. 

 Za redakci NZ a ostatní Náchoďany 
upřímně Lydia Baštecká     Boris Mědílek v předvečer svých 85. narozenin
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Předem sděluji, abych předešla možným výtkám, že záměrně 
pomíjím všechny vůdce armád a generály (a že jich nebylo před 
Náchodem málo), kteří zde byli výhradně při plnění svých bo-
jových úkolů. Navíc se, až na jednu výjimku, soustředím na 20. 
století. Tou jedinou ohlášenou výjimkou není nikdo menší než 
proslulý generalissimus Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. 
Především pro jeho úzkou vazbu k náchodskému zámku, respek-
tive původně hradu, který získal roku 1544 jeho praděd z matči-
ny strany Zikmund Smiřický a který patřil jeho dědovi Albrechto-
vi Smiřickému ze Smiřic. Albrechtova dcera Maruše, zvaná také 
Markéta, se provdala za nemajetného příslušníka rozvětvené-
ho panského rodu Viléma z Valdštejna a na Heřmanicích a do-
dnes nebyla vyvrácena hypotéza, že svého syna Albrechta dne 
14. září 1583 porodila na zámku v Náchodě, když zde byla na ná-
vštěvě u své matky Hedviky. Náchodští si byli Valdštejnovy ro-
dové spřízněnosti se Smiřickými dobře vědomi a v případě nou-
ze za třicetileté války neváhali se na něj obrátit.

Ve středu 13. srpna 1919 dopoledne přijel do Náchoda auto-
mobilem generalissimus československé armády francouzský ge-
nerál Maurice Pellé v doprovodu starosty české obce sokolské 
Dr. Josefa Scheinera a svého pobočníka. Právě tento pobočník 
svým vysokým vzrůstem upoutává i dnes na fotografiích na sebe 
více pozornosti než poměrně drobný generál ve světlé uniformě. 
Cílem návštěvy, při níž delegace objela pohraniční kopce v oko-
lí Náchoda, bylo zjištění strategické potřeby přivtělení Kladska 
k Československé republice. Přes pozitivní výsledek k připoje-
ní Kladska nikdy nedošlo. Podrobný popis dvoudenního pobytu 
v Náchodě a na Dobrošově přinesly Náchodské listy.

V roce 1936 přijela do Náchoda francouzská vojenská mise 
v rámci průzkumu terénu pro výstavbu opevnění na Dobrošo-
vě. Z československé strany byla doprovázena generálem Janem 
Syrovým (na fotografiích je nápadný černou páskou přes pravé 

oko) a generálem Ludvíkem Krejčím. Tentokrát se v rámci uta-
jení mnoho podrobností o návštěvě k veřejnosti nedostalo. Stej-
ná skupina se v téže době zúčastnila i vojenského cvičení v Par-
dubicích.

Nelze opominout a ani vzhledem k jeho majestátní postavě 
přehlédnout generálmajora Vasila Kazimiroviče Zajončkovské-
ho, velitele 291. gardové střelecké divize Rudé armády, který 
v jejím čele dorazil do Náchoda dne 10. května 1945. Jako osvo-
boditeli města od fašistických okupantů se mu dostalo vřelého 
přijetí jak od oficiálních představitelů, tak od občanů a 26. červ-
na 1945 mu bylo uděleno čestné občanství. Slavnostní diplom mu 
předal tehdejší předseda národního výboru Ing. Karel Strouha.

Oslavy prvního výročí osvobození v roce 1946 byly rovněž 
okázalé a probíhaly za velkého zájmu veřejnosti. Zahajoval je 
28. dubna ministr národní obrany a armádní generál Ludvík 
Svoboda, který slavnostně odhalil v prostoru pošty pamětní des-
ky Otakaru Jarošovi a Janu Špreňarovi. Současně se konaly pi-
etní akce na počest padlých v boji u běloveské celnice. Obsáhlý 
program oslav zakončila 9. května manifestace na Masaryko-
vě náměstí.

S druhou světovou válkou je spojeno také jméno náchodského 
rodáka a pozdějšího generála letectva Ing. Karla Mrázka. Půso-
bil jako operační pilot 313. stíhací perutě RAF a velitel čs. stíha-
cího wingu v Anglii a má na svém kontě řadu úspěšných bojo-
vých akcí. Poúnorový režim však zásluhy příslušníků západního 
odboje zvráceně označil za zradu a Ing. Mrázek byl nejprve za-
tčen a v říjnu 1948 vyhozen z armády definitivně bez veškerých 
nároků a degradován na vojína v záloze. Satisfakci mu přinesla 
až sametová revoluce. V roce 1990 byl plně rehabilitován a po-
výšen do hodnosti generála letectva v.v. Dne 3. února 1990 mu 
bylo na náchodské radnici uděleno čestné občanství.

Mgr. Lydia Baštecká 

Významní návštěvníci Náchoda
3. Vojevůdci a generálové
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Kulturní a sportovní nadace města Náchoda udělila Cenu v ob-
lasti kultury za rok 2009 Ludmile Šmídové za dlouholetou ak-
tivní hereckou a režisérskou práci pro Náchodskou divadel-
ní scénu

Ludmila Šmídová
začala svoji divadelní éru již v roce 1963 v roli Kamily v Ne-

stroyově hře „Lumapcivagabundus“. Do dnešní doby ztvárni-
la více než 20 divadelních rolí. Kromě herecké profese se věno-
vala také režii a první hrou, kterou režírovala, byla v roce 1980 
„Jitřní paní“ od A. Casony. Za tuto režii pak v roce 1981 obdrže-
la cenu na divadelním festivalu Jiráskův Hronov. Na svém kontě 
má do dnešní doby už dvě desítky režií. Pod jejím režijním vede-
ním se v roce 1994 na Jiráskův Hronov nominovala Náchodská 
divadelní scéna také Tylovou hrou „Tvrdohlavá žena“. 

Za svoji divadelní éru obdržela řadu dalších ocenění, pracova-
la s mnoha kolegy i mladými ochotníky, kus svého života pro-
žila na prknech náchodského Beránku s Náchodskou divadelní 
scénou. Ludmila Šmídová proto bezesporu patří k pilířům a oz-
dobám náchodského ochotnického divadla.

Cenu v oblasti sportu za rok 2009 za mimořádný sportovní vý-
kon triatlonistce Vendule Frintové za získání titulu mistryně 
světa v dublonu v americkém Concordu

Vendula Frintová
závodí od roku 2001 a před triatlonem se věnovala především 

plavání. Je absolventkou Katedry antropologie a genetiky na Pří-

Ceny kulturní a sportovní nadace za rok 2009

rodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je sportovní in-
struktorkou a závodí za klub Ekol Elite Triathlon Team. Hovo-
ří dobře anglicky a zvládá v základech němčinu a španělštinu.

Cenu Kulturní a sportovní nadace získává již podruhé. V roce 
2003 jí byl za mimořádné výkony v triatlonu udělen titul Ta-
lent roku. 

V loňském roce pak získala titul nejvyšší. Stala se mistryní 
světa v duatlonu v americkém Concordu.

Šestadvacetiletá rodačka z Náchoda, která se dvakrát stala tri-
atlonovou vicemistryní světa a mistryní Evropy do 23 let, zví-
tězila o čtyři sekundy před Francouzkou Sandrou Levenezovou 
a získala tak pro Českou republiku vůbec první individuální ti-
tul v této disciplíně.

Cenu v oblasti sportu za rok 2009 za mimořádný sportovní vý-
kon Jiřímu Havrdovi za získání titulu mistra světa v benchpre-
su ve francouzském Saint Avoldu

Jiří HAVRDA (35 let) – silový trojboj (bench press)
Sportu, který se nazývá silový trojboj nebo anglicky „bench 

press“, se Jiří Havrda věnuje 15 let. Trénuje třikrát týdně a na kaž-
dém tréninku zvedne přibližně 4 tuny, to znamená za rok při-
bližně 624 tun (v tom není zahrnuto zvedání na závodech a sou-
těžích).

Během roku absolvuje 12–15 mistrovských soutěží (ČR, Evro-
pa, MS) a další exhibiční vystoupení. Jiný doplňkový sport nepro-
vozuje, trénuje pouze tuto disciplínu a je profesionálem – repre-
zentantem České republiky. Je držitelem veškerých rekordů v ČR 
a první na světě zvedl váhu 320 kg. V realizačním týmu jsou ma-
sér, fotograf, kameraman a lidé z posilovny.

Soutěže v bench pressu se konají po celém světě. Jiří Havrda 
se účastnil soutěží, které se konaly na evropském kontinentu, 
a právě na Mistrovství světa v roce 2009 ve francouzském Saint 
Avoldu se za výkon 320 kg stal MISTREM SVĚTA.

Na Reprezentačním plese města Náchoda a Pivovaru Primátor, a. s., který se konal v sobotu 27. února 
v Městském divadle dr. Josefa Čížka, byly již tradičně uděleny ceny Kulturní a sportovní nadace města Náchoda.
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 Ohlédnutí za rokem 2004

			hřiště ZŠ Plhov
			oslavy 750 let
			Kamenice      		lávka
		infocentrum na radnici

Rok 2004 byl logickým pokračování roku 2003 a v jeho prů-
běhu došlo k dokončení změn, které nastaly v souvislosti s pře-
chodem státní správy na město. Postupně se stěhovaly jednotli-
vé odbory do nových prostor, vznikalo příjemnější a důstojnější 
prostředí nejen pro práci úředníků, ale i občanů. 

Stačí jistě připomenout bývalé prostory a nekonečné fronty 
ve stísněném prostředí při vydávání pasů, občanských a řidič-
ských průkazů. Přemístění odborů ze staré radnice do nového 
prostředí nejenom napomohlo městskému muzeu vrátit se zpět 
do centra dění, ale věřím, že i zpřístupnilo odbory sociální, škol-
ský a výstavby mnoha občanům, neboť návštěva této budovy 
znamenala podstoupit i nemalý fyzický výkon. Zároveň se nová 
pracoviště stala bezbariérovými. Osobně jsem přesvědčen, že 
ke zvládnutí tohoto období přispělo i nově vytvořené kontakt-
ní místo v přízemí nové radnice, které se v té době stalo i infor-
mačním centrem a občanům poskytovalo informace o aktuál-
ním stavu v dění radnice. 

Koncem roku byla vedena jednání o potřebách města pro ná-
sledující roky. Do těchto jednání byly zapojeny všechny rozhodu-
jící složky státní, krajské či místní samosprávy. Jednalo se přede-
vším v oblasti státu o získání budov bývalého okresního úřadu 
a vojenské správy do majetku města, v oblasti kraje o převod 
některých nemovitostí a činností za co nevýhodnějších podmí-
nek pro město a celkovou opravu krajských komunikací. Pokud 
se týkalo samosprávy, byly zde velké problémy na základě no-
vých směrnic EU a to především na vybavení školských zaříze-
ní (zejména kuchyní). Bylo však také nutné zahájit práce na re-
konstrukci zimního stadionu, neboť tu byl závazek připravit toto 
zařízení pro uspořádání Mistrovství světa juniorů v kuželkách 
v roce 2005. Rovněž v této době byla přijata základní koncepce 
cyklostezek Hronov–Peklo. Byla přijata i koncepce úspor, a to pře-
devším ve spotřebě el. energie a v oblasti komunálních odpadů.

Rok 2004 se tak stal rokem, kdy byla provedena řada důleži-
tých investic, ale také byla nastartována řada dlouhodobých in-
vestic, na které bylo možné se v předstihu připravit, případně 
zažádat o dotace. Z pohledu obyvatel bylo jistě nejzajímavější 
a nejvíce viditelné dokončení rekonstrukce knihovny. Její rekon-
strukce však stála trojnásobek nákladů původního rozpočtu – té-
měř 24 mil. Kč. Na základě této zkušenosti bylo přijalo opatření, 

aby v budoucnu nebylo možno prezentovat nové investice „sa-
lámovou metodou“ jako to bylo v tomto případě. Nepřehlédnu-
telnými se v tomto roce jistě staly i další dvě investice v centru 
města, a to rekonstrukce Kamenice do podoby pěší zóny v hod-
notě 5,6 mil. Kč a přemostění lávkou pro pěší u Itálie v hodno-
tě 5,2 mil. Kč. Ohledně lávky u Itálie se vedly dlouhodobé spory, 
a to nejen o její podobu, ale i o její účelnost. Z dnešního pohledu 
mohu konstatovat, že tehdejší radní i v návaznosti na podcho-
dy pod železnicí rozhodli rozumně a bylo vytvořeno dílo, o je-
hož účelnosti již nikdo nepochybuje. Z dlouhodobých staveb byla 
v tomto roce zahájena rekonstrukce sídliště Plhov – 7,6 mil. Kč, 
výstavba stadionu pro ZŠ Plhov – 4,6 mil. Kč, první část cyklos-
tezky 2,6 mil. Kč.

V oblasti úspor se nám v tomto roce podařilo snížit spotře-
bu elektrické energie na veřejném osvětlení. Došlo k tomu pře-
devším výměnou dožitého a energetického náročného zařízení 
za nové. Vzhledem k tomu, že jsme na tuto výměnu získali do-
tační peníze, nedošlo na základě poklesu el. energie k navýšení 
plateb, i když v této době byl nárůst cen energií značný. Obdob-
ným způsobem byl řešen i nárůst cen skládkového komunální-
ho odpadu, kdy se instalací třídicích kontejnerů a tím snížením 
množství ukládaného odpadu podařilo udržet poplatek za odvoz 
odpadů na stejné úrovni.

K roku 2004 je třeba připomenout ještě jednu událost. Město 
Náchod oslavilo 750 let trvání od první písemné zmínky. K pra-
videlným kulturním akcím se přidaly dvoudenní slavnosti k osla-
vě této události. Byly nejenom důstojné a poučné, ale i dobrou 
zábavou pro občany Náchoda, ať už se jich zúčastnili aktivně či 
jako pouzí diváci. Příznivého ohlasu se těmto slavnostem dosta-
lo i od návštěvníků města a tisku.

Z pohledu hospodaření lze rok 2004 uzavřít asi takto. Z mi-
nulosti město v roce 2004 neslo úvěrovou zátěž 88 mil. Kč 
a na splátku úvěru vynaložilo 12,6 mil. Kč. Hospodaření skonči-
lo převahou příjmů nad výdaji částkou 13,3 mil. Kč proti rozpoč-
tovému deficitu 20,7 mil. Kč.        Ing. O. Čtvrtečka, starosta
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vyhlašuje dne 10. února 2010 
2. časově omezenou výzvu k podávání žádostí 

o poskytnutí dotace
(v rámci realizace IPRM se celkově jedná o 3. výzvu)

v Integrovaném operačním programu 
v oblasti intervence 5.2 

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, 
podporovaná aktivita 5.2b 
Regenerace bytových domů

Výzva je vyhlášena pouze pro projekty realizované 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda  

– problémová zóna u nemocnice  
schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů 
v zóně vymezené v IPRM.

Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím 
aplikace Benefit7. Formulář projektové žádosti 

je k dispozici na www.eu-zadost.cz. 
Tištěné žádosti bude od 10. února 2010 do 29. března 2010 

přijímat manažer IPRM.

Více informací na www.mestonachod.cz/na/iprmzona.

– MĚSTO NÁCHOD –

      

MĚSTO NÁCHOD

vyhlašuje dne 10. února 2010 
2. časově omezenou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace

(v rámci realizace IPRM se celkově jedná o 3. výzvu)

v Integrovaném operačním programu 
v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí 

v problémových sídlištích, podporovaná aktivita 
5.2b Regenerace bytových domů

Výzva je vyhlášena pouze pro projekty realizované v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda 

– problémová zóna u nemocnice 
schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů 
v zóně vymezené v IPRM.

Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. 
Formulář projektové žádosti je k dispozici na www.eu-zadost.cz. 

Tištěné žádosti bude od 10. února 2010 do 29. března 2010 přijímat 
manažer IPRM.

Více informací na www.mestonachod.cz/na/iprmzona.

Na základě veřejné zakázky na Zajištění potřebných služeb te-
rénní práce ve vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje  
byla dne 30. 6. 2009 uzavřena mezi městem Náchod a Králové-
hradeckým krajem „Smlouva o zajištění terénní práce v území 
Náchodska. Předmětem této smlouvy je začlenění obyvatel vy-
loučených lokalit do společnosti a na trh práce, a to formou za-
jištění potřebných terénních služeb. Doba poskytování služeb 
dle smlouvy je od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2010. Projekt Podpora so-
ciální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradec-
kém kraji je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V současné době zajišťují sociální terénní pracovníci pomoc 
u více než 350 osob vyloučených lokalit. Jejich denní náplní prá-
ce je pomoc těmto obyvatelům např. při vedení domácnosti, jed-
náních na úřadech, při hospodaření s domácím rozpočtem, do-
provodem dětí do školy apod. 

Bohužel tato práce nepatří k těm jednodušším, často se pot-
káváme s mnohými problémy a úskalími. Problémy s obyvateli 
vyloučených lokalit se týkají nás všech a velmi na nás doléhají. 
Z tohoto důvodu Město Náchod zaměstnává dva sociální terén-
ní pracovníky, kteří se snaží s těmito problémy bojovat a mini-
malizovat rizika způsobu jejich života. 

Terénní pracovníci jsou zařazeni do odboru kanceláře tajem-
níka MěÚ Náchod. V právní oblasti vede terénní pracovníky ve-

doucí odboru kanceláře tajemníka (Mgr. Hana Mílová – právník), 
v sociální oblasti vede tyto pracovníky vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví (Bc. Pavel Schuma – absolvent vysoké 
školy pedagogické, obor sociální práce), který zajišťuje odbornou 
supervizi. Společné schůzky probíhají minimálně jednou za dva 
týdny. Konzultují se sporné kauzy, řeší se problémy celé komu-
nity v rámci města Náchoda a celého Náchodska, navrhují se po-
stupné kroky vedoucí k řešení problémů.

Terénní pracovníci mají svoji kancelář, kam dochází klienti, 
dva dny v týdnu v úřední dny (pondělí, středa), úterý a čtvrtek 
je vymezený pro práci přímo v terénu a pátek pro administra-
tivní práci. Terénní pracovníci vedou předepsanou dokumenta-
ci (terénní deník, kontaktní knihu).

Kontakty na terénní sociální pracovníky:
Jarmila Šenková, tel. 491 405 244, 608 482 802, 
e-mail: tp@mestonachod.cz
Pavel Varga, tel. 491 405 244, e-mail: tp@mestonachod.cz

Informace o veřejné zakázce budou zveřejňovány na webových strán-
kách www.mestonachod.cz
Bližší informace podá Mgr. Hana Mílová, vedoucí odboru kance-
láře tajemníka, telefonní linka 491 405 450, e-mail: hana.milo-
va@mestonachod.cz.

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Město Náchod realizuje veřejnou zakázku
„Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji“
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V letošním roce bude dokončena rekonstrukce ulice Komen-
ského 2. etapou, kterou je úsek od ulice Hálkovy po ulici Štef-
kovu.

Od 15. dubna do 14. června 2010 bude probíhat teplofikace to-
hoto úseku, jejímž investorem je firma KA-Contracting ČR, s. r. o., 
Teplárna Náchod, v další fázi provede opravy sítí Vak Náchod, a. s. 

V termínu od 15. června do září 2010 budou probíhat staveb-
ní úpravy komunikace, chodníků, zeleně, odvodnění, veřejného 
osvětlení a městského rozhlasu, jejichž investorem bude měs-
to Náchod.

Stavební úpravy komunikace ul. Komenského – Náchod 
II. etapa (úsek od ulice Hálkovy po ul. Štefkovu) 

Jako každoročně vyhodnotí VV OS ČSTV v Náchodě ve spolu-
práci s Náchodským deníkem nejlepší sportovce, kolektivy a tre-
néry, kteří se svými výkony nejvíce zasloužili o reprezentaci na-
šeho okresu.

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Ná-
chod za rok 2009 se uskuteční v pátek 19. března 2010 v Měst-
ském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

Vyhodnocení bude doprovázet bohatý kulturní program, 
vstup je zdarma.

Připomínáme, že anketa čtenářů probíhá na stránkách Ná-
chodského deníku až do 10. března 2010. Své hlasy můžete dá-
vat díky kuponu, který se bude pravidelně objevovat na jeho 
stránkách.
Odborná veřejnost vybírá v pěti kategoriích:
–  „TOP 10“ (je nutné umístění na 1.–3. místě v oficiálních pře-

borech jednotlivců, handicapovaných a kolektivů ČR s účas-

Vyhodnocení nejlepších sportovců, 
kolektivů a trenérů okresu Náchod za rok 2009

tí nejméně šesti závodníků a kolektivů na startovní listině, 
nebo účast na ME, MS, OH. Univerziáda a Světový pohár) 

–  Jednotlivci v oblasti (pro výběr je nutné umístění na 1.–3. 
místě v oficiálních soutěžích jednotlivců pořádaných kraj-
skými a oblastními svazy, s účastí nejméně šesti závodníků 
na startovní listině) 

–  Kolektivy v oblasti (v této kategorii jsou posuzovány výsled-
ky kolektivu – umístění na 1.–3. místě na oficiálních soutěžích 
pořádaných krajskými a oblastními svazy, dále budou do no-
minací zařazena družstva, která postoupí do vyšší soutěže)

–  Trenéři (budou vyhodnoceni na základě výsledků svých svě-
řenců) 

–  Mimořádný výkon (jsou posuzovány mimořádné výkony jed-
notlivců i kolektivů)

Hana Kopecká, předsedkyně OS ČSTV Náchod

Jedná se o poslední etapu stavebních úprav komunikace ul. 
Komenského a Českoskalické. Provoz všech provozoven a ob-
chodů zůstane s částečným omezením zásobování zachován. 
V tomto úseku musí být též umožněn průjezd sanitním a hasič-
ským vozům. Po dobu rekonstrukce ul. Komenského bude jedno-
směrně zprůjezdněna směrem do středu města ul. Českých brat-
ří v prostoru nakládací rampy RUBENY, a. s., v pracovních dnech 
od 6.00 do 18.00 hodin.

Dne 2. února 2009 podalo Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR Hradec Králové 
žádost o vydání rozhodnutí o umístě-
ní stavby. 27. ledna letošního roku ozná-
mil Odbor výstavby a územního plánování MÚ v Náchodě veřej-
nou vyhláškou zahájení územního řízení. Ústní jednání vypsal 
na 16. března 2010. Do tohoto data mohou účastníci řízení uplat-
nit své připomínky a námitky. Po tomto datu ukončí Městský 
úřad v Náchodě územní řízení vydáním rozhodnutí o umístě-
ní stavby.

Na počátku letošního roku vzniklo občanské sdružení Obchvat 
Náchoda, které na své první valné hromadě přijalo mimo jiné 
prohlášení k politikům Královéhradeckého kraje, kterým je vy-
zývá k podpoře výstavby obchvatu.

Podrobnosti o činnosti tohoto sdružení a plné znění prohláše-
ní k podpoře výstavby obchvatu najdete na http://nachodskyob-
chvat.cz.

Obchvat Náchoda 
– co je nového?
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 1. 3. – 9.30 hod. beseda – šátkování, 
ekologické pleny, vhodné pro nastávající 
maminky a maminky s dětmi do jedno-
ho roku – vstupné 20 Kč. Ukázky různých 
způsobů vázání dětí do šátku, odborné 
povídání včetně osobních zkušenost.

 2. 3. – 10.00 hod. Posezení s knížkou 
– krátké čtení a povídání o knížkách pro 
nejmenší se zaměstnanci knihovny.

 4. 3. – 10.00 hod. beseda – potravi-
nový doplněk kojenců a batolat spojené 
s ochutnávkou

 8. 3. – 10.00 hod. beseda – potravi-
nový doplněk kojenců a batolat spojené 
s ochutnávkou

 8. 3. – 15.30 hod. Stříhání vlásků 
– možno dorazit i bez objednání nejpoz-
ději do 17 hod.

 12. 3. – 8.30 hod. Certifikovaný celo-
denní seminář Lidské zdroje včetně hlí-
dání dětí – zdarma – nutno přihlásit pře-

dem – volejte 608 970 406 Simona Hlavatá
 12. 3. – 18.00 hod. Posezení přátel Hop-

sáčku – pro všechny ty, kteří pomáhají 
nebo by rádi začali pomáhat, pro ty, co by 
nám chtěli cokoli říci

 16. 3. – 10.00 hod. Posezení s knížkou
 16. 3. – 17.00 hod. Posezení s knížkou 

– čtení na kroužku Šikovné ručičky 
– zveme všechny, nejen pravidelné ná-
vštěvníky. Čtení pro předškoláky a malé 
školáky nám zajistí zaměstnanci knihovny. 

 23. 3. – 16.20 hod. Návštěva solné jes-
kyňky – sraz před Hopsáčkem nebo dle 
dohody. Vstupné 40 Kč – nutné zavolat 
nejpozději den předem.

 29. 3. – 9.00 hod. Velikonoční výsta-
va  Klub Pranýř – (náměstí stará radnice) 
– apelujeme na všechny maminky, ba-
bičky a další, co mají šikovné ruce a mají 
co nabídnout – volejte, pište 603 293 670  
– Simona Štantejská

březen v HOPSÁČKU

Kuželky – program na měsíc březen Volejbal
Na Hamrech  na Pražské ul.

Národní házená
hala SK Rubena Náchod

 neděle 21. 3. 2010 od 8.00 hod.
 9. ročník Memoriálu 
 Jana Václavka st.
(Modřany, Spoje Praha, Tymákov, Krčín, 
Náchod)

 v sobotu 6. března 2010
KP muži od  9.00 a 13.00 hod.
 SK Rubena Náchod 
 proti TJ Červený Kostelec „B“
liga juniorky od 11.00 a 15.00 hod.
 SK Rubena Náchod 
 proti soupeři ze skupiny I.

 v sobotu 13. března 2010
KP muži od 9.00 a 13.00 hod.
 SK Rubena Náchod 
 proti TJ Slavia Hradec Králové „B“
liga kadetky od 11.00 a 15.00 hod.
 SK RUBENA NÁCHOD 
 proti SKŠ ZŠ Mikulovka Praha

 v neděli 14. března 2010
KP ženy od 9.00 a 13.00 hod.
 SK Rubena Náchod 
 proti TJ Sokol Hradec Králové „A“

V pátek 5. února oslavil 90. narozeni-
ny pan Jiří Žižka, bývalý hráč volejbalo-
vého týmu, trenér a dlouholetý předseda 
SK Rubena Náchod, nyní na zaslouženém 
odpočinku.

Děkujeme a přejeme hodně zdraví do 
příštích let.

Za všechny sportovce – předsedkyně 
Okresního sdružení ČSTV Hana Kopecká

Blahopřejeme
Jiřímu Žižkovi

Pá 5. 3. 17.00 Divize SKK Primátor Náchod Hylváty A
  19.30 Přebor SKK Primátor Náchod Vysoké Mýto B
So  6. 3. 10.00 3. liga m Červený Kostelec SK Šluknov
  14.30 2. liga m SKK Primátor Náchod Rychnov nad Kněžnou
Ne  7. 3. 10.00 Dorost SKK Primátor Náchod Kroměříž
So  13. 3. 9.00 3. liga ž SKK Primátor Náchod Rudná B
  11.00 1. liga ž SKK Primátor Náchod Zábřeh A
  15.00 1. liga m SKK Primátor Náchod Husovice
Pá  26. 3. 17.00 Divize SKK Primátor Náchod Rokytnice A
  19.30 Přebor SKK Primátor Náchod Svitavy A
So  27. 3. 10.00 3. liga m Červený Kostelec SKK Hořice
  14.30 2. liga m SKK Primátor Náchod Dačice

Dobrovolní hasiči města Náchoda, Bě-
lovse a Dobrošova ve dnech 30. a 31. led-
na pomáhali odklízet sníh ze střechy ná-
chodského zimního stadionu, aby tím 
předešli případnému přetížení střešní 
konstrukce. 

Společnými silami dobrovolní hasiči 
odpracovali celkem cca 140 hodin, z toho 
běloveští cca 36 hodin. Hasiči odklízeli 50 
cm vysokou sněhovou pokrývku z plochy 
o rozloze cca 50 x 70 m ručně – lopatami 

Dobrovolní hasiči 
odklízeli sníh ze střechy zimního stadionu

na připravené igelitové plachty a většinu 
těžkého sněhu se jim podařilo ze střechy 
odklidit. V pondělí 1. února práce běloves-
kých hasičů pokračovala i na střeše budo-
vy běloveské ZŠ.

Hasiči sobě i ostatním dokázali, že je na 
ně spolehnutí. Bez dlouhého váhání umí 
rychle podat pomocnou ruku tam, kde je 
to zapotřebí. 

Ing. Jiří Polák
jednatel a kronikář SDH Běloves

Sportovní zařízení města Náchoda, příspěvková organizace, děkují Hasičům Města Ná-
choda za pomoc při likvidaci sněhové kalamity na střeše Zimního stadionu v Náchodě. Čle-
nové tří družstev JSDH Náchod – Náchod, Běloves a Dobrošov odpracovali na střeše stadio-
nu celkem 114 hodin. Bez jejich pomoci bychom kalamitu nezvládli. 

Ing. Jaroslava Justová, ředitelka
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v březnu 2010 v Regionálním muzeu

Přehled kulturních akcí

 Vladimíra Jíchová: Mandaly
 Milan Jícha: Kresby

Do 14. 3. 2010 si mohou návštěvníci v přednáškovém salonku 
a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 
18 v Náchodě prohlédnout výstavu magických kruhových obra-
zů – mandal – Vladimíry Jíchové a kreseb Milana Jíchy. Otevře-
no je denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

  Blanka Mráziková, Jan Bohuš: Premier exhibition 
Ve dnech 18. 3. až 4. 4. 2010 mohou návštěvníci v přednáškovém 
salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově 
nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu mladých výtvarníků 
– fotografií Blanky Mrázikové a obrazů Jana Bohuše. Vernisáž se 
uskuteční ve středu 17. března 2010 v 17 hodin. Otevřeno bude 
denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

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

  Pevnost Dobrošov
Objednávky na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na ad-
rese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, 
popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dob-
rosov@seznam.cz.

FILM U2 3D 
– unikátní dokument
Kino Vesmír Náchod

  hraje od 18. února každý den až do 10. března
  teprve třetí kino v České republice, kde je tento unikátní do-
kument promítán – díky exkluzivní smlouvě s National Gea-
graphic Cinema Ventures (USA)

  natáčení proběhlo v rámci „Vertigo Tour“ po Jižní Americe 
v roce 2006, film byl nasnímán několika digitálními kamera-
mi, zpracováno bylo více jak 100 hodin záznamu, prostorová 
3D technologie a špičkový 7.1 zvuk se ve filmu spojují a vy-
tvářejí fascinující podobu celého vystoupení, díky 3D techno-
logii se skutečně ocitáte na pódiu mezi Bonem, The Edgem, 
Adamem a Larrym

  setlist obsahuje zhruba patnáct písní, nechybějí hity jako One, 
Where The Streets Have No Name, With Or Without You či po-
pulární Beautiful Day nebo Vertigo...
Po  1. 3. 19.00 hod.
Út 2. 3. 19.00 hod.
St  3. 3. 19.00 hod.
Čt 4. 3.  19.45 hod.
Pá  5. 3.  21.30 hod.

So  6 .3.  20.30 hod.
Ne  7 .3.  20.30 hod.
Po  8. 3.  19.00 hod.
Út  9. 3.  19.00 hod.
St  10. 3.  19.00 hod.

Náchodská, tradiční a snad všem domácím i přespolním zná-
má Galerie SLAVIE, po dlouhých letech takzvané slávy, začátkem 
letošního roku osiřela po odchodu skupiny regionálních výtvar-
níků, kteří zde pořádaly kvalitní vše-ART-ové výstavy po něko-
lik posledních let.

Novým impulsem k oživení těchto zajímavých výstavních pro-
stor v příjemném prostřední náchodské restaurace SLAVIE může 
být blížící se výstava, kterou zde připravuje občanské sdruže-
ní Fotoklub Náchod. Právě členové náchodského fotoklubu bu-
dou pro další období nositeli kulturní náplně v tomto atraktiv-
ním prostoru.

„Tato skutečnost je pro nás, skupinu náchodských fotografů, vel-
kou výzvou. Bude těžké navázat na vysokou kvalitativní úroveň 
zde doposud pořádaných akcí, výstavy pořádané v naší režii budou 
o krůček méně odvážné-moderní-své, naopak myslím, že budou při-
jatelnější pro větší okruh jejích návštěvníků z našeho regionu. Gale-
rie nebude pouze výstavním prostorem fotografickým, chceme tento 
prostor nechat otevřený všem oborům výtvarného umění. Vernisá-
že budou vždy kombinovány s dalšími prezentacemi, ať už hudeb-
ními, divadelními nebo filmovými, chceme aby galerie SLAVIE byla 
i nadále otevřena VŠEM a to jak výtvarníkům tak i návštěvníkům...“ 

(Petr ŠULC, Fotoklub Náchod)

Galerie Slavie nekončí, naopak!

Výše uvedenou první akcí pořádanou náchodským fotoklu-
bem v Galerii SLAVIE bude výstava fotografií člena Fotoklubu 
Náchod Romana UNGERA s názvem „Za okny fantazie“. Verni-
sáž této výstavy netradičních fotografických aktů se uskuteční 
v pátek 5. 3. 2010 v 18.00 hodin. Výstavu zahájí sám autor vysta-
vených prací. Součástí vernisáže budou i další ne méně zajímavé 
akce: recitál náchodského šansonového seskupení 6NaChodní-
ku, tichá aukce jedné z vystavených fotografií, promítání obra-
zů malířky Lenky BINDROVÉ a fotografií Romana UNGERA. Vý-
stava potrvá do konce dubna 2010.

Této vernisáži bude předcházet související výstava obrazů 
mladé malířky z Brna Lenky BINDROVÉ a to v Městské knihov-
ně v Náchodě. Vernisáž této výstavy s názvem „barva nahoty“ 
proběhne v tentýž den v pátek 5. 3. 2010 v 17.00 hodin. Všech-
ny vystavené obrazy jsou autorkou namalované pro příležitost 
právě této výstavy a jsou inspirované fotografickými akty Ro-
mana UNGERA, který tuto výstavu obrazů zahájí. Výstava potr-
vá do konce března 2010.          (ftklNA)
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 6.  a 7. 3. MUDr. Svatava Olšarová Komenského 48
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 946
 13.  a 14. 3. MUDr. Hana Matoušová Komenského 134
   Nové Město nad Metují tel.: 491 470 566
 20.  a 21. 3. MUDr. Alena Prouzová Jugoslávská 33
   Náchod tel.: 491 421 725
 27.  a 28. 3. MUDr. Tomáš Rožnovský Sokolská 317
   Červený Kostelec tel.: 491 462 800

Občanské sdruže-
ní Náchodská Prima 
sezóna pomalu při-
pravuje své tradiční 

kulturní akce. Zveme 
Vás, abyste se zapojili. 

Malá prima sezóna je 
soutěž pro děti ze základních a mateř-
ských škol ve výtvarném a literárním obo-
ru (dle věku). V letošním roce jsme vybra-
li tato témata:

Svět pohádek
Svět fantazie
Svět strašidel, víl a skřítků
Záhady a fikce
Věřte, nevěřte…
Propozice soutěže a další informace 

najdete na www.primasezona.cz v sekci 
ke stažení. Vyvrcholení celé soutěže a vy-
hlášení výsledků proběhne 6. května 2010 
v rámci programu Náchodské prima sezó-

ny, lépe řečeno Malé prima sezóny. Děti 
se mohou zapojit prostřednictvím školky, 
školy, družiny, kroužku. V případě, že se 
škola neúčastní, můžete práci dětí – jed-
notlivců donést či zaslat na naši adresu – 
Masarykovo nám 1, Náchod (Klub Pranýř). 
Na oceněné práce čekají zajímavé ceny!

Případné dotazy k Malé prima sezó-
ně adresujte na e-mail primasezona@se-
znam.cz nebo tel. číslo +420 604 384 283 
– Petra Němcová.

Chystáme samozřejmě již 13. ročník 
studentského festivalu Náchodská Pri-
ma sezóna, který spolu s Vámi zahájíme 
tradičně 30. dubna na Čarodějnickém ve-
selí s Primáčkem na Dobrošově. Dále je 
v přípravách jubilejní 40. ročník festivalu 
komorních sdružení Camerata nova Ná-
chod a mnoho dalších aktivit. Proto sle-
dujte naše webové stránky.

Těšíme se na shledání s Vámi.
Tým O. s. NPS

Zapojte se!

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

Stomatologická pohotovost

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

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

BŘEZEN
PROGRAM

ICC informuje
Předprodej: „Screamers naruby“ – traves-
ti show, 6. 4. Náchod; „Eva a Vašek“ – 14. 
3., Náchod; „Výrava fest“ – 15. 5., Výra-
va; „Smokie“ – 11. 6., Výrava;  „Dan Bár-
ta“ – 26. 3., Náchod; „Ewa Farná“ – 29. 
4., Hronov; „E. Holubová, B.Klepl“ – 12. 
3., Police n. M.
V prodeji: „Dějiny obce Jizbice“; „Turov“ 
– pověsti z okolí Hronovska; „Osudu na-
vzdory“ – život a dílo H. Čapkové; „Kra-
jem devatera pohádek“
Zdarma: Lyžařské běžecké tratě regionu 
Orlické hory; tábory Déčko 2010

 Středa 3. 3. 17.00 Klub Venuše – setká-
ní tvořivých žen – dekorování textilu 
– malování na trička a prostírky, stříkaná 
a savová dekorace

 Čtvrtek 4. 3. 17.00 Dílna Patchworku 
– hvězda a její varianty – nové zájemkyně 
prosím kontaktujte nejprve ing. Pohanko-
vou pro informace o potřebném materiá-
lu na dílnu

 Pátek 5. 3. 15.00 Turnaj v SUDOKU 
– Klub mládeže Hnízdo

 Středa 10. 3. – 17.00 Drsná krása Nor-
ska ve fotografiích – povídání s fotogra-
fiemi o rodné zemi dobrovolnice z Norska

 Pátek 12. 3. 15.00 Turnaj ve stolním fot-
bálku – Klub mládeže Hnízdo

 15.–19. 3. – Předjarní týden v Macíčku 
– příprava dekorací a programu na Vítá-
ní jara

 Středa 17. 3. 17.00 – Klub Venuše – Veli-
konoční dekorace I. – úvodní výroba ve-
likonočních dekorací pro vhodnou ozdobu 
interiéru i exteriéru bytu před svátky jara

 Čtvrtek 18. 3. 17.00 Dílna Patchworku 
–Drážďanský talíř a jeho varianty

 Pátek 19. 3. 15.00 Turnaj v Piškvorkách 
– Klub mládeže Hnízdo

 Neděle 21. 3. 16.00 Vítání jara – Tra-
diční vynášení Smrtky do řeky Metuje 
– Zahájení akce před budovou SVČ Déč-
ko, průvod bude pokračovat přes Masary-
kovo náměstí a Kamenici k železničnímu 
přejezdu u Itálie, pak se vydá od pivovar-
ského mostu podél řeky k lávce u Benzi-
ny, kde bude Smrtka vhozena do Metuje 
a program ukončen (asi v 17.00). Děti z MC 
Macíček a z kroužků Déčka půjdou v prů-
vodu s veselými jarními kloboučky, kte-
ré si budou vyrábět v rámci příprav na Ví-
tání jara. 

 Středa 24. 3. 17.00 Rangers na Snake Ri-
ver – promítání fotografií a povídání bra-
trů Hubků o tříměsíční službě na americ-
ké řece 

 Pátek 26. 3. 15.00 Turnaj v šachu – Klub 
mládeže Hnízdo

 26.–28.3. Víkendová škola her Vižňov 
– seminář pro instruktory a vedoucí dět-
ských a mládežnických oddílů s výukou 
her vhodných pro rozvoj znalostí i rela-
xaci, stmelení kolektivu

 27.–28. 3. Víkend Afrických tanců 
v Déčku s Beatou Hořeňovskou – ote-
vřený dvoudenní workshop pro všechny, 
kdo si chtějí uvolnit stresy tanečním po-
hybem při živé hudbě originálních afric-
kých bubnů

 Středa 31. 3. 17.00 Klub Venuše – Veliko-
noční dekorace II. – kraslice, batikování 

vajec, dekorace interiéru, dokončení vý-
robků z předchozího klubu

 31. 3. – 4. 4. Světové Velikonoce – ve-
likonoční tábor – Vižňov – poznáte čes-
ké i zahraniční velikonoční tradice, plno 
her, hrátek a soutěží v přírodě i v budo-
vě, netradiční bojovky, sádrové masky, 
tajuplné hry, výlet za překvapením, dis-
ko-karneval a jiné radovánky, vedoucí: 
Bc. Gerd Weinlich s kamarády, Cena: 930 
(člen Déčka 880) Kč

 1.–2. 4. Velikonoční příměstský tábor 
v Déčku – dílnička, hry, soutěže pro děti 
od 6 let

 2.–4. 4. Velikonoce s tancem – 2. díl 
velmi úspěšného semináře moderního 
tance s výbornými lektory v režii Jardy 
Karáska – určeno dětem a mládeži od 10 
let, kteří se chtějí opravdu zlepšovat v ta-
nečním umění
Podrobnosti ke všem programům najdete 
na www.deckonachod.cz

www.detemproradost.com

LS Dìtem pro radost
uvádí v sobotu 6. bøezna v 15 a 17 hodin  

a v sobotu 13. bøezna v 15 hodin pohádku

Kašpárek v pekle
 a v sobotu 20. bøezna v 15 hodin

a 27. bøezna v 15 a 17 hodin pohádku

Srdeènì zveme malé i velké diváky.

27. 2.
6. 3.
13. 3.

� Kašpárek v pekle

20. 3.
27. 3.
3. 4.

O Èervené Karkulce�

O Èervené Karkulce
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Světový den modliteb v Náchodě
Místí ekumenická rada církví v Náchodě srdečně zve ši-

rokou veřejnost na tradiční večery Světového dne modliteb 
(SDM), které se uskuteční ve čtvrtek 4. 3. 2010 v 17 hod. 
a ve čtvrtek 11. 3. 2010 taktéž v 17 hod., a to vždy ve Far-
ského síni Husova sboru v Náchodě.

Letošní téma představí africkou zemi Kamerun. První ve-
čer s promítáním diapozitivů povede Alena Naimanová, fa-
rářka z Rychnova nad Kněžnou, členka světového komité-
tu SDM, která představí Kamerun, jeho historii i současnost 
a život křesťanův v této africké zemi.

Druhý vlastní modlitební večer s písněmi povedou ženy 
náchodských církví podle návrhu, jež vytvořily kamerunské 
křesťanky. Výtěžek sbírky je určen na humanitární projekty 
v Kamerunu, ale i v naší vlasti. 

Za místní ekumenickou radu církví Zdeněk Kovalčík, 
farář CČSH v Náchodě

srdečně zve své členy a příznivce ve středu 24. 3. 2010 od 14.30 
hod. na oslavu JARNÍCH SVÁTKŮ V SOKOLOVNĚ
Program: Potěšit nás písničkami přijdou děti z MŠ Plhov. Něco 
o připravované zdravotní besedě, Informace o jarním výletě, So-
ciální poradenství. Při příjemné hudbě a společné večeři se bude-
me těšit z Vaší účasti. Vybíráme: členové 80 Kč, nečlenové 85 Kč 
v poradenském dni každou středu po 13.00 hod. v klubovně v bu-
dově MÚ Palachova ul. http:/szdp-nachod.wz.cz.

Za výbor SZdP Náchod, Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář Zdeněk Kovalčík. Telefon 
491 423 226, mobil 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.
cz. Bohoslužby – neděle 9 hod. Úterý 2. 2. 2010 – bohoslužba 
svátku Uvedení dítěte Ježíše do chrámu – 16.30 hod. Středa 17. 2. 
2010 – Popeleční středa – bohoslužba smíření – 16.30 hod.
Úřední hodiny pondělí a středa 9–12 a 13–17 hod. Pondělí bib-
lická hodina od 16.30 hod. Sbírky pro diakonii Broumov je mož-
no dávat do chodby z Raisovy ul. od pondělí do soboty v době 
od 8–17 hod. Prosíme ne v neděli!

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Tele-
fony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Par-
tyka 603 861 275, kaplan Mgr. Ing. Vladimír Handl 728 515 557, 
jáhen Václav Smola 775 936 317 www.nachod.farnost.cz, e-mail: 
farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, pátek 8.15 do 
9.00, od 13.00 do 15.00, středa 8.15 do 12.00, v jinou dobu kdyko-
liv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vávřince: út. 
18.00, st. 16.00, pá. 18.00, so. 18.00, ne. 7.30, 9.00, na děkanství: 
čt 7.00. Příležitost ke sv. smíření před Velikonocemi bude v kos-
tele sv. Vavřince od 24. 3. do 31. 3. (kromě soboty 27. 3. a neděle 
28. 3.) od 9.00 do 10.00 (kromě úterý 30. 3.) a od 15.00 do 18.00.

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. 605 450 384, 
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených

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

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty  
Ostravské univerzity v Ostravě
Galerie Student Ostravské univerzity
si dovoluje Vás i Vaše přátele pozvat na výstavu

 Představují se…! – výstava potrvá do 5. 4. 2010
GVU v Náchodě si dovoluje Vás i Vaše přátele pozvat na slav-
nostní otevření první výstavy z cyklu < 40

 Jan Kovářík – Uzavřená forma
do GVU v Náchodě – kabinetu kresby, grafiky a fotografie 
v pátek 5. 3. 2010 v 17 hodin. 
Výstavu uvede ředitel GVUN Mgr. Jan Kapusta a promluví 
k ní její kurátor Bc. Vlastislav Tokoš. Výstava potrvá do 5. 4. 
2010. K výstavě je připraven interaktivní program Co jsem? 
určený žákům ZŠ a studentům SŠ. Nutné se předem objed-
nat na tel. 491 423 245. 

 Přednáška s projekcí Člověk v proměnách doby 
– zobrazování lidské figury v antickém světě (Řecko, Řím, 
křesťanská antika) v pátek 12. 3. 2010 v 17 hodin v GVUN 
– zámecké jízdárně. Přednášející Bc. Vlastislav Tokoš.

 Uzavřená forma – Beseda se sochařem Janem Kováříkem
v GVUN  – zámecké jízdárně, druhá polovina března
přesný termín bude upřesněn na webu GVUN a výlepových 
plochách.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9–12 a 13 –17 hodin.

Senior klub
Svaz důchodců v Náchodě vám nabízí programové čtvrtky v klubov-
ně seniorů v Harmonii II, Rybářská 1819, kde se sejdeme v únoru při 
následujících programech:

 čtvrtek 4. 3. ve 14 hod.  Ústí nad Labem a okolí – snímky ze 
zájezdu pro nás připravil p. M. Hlaváč

 čtvrtek 11. 3. od 15 hod.  bude výroční členská schůze SD 
ČR v restauraci ODAS (v průběhu schůze občerstvení) od 14.30 
hod.  se budou prodávat zájezdy naší organizace (viz plán), dále 
budou vyřízeny přihlášky nových členů a příspěvkové známky 

 čtvrtek 18. 3. ve 14 hod.  Tři země jihoamerických indiánů, 
1. část Peru – říše slunečního boha – snímky z cesty doplní vy-
právěním p. Z. Nývlt

 středa 24. 3. ve 14 hod.  středeční odpoledne s ručními pra-
cemi, nejen pro velikonoční výzdobu

 čtvrtek 25. 2. ve 14 hod.  Cesta po severozápadním pobřeží 
USA, další pokračování budeme sledovat na snímcích a při vy-
právění p. Otto Macha
Upozornění pro případné zájemce o výuku angličtiny – kroužek je 
naplněn! Připomínáme, že naše programy jsou pro všechny seni-
ory, nejen pro členy SD. Na vaše návštěvy se těší členové výboru 
MO SD v Náchodě.  Kulturní akce Klubu vojenských důchodců 
– se bude konat 17. března v 15 hodin ve Vatikánu – Cestománie 
– promítání snímků ze zájezdu po severu Čech. Přijďte mezi nás.
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Výstavy 
Hala

 9.–19. 3. Děti na zahrádce 
Výstava dětských obrázků ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem.

 28.–30. 3. Velikonoční výstava 
Výstava výrobků s velikonoční tematikou, kterou si pro vás připravila ZŠ a MŠ Josefa 
Zemana v Náchodě. Vernisáž výstavy v neděli 28. 3. v 15.00 hodin.
Oddělení pro děti

 Co dovedou sestry Kosovy  – Výstava potrvá do 5. března
 Od 8. 3. se můžete těšit na výstavu Inspirace uměním 

Co vytvořily děti pod vedením paní učitelky Petry Dočkalové inspirované Petrem Nik-
lem, Pablo Piccasem a dalšími výtvarníky.

 29. 3. – 18. 4. V družině se nenudíme 
Výstava prací dětí navštěvujících družinu ZŠ Komenského v Náchodě.
Studovna

 Lenka Bindrová – Barva nahoty
Výstava obrazů brněnské výtvarnice v pop art stylu. Vernisáž 5. 3. v 17.00 hodin.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 9. 3. v dopoledních hodinách.

Březen – měsíc čtenářů 
aneb čteme, čtete, čtěte! aneb v březnu se bude číst všude!
2. 3. v 10.00 a 16.3. v 10.00 a v 16.30 v Mateřském centru Hopsáček
10. 3. na dětské interně v nemocnici Náchod
8. a 29. 3. od 16 hodin v solné jeskyňce na Husově náměstí
19. 3. v 17.30 v čajovně a kavárně U Ariela 
15. 3. od 17.00 Velké večerní čtení v knihovně aneb „Dobrou noc, paní knihovnice“
Čtení v mateřských školách a pro mateřské školy.
12. 3. v 9.30 čtení pro seniory v penzionu Marie 12. 3. v 9.30 hodin.
Zveme vás na Velké večerní čtení v knihovně ANEB Dobrou noc, paní knihovnice.
V 17.00 hodin v pondělí 15. března 2010. V úvodu akce budou vyhlášeni nejstarší a nej-
pilnější dětští i dospělí čtenáři, pro které je připraveno překvapení. Přijďte si poslech-
nout příběhy tajemné i úsměvné. Vychutnejte si možná už zapomenutou chvilku, kdy 
vám někdo čte a vy můžete v klidu poslouchat.

Čtení v pohádkovém křesle 
– tentokrát pro mateřské školky v dopoledních hodinách
Truhla starého knihovníka
Omrzely vás moderní bestsellery, nechcete číst, co vám nutí media? Přijďte si vybrat 
do naší truhly. Najdete zde dobré knihy, které si nezaslouží, aby se na ně prášilo ve 
skladištích.

FOTOSOUTĚŽ – Zaostřeno na čtenáře
Městská knihovna v Náchodě vyhlašuje soutěž pro všechny amatérské fotografy. Za-
ostřete hledáček fotoaparátu na osoby čtoucí, zahloubané, soustředěné, na obvyklých 
i těch nejneobvyklejších místech. A zmáčkněte spoušť. Svoje fotografie přineste nebo 
pošlete do Městské knihovny v Náchodě do 1. 9. 2010. Výstava vašich fotografií proběh-
ne v říjnu 2010. Porota vybere nejkrásnější z nich do kalendáře na rok 2011.

Výtvarné dílny v dětském oddělení od 14.00 do 17.00 
 1. 3. Dílna tiskařská – vytvoříme si tiskátka s logem knihovny, měsíce čtenářů 

a knihy.
 15. 3. Dílna obalová – vyrobíme si krásný obal na krásnou knížku
 22. 3. od 16 – do 19 hodin – Dílnička pro velký holky – ČTENÁŘSKÁ

Udělejme si společně hezkou chvilku s oblíbenou knížkou. Přijďte si s námi číst a poví-
dat si o knížkách při šálku voňavého čaje nebo kávy. Oblíbenou knížku s sebou. Není 
podmínkou.

Cesta k Andersenovi
Soutěžní hra pro druháky, třeťáky, čtvrťáky a páťáky, která probíhá od 1. ledna do 19. 
března 2010. Kdo se chce zúčastnit jubilejní 10. Noci s Andersenem v náchodské knihov-
ně, musí splnit tři úkoly a odevzdat je všechny do 19. března v knihovně.
Úkol na březen: literární kviz. Více v dětském oddělení nebo na www.mknachod.cz.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích 
a na www.mknachod.cz.                  (Vo)   
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MORGANOVI (DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS? – USA 2009)
Jsou dokonalí … a rozpadá se jim manželství. Jsou svědky vraždy … a FBI se je snaží ochránit tím, že je přestěhuje do malého venkovského městečka… A jejich vztah, kte-
rý narážel na jistá úskalí, musí čelit Skalistým horám… Hugh Grant a Sarah Jessica Parker v hlavních rolích romantické komedie. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.didyouhearaboutthemorgans.com Mládeži přístupný

U2 3D (U2 3D – USA 2007) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Příznivci skupiny U2 mají unikátní příležitost osobně prožít atmosféru živého koncertu svých oblíbenců přímo v našem kině! Film U2 3D vtáhne diváky do pulsující ener-
gie živého koncertu – zažijete tak neopakovatelnou atmosféru vystoupení hudební legendy. Natáčení filmu proběhlo v rámci „Vertigo“ tour po Jižní Americe v roce 2006. 
Digitální 3D snímek byl nasnímán několika digitálními kamerami zachycujícími reálný čas a pro vytvoření výsledné podoby bylo zpracováno více než 100 hodin záznamu. 
Byly použity nejmodernější technologie, které zprostředkovávají jedinečnou podívanou, jakou ještě žádný záznam koncertu předtím nepřinesl. Prostorová 3D technologie 
a špičkový 7.1 surround zvuk se ve filmu spojují a vytvářejí fascinující podobu celého vystoupení…
Vstupné 200 Kč  Mládeži přístupný

PLANETA 51 (PLANET 51 – Velká Británie/Španělsko 2009)
Cosi člověčího se blíží k jejich planetě… Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem, než u nich přistane kosmická loď… Animované dobrodružství od scenáristy 
Shreka 1 a 2, uváděné v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.intersonic.cz a na www.planet51.com Mládeži přístupný

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (ALICE IN WONDERLAND – USA 2010) Republiková premiéra!!!
 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Nová dobrodružství skorodospělé Alenky, které zažije v ohromujícím světě – ve fantastické říši divů, které její obyvatelé říkají Podzemní říše… V hlavních rolích Mia Wa-
sikowska a Johny Depp, režie Tim Burton. Rodinný výpravný film, uváděný v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/aliceinwonderland/
Vstupné 165 Kč  Mládeži přístupný

NEBE, PEKLO… ZEM (SR/ČR – 2009)
Nový příběh pro ženy… Je mladá, je sebevědomá a trénuje jako o život, aby si splnila svůj sen – tančit v jednom z nejlepších souborů na světě… Zuzana Kanócz v hlavní 
roli filmu režisérky Laury Sivákové. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o filmu na www.bioscop.cz Mládeži do 15 let nepřístupný

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
Hodinové pásmo krátkých kreslených pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 25 Kč

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ (ČR – 2010)
...aneb troška nepraktické švandy! Nová česká filmová komedie, natočená na motivy knižní předlohy Miloslava Švandrlíka v režii Zdeňka Trošky. Komediální osudy hod-
ného a slušného doktora, kterým manipulují ambiciózní manželka a úděsná tchýně… V hlavních rolích Jaroslav Šmíd, Tereza Bebarová a Eva Holubová, v dalších rolích A. 
Stanková, B. Klepl, Z. Slavíková, S. Pogodová, M. Novotný, M. Vladyka, J. Langmajer, A. Gondíková, J. Šulcová, O. Navrátil a J. Smutná. V PONDĚLÍ 15. BŘEZNA 2010 FILMO-
VÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ V ČELE S REŽISÉREM ZDEŇKEM TROŠKOU. DOLBY–STEREO DIGITAL. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD ČTVRTKA 25. ÚNORA 
V POKLADNĚ KINA VESMÍR.
Vstupné 90 Kč  Více informací o filmu na http://doktorodjezerahrochu.cz/ Mládeži přístupný

PROKLETÝ OSTROV (SHUTTER ISLAND – USA 2010)
Někdo tu schází… Napínavý thriller režiséra Martina Scorseseho. Příběh odehrávájící se v roce 1954 na „prokletém ostrově“ ve vězení pro psychicky narušené, ve kterém 
detektivové vyšetřují zmizení pacienta Rachela Solanda, který byl obviněn z několikanásobné vraždy... Hrají: Leonardo DiCaprio, Max Von Sydow, Ben Kingsley, Mark Ruf-
falo a Emily Mortimerová. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.shutterisland.com Mládeži do 15 let nepřístupný

U2 3D (U2 3D – USA 2007) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Příznivci skupiny U2 mají unikátní příležitost osobně prožít atmosféru živého koncertu svých oblíbenců přímo v našem kině! Film U2 3D vtáhne diváky do pulsující ener-
gie živého koncertu – zažijete tak neopakovatelnou atmosféru vystoupení hudební legendy. Natáčení filmu proběhlo v rámci „Vertigo“ tour po Jižní Americe v roce 2006. 
Digitální 3D snímek byl nasnímán několika digitálními kamerami zachycujícími reálný čas a pro vytvoření výsledné podoby bylo zpracováno více než 100 hodin záznamu. 
Byly použity nejmodernější technologie, které zprostředkovávají jedinečnou podívanou, jakou ještě žádný záznam koncertu předtím nepřinesl. Prostorová 3D technologie 
a špičkový 7.1 surround zvuk se ve filmu spojují a vytvářejí fascinující podobu celého vystoupení…
Vstupné 200 Kč  Mládeži přístupný

PROTEKTOR ČR – 2009    OZVĚNY ČESKÝCH LVŮ 2009
Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Riskantní hra o karié-
ru, cit, lidskou důstojnost a nakonec o život, v temných časech Protektorátu. Jeden z nejočekávanějších českých filmů roku 2009. Režie Marek Najbrt. V hlavních rolích Ma-
rek Daniel a Jana Plodková, dále hrají S. Nováková, J. Budař a K. Melíšková. Film patří ke žhavým kandidátům při letošním udílení Českých lvů za rok 2009 – má celkem 11 
nominací. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o filmu na www.ceskatelevize.cz/specialy/protektor/ Doporučená přístupnost: od 12 let

KAWASAKIHO RŮŽE (ČR – 2009)    OZVĚNY ČESKÝCH LVŮ 2009
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší... Příběh ze současnosti, ve kterém jde ale především o jeho minulost... Nejnovější film scénáristy Petra Jarchov-
ského a režiséra Jana Hřebejka. Hrají Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík, Petra Hřebíčková, Milan Mikulčík a mnozí další. Film patří ke žha-
vým kandidátům při letošním udílení Českých lvů za rok 2009 – má celkem 9 nominací. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz Mládeži přístupný

TŘI SEZÓNY V PEKLE (ČR/SR/Německo – 2009)   OZVĚNY ČESKÝCH LVŮ 2009
Dokud sníš, nejseš mrtvej! Velká milostná romance na pozadí dramatických historických proměn. V hlavní roli Kryštof Hádek – ve své nejlepší roli od Svěrákova Tmavo-
modrého světa. V dalších rolích K. Gruszková, J. Kraus, M. Huba, M. Krobot, T. Pauhofová a L. Kostelný. Režie Tomáš Mašín. Film patří ke žhavým kandidátům při letošním 
udílení Českých lvů za rok 2009 – má celkem 11 nominací. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o filmu na www.3sezonyvpekle.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

JARMAREČNÍ BOUDA (ČR – 2010)
Drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivosti… Jaroslav Dušek, Pavel Liška a Dan Bárta v netradičním filmu, v netradičním pojetí a netra-
dičních lokalitách a skvělém obrazovém vidění světa kameramana Diviše Marka. Režie Pavel Dražan. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.jarmarecnibouda.cz Mládeži do 15 let nepřístupný

VLKODLAK (THE WOLFMAN – USA 2010)
Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá... Nejnovější zpracování hororové legendy je „v luxusním balení“, v němž uvidíte oscarové herce Benicia Del Tora, Anthonyho Hopkin-
se a čím dál populárnější Emily Bluntová. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.thewolfmanmovie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

KNIHA PŘEŽITÍ (BOOK OF ELI – USA 2010)
Zabíjejí, aby ji získali. Zabíjí, aby ji chránil… Post-apokalyptický příběh, ve kterém osamělý muž putuje napříč Amerikou, aby ochránil posvátnou knihu, ve které je ukryto 
tajemství, jak zachránit lidstvo.... V hlavní roli Denzel Washington. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.net/movies/bookofeli/ Doporučená přístupnost: od 12 let

THE BOX (THE BOX – USA 2009)
Jste experiment… Cameron Diazová a James Marsden v hlavních rolích sci-fi thrilleru o záhadné krabičce, která může navždy změnit život… České titulky. DOLBY–STE-
REO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.palacepictures.net a na www.thebox-movie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE (IT Ś COMPLICATED – USA 2009)
Rozvedená… s řadou výhod! Pochopíte, že stará láska nerezaví, a také zjistíte, že se to nějak komplikuje. Vítejte v romantické komedii režisérky Nancy Meyersové, (filmy 
„Po čem ženy touží“ nebo „Lepší pozdě nežli později“). Hrají Meryl Streepová, Alec Baldwin, Steve Martin a další. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.itscomplicatedmovie.com Doporučená přístupnost: od 12 let

LÍTÁM V TOM (UP IN THE AIR – USA 2009)
Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích… George Clooney v hlavní roli komedie o neodolatelném sobci, který neochvějně míří za splněním svého životního snu… 
České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.theupintheairmovie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

AVATAR (AVATAR – USA 2009)   OZVĚNY OSCARŮ 2009
Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie... Akční sci-fi o střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Film se zrodil v hlavě režiséra Camerona (tvůrce slavného „Titani-
ku“) před 14 lety, v době, kdy ještě neexistovaly prostředky na jeho realizaci. Cesta do fantastického světa planety Pandora je jednou z největších filmových událostí roku 
2009. Avatar získal dva Zlaté glóby za rok 2009 a patří k favoritům při letošním udílení Oscarů za rok 2009 – má celkem 9 nominací. Film je uváděn v českém znění. Dvoj-
program – délka představení 162 minut! DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 130 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.avatarmovie.com Mládeži přístupný

NA HRANĚ TEMNOTY (EDGE OF DARKNESS – USA/Velká Británie 2010)
Propracovaný detektivní thriller s Mel Gibsonem v hlavní roli, který kombinuje skvělý scénář s přímočarou akcí... Během vyšetřování vraždy proniká stále hlouběji do ne-
bezpečného světa zločinů velkých korporací, vládního krytí a vražd, které je mají utajit. Jeden z nájemných vrahů, kteří zametají a čistí důkazy, ho navede směrem, jež 
změní pátrání na divokou temnou cestu až na hranici vykoupení. Režie Martin Campbell (mj. tvůrce výrazných bondovek „Zlaté oko“ nebo „Casino Royal“. České titulky. 
DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o filmu na www.hce.cz a na http://edge-of-darkness.warnerbros.com/ Mládeži do 15 let nepřístupný

NA SV. VALENTÝNA (VALENTINE‘S DAY – USA 2009)
Jeden den v životě lásky... aneb příběhy lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na den svatého Valentýna, kdy každý z nich se snaží najít lásku, nebo řeší milost-
né problémy. Hrají Bradley Cooper, Jessica Alba, Anne Hathaway, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Julia Roberts, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Jamie Foxx a další. Režie Gar-
ry Marshall (filmy „Pretty Woman“ nebo „Nevěsta na útěku“). České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Doporučená přístupnost: od 12 let

1. pondělí pouze v 17 hod
2. úterý pouze v 17 hod
3. středa pouze v 17 hod

1. po, 2 út, 3. st pouze v 19 hod
4. čtvrtek pouze v 19.45 hod
5. pátek pouze ve 21.30 hod
6. sobota pouze ve 20.30 hod
7. neděle pouze ve 20.30 hod
8. pondělí pouze v 19 hod
9. úterý, 10. st v 19 hod

4. čtvrtek pouze v 16 hod
5. pátek pouze v 16 hod
6. sobota pouze v 15 hod
7. neděle pouze v 15 hod

4. čt, 5. pá pouze v 17.45 hod
6. sobota pouze v 16.45 hod
7. neděle pouze v 16.45 hod
8. pondělí pouze v 17 hod
9. úterý pouze v 17 hod
10. středa pouze v 17 hod

5. pátek pouze v 19.45 hod
6. sobota pouze v 18.45 hod
7. neděle pouze v 18.45 hod

13. sobota pouze ve 14.15 hod

11. čtvrtek 16 a 18 hod
12. pátek 16 a 18 hod
13. sobota 15.30 a 20 hod
14. neděle 15.30 a 20 hod
15. pondělí pouze v 19 hod
16. úterý 16 a 18 hod
17. středa 16 a 18 hod

11. čt, 12. pá ve 20 hod
13. sobota pouze v 17.30 hod
14. neděle pouze v 17.30 hod
15. pondělí pouze v 16 hod
16. ú, 17. st pouze ve 20 hod

18. čtvrtek pouze ve 20 hod
19. pátek pouze ve 21 hod
20. sobota pouze v 15.30 hod
21. neděle pouze v 18 hod
22. pondělí pouze v 18 hod
23. úterý pouze v 18 hod
24. středa pouze ve 20 hod

18. čtvrtek pouze v 18 hod

19. pátek pouze v 19 hod

20. sobota pouze v 18.45 hod

19. pátek pouze v 15.15 hod
20. sobota pouze v 17 hod
21. neděle pouze v 19.45 hod
22. pondělí pouze v 16.15 hod

18. čtvrtek pouze v 16 hod
19. pátek pouze v 17 hod
20. sobota pouze ve 20.45 hod
21. neděle pouze v 16 hod

22. pondělí pouze v 19.45 hod
23. úterý pouze v 19.45 hod
24. středa pouze v 16 hod

23. úterý pouze v 16 hod
24. středa pouze v 18 hod

25. čtvrtek pouze ve 20 hod
26. pátek pouze ve 20 hod
27. sobota pouze ve 20 hod
28. neděle pouze ve 20 hod

25. čtvrtek pouze v 18 hod
26. pátek pouze v 18 hod
27. sobota pouze v 15 hod
28. neděle pouze v 15 hod

27. sobota pouze v 17 hod
28. neděle pouze v 17 hod

25. čtvrtek pouze v 16 hod
26. pátek pouze v 16 hod
29. pondělí pouze v 19.30 hod
30. úterý pouze v 19.30 hod
31. středa pouze v 17 hod

29. pondělí pouze v 17 hod
30. úterý pouze v 17 hod
31. středa pouze v 19.30 hod



tel. (+ 420) 491 426 620         vyhlidka@vyhlidka.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Jsme tu stále pro vás, 
        navazujeme na tradici

(k poslechu a tanci)
od 20. 2. 2010 každou sobotu v lichém týdnu

 Restaurace hotelu Vyhlídka Náchod

 otevřeno denně 12.00 –22.00 hodin
 útulné nekuřácké prostředí
 dětský koutek
 tradiční česká kuchyně
 míchané nápoje, 

 belgická horká čokoláda…

při svíčkáchpři svíčkáchpři svíčkáchpři svíčkáchpři svíčkáchpři svíčkách

60.let

e-mail: 
t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz

60.let
trutnovské zdravotnické školy

a její současnost budou mottem setkání bývalých učitelů  
a absolventů v sobotu 17. dubna 2010 od 9 do 13 hodin. Všechny, 
kteří spojili léta práce nebo studia s naší školou, srdečně zveme. 

86,5 X 59 CMYK

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

www.jjtrend.com

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany 
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany

•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních 
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov

Veškeré služby pohřební, 
hřbitovní a kamenické.
Pich Tomáš, tel. 777 656 830

Náchod, Strnadova 51, tel. 734 330 252

(vedle drogerie TETA)

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE

Pondělí – Pátek 8.00 –12.00 hodin.
Mimo tuto pracovní dobu 
je možné sjednat pohřeb

po telefonické dohodě na

 tel. 777 656 830




