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Náchodtí hasièi hasí i kdy nehoøí
Dìkujeme!
Zdá se Vám to divné a ptáte se proè?
Ètìte tedy dál. Poèasí si s námi vemi letos
hezky zahrává. Tuhá zima nám pøinesla
záplavy snìhové nadílky. A kdo nám nezitnì pomohl odklízet sníh ze støechy
Zimního stadionu v Náchodì? No pøece
nai dobrovolní hasièi.
Léto zase naopak pøináí rekordní teploty bez detì. Shodou okolností je Metuje témìø bez vody a zrekonstruovaný trávník fotbalového stadionu Hamra nutnì
potøebuje pravidelnì zalévat. A kdo nám
opìt pøispìchal na pomoc? Uhodli jste
 hasièi pod vedením Frantika imka.
Vem dobrovolným hasièùm z Náchoda
a pøilehlých obcí touto cestou velmi dìkujeme za ochotu a pomoc.
Nová sezóna s novou rolbou
Mìsto Náchod zakoupilo z rozpoètu
roku 2006 novou rolbu pro provoz Zimního stadionu v Náchodì. Stávající provozní
rolba je ji 8 let stará a má své mouchy. Pøi intenzitì provozu naeho stadionu se není èemu divit. Generální oprava
této rolby by byla finanènì velmi nároèná a neekonomická. Záloní rolba (26 let
stará) ji nebyla provozuschopná. A proto byla do letoního rozpoètu zaøazena
i èástka na nákup nové rolby.
Z pøedloených nabídek dal zøizovatel
pøednost èeskému výrobku  rolbì DEROL 99-P-D, kterou dodala firma Derol,
s. r. o., Teplice. Její technické parametry
a vybavení mají zaruèovat zvýení kvality ledu i usnadnìní práce ledaøùm.
Provoz Zimního stadionu v Náchodì
Sezónu zimní stadion zahájil dne
31. 7. 2006. V rámci odstávky doznal stadion díky zøizovateli dalích vylepení.
Snad nejvíce návtìvníci vnímají novou
èasomíru, kterou dodala firma NISASPORT Elektronic, s. r. o., Jablonec nad
Nisou. Velmi dùleité vak byly i dalí
akce: oprava hrací desky, nátìry oplechování objektu, úpravy elektrokanálu, oprava
støechy, odvìtrání haly, oprava vstupního schoditì.
Pro novou sezónu jistì potìíme bruslaøe z øad veøejnosti dohodou uivatelù
stadionu (HC Náchod, Krasa Náchod
a novì vzniklého BK Náchod) o nedo-

tknutelnosti nedìlního veøejného bruslení. Konání sobotního veøejného bruslení je dobré si ovìøit na plakátech èi webových stránkách. V pøípadì hokejových
zápasù èi bruslaøských závodù mùe ke
zruení sobotního bruslení pro veøejnost
dojít. V této sezónì jsou vak, na rozdíl
od sezony minulé, ji termíny zápasù
známé dostateènì pøedem.
Krytý plavecký bazén
v Náchodì v nové sezónì
Bazén zahájí novou sezónu 4. 9. 2006
od 5.30 hodin plaváním pro veøejnost.
Hodiny veøejnosti i ceny vstupného zùstávají stejné jako v minulé sezonì. Více
informací se dozvíte na webových stránkách.
I zde pøi letní odstávce byla zrealizována celá øada nároèných údrbových akcí.
Návtìvníky jistì potìí pøedládìný prostor pøed bazénem, nová digitální informaèní tabule na bazénu vèetnì hodin se
stopkami pro mìøení èasu, novì zrekonstruované potírny obou saun a nová okna
v ochlazovacích atriích. Díky nim ji
v období vìtích mrazù nebude nutné uzavírat provoz ochlazovacích atrií z dùvodu
jejich zamrzání. Vylepením jsou jistì
i ochlazovací vìdra.
Dále byla realizována oprava èásti støechy, rekonstrukce zpìtného vyuití odpadního tepla, sanace sloupù ve strojovnì, oprava spár ochozù a bazénových van.
Stadion Hamra
hostil mladé fotbalisty z Dubaje
Zaèátkem èervence probìhla rekonstrukce fotbalového trávníku, který byl
po letoní dlouhé a tuhé zimì velmi pokozený.
Provoz stadionu byl zahájen dne 4. 8.
soustøedìním mladých fotbalistù z Dubaje.
Ti zde, stejnì jako minulé léto, intenzívnì trénovali. Veøejnost mùe v této sezónì na stadionu bezplatnì sportovat vdy
ve støedu od 15 hodin. Ostatní provozní
hodiny je nutné objednat za úplatu na
telefonu 491 427 740, nebo e-mailem:
sport.nachod@wo.cz.
Ing. Jaroslava Justová,
Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, p. o.
www.sportnachod.wz.cz,
tel. 491 427 740
Dalí informace najdete na str. 1415.
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Zprávy

z radnice

Zastupitelstvo mìsta 26. 6.

(zkrácený pøehled)
Majetkoprávní úkony obce
l ZM zamítlo prodej podílu pozemku 645
v k.ú. Bìloves. Jedná se o místní komunikaci, kterou, jako takovou, má monost
vyuívat kadý. Navíc tato místní komunikace slouí jako nejkratí spojnice pro
obyvatele Horního Konce pro pøístup
k obchodním domùm a vlakové zastávce
a naopak. Pøípadné stavební zámìry v této
oblasti nesmí omezit vyuívání této místní komunikace.
l ZM schválilo prodej objektu èp. 342
v Èechovì ulici s podmínkou, e vechny
sporné vazby mezi pány Petrem a Josefem Mazáèovými a Pivovarem Náchod,
a. s. budou právnì zcela jednoznaènì vyrovnány.
l ZM schválilo pøevod pozemkù a stavby
parkovitì v ulici Bartoòova (po oddìlení
spojovací stezky  schodù). Pozemky
budou pøevedeny darovací smlouvou do
vlastnictví Královéhradeckého kraje. Uvedený zámìr navazuje na zpracovaný generel rozvoje nemocnice a zajitìní dostateèného poètu parkovacích míst.
l ZM schválilo pøevedení Jiráskova koupalitì do správy a uívání pøíspìvkové
organizace Sportovní zaøízení mìsta Náchoda k 15. 10. 2006.
l ZM schválilo výkup pozemkù è. 190,
191 a 199 v Bìlovsi. Pozemky jsou pøístupné z mìstské komunikace U Lomu
a jsou vhodné pro budoucí rozvoj lázní.
Zároveò zastupitelstvo schválilo uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí na výkup
dalího pozemku (è. 195/1 v k. ú. Bìloves) v roce 2007.
Závìreèný úèet
mìsta Náchoda za rok 2005
l ZM schválilo Závìreèný úèet mìsta
Náchoda za rok 2005 vèetnì Zprávy
o výsledku pøezkoumání hospodaøení mìsta Náchoda za rok 2005 Krajským úøadem Královéhradeckého kraje.
Smlouvy o dotaci
l ZM schválilo dotaci a smlouvu o dotaci
z rozpoètu obce ve výi 82 tis. Kè pro
Komitét pro udrování památek z války
roku 1866 se sídlem v Hradci Králové na
opravu pomníku z prusko-rakouské války roku 1866, tzv. Dresslerova køíe ve
Starém Mìstì, jeho vlastníkem je mìsto Náchod. Královéhradecký kraj poskytl
Komitétu dotaci 82 tis. Kè, tj. 50 % celkových nákladù na opravu.
l Dále ZM schválilo smlouvu o poskytnutí dotace pro Øímskokatolickou farnost
(na opravu støech kostelù)  300 tis. Kè.
Partnerská smlouva s Dolní Radechovou
l ZM schválilo partnerskou smlouvu
s obcí Dolní Radechová o pøípravì a reali-

zaci projektu Cyklostezka a chodník
Náchod  Dolní Radechová.
Obecnì závazné vyhláky
l ZM vydalo s úèinností od 1. 8. 2006
Obecnì závaznou vyhláku è. 1/2006
 Poární øád mìsta Náchoda a Obecnì
závaznou vyhláku è. 2/2006 o nakládání s komunálními odpady a se stavebním
odpadem.
Dotace ze státního fondu
dopravní infrastruktury
l ZM povìøilo ing. Oldøicha Ètvrteèku,
starostu mìsta, uzavøením smlouvy o financování se Státním fondem dopravní
infrastruktury a jejího dodatku na akci
Náchod  dopravní opatøení na ulici Praská  II. etapa.
V letoním roce budou dokonèeny a ozelenìny ostrùvky pro chodce, po dohodì
s dopravním inspektorátem bude dokonèeno vodorovné dopravní znaèení, dále
budou pouity nové bezpeènostní prvky
 bezpeènostní povrch ROCBINDA (èervený povrch, úpravy byly zahájeny 21.
8.), který zkracuje brzdnou vzdálenost
vozidel pøed pøechody pro chodce, vzniknou také vodící pruhy pro slepce v délce
jednotlivých pøechodù pro chodce. Vechna tato opatøení povedou ke zvýení bezpeènosti chodcù, co je hlavním cílem vypisovaného programu i naeho projektu.
Nový název ulice
l ZM rozhodlo podle zákona o obcích
o novém názvu ulice v lokalitì v Braci
(v Kalhotách)  V Kapse.
Jedná se o kolmici k ulici V Kalhotách,
které Letopisecká komise na základì prohlídky terénu a zváení místních názvoslovných souvislostí doporuèila ponìkud
netradièní, ale v daném pøípadì velmi
pøiléhavý název V Kapse.
Územní plán  zmìna è. 3
l ZM souhlasilo s poøízením zmìny è. 3
Územního plánu sídelního útvaru Náchod,
která se týká pozemkù v lokalitì Braec
a nad penzionem Marie.
l ZM zamítlo poøízení zmìny, které se
týkalo pozemkù ve Starém Mìstì nad
Metují.

TELEGRAFICKY:

l ZM stanovilo dle zákona è. 128/2000
Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù  27 èlenù zastupitelstva mìsta pro
volební období 20062010.

Rada mìsta 11. 7.

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s Konfederací politických vìzòù ÈR na nebytový prostor v objektu polikliniky èp. 738 v ulici Nìmcové o výmìøe 19,7 m . Smlouva bude uzavøena na
dobu neurèitou s platností od 1. 7. 2006
a vypùjèitel bude hradit energie a náklady za sluby.

l RM uzavøela nájemní smlouvu na nebytový prostor kanceláøe v Náchodì
v Krámské ulici èp. 731 s Okresním mysliveckým spolkem Èeskomoravské myslivecké jednoty v Náchodì. Smlouva se
uzavírá s platností od 1. 8. 2006.
l RM povìøila odbor správy majetku jednáním se spoleèností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o pøedloení nabídky
na vypracování studie odkanalizování
oblasti Kováøova dolu v Náchodì.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy se
spoleèností Prùmstav Náchod, s. r. o., na
stavební pøípravu ètyødráhové skluzavky
na Jiráskovì koupaliti v Náchodì. Vlastní instalace skluzavky probìhne pøed
zahájením nové sezony v roce 2007.
Základní umìlecká kola J. Falty
l RM vzala na vìdomí stanovení výe
úplaty za vzdìlávání v ZU pro kolní rok
20062007 a uloila øediteli, aby zajistil
zjiování pøedpokladù pro vzdìlávání
v ZU u dìtí v náchodských mateøských
kolách po dohodì s øeditelkami, pro letoní rok po dohodì v prvních roènících
základních kol.
l RM schválila pøenechání dekorativního objektu ve tvaru listu v Bìloveské ulici výtvarnému oboru ZU J. Falty k realizaci vlastního výtvarného pojetí úpravy
tohoto díla. Návrh realizace bude pøedloen radì mìsta.
Zámìr vyuití areálu
bývalého pøírodního divadla v Náchodì
l RM schválila zámìr vyuití areálu bývalého pøírodního divadla v Náchodì jako
chovné obory a zaøazení tohoto zámìru
do návrhu rozpoètu roku 2007.

TELEGRAFICKY:

l RM odvolala z funkce kronikáøky Jizbice paní Jiøinu Balcarovou a jmenovala
na její místo paní Vìru Dobeovou.

Rada mìsta 22. 8.

Vyhodnocení provozu
MHD za I. pololetí 2006
l RM vzala na vìdomí hrubý ekonomický rozbor financování mìstské hromadné dopravy v I. pololetí 2006 a souhlasila s navrhovanými zmìnami od 1. 9.
a 1. 10. 2006.
Zmìny od 1. 9. 2006:
 s ohledem na oèekávaný nárùst frekvence od 1. 9. 2006 na lince v úseku
NáchodPavliov bude pøidán spoj v 7.25
ve smìru z Pavliova a ve 13.47 na Pavliov. Tato úprava je vyvolána souèasným
pøetíením stávajích spojù v uvedených
èasech,
 na lince NáchodBìlovesBraecNáchod
bude ranní spoj vyjídìt o 5 min. døíve
a zajiován bude velkým autobusem.
Zmìny od 1. 10. 2006:
 od 1. 10. 2006 budou pøidány 2 páry
spojù na sídlitì SUN pøes Tøeinky
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v dopoledních hodinách. Vechny uvedené zmìny nebudou mít vliv na výi pøíspìvku mìsta Náchoda v roce 2006.
Majetkoprávní úkony obce
l RM schválila kupní smlouvu a zpùsob
úhrady kupní ceny mezi prodávajícím
 Mìsto Náchod a kupujícím  Magnum
CZ Univerzal, spol. s r. o., Prùhonice.
Smlouvy se týkají pøevodu pozemkù
v Bìlovsi u Kauflandu pro výstavbu nového obchodního centra.
l RM souhlasila s uvolnìním 500 tis. Kè
na opravy vybraných úsekù lesních cest
s vyuitím kamene a materiálu, který je
uloen na deponii a skládce SÚS.
Stavební úpravy èp. 1  stará radnice
l RM schválila uzavøení dodatku Smlouvy o dílo na Technickou obnovu kanalizaèní pøípojky èp. 1. Dodatek smlouvu
roziøuje o zøízení sociálních zaøízení pro
obchody Optika a Antikvariát a instalaci
lapaèe tukù pro restauraci.
Nájemné v roce 2007
l RM povìøila odbor správy majetku
a financování ve spolupráci se Správou
budov, s. r. o., pøípravou podkladù pro
zvýení nájemného k 1. 1. 2007.
Dìtské høitì  SUN
Obèanské sdruení Hopsáèek, které dobøe pracuje na sídliti u nemocnice, zaádalo o pomoc pøi vytvoøení nového dìtského høitì na sídliti SUN. Nyní se jeví
jako ideální zaádat o dotaci Nadaci ÈEZ,
která kadoroènì pøipravuje projekty
dìtských høi v hodnotì 2 mil. Kè.
V minulosti se jednalo o Duhová høitì,
letos byly realizovány projekty Oranových høi.
l RM souhlasila s ádostí obèanského sdruení Hopsáèek a povìøila odbor výstavby
a územního plánování vytipováním vhodné lokality pro umístìní høitì v souladu
s územními plány a dokumenty, odbor
správy majetku a financování zpracováním ádosti vèetnì pøíloh a vypracováním
smlouvy o bezplatné výpùjèce pozemku
a høitì a oddìlení investic zpracováním
získaných podkladù.

Mìsto Náchod
Mìsto Náchod oznamuje, e od
záøí 2006 bude pøesunuto vybírání
místního poplatku za komunální
odpad do pøízemí budovy èp. 2020
v ul. Nìmcové (vedle polikliniky).
Mìstský úøad Náchod oznamuje navýení vèas nezaplaceného
místního poplatku za komunální
odpad za rok 2006 a to o 50 %
s úèinností od 1. øíjna 2006.

Volební rok 2006

Letoní rok 2006, lze zcela bez nadsázky oznaèit volebním rokem. V mìsíci
èervnu se toti konaly volby do jedné
z komor Parlamentu ÈR, do Poslanecké
snìmovny. Ve dnech 20. a 21. 10.2006
se budou konat volby do zastupitelstev
v obcích v soubìhu a volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ÈR.
Na rozdíl od tìch velkých voleb do
Senátu a Poslanecké snìmovny, jsou volby do zastupitelstev v obcích nepochybnì
pro obèany mìsta atraktivnìjí v tom, e
nevolí jen mediálnì známé osobnosti nebo
jednotlivé politické strany nebo hnutí, ale
osoby v obci známé, mnohdy i osobnì.
Zde nezáleí ani tak na volebním programu jednotlivých stran, jako na obecné
znalosti toho, co ten který kandidát je
schopen èi ochoten pro obec udìlat.
Pøi této pøíleitosti by také bylo vhodné, pøipomenout si nìkteré zásady, pro
volby obecnì platné.
Komunální volby se konají ve dvou
dnech, v pátek 20. 10. od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 21. 10. od 8.00 do 14.00
hodin. Nebude se volit na volièský prùkaz jako u voleb do Poslanecké snìmovny a výkon volebního práva lze vykonat
jen ve volebním okrsku, kde je voliè pøihláen k trvalému pobytu. Nezáleí tedy
na tom, kde se skuteènì zdruje, ale kde
je administrativnì pøihláen.
l Na místo a èas konání voleb budou
obèané upozornìni starostou obce formou
oznámení na obvyklých místech, nejpozdìji do ètvrtka dne 5. 10. 2006.
l Hlasovací lístek bude jen jeden a na
nìm budou uvedeny ve vylosovaném poøadí vechny volební strany, které podaly v obci (mìstì) svou kandidátku a která byla zaregistrována. Hlasovací lístek
mùe být titìn i oboustrannì.

l Kadý voliè musí prokázat svou totonost buï platným obèanským prùkazem
nebo cestovním pasem.
l Kadý voliè musí hlasovat osobnì, nemùe se nechat zastoupit a pøi úpravì
hlasovacího lístku musí odejít do vyhrazeného zakrytého prostoru.
l Není pøípustné oznaèit køíkem ve ètvereèku pøed volební stranou více ne jednu stranu, nebo u jednotlivých kandidátù více kandidátù, ne kolik jich má být
zvoleno do zastupitelstva. Takový hlas by
byl neplatný, stejnì jako pokud voliè neoznaèí ádnou volební stranu nebo ádného kandidáta.
Pøi volbách do Senátu Parlamentu ÈR
jsou podmínky pro volbu prakticky stejné s tím, e kadý kandidát pro volbu do
Senátu bude mít svùj hlasovací lístek. Voliè
jeden z nich vybere a bez jakýchkoliv
úprav jej vloí do úøední obálky, kterou
není nutné lepit. Tyto volby mohou být
dvoukolové a 1. kolo se koná spoleènì
s komunálními volbami ve dnech 20.
a 21. 10. 2006. V tìchto volbách je moné volit na volièský prùkaz, ovem jen
v rámci volebního obvodu è. 47  Náchod.
Vekeré dalí informace, jak o komunálních tak i o senátních volbách, budete postupnì nalézat na internetových
stránkách mìsta Náchoda:
www.mestonachod.cz.
Pøi volbách bude dost moností k výbìru, nebo do zastupitelstva mìsta podaly volební strany 8 kandidátek a pro
volby do Senátu se pøihlásilo dokonce 10
kandidátù. Pøejeme volièùm astnou ruku
pøi výbìru svých favoritù. Nezapomeòte
na monost, jak ovlivnit budoucnost svou
a svých dìtí. Pøijïte k volbám v co nejvìtím poètu.
Hana Horáková,
vedoucí správního odboru

Mìsto Náchod prodá obálkovou metodou
Zelená 1955

 volný byt è. 1955/3, v I. NP,
1+3 o výmìøe 70,30 m  ,
minimální cena 750 000 Kè
Nabídku v uzavøené obálce
oznaèené v levém hor. rohu
nápisem:
Výbìrové øízení
 byt 1955/3  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod, odbor
správy majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 22. záøí 2006
ve 13.00 hodin.
Prohlídka bytu je moná ve dnech
14. a 21. záøí 2006
a to vdy v 9.00 hod.

Dùm èp. 64 Pavliov

se stav. parc. 107/1
k. ú. Pavliov.
Vyvolávací cena 580 000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce
oznaèené v levém hor. rohu
nápisem:
Výbìrové øízení
 dùm èp. 64 Pavliov  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod, odbor
správy majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 22. záøí 2006
ve 13.00 hodin.

Blií informace tel. 491 405 233, 491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.
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Kronika

Narodili se
v èervnu a èervenci 2006

2.
3.
4.
8.

6.
6.
6.
6.

9. 6.
11. 6.
17. 6.
20. 6.
22. 6.
23. 6.
28. 6.
1. 7.
5. 7.
6. 7.
8. 7.
11. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
17. 7.
19. 7.
21. 7.
23. 7.
25. 7.
28. 7.
29. 7.

Viktorie Macháòová
Karolína Marie tìpánová
Vilém Jirsa
Josef Luká
Marek Souèek
Linda Sedláèková
Julie Kultová
Kateøina Duková
Alex Kajling
Viktorie Juliana Klimeová
Barbora Rýdlová
Nancy Grulichová
Vladislav Kitajev
Miroslava Ansorgová
tìpán Èermák
Tereza Sklenièková
Tereza Havlásková
Aneta Marková
Daniel Tavali
Antonín Donaj
Marie Dobeová
Petr Khol
Martin Putnoki
Luká Zítko
Tomá Fryml
Sofie Charbaka
David Zeman
Adam Huek
Tadeá Andrejs
Viktorie Bernardová
Marek Sidorenko
Kateøina Bydovská
Jakub Jireèek
Roman Petera
Lucie Trnková
Kristýna Hotárková

Byli oddáni v èervenci 2006

2. 6.
Tomá Verner, Náchod
Radka Citnarová, Náchod
9. 6.
Václav Mare, Mezimìstí
Alena Kopecká, Náchod
Jiøí Zelinka, Libòatov
Monika Peterková, Úpice
Luká Branda, Zábrodí
Lucie Bubeníèková, Èeská Èermná
10. 6.
Leo Kubina, Hronov
Hana Martincová, ïárky
Jan Krtièka, Mratín
Helena Kuèerová, Mratín
16. 6.
Zdenìk Kouøím, Náchod
Michaela Brandejsová, Náchod
Radoslav Doubal, Studnice
Martina Èernohorská, Náchod
17. 6.
Luká Tøeòák, Hronov
Renata Bauerová, Høibojedy
Ivan Neme, Náchod
Martina Tlapáková, Náchod

Oldøich Rejmont, Náchod
Vìra Lemberková, Náchod
20. 6.
Pavel Koníèek, Èeská Skalice
Veronika Fandelová, ernov
23. 6.
Libor Hencl, Náchod
Gabriela Jirková, Horní Radechová
24. 6.
Martin Tulman, Vestec
Andrea Jeleèková, Náchod
Pavel evc, Provodov-onov
Vilma Vomáèková, Náchod
30.6.
Vít Petira, Trutnov
Jitka Pøibylová, Trutnov
Michal Vostøes, Náchod
Ivana Jirmanová, Dolní Radechová
1. 7.
Jan Vítek, Velké Poøíèí
Markéta Doubicová, Náchod
Jan Grosspitsch, Náchod
Petra Hamplová, Náchod
Jan Dítì, Náchod
Lenka Havránková, Náchod
Jan Pelikán, Hradec Králové
Ivana Zubová, Hradec Králové
Filip Pultar, Hradec Králové
Kateøina Èejchanová, Náchod
7. 7.
Filip pringr, ïárky
Martina Simonová, Hronov
Marek Macek, Náchod
Petra Øehounková, Náchod
Ondøej Broek, Úpice
Jana vehlová, Úpice
Tomá Gois, Náchod
Petra Lexová, Náchod
Jan Doleal, Nové Mìsto nad Metují
Lenka Vaiglová, Rychnov nad Knìnou
8. 7.
Jaroslav Jandík, Police nad Metují
Jana Kuøátková, Náchod
Josef Kollár, Kutná Hora
Jiøina Seidelová, Náchod
14. 7.
Josef Èisár, Èervený Kostelec
Gabriela Kuruová, Èervený Kostelec
Martin Blaek, Náchod
Markéta Tesaøová, Náchod
21. 7.
Pavel Marík, Náchod
Monika Udilová, Náchod
Martin Helvig, Èervený Kostelec
Miroslava Martinová, Èervený Kostelec
22. 7.
Milan Kubeèek, Náchod
Helena Burianová, Náchod
28. 7.
David Meisner, Náchod
Martina Hubáèková, Náchod
29. 7.
Martin Klinecký, Velký Tøebeov
Jana Pánská, Náchod
Michal Procházka, Èeská Skalice
Nadìda Foltýnová, Náchod

Oblastní nemocnice informuje
Uzavøení porodnice

Od 7. 8. 2006 je uzavøena porodnice
v Náchodì. Dùvodem je celková rekonstrukce oddìlení a modernizace prostor.
Pøedbìný odhad doby uzavøení je 5,5
mìsíce. Po tuto dobu budeme porody zajiovat v naí druhé porodnici v nemocnici
Opoèno, kde dolo k posílení zdravotnického personálu a èásteèné úpravì prostor, aby byl pobyt pro budoucí maminky
co nejpøíjemnìjí.
O opìtovném otevøení porodnice v Náchodì Vás budeme vèas informovat.

Dalí výstavby a rekonstrukce

Soubìnì s rekonstrukcí porodnice
zaèínají i dalí stavební rekonstrukce
a výstavby v areálech nemocnice v Náchodì.
Dne 1. 9. 2006 zaèíná v areálu horní
nemocnice rekonstrukce interních ambulancí, jejich prostory a zázemí jsou nevyhovující. V dolním areálu zaène výstavba
nového Energocentra. Na zaèátku pøítího roku zaène rovnì pøestavba bývalé
prádelny na nový pavilon, kde bude umístìno infekèní oddìlení a nové lùkové
oddìlení akutní rehabilitace. V budovì
patologie dojde ke stavebním úpravám
umoòujícím pøesunout do nových prostor
Pracovitì klinické biochemie a diagnostiky. V budovì chirurgie dojde k rekonstrukci bývalých chirurgických ambulancí na prostory pro Oddìlení klinické onkologie.
Vechny tyto akce jsou souèástí I. etapy
budování Generelu Oblastní nemocnice
Náchod, jeho cílem je soustøedìní poskytování akutní péèe pouze v dolním areálu.
Více informací naleznete na naich
webových stránkách:
www.nemocnicenachod.cz.
Omlouváme se za omezení a problémy, které Vám zpùsobíme stavební èinností. Vìøíme, e výsledkem pro Vás budou nové pøíjemné a dùstojné prostory.
Ing. Josef imurda,
øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Oznámení ÈÈK
Oblastní spolek Èeského èerveného køíe v Náchodì oznamuje pøemístìní kanceláøe úøadu do ulice Praské 1759.
Zároveò upøímnì dìkujeme vem, kteøí jakkoliv pomohli pøi stìhování.
Zahajuje dne 7. øíjna kurz Zdravotník
zotavovacích akcí, urèený pro irokou
vìøejnost. Absolventi obdrí prùkaz zdravotníka zotavovacích akcí pro letní tábory, koly v pøírodì, lyaøské kurzy atd.
Blií informace na tel. èíslech
491 423 200 a 606 576 058.
Lenka Zelená  OS ÈÈK

záøí 2006
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Gymnázium a støední odborná
kola cestovního ruchu Náchod
Pod tímto novým názvem zahájí výuku v novém kolním
roce, tj. v roce 2006/2007, Soukromá støední kola podnikatelská Náchod.
Nejde jen o zmìnu názvu, ale i o zmìnu vyuèovaných studijních oborù. kola, která zaèínala na zaèátku devadesátých let,
si dala za hlavní úkol pøipravovat své absolventy do tehdy nového podnikatelského prostøedí. Hlavní dùraz ve výuce byl kladen na znalosti trhu  tedy marketing, management a výuku
cizích jazykù. Pozdìji se kola zapojovala do mezinárodních
projektù zamìøených na ochranu ivotního prostøedí.
V souèasné dobì se ukazuje nejvìtí potøeba absolventù
s kvalitním veobecným vzdìláním. Tomuto poadavku vyhovují nejlépe obory gymnaziálního studia. Takovým oborem je
Ekonomické lyceum, které kola vyuèuje ji od jeho zrodu.
Obsahem výuky je tento obor velice blízký gymnáziu. Proto
chce nae kola navázat na ji získané zkuenosti a rozíøit
studium o studijní obor Gymnázium  veobecné, kde se v rámci
volitelných pøedmìtù kola zamìøí na výuku ekologie
a management s moností maturovat z tìchto pøedmìtù.
Velký dùraz se bude i nadále klást na výuku cizích jazykù.
Studenti si volí mezi angliètinou, nìmèinou, panìltinou, francouztinou a rutinou.
I nadále nae kola bude vyuèovat obor Management cestovního ruchu, o který je stále velký zájem. Absolventi tohoto

SOMMERCAMP 2006
Stalo se ji tradicí, e se áci 8. a 9. roèníku Základní koly
v Komenského ulici v Náchodì kadoroènì úèastní mezinárodní akce Sommercamp, na které se støetávají spoleènì s áky
z partnerských kol z nìmeckého Halberstadtu a holandského
Woldendorpu.
Letos se Sommercamp uskuteènil právì u nás v Èechách,
a to v Orlických horách v areálu chaty Bedøichovka na okraji
malebné vesnièky Orlické Záhoøí. 30 ákù ve dnech 19.23. 6.
2006 naplòovalo poslání této akce  vzájemnì komunikovat
a dorozumìt se  prostøednictvím tématu Zvyky a tradice,
které nás ovlivòují. Nejene si áci po dobu pobytu psali kadý
svùj deník se záitky, ale pøedevím pracovali ve smíených mezinárodních skupinách na projektu Maska, kde zúroèili nejen své znalosti o tradicích, zvycích a symbolice, ale pøedvedli i svùj um, zruènost a pøedevím jazykovou obratnost.
Program byl obohacen o výlety za historií a tradicemi východních Èech, tedy do Uhøínova a jeho støedovìkého skanzenu, do malebné zámecké zahrady v Novém Mìstì nad Metují
a Tøebechovic pod Orebem, kde pøedevím zahranièní áci
a jejich uèitelé obdivovali zruènost èeských øezbáøù a krásu
a pùvab Tøebechovického betlému.
Celý pobyt provázelo sluneèné poèasí, a tak se hned v úterý
vydala celá skupina na Velkou Detnou.

oboru mají toti iroké uplatnìní v praxi i monosti dalího studia na vysokých kolách.
Vìøíme, e úspìchy, které nae kola ji dlouhodobì získává, budou zárukou kvalitní výuky nového oboru.
Napøíklad v minulém kolním roce získaly studenti koly první
místa v celostátních soutìích cestovního ruchu  TOP GUIDE
a PROFI GO, pøední místa ve studentských podnikatelských
spoleènostech, nejlepí student ekonomie s vyuitím mezinárodních programù Junior Achievement.
Za úspìchy v oblasti mezinárodních ekologických aktivit
a ochrany kulturního dìdictví kola obdrela od ministrynì kolství diplom 1. stupnì kola udritelného rozvoje.
Ing. Anna Ptáèková, øeditelka koly

Foto zleva: Richard vanda, 1. místo PROFI GO, ministr
Radko Martínek, Monika Kulovaná 1. místo
a Veronika edová 2. místo TOP GUIDE.
Ètvrteèní den byl vìnován tradicím a zvykùm na jednotlivých kolách. Bìhem dopoledne odjeli vichni do Náchoda do
Z Komenského, kde èetí áci provedli ostatní po kole, aby
jim ukázali pøedevím novì rekonstruované tøídy a odborné
uèebny. Èas zbyl i na tradièní Rallye mìstem a nákupy. Veèer
byl pak ve znamení pøedstavování tradic na vech tøech partnerských kolách a zhodnocení celého projektu.
Závìrem lze konstatovat, e vichni áci a uèitelé odjídìli
z Orlického Záhoøí obohaceni o nová pøátelství, pøíjemné záitky a pøedevím s pocitem pøíjemnì a úèelnì stráveného èasu.
Zbývá u jen dodat, e se nejenom èetí úèastníci Sommercampu, ale i ostatní áci a uèitelé tìí na podzim na 110. výroèí od
zaloení naí koly a tedy i na své zahranièní partnery, kteøí
samozøejmì rádi pøijali pozvání na tyto oslavy.
Mgr. Blanka Maroulová, Mgr. Klára Mièíková

ivotní jubileum
pana Jaroslava City
U pøíleitosti osmdesátých narozenin pana Jaroslava City se uskuteènilo ve ètvrtek 10. srpna v obøadní síni
mìstské radnice slavnostní setkání
pøedstavitelù mìsta Náchoda s jubilantem a jeho manelkou.
Pøi osobním setkání vyjádøili uznání
jeho malbì, filmu, rozmanité výtvarné èinnosti i práci pro dìti. Typické
a nezamìnitelné kresby a postavièky jsou èasto ozdobou mnoha propagaèních materiálù, které slouí i k prezentaci mìsta.
Jeho práce, vtip i humor tak pøesahují nejen rámec regionu,
ale hlavnì pùsobí radost dìtem a dospìlým.
Pøedstavitelé mìsta a odboru kolství, kultury a sportu popøáli oslavenci pevné zdraví, hodnì tvùrèích nápadù a radosti
a slíbili také realizaci nìkterých nápadù. Jedním z nich bude
návrh novoroèenky pro mìstský úøad.
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Kdo byl kdo ve kvoreckého Zbabìlcích Záøijová výroèí

(pokraèování z minulého èísla)
Josef lajs, byl velitelem v pivovaru;
starý Èemelík s plukovnickými hvìzdami na náramenících (s. 105) byl tábní
kapitán Jindøich ilhánek, zaèátkem protektorátu tajemník v gymnáziu. Zemøel
9. kvìtna 1945 pøi akci v Bìlovsi. V dalím textu se mihne i paní Èemelíková
a znovu syn  my chceme mladýho Èemelíka, Alfonse, syna (s. 130), tedy Fondu. To je jedna z hlavních postav, uvedená u v úvodu, teprve zde je vysvìtlení, proè Fonda. Na s. 107 ve Zbabìlcích
èteme: V èele armády stál pan plukovník Èemelík a vrchní velitel byl doktor
abata, tedy informaci nepøesnou. Asi
to tak v té chvíli Danny vidìl, nebo se
pak spisovateli hodilo vidìt.
Mladý ilhánek  Fonda je jednou
z hlavních postav a patøil k blízkým pøátelùm kvoreckého. Tak jeho tatínka
povýil. Doktor Bohadlo, advokát, byl
JUDr. Kuèera, pan nadporuèík doktor
Panoka (s. 113) JUDr. Patoèka. V pivovaru se objevují jetì baron Rozkoný,
jeho jméno pøipomene skuteèného barona Nádherného, pan Mozol, obrkontrolór z Mesrmitky (s. 307), pan Löbl,
ná bývalý domácí (jmenoval se Lederer, mìl na Kamenici øeznictví a dùm
èp. 136, v nìm kvoreètí bydleli), (...)
nìjak mi vedle nìj chybìl Bonza (co je
ovem jméno jejich psa).
Dále tam jsou pan Frinta, prokurista
naí banky, pan Jungwirth ze spoøitelny (s. 96, moná jména skuteèná), Hruka z Mesrmitky v uniformì (Sodomka?,
s. 99), kolník z gymnázia v legionáøské
uniformì (s. 100), zøejmì mínìn kolník Josef Bene. Sklenáø Franta zapad
zase do svého domu s pukou (s. 235),
asi sklenáø Oldøich Zelený. S vojenskými
hodnostmi jsou pak v závìru uvedeni
jetì pan nadporuèík Rube, pan kapitán Kuøátko (oba s. 244) a rotný Krpata
(snad skuteèné jméno, s. 248). V závìru
knihy vystoupí (s. 339) hlavní pøedstavitel Rudé armády generál Zajonèkovskij
oznaèen jako generál Jablonkovskij.
Skuteèným tehdejím náchodským starostou byl Ferdinand Kanìra, zde pan
starosta Prudivý. Továrník Holubec
s paní a synem Jirkou jsou v knize Krocanovi, Jirkovi køestní jméno zùstalo.
U Kaldounù na Jiráskovì tøídì (...) s tím
nahatým Merkurem z bronzu (s. 85) je
dùm u Havlíèkù na Kamenici, Merkur
z bronzu je tam dosud. Kaldounovi jsou
tedy zøejmì Havlíèkovi.
Stavitel Bauman mùe být stavitel
Hartman, dùm stavitele Baumana, na
nìm vlála vlajka (s. 41), byl na Kamenici, kdeto Hartmanovi mìli nápadnou
vilu nad Novým Svìtem; vlajku vystrko-

vali i u Vaatù. Na s. 258 èteme o vyvìování rudých vlajek, visely u Kaldounù, u Pittermanù, u Krocanù, u Jiráskù, u Mlejnkù, u Buøinohù, u Novotných,
u Novákù, u Wenigù, u Moutelíkù,
u Rýdlù, u ejnohù, (...) u spoøitelny
natahoval mìstský zøízenec pan Vipler
(asi pan Vitvar) standardu... (s. 258).
Vesmìs jde o domy na náchodské hlavní ulici Kamenici. Jsou tu jména, s nimi
jsme se u setkali, Kaldoun  Havlíèek,
Pitterman  paniel, Krocan  Holubec,
Moutelík  Grym, i jména dalí, nìkterá
se tam reálnì vyskytovala (Novotný, Novák, Rýdl, ejnoha).
Pan Macháèek bude psát Historii kostelecké revoluce, píe se ve Zbabìlcích
(s. 37). Nìkteøí ho ztotoòují s redaktorem Zachovalem, otcem dirigenta kapely Miloslava Zachovala. Ten po válce u
nemohl vydávat noviny a asi nenapsal
ani knihu. (Knihu Je tady gestrapo!
s podtitulem Záznam nìkterých událostí na Náchodsku za okupace Èeskoslovenska 19381945 napsal zasvìcenì do
situace policejní úøedník Jan imánì, vyla v roce 1946.)
Knihkupectví Minaøíkovo (s. 61) je
zøejmì Chrastinovo, na rohu u Novotných (s. 43) je mínìno knihkupectví, kde
Novotní vskutku prodávali, totoné
s Knihy Kulas Kostelec (s. 332). Knihkupectví je tam dodnes, stejnì jako naproti papírnictví ubrtovo, to existuje
dokonce i s pùvodním jménem (v jisté
dobì to byla ovem Narpa). Vedle Novotných skomíralo jetì dlouho za socialismu knihkupectví-antikvariát pana Reimana, starého Náchoïáka, fotografa
mnoha náchodských zákoutí, co je ve
Zbabìlcích knihkupec Dluhoò (s. 333).
Dalí papírník Welcl se jmenoval
Vancl. Pan Laitner, který to urèitì namaluje (s. 48), mìl asi vzor v panu Geitnerovi. Kapelník Petrbok mìl vzor
v kapelníku Phillipovi, vedle Petrbokovy kapely je v závìru jetì zmínìna kapela pana kapelníka Sumce (s. 259).
V Náchodì byli jetì kapelníci Èepelka
a Vejman. Na fotografii z kvìtnových dnù
jde v èele dechovky ovem kapelník
a významný hudebník J. K. Vejda. Joska
tol, co hrál na varhany (s. 63), byl uèitel, varhaník a dobrý muzikant i zpìvák Josef tok. Ke konci knihy se objeví
èeskoslovenský faráø Houba a katecheta Rebarbora (s. 242), faráøem tu byl
tehdy Jaroslav Hodek a katechetou Karel Padìra.
(AF)

*

*

*

Hlavní událostí poèátku záøí bývá
zaèátek kolního roku. Protoe je
letos prvního v pátek, nastupují dìti
a studenti a v pondìlí 4. záøí. Málokdo u dnes pamatuje, e za Rakouska zaèínal kolní rok a v pùli
záøí. (Konèil ovem také a v pùli
èervence.) Proto bylo slavnostní otevøení a vysvìcení obecné chlapecké i dívèí koly II. obvodu v Komenského ulici a 17. záøí 1896 a budovy gymnázia (tehdy ovem reálky)
18. záøí 1901. Obì sousedící kolní budovy mají tedy letos svá jubilea.
Dne 8. záøí 1841 se narodil Antonín Dvoøák, koncertoval v roce
1892 i v Náchodì, 9. záøí 1861
v Èeské Skalici regionální spisovatel Václav Øezníèek, øeditel knihovny Národního muzea, 6. záøí 1876
zakladatel èeského skautingu prof.
A. B. Svojsík, 4. záøí 1881 výtvarník Frantiek Kysela, jeho práce
mùeme vidìt i v náchodské knihovnì.
Dne 14. záøí 1886 se narodil ministr Jan Masaryk, v tý den roku
1937 zemøel jeho otec, první ès. prezident Tomá G. Masaryk. Ten navtívil Náchod v létì 1926.
Dne 22. záøí 1896 se narodil herec Zdenìk tìpánek, který hostovával i u nás. Sté narozeniny by
oslavili 25. záøí hudební skladatel
Jaroslav Jeek a 30. záøí spisovatel Jaromír Tomeèek. Ale ti asi nemají s naím mìstìm nic spoleèného.
Pøed pìti lety, 12. záøí 2001, zemøel textilní výtvarník a malíø Josef Ducháè, o den pozdìji nìkdejí
významný èeský tenista a hokejista ing. Jaroslav Drobný. V roce
1949 emigroval, take napø. v roce
1954 vyhrál Wimbledon Egypan
Jaroslav Drobný. V øíjnu by se
doil 85 let. Pøed dvaceti lety 16.
záøí 1986 zemøel Karel Svolinský,
malíø a významný ilustrátor; 15.
záøí 1976 jeden z nejslavnìjích
naich fotografù Josef Sudek. Pøed
pùl stoletím (19. záøí 1956) zemøel
univ. prof. dr. Albert Praák, literární historik, pøedseda revoluèní
Èeské národní rady, hlavní øeèník
na èapkovských slavnostech v Malých Svatoòovicích v èervnu 1946.
Dne 17. záøí 1901 zemøel hronovský rodák, hudební skladatel Jan
Køtitel Knahl, jeho sbory se v minulosti i u nás èasto zpívaly.
(AF)
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Èestní obèané náchodtí
Èást 8  První pocty v samostatné republice
Po prázdninové pøestávce opìt pokraèujeme v seriálu
o èestných Náchoïanech. Je zøejmé, e v prùbìhu I. svìtové války nebylo toto téma na poøadu dne, zato po vzniku Èeskoslovenské republiky nemohli Náchodtí zùstat
ve vlnì plnì pochopitelného a nakalivého entuziasmu
pozadu. A tak se stejnì jako v mnoha dalích èeských
mìstech stali jejich èestnými spoluobèany (a zdùrazòuji,
e nyní u opravdu obèany a ne mìany) ti, kteøí mìli
velkou zásluhu na vzniku nového státu a nyní stáli v jeho
èele. Tentokrát neuvedu text zápisu sepsaný pøi 58. schùzi
obecního zastupitelstva mìsta Náchoda dne 10. ledna
1919, ale ocituji ponìkud koatìjí a emotivnìjí referenci z Náchodských listù ze 17. 1. 1919. Pøed zahájením programu pan starosta slovy rozhodnými projevil
nelibost nad hnusným zloèinem zfanatisovaného mladíka proti pøedsedovi ministerstva Dru Karlu Kramáøovi  tomu Dru Kramáøovi, který po celý svùj ivot byl
neohroeným hlasatelem práv naeho lidu  který v prvé
øadì zaslouil se o zavedení veobecného práva hlasovacího a který zvlá za nás za vecky jetì v nedávné
dobì trpìl v aláøi a na rozkaz markýze Gera veden byl
pod ibenici  a na znamení radosti nad zmaøeným
atentátem a na znamení dùvìry navrhl zaslati tomuto
holdovací telegram, co pøijato s voláním výbornì!.
Na to jednáno o návrhu rady mìstské na jmenování presidenta republiky Dra T. G. Masaryka, pøedsedy ministerstva Dra K. Kramáøe a ministrù: Václ. Klofáèe, Fr.
Staòka a G. Habermanna, èestnými obèany mìsta Náchoda. Hlasování se dìlo jednotlivì a vichni navrení
zvoleni jednomyslnì!  Na místì diplomù usneseno vìnovati èástku 2000 K fondu vdov a sirot po padlých
legionáøích a po provolání slávy republice pøikroèeno
k jednání o vlastním programu. Doplním jen nìco málo
reálií. Skuteènì jen nìkolik dnù pøed datem jednání náchodského zastupitelstva dolo v Praze k atentátu na
ministerského pøedsedu Karla Kramáøe. Støelbou z revolveru ho ohrozil osmnáctiletý mladík Alois astný,
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sociální demokrat, natìstí bez vánìjích následkù. Dalí zvolení èestní obèané zastávali tyto posty: Václav Klofáè  ministr národní obrany, Frantiek Stanìk  ministr veøejných prací, Gustav Habrman  ministr kolství
a národní osvìty. Vlastní zdùvodnìní pocty znìlo: za
nesmírné zásluhy o národ a obnovu jeho státní samostatnosti a obecné dobro. Karel Kramáø za udìlené obèanství 15. února 1919 z Paøíe písemnì podìkoval
a zdùraznil, e èestné mìanství naich obcí bylo mnì
vdy jediným vyznamenáním, které mne tìilo a na které jsem byl hrdým.
Dvacátá léta byla v náchodské komunální politice ve
znamení neklidu, pùtek a arvátek a volebních soubojù.
Na udílení èestných poct nebyla atmosféra, ani nálada.
Vhodná pøíleitost se naskytla a v roce 1930, kdy se
velkoprùmyslníci bratøi Josef a Cyril Bartoòové opìt projevili jako velkorysí mecenái. Dne 2. listopadu se
v Náchodì konala slavnost poloení základního kamene
pro nový moderní mìstský chudobinec  Bartoòùv mìstský domov. Bartoòové kromì pozemkù pro novou budovu darovali jetì dalí dva miliony korun na stavbu. Mìsto, jemu péèe o chudé náleela ze zákona, tento nový
ústav velmi nutnì potøebovalo (pùvodní budova z roku
1848 byla ji znaènì zchátralá) a dovedlo dar náleitì
ocenit. Na den 8. listopadu 1930 byla svolána mimoøádná schùze obecního zastupitelstva s jediným bodem programu  jmenování Josefa Bartonì-Dobenína a Cyrila Bartonì-Dobenína èestnými obèany mìsta Náchoda. Tentokrát se pøedávaly i skvostnì vypravené diplomy. Jejich
autorem byl akademický malíø Antonín Brunner, který
roku 1929 pøesídlil z Prahy do Náchoda a který kromì
krajinomalby a portrétù pøíleitostnì maloval i diplomy,
plakáty a rùzné pamìtní listy, èasto i jako projev pøátelství. Vysoce dekorativní diplomy pro bratry Bartonì si
nechala mìstská rada na památku vyfotografovat, a tak
máme i my dnes monost se jimi pokochat.
Mgr. Lydia Batecká

8

Náchodský zpravodaj

Historie Galerie výtvarného umìní v Náchodì
Uplynulých 40 let, které si pøipomínáme, pøedstavuje jen
novodobou historii náchodské galerie. Mylenka potøebnosti
zprostøedkovávat lidem výtvarné umìní jako médium schopné
íøit radost, vzdìlání, kultivovanost a cit byla zformulována
a realizována v Náchodì roku 1902, tedy ji více ne pøed 100
lety, První èeskou výstavou pro umìleckou výchovu instalovanou péèí Uèitelské jednoty Komenský. V nové budovì náchodské reálky, v dnením gymnáziu, byly vystaveny malíøské
i sochaøské originály, reprodukce èeského i svìtového umìní,
èeská a cizí umìlecká literatura i kresby mládee. Výstavu doprovázel cyklus pøednáek. Tato velkolepá akce, kterou údajnì
pøed prodlouením navtívilo 5000 platících osob, odstartovala
výstavní ivot v Náchodì.
Dalí výstavní èinnosti se v Náchodì ujal studentský spolek
Bor. Probìhla øada výstav slavných umìlcù té doby. A postavením Mìstského divadla, ve kterém bylo pamatováno i na výstavní sál, byly vytvoøeny nové pøedpoklady pro výstavnictví.
Více vyuívány byly ovem a po první svìtové válce. A opìt to
byl BOR, který poøádal ve 20. a 30. letech dalí znamenité
výstavy.
V roce 1934 vznikla Mìstská obrazárna, pro kterou byl z kadé
BOREM poøádané výstavy zakoupen nìjaký obraz èi socha.
Zakladatelem a kurátorem obrazárny byla tehdejí Muzejní
spoleènost, která dohlíela i na provoz Mìstského muzea. Obrazárnu umístili do budovy koly na Karlovì námìstí. Její sbírka nebyla tvoøena systematicky, nemohla být proto ucelená.
Soustøedila obrazy z majetku
mìsta, Mìstské spoøitelny a zápùjèky ze soukromé sbírky velkoobchodníka, náchodského sbìratele Lea Strasse. Právì jeho
dlouhodobá zápùjèka pomohla
údajnì vytvoøit ucelený pohled
na èeské umìní konce 19. a poèátku 20. století.
V dobì války, roku 1942, byla
obrazárna zruena a její fond
se rozeel. A po válce se stala
obrazárna souèástí Mìstského
muzea, sbírka byla postupnì,
i kdy nikoliv úplnì, soustøedìna a roku 1950 zpøístupnìna v náchodském zámku. Kromì
stálé expozice byly poøádány opìt výstavy. Mìstskou obrazárnu pojalo muzeum, které se s urèitostí od roku 1963 nazývalo
Okresní vlastivìdné muzeum a galerie výtvarných umìní
v Náchodì a pùsobilo tak a do roku 1966, kdy byla Okresním
národním výborem v Náchodì zøízena samostatná Okresní galerie výtvarného umìní v Náchodì, aby ve jménì nových úkolù
a poadavkù svou specializovanou èinností ji na profesionálním základì plynule pokraèovala v cestì, na kterou v Náchodì
nastoupila roku 1902 Uèitelská jednota Komenský svou První
èeskou výstavou pro umìleckou výchovu.
Galerie, nástupkynì Mìstské obrazárny, vznikla 1. ledna 1966
jako souèást sítì regionálních galerií s celostátní pùsobností.
Zakládací listinou jí byl stanoven výstavní a sbírkotvorný program orientovaný na èeské umìní se zvlátním zøetelem k tvorbì
prostoru Náchodska, Broumovska a Trutnovska. Kromì toho
získala specializaci na ruské malíøství 19. a 20. století, která ji
odliila od ostatních. Galerie byla situována do horního patra
zámku a její øeditelkou byla jmenována promovaná historièka
Hana Kadeøávková, která dala novì vzniklému specializovanému kulturnímu subjektu koncepci. Vybrala a soustøedila sbírkový fond. Stanovila sbírkotvornou koncepci a zásady odborné

péèe o sbírky. Vymezila výstavní a vzdìlávací èinnost. Usilovala
o získání nových výstavních prostor. Poèátky vak byly tìké,
zaèínala doslova z nièeho, s rozpoètem neuvìøitelnì nicotným.
A tak byly její monosti velmi omezené a v provozních i organizaèních vìcech zùstala odkázána na pomoc Náchodského kulturního støediska. Výstavní èinnost byl skromná, ale ji roku
1967 se uskuteènila výstava ruské kresby z majetku Národní
galerie v Praze, a v roce 1968 byla instalována první stálá expozice ruského malíøství.
V roce 1972 galerie pøila z dùvodu dlouhodobé opravy zámeckého areálu o vechny své výstavní prostory a tého roku
odela ze zdravotních dùvodù Hana Kadeøávková.
Odchodem øeditelky a ztrátou monosti vystavovat skonèila
první etapa existence okresní galerie.
Roku 1972 nastoupil do èela okresní galerie sochaø Jindøich
Roubíèek. Úkoly, které pøed ním stály a které neodkladnì øeil,
zahájily novou kapitolu dìjin organizace.
Rozvinul výstavní èinnost; organizoval a spolupoøádal výstavy kde se dalo v Náchodì, okolních mìstech i v trutnovském
okresu a Polsku.
Ji v øíjnu 1978 ukonèil za pomoci stavitele Zdeòka Jirky
adaptaci bývalé redakèní místnosti Nového èasu na námìstí
v domì è. p. 68 pro výstavní síò. V této tzv. Malé výstavní síni
pak a do jejího zániku v lednu 2002 probìhly stovky zajímavých výmìnných výstav. Síò vak svou kapacitou zdaleka nedostaèovala, proto po intenzívním
hledání podle starího konceptu získal roku 1979 zchátralou
zámeckou jízdárnu a do roku
1983 ji dle návrhu ing. arch.
Josefa Wagnera opìt spolu se
Zdeòkem Jirkou adaptoval pro
potøeby galerie.
V novém sídle ji mohly být
rozvinuty vechny hlavní úkoly galerie: tvorba sbírek (pøedevím kolekce ruského malíøství)
a výstavní èinnost (stálá expozice ruského malíøství i výmìnné výstavy èeského i zahranièního umìní). Dlouhodobá spolupráce s výtvarníky regionu vyústila roku 1984 v 1. roèník dodnes ijícího Náchodského
výtvarného podzimu. Samozøejmostí se staly pøednákové, koncertní, divadelní a dalí kulturní programy. Zprovoznìním a vyuíváním jízdárny skonèila léta provizorií a nutných improvizací. Do povìdomí veøejnosti se zapsal nový a silný kulturní subjekt. Ve stabilizované organizaci byly vytvoøeny po vech
stránkách vhodné podmínky pro práci v nastupujících dynamických èasech.
1. ledna 1991, z podnìtu Rady galerií Èeské republiky, které je galerie od roku 1990 èlenem, pøevzalo zøizovatelskou
funkci vech veøejných sbírkotvorných galerií Ministerstvo kultury ÈR. Dosud okresní galerie od tohoto data pøijala název
Státní galerie výtvarného umìní v Náchodì.
V roce 1992 se Jindøich Roubíèek z vlastního rozhodnutí
vzdal øeditelské funkce. 1. 8. tého roku byl povìøen vedením
instituce Jan Kapusta, který jako kulturnì výchovný pracovník,
správce depozitáøe a kurátor pùsobil v galerii od èervna roku
1980. 1994 byl pak jmenoval jejím øeditelem.
90. léta byla pro galerii v nových spoleèensko ekonomických
podmínkách dobou sloitou, plnou nutných zmìn ve zpùsobu

9
vekeré odborné práce, s novými nároky na výstavnictví, zabezpeèení budov, exponátù, sbírek, uloení sbírkových pøedmìtù a péèe o nì. Byla ale také èasem ekonomické bídy. Prudce se
mìnící spoleènost si vyádala i nový pøístup muzeí a galerií
k veøejnosti, proto bylo tøeba zavést i nové zpùsoby výchovnì
vzdìlávací práce.
Výstavní program si nadále uchoval svou strukturu. Dolo
vak ke zmìnì ve vyuívání výstavních prostor galerie. Pravidelnými se staly velké autorské retrospektivní výstavy pilíøù
èeského i regionálního pováleèného umìní.
S nároèným výstavním programem souvisí novì
pojímaná odborná a edièní práce, kterou osudovì ovlivnila nezitná pøízeò dnes ji neexistující firmy IMP Leas, a. s., generálního sponzora
galerie v letech 1993 a 1997.
S dostupností výstav pro hendikepované souvisela úprava výstavních prostor vèetnì sociálního zaøízení pro bezbariérový pøístup. Poté,
co v prùbìhu 90. let a po roce 2000 byla budova opatøena vemi bezpeènostními systémy, modernì øeeným osvìtlením výstavních prostor,
zaøízením automaticky monitorujícím klimatické podmínky výstavních sálù a nových depozitáøù, vykazuje ochrana sbírkových i vystavovaných pøedmìtù pièkové parametry a výstavní
síò náchodské galerie patøí k nejlépe vybaveným a nejpùsobivìjím v Èeské republice.
Od roku 1998 zamìstnanci galerie povìøení prací s mládeí
a s veøejností jako jedni z prvních absolvovali studijní programy nadace Open Society Fund a realizují dnes moderní a úèinné zpùsoby vzdìlávání cílových skupin na bázi výstavního programu galerie. Své výstavní aktivity galerie doplòuje pièkovými produkcemi rùzných hudebních ánrù. Kromì toho od poloviny
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90. let v jízdárnì koncertovaly mnohokrát dìtské a mládenické sbory a soubory.
Od 1. èervence 2001 v souvislosti s územnì správní reformou pøely galerie i bývalá okresní muzea pod kraje a galerie
státní se stala Galerií výtvarného umìní v Náchodì. Krajský úøad
Královéhradeckého kraje prakticky okamitì pochopil úkoly
a potøeby své nové organizace a ekonomické podmínky, na kterých je závislé plnìní pøedevím hlavních úkolù, zlepil. Po dlouhé dobì mohly být realizovány nákupy umìleckých dìl. Hned od
roku 2001, také díky získaným grantùm MK
ÈR, zaèaly probíhat rozsáhlé a nároèné programy restaurování sbírkových pøedmìtù èeské,
ruské, italské, francouzské a nìmecké provenience.
Od roku 2000 pøispívá na èinnost galerie
Mìstský úøad v Náchodì a prostøednictvím grantù také Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda.
Za ètyøicet let své existence Galerie výtvarného umìní v Náchodì, pøièinìním vech, kdo
se o ni starali a v ní pùsobili, vstoupila do povìdomí náchodských obèanù i ctitelù umìní v celé
Èeské republice. Rozvinula se v moderní zaøízení progresivního stylu práce. Jako kulturní
zaøízení, kterým se kadé mìsto nemùe pochlubit, nabízí atraktivní sluby domácím i zahranièním zákazníkùm.
Avak v pøevratné dobì, ve stále se mìnících podmínkách,
musí nadále hledat nové zpùsoby práce a pøedevím cestu
k veøejnosti, která v posledních dvou desetiletích tak radikálnì
promìnila své zájmy. Intenzívnì se musí pøibliovat návtìvníkùm, kteøí její existenci a práci opodstatòují. Tím zpùsobem
hledá cestu ke své budoucnosti.
Jan Kapusta
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Neumíte s poèítaèem?
Zmìòte to!
Kadý, kdo má zájem osvojit si základy práce s poèítaèem, se mùe pøihlásit
do kurzù, které poøádá ministerstvo informatiky ÈR pouze za symbolických 100
Kè za kurz. Kurzy spadají do projektu
Národního programu poèítaèové gramotnosti, který zahrnuje ètyøi dvouhodinové navzájem na sebe navazující poèítaèové kurzy. Výuka je pøizpùsobena úplným zaèáteèníkùm, jejich zkuenosti
s poèítaèem jsou minimální nebo ádné.
Díky zkueným lektorùm tak mají monost osvojit si základní poèítaèové pojmy,
nauèit se pracovat s textovým editorem,
objevit výhody vyhledávání informací na

internetu a odeslat svùj první e-mail. Absolvování vech nebo jen nìkterých kurzù záleí na individuálních znalostech
a rozhodnutí kadého z úèastníkù.
Pro kadého úèastníka jsou pøipraveny i výukové materiály (kníky a CD).
Registrovat se mùete na bezplatné lince
800 800 028 (popá, 817 h.), kde souèasnì získáte dalí informace o kurzech.
Kurzy probíhají ve spoleènosti UNIVEL,
Pod Montací 701 (nad pivovarem), Náchod.
http://nppg.computerhelp.cz

VZDÌLÁNÍ  nová ance pro eny
vracející se na trh práce
Vzdìlávací centrum IdeaHELP amberk zahájilo 1. února 2006 realizaci projektu VZDÌLÁNÍ  nová ance pro eny
vracející se na trh práce, který je realizován v rámci operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù  opatøení 2. 2. Podpora rovných pøíleitostí en a muù na
trhu práce. Tento projekt je zamìøen na
vzdìlávání en v oblasti ovládání osobního poèítaèe a zlepení motivaèních a komunikaèních schopností úèastnic smìrem
k získání zamìstnání nebo sebezamìstnání.
IdeaHELP realizuje tento projekt
v okresech Pardubice, Chrudim, Ústí nad
Orlicí, Svitavy, Náchod a Rychnov nad
Knìnou. Cílovými skupinami, pro které
je tento projekt urèen, jsou maminky na
mateøské dovolené, eny dlouhodobì nezamìstnané a eny ve vìku nad 50 let.
Tento projekt nabídne za dobu dvouletého trvání zvýení kvalifikace celkem 320
úèastnicím z výe uvedených regionù.
Cílem projektu je zvýení konkurenceschopnosti en na trhu práce, které se
dlouhodobou absencí, zpùsobenou péèí
o dítì nebo dlouhodobou nezamìstnaností, ocitly ve znevýhodnìné pozici.
Koneèným cílem je návrat této cílové
skupiny na trh práce. Pro úèastnice projektu jsou pøipraveny motivaèní kurzy
a následná rekvalifikace zamìøená na výuku v oblasti informaèních technologií,
která je zakonèena testováním podle mezinárodního standardu ECDL.
Po ukonèení vzdìlávací èásti následuje podpora pracovním konzultantem, jejím koneèným cílem je zamìstnání úèastníkù projektu. Pro maminky na mateøské dovolené je bìhem kolení zabezpeèeno hlídání dìtí vèetnì zajitìní denního programu. Vzhledem k tomu, e

projekt je financován Evropským sociálním fondem, je úèast v aktivitách projektu
bezplatná a zájemkynì se mohou pøihlásit na telefonních èíslech 602 359 571,
605 359 570, 465 676 765 nebo na
e-mailové adrese help@ideahelp.cz.
Nezastupitelnou úlohu mají v projektu
nai partneøi. Bez nich by nebyly moné
nìkteré aktivity, ke kterým jsme se v rámci realizace zavázali. Také partneøi projektu, pøípadnì úøady práce, mohou zájemkyním podat informace o aktivitách
projektu.
Tento projekt je v plné výi financován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky.

ádosti o granty
do 10. záøí!

Pøipomínáme, e se blíí termín pro
podání ádostí o nadaèní pøíspìvek (grant)
v oblasti kultury a sportu rok 2006
(II. kolo). ádosti nezapomeòte podat nejpozdìji do 10. 9. 2006!
Nadaèní pøíspìvek (grant) je urèen pro
fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu se týká pouze mìsta Náchoda, oblast
kultury mùe mít i regionální pùsobnost.
Formuláø ádosti vèetnì zásad o poskytování nadaèních pøíspìvkù obdríte na
kontaktní adrese nebo na internetových
stránkách mìsta Náchoda
 www.mestonachod.cz.
Kontaktní adresa:
Mìstský úøad Náchod
Odbor kolství, kultury a sportu
Masarykovo námìstí 40
547 01 Náchod
tel.: 491 405 196

Hurá do koly
 bezpeènì a vesele
Na zaèátek nového kolního roku pøipravují Hitrádia akci na podporu bezpeènosti kolákù. Zároveò hodnotnými dárky zpøíjemní první kolní den
celkem 25 tisícùm prvòáèkù po celé
Èeské republice.
Upozornit øidièe na zaèátek kolního
roku, zvýit tak bezpeènost kolákù pøi
cestì do koly a zpøíjemnit prvòáèkùm
jejich první kolní den je cílem akce Hurá
do koly, kterou ve svém vysílání a formou off-air aktivit bude realizovat 7 Hitrádií, praské Fajn Rádio a Rádio Krokodýl.
Dlouho jsme pøemýleli, jak pøispìt
ke sníení nehodovosti v prvních dnech
kolního roku, kdy jsou nae dìti jetì
plné prázdninového elánu, nevìnují dostateènou pozornost silniènímu provozu a stávají se tak zbyteènými obìmi
dopravního nehod. Ve spolupráci s Èeskou pojiovnou jsme proto pøipravili
akci Hurá do koly, která øidièe upozoròuje na zaèátek nového kolního roku
a nebezpeèí, které s tím souvisí, øíká
k celé akci promo manaerka Rádia
Metuje Lenka Fáborská.
Vybraná regionální rádia budou poslední srpnový a první záøijový týden ve
svém programu upozoròovat øidièe na zaèátek kolního roku a vyzývat je k vìtí
ostraitosti za volantem. Výzvy k øidièùm
ve vysílání budou od 5. 9. do 8. 9. podporovat ve vybraných lokalitách radiohlídky stanic. Ve spolupráci s obecní policií
budou pomáhat dìtem pøecházet pøes nebezpeèné dopravní pøechody èi køiovatky, které musí na své cestì do koly pøekonávat.
Zároveò jsme pro 25 tisíc prvòáèkù
v republice pøipravili uiteèné dárky,
které jim zpøíjemní celý kolní rok
a budou kadodenním pomocníkem k jejich pøípravì do koly, dodává Lenka
Fáborská. Pro dìti z vybraných základních kol tak první kolní den bude èekat na lavici batùek se svaèinovým boxem, òùrkou na krk, odrazkou ve tvaru autíèka, rozvrhem hodin a omalovánkami s bezpeènostní tématikou.
Celou akci ve svém vysílání podpoøí
tyto regionální rozhlasové stanice: Hitrádio Crystal, Hitrádio Faktor, Hitrádio FM
Plus, Hitrádio Labe FM, Rádio Metuje,
Hitrádio Orion, Hitrádio Vysoèina, Rádio
Krokodýl a Fajn Rádio. Na akci se podílí
rovnì oddìlení Speciálních operací rozhlasového media zastupitelství Media
Marketing Services (MMS). Partnerem
akce Hurá do koly je Èeská pojiovna.
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Dobrovolnictví
absolventù
Obèanské poradenské støedisko nabízí
monost zapojení se do projektu Dobrovolnictví absolventù. Projekt je urèen
nezamìstnaným absolventùm støedních
a vysokých kol, studentùm posledních
roèníkù støedních a vysokých kol.
Dobrovolníci si mohou vyzkouet práci
s dìtmi, zdravotnì handicapovanými, seniory, sociálnì slabými, èinnost v knihovnách, ve støediscích volného èasu, speciálních kolách, úøadech.
Dobrovolníci získají osvìdèení a hodnocení své èinnosti, uhrazení vzdìlávacího kurzu a v pøípadì dojídìní proplácení cestovného.
Dalí informace poskytneme na tel.:
491 421 723, 736 472 678 (pracovitì
v Náchodì) nebo 498 500 346, 736 472
676 (Hradec Králové), e-mail: dik@ops.cz.

Náchod a 21. srpen
TV Wroclaw v den výroèí 21. srpna
1968 natáèela v Náchodì reportá o pøíjezdu polských vojsk do Èeské republiky.
Hlavním tématem byl souèasný pohled na
celou událost oèima pamìtníkù. Své vzpomínky na srpnové události na mikrofon
pøed kamerou pøedal Frantiek Molík,
Pavel Nývlt a pøedevím Jaromír Prax,
budovatel barikády u tehdejího ÈSAD,
který byl za tuto stavbu pozdìji odsouzen.
Frantiek Molík

Chlapci a dìvèata
chcete sportovat?

Basketbalový oddíl TJ SP stavební
Náchod, Praská 931 zahajuje od 4. 9.
2006 doplòovací nábory dìtí ve vìku od
7 do 17 let. Více informací na tel. 602
412 052 Milan Suchánek (pøedseda oddílu) nebo 775 155 539 Vladimír Trojan
(trenér mládee).

Klub SUN Náchod,
dìtský klub Hopsáèek
Vás zve na týden otevøených dveøí.
Pøijít a podívat se mùe opravdu kadý, koho zajímá, co ve je moné zaít v naem
klubu a jak to u nás vlastnì vypadá.
Kadý den od pondìlí do ètvrtka, vdy od 9.30 do 11.30 a od 16.00 do 19.00 hod.
K dispozici Vám budou propagaèní materiály, pøehled plánovaných akcí, projdete si
celé prostory a rádi Vám zodpovíme Vae dotazy. V naem klubu mùe svùj volný èas
trávit opravdu kadý, bez rozdílu vìku.
A na co se mùete tìit v novém kolním roce pravidelnì kadý týden?
Dopoledne ji tradiènì a beze zmìny je to cvièení pro nejmení:
Pondìlí
9.3011.30
Posezeníèko
15 Kè
Setkání maminek s dìtmi na MD bez rozdílu vìku
(besedy, ochutnávky, støíhání dìtí, apod.)
Úterý
9.3011.30
Hopsáèek II.
20 Kè
Cvièení dìtí a maminek na MD  23 roky
Rytmické cvièení, øíkanky, písnièky,.. Tvoøení,
Støeda
9.3011.30
Posezeníèko
15 Kè
Setkání maminek s dìtmi na MD bez rozdílu vìku
(besedy, ochutnávky, støíhání dìtí, apod.)
Ètvrtek
9.3011.30
Hopsáèek I.
20 Kè
Cvièení dìtí a maminek na MD  12 roky
Rytmické cvièení, øíkanky, písnièky,
Odpoledne pro pøedkoláky a malé koláky:
Pondìlí
16.0018.00 Sporáèek
20 Kè
Dovádìní v tìlocviènì pro dìti od 4 do 6 let
Úterý
16.0017.00 Maoretky
20 Kè
Pro dìti od 6 do 10 let
17.0018.00 Bøiní tance pro malé koláky
20 Kè
Výkuka pro dìti od 7do 10 let
18.0019.00 Bøiní tance pro koláky
20 Kè
Výkuka pro dìti od 11 do 15 let
Støeda
17.0019.00 Odpolední posezeníèko
20 Kè
Pro rodièe s dìti od 0 do 7 let
17.3018.30 Hopsáèek III.
20 Kè
Program pro dìti od 4 do 7 let, øíkanky, tvoøení apod.
Programu mohou vyuít té dìti z odpoledního
posezeníèka  bezplatnì.
18.3019.30 Aerobic
20 Kè
cvièení pro dìti od 10 do 15 let
Ètvrtek
16.0018.00 ikovné ruèièky s Ilonou
30 Kè
Tvoøení a hraní pro pøedkoláky od 3 do 6 let
18.0019.00 Aerobik pro malé koláky
20 Kè
Aerobik pro dìti od 6 do 10 let
Veèer pro vechny, hlavnì pro dospìlé:
Pondìlí
18.0019.30 Gravidjóga
40 Kè
19.3021.00 Jóga
40 Kè
Úterý
19.0020.00 Bøiní tance
35 Kè
Støeda
19.0020.00 Kalenetika
20 Kè
Ètvrtek
19.0020.30 Aerobik
25 Kè
Monost zakoupení pernamentek na 10 lekcí za zvýhodnìnou cenu.
Pøipravujeme: Dle zájmu se mùete kadý týden tìit na:
Flétnièka pro nejmení (pro dìti ve vìku od 4 let)
Angliètina pro nejmení
(Zaèáteèník a pokroèilí  pøedkolák od 4 do 6 let)
Rokenrol pro malé koláky (pro dìti od 6 do 10 let)
Jakékoli dotazy volejte na mobil: +420 608 970 406  Simona Hlavatá, pøihláky
telefonicky nejsou nutné.
http://www.hopsacek.ttnet.cz/index.htm
Tìíme se na Vás v naem klubu v Náchodì, sídlitì u nemocnice, výmìník tepla,
ulice Zelená 157, (objekt je viditelnì oznaèen).
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Z historie skautingu støediska Náchod
Po zaloení skautingu v Èechách A. B. Svojsíkem se rozíøil
zájem o skautování i na meních mìstech. Z rùzných dokumentù o skautingu v naem mìstì si lze zmapovat situaci od roku
1916.
Pøesné datum zaloení (registrace) není známo.
Kolem Antonína Hanue a Aloise Hlaváèka se v roce 1916
shromaïují chlapci, kteøí by rádi skautovali. Zaèínalo se na
divoko, se zápalem o pøírodu, s indiánskými zkazkami, s plíením vysokou trávou, se stopaøením a s veèery v záøi táborových ohòù.
Díky pochopení Hanuových se chlapci scházejí u nich nad
pekárnou za pecí  ve vlastní klubovnièce, kam se lezlo po
ètyøech. Po nedìlích poøádají vycházky do lesa, sbírají borùvky,
ostruiny apod., aby byly nìjaké peníze pro zaèátek. Jen nevìdìli, jak se pøihlásit a zaèít.
To vak dlouho netrvalo. Do Náchoda pøiel z Prahy bankovní úøedník Václav Melichar. Dozvìdìl se, e zde je skupina
hochù kolem Hanue a Hlaváèka a pøed jarem 1917 si je vechny povolal do jedné tøídy v reálce, kde jim vypravoval o zásadách skautingu, jeho významu a tím dal jejich skautování správnou
cestu. Nechal tuto skupinu registrovat jako spolek. Tím byl oficiálnì zaloen skauting v Náchodì. Melichar kolem sebe shromádil hochy, pøedevím studenty, chodil s nimi do pøírody, uèil
je táboøit, spát pod stany a umìt se o sebe postarat. 28. 10.
1919 vyli poprvé v krojích do prùvodu.
Druhá skupina se vytvoøila kolem dìlníka z Bartoòovy pøádelny Ludvíka Dvoøáèka. Mìl malou spoøádanou rodinu, jeho
radostí byl les, kde trávil kadou volnou chvíli. Vidìl, jak kluci
na novém Svìtì, na Plhovì a jinde na okraji mìsta vyplòují
svùj èas rvaèkami a rùzným darebáctvím, a zaèal je proto brát
s sebou do lesa. V nedìli na celý den. Staral se o nì, vaøil jim,

uèil je hrám, vypravoval i peèoval o jejich èistotu. Kluci se
k nìmu hrnuli, chovali se k nìmu kamarádsky a øíkali mu
Ludvo  dospìlí táta Dvoøáèekù. Kdy se Ludva dozvìdìl
o skautech, zalíbilo se mu to a snail se je napodobit. Poøídil
i klukùm zelené koile. Skautovali bez registrace???
Jednoho dne se Melichar seel s Dvoøáèkem a usnesli se, e
své skupiny spojí. V té dobì mìl syn øeditele gymnazia Jan
Sokol ji tábor hradeckých skautù na Sesutých bøezích u Týnitì nad Orlicí a mohl se tedy stát skautským instruktorem. Obì
skupiny se sely ve staré restauraci sokolovny. Improvizovanou pøednáku mìl ji instruktor Sokol. Tady se vytvoøily dva
skautské oddíly, jejich vedení pøevzali nejstarí Melicharovi
chlapci. Sokol vytvoøil tøetí oddíl, Dvoøáèek si ponechal nejmladí
kluky (vlèata). Tak vlastnì vznikla v Náchodì skautská organizace v èele se sborovým (støediskovým) vùdcem Melicharem.
To bylo asi v roce 1919.
Podle materiálù Zpravodaje a Johna.
Jirka
Táta Dvoøáèek v roce
1957  po nìm je
pojmenovámo
náchodské skautské
støedisko
34. oddíl
katolických
skautù
z 11. 6. 1936.
V civilu na
levé stranì
zakládající
èlen oddílu
prof. Josef
Zítko, na
pravé stranì
v civilu
vedoucí
oddílu Josef
Blahník

3. oddíl
skautù
a 3. smeèky
vlèat v roce
1990
Slavnostní
otevøení
ji tøetí
na Hamrech
v roce 2000
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Nenechte si ujít!

Chceme dýchat èistí vzduch?

Letoní horké léto nenechalo nikoho
na pochybách, kolik energie je ukryto ve
sluneèním záøení. Na kadý ètvereèný
metr Náchoda dopadne za rok prùmìrnì
1100 kWh a na bìný dùm o ploe 100
m dopadne za rok 110 tisíc kWh energie, která zùstane povìtinou nevyuita,
aè uvnitø domu plynový kotel, elektrická
spirála nebo výmìník z teplárny ohøívá
teplou vodu v bojleru. Zvlátì v letních
mìsících se emise zneèiujících látek ze
spalování plynu a uhlí podílejí na vzniku
fotochemického smogu, který zpùsobuje
výrazné zhorování kvality ovzduí.
Mìsto Náchod proto nabízí monost
získání finanèní podpory pro instalaci solárních zaøízení, které umoòují vyuít
èisté a bezemisní sluneèní energie (a
15 tis. Kè). Kromì toho je programem pro
podporu ivotního prostøedí podporována
i výsadba ochranné zelenì za úèelem
sníení pranosti a hluènosti ve mìstì (a
5 tis. Kè).
Jinou kapitolou je podpora ekologické
výchovy dìtí i dospìlých, která umoòuje realizaci nejrùznìjích projektù, které
mají informaèní a vzdìlávací charakter
k ochranì ivotního prostøedí (a 10
tis. Kè).
V letoním roce bylo zatím podáno pìt
ádostí. Jedna byla vyøazena, protoe
nesplnila podmínky programu. Ostatním
bylo vyhovìno v plném rozsahu. Jednalo
se o podporu instalace jednoho solárního
zaøízení o výmìøe 4 m (které jen za letoní rok uetøilo cca 2000 kWh) a podporu tøí projektù ekologické výchovy ve
kolách (Týden pro Zemi, Miniarboretum,
Ekologická výchova v mateøské kole).
Pøipomínáme, e monost získat finanèní pøíspìvek je otevøená opravdu pro kadého  pro obèana, podnikatele, firmy,
koly i neziskové organizace. Dùleité je,
aby èinnost, která má být podpoøena, mìla
za cíl zlepení ivotního prostøedí na území
mìsta.

Mìsto Èervený Kostelec ve spolupráci s firmou Verner, a. s., poøádá:
KOSTELECKÝ DEN PRO OBNOVITELNÉ ENERGIE
Èervený Kostelec 8. záøí 2006, 10.0018.00 hod.
mìstské tritì, zasedací a výstavní síò mìstského úøadu, areál firmy Verner, a. s.

(finanèní pøíspìvky na ochranu
ivotního prostøedí)

Uzávìrka pøíjmu ádosti pro letoní
rok bude 21. 9. 2006. ádosti pøijímá
a konzultace poskytuje odbor ivotního
prostøedí.
R. Èesenek,
tel./fax 491 405 462,
e-mail: radomir.cesenek@mestonachod.cz
Podrobné znìní Programu pro podporu ivotního prostøedí je k dispozici
v informaèním centru mìstského úøadu,
na odboru ivotního prostøedí a na internetových stránkách mìsta
(www.mestonachod.cz).
Formuláøe ádostí je moné získat tamté.

Platit ménì za energie? Mít vìtí energetickou nezávislost?

Výstava & Pøednáky & Poradenství
& Pasivní domy & Den otevøených dveøí ve firmì VERNER, a. s.
Výstava výrobkù a zaøízení umoòujících vyuívat obnovitelné zdroje energie
bude zamìøena na praktické ukázky zaøízení v provozu. (Zpracování a vyuití
biomasy, termické a fotovoltaické solární
panely, tepelná èerpadla, vodní mikroturbína, vìtrná mikroelektrárna).
Pøednáky budou doplnìné individuálním poradenstvím s dùrazem na monosti úspor v rodinných domech a bytech.
K dispozici bude i øada informaèních materiálù. Souèástí akce bude výstava a poradenství k problematice výstavby pasivních domù s minimální spotøebou energie (pasivní dùm potøebuje pøiblinì
15 % energie na vytápìní ve srovnání
s bìnými domy).

Zároveò bude moné navtívit Den otevøených dveøí ve firmì VERNER, a. s.,
která je významným výrobcem zaøízení
pro vyuití biomasy. Program pøednáek
a dalí podrobné informace na
www.cervenykostelec.cz.
Vstup na výstavu a doprovodné akce
zdarma.
Projekt byl finanènì podpoøen v grantovém øízení Královéhradeckého kraje.

Mìstský úøad Náchod, odbor správy majetku a financování
Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod

OZNÁMENÍ O OÈKOVÁNÍ PSÙ
PROTI VZTEKLINÌ
Povinné oèkování psù proti vzteklinì dle § 4 zákona è. 166/1999 Sb.,
o veterinární péèi (veterinární zákon), ve znìní pozdìjích pøedpisù, se koná za
spolupráce Mìstského úøadu v Náchodì

s panem MVDr. Petrem BRANDEJSEM
lokalita
Náchod
St. Mìsto
Lipí
Jizbice
Dobroov

místo oèkování
den
Masarykovo nám.
sobota
u Havlù
u hospody
u Jednoty
u autobusové zastávky

9.
9.
9.
9.
9.

datum
9. 2006
9. 2006
9. 2006
9. 2006
9. 2006

hodina
8.009.00
9.309.45
10.0010.30
10.4511.00
11.1511.30

8.
9.
9.
9.
9.

datum
9. 2006
9. 2006
9. 2006
9. 2006
9. 2006

hodina
17.3018.00
13.3013.50
14.0014.45
15.0015.30
16.0016.15

s panem MVDr. Petrem FALTOU
lokalita
Braec
Bìloves
Babí
Pavliov
Malé Poøíèí

místo oèkování
u rybníèku
u Karlù
u imkù
u prodejny
u zastávky ÈD

den
pátek
sobota

Povinné oèkování je pro psy od 3 mìsícù vìku.
Pes musí být na vodítku a opatøen náhubkem.
Vezmìte s sebou oèkovací prùkaz psa.
Za oèkování se vybírá poplatek 100 Kè.
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Mistrovská utkání v kuelkáøské hale
SKK Primátor Náchod  záøí
SO
SO
NE
SO
SO
PÁ
PÁ
SO
NE
NE
PÁ
SO
SO

9. 9.
9. 9.
10. 9.
16. 9.
16. 9.
22. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
24. 9.
29. 9.
30. 9.
30. 9.

11.00
15.00
10.00
11.00
15.00
17.00
19.30
15.30
10.00
10.00
17.00
11.00
15.00

Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod E
Náchod D
Náchod B
Náchod
Náchod
Náchod C
Náchod
Náchod

Konstruktiva Praha
Moravská Slavia Brno
Rychnov n. Knì.
Jièín
Luhaèovice
Trutnov C
Svitavy
Jièín B
Duchcov
Zábøeh
Dvùr Králové n. Lab.
Zábøeh
Jihlava

I. liga eny
I. liga mui
I. liga dorostenci
I. liga eny
I. liga mui
Východoèeský pøebor sever
Východoèeský pøebor jih
III. liga mui sk. C
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
Východoèeská Divize
I. liga eny
I. liga mui

Kadý pátek vdy od 17 hodin se hrají støídavì mistrovská utkání Divize (Náchod
C), Krajského pøeboru skupiny A (Náchod E), a skupiny B (Náchod D). V dobì
uzávìrky tohoto vydání Náchodského zpravodaje nebyl jetì znám los tìchto soutìí.
Frantiek Majer st.

Pøihláky do 34. roèníku turnaje neregistrovaných v kuelkách

Pohár národù Danone

Ve dnech 1.3. 9. 2006 probìhne mezinárodní fotbalový turnaj ve francouzském Lyonu, který je svìtovým finále
Poháru národù Danone. Umoní setkání
týmù benjamínkù kvalifikovaných z pohárù v jednotlivých zemích.
Jedineènost projektu spoèívá v setkání
týmù dvanáctiletých fotbalistù, vybraných
v prùbìhu národních kvalifikací, na mezinárodním turnaji a dát jim pøíleitost
uplatnit svùj talent na akci schválené FIFA,
organizované ve stylu velkých mezinárodních soutìí. Dìtem tento projekt umoòuje vìøit v jejich sny, proít a sdílet nadení z mezinárodního sportovního setkání.
Poctu reprezentovat nai republiku si
vybojoval tým fotbalového okresního výbìru Náchod. Toto mustvo dvanáctiletých
hráèù po vedením trenérù Miroslava Rompotla a Pavla Fiera nejprve vyhrálo pøebor okresní výbìrù Královéhradeckého

Sportovní kuelkáøský klub Primátor Náchod sdìluje vem zájemcùm, e od zaèátku srpna zaèal evidovat pøihláky do 34. roèníku turnaje neregistrovaných o Pohár
generálního øeditele pivovaru Náchod.
Pøihlásit se mùete pøímo v klubovnì kuelkáøské haly v Tyrovì ulici, nejlépe
vak elektronickou potou na adresu: majer@cbox.cz.
Letoní roèník má pøedpokládaný zaèátek ji v polovinì øíjna. Novinkou je, e vítìz
turnaje postupuje do kvalifikace, kde se utká o postup na I. mistrovství ÈR neregistrovaných. Koneèný termín pøihláek je 30. záøí 2006. Upozoròujeme, e pro velký
zájem nebude na pozdní pøihláky brán zøetel. Proto neváhejte!!!
Za SKK Primátor Náchod Frantiek Majer st.  hlavní rozhodèí turnaje

Po vesokolském sletu

Náchodtí sokolové se vrátili spokojeni ze XIV. Vesokolského sletu v Praze. Spokojeni byli cvièenci i ti, kdo se zúèastnili jako diváci. Slet nám budou pøipomínat
fotografie a filmy krásných skladeb, které se vystøídaly na strahovském stadionu.
Nebylo to na velkém sletiti Masarykovì, ale ji po druhé se slet odehrál na stadionu,
který nese jméno sportovce Evena Roického, popraveného nacisty.
Novinkou sletu bylo jeho zahájení veèer l. èervence pro èleny Sokola v arénì Sazky. Po slavnostním nástupu praporù zazpíval stoèlenný pìvecký sbor státní hymnu.
Následoval zajímavý, pestrý a nároèný sportovní program. Na závìr veèera provìøilo
akustiku arény 17 tisíc návtìvníkù mohutným Nazdar. Druhý den proel Prahou
prùvod dvaceti tisíc èlenù Sokola, cvièencù z nejrùznìjích oblastí Èeské republiky
i ze zahranièí. Prùvodu se zúèastnili nejen èlenové naí Jiráskovy upy Podkrkonoské a náchodtí cvièenci pod krásnými prapory upy a náchodského Sokola, ale do
pochodu také hrála dechová harmonie náchodské ZU pod taktovkou pana uèitele
Jaroslava Vlèka.
Zahájení cvièebního programu na Strahovì se odehrálo netradiènì veèer 5. èervence za slavnostního osvìtlení. Odpolední program 6. èervence zahájili sokolové  ptáci
se svými sokolníky a hleditì nadenì uvítalo prezidenta republiky Václava Klause.
Následovala plejáda skladeb cvièencù vech vìkových kategorií od batolat s rodièi
a po nejstarí Vìrnou gardu. Polovinì úèinkujících nebylo více ne 26 let. Vechny
skladby byly odmìòovány zaslouenì nadeným potleskem, vynikající choreografie
i pøíznivé poèasí umocòovaly nevední záitek. Jak dosvìdèili náchodtí cvièenci, byl
slet velmi dobøe organizován.
Pohodové sletové dny jsou u vzpomínkou a nastává opìt vední, ale dùleitá
èinnost v sokolovnách. Pøáním vech sokolù je, aby se tìlocvièny zaplnily vemi cvièenci i novými èleny, kteøí chápou tìlocvik a sport jako prostøedek k utuení zdraví.
V. Zelená
Pozn. Slet nám pøipomínají fotografie, umístìné ve skøíòkách na Plhovì a na Praské ulici. Skøíòku na sokolovnì rozbili vandalové a její zasklení není jednoduchá
vìc.

kraje. Východní skupinu, do které bylo
poté zaøazeno a která se konala v Hluku
na Moravì, opìt vyhrálo a postoupilo do
praského finále. Tady ve finále porazili
OFS Beroun v penaltovém rozstøelu
2 : 1. Náchodtí na své vítìzné pouti ani
jednou neprohráli, pìtkrát remizovali
a osmkrát vyhráli. Soupeøùm dali 29 gólù
a do jejich sítì jich padlo 13. Tým odletìl
do Francie 31. 8. Náchoïáci chtìjí dùstojnì reprezentovat ÈR po sportovní stránce, ale zároveò slibují, e nás budou i spoleèensky reprezentovat na výbornou. Paf
Dìvèata,
líbí se Vám maoretky
a roztleskávaèky?
Chcete jimi také být?

MAORETKY NÁCHOD
poøádají dne 13. 9. 2006
v Z T. G. M. Náchod
(aula I. stupnì) v 16 hodin
KONKURZ!!!
Dìvèata ve vìku 515 let, máte
monost zapojit se mezi nás.
Neváhejte a pøijïte,
tìíme se na vás!
Informace na tel. 723 153 119
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BRUSLENÍ PRO VEØEJNOST v záøí 2006
VEØEJNÉ
DISKO
2. 9. sobota
1416
1719
3. 9. nedìle
1416

9. 9. sobota

1719
10. 9. nedìle
1416

16. 9. sobota
1416
1719
17. 9. nedìle
1416

23. 9. sobota
1416
1719
24. 9. nedìle
1416

30. 9. sobota
1416
1719
Monost zmìny sobotního veøejného bruslení z dùvodù konání
zápasù je vyhrazena.
Zmìny jsou zveøejòovány na internetu
http://www.sportnachod.wz.cz.
Telefonicky je moné ovìøit na zimním stadionu 491 426 021.
Ceník vstupného pro veøejnost platný pro sezónu 2006/2007:
Bruslení veøejnosti: dìti do 10ti let  15 Kè, ostatní  25 Kè,
doprovod  10 Kè.
Diskobruslení  35 Kè, bruslení kol  5 Kè za 1 dítì.
Brouení bruslí  25 Kè za 1 pár.

kola bruslení pro dospìlé

Jste ji dospìlí a máte zájem se nauèit bruslit èi zdokonalit svoji
techniku bruslení? Tak právì pro Vás je kola bruslení urèena!
Termín:
vdy v nedìli (1x v sobotu)
od 12.45 do 13.45 hod., celkem 8 lekcí
3., 10., 17. a 24. záøí 2006
8., 15., 21. (sobota) a 29. øíjna 2006
Cena:
500 Kè za celý kurz
úhrada kurzovného na první lekci
v pøípadì neúèasti na lekci se kurzovné nevrací
Trenérka:
Ludmila Kuldová ml.
Zamìøení:
1) ovládnutí základních bruslaøských dovedností
(spoleèné prvky pro vechny lední sporty)
2) nácvik krasobruslaøských elementù
3) krokové a spirálové variace na hudbu
Pøihláky:
jsou k dispozici pøímo na zimním stadionu
nebo ke staení na www.sportnachod.wz.cz
prosíme zaslat e-mailem
nebo odevzdat na zimním stadionu

Den záchrany
zdraví, ivota a majetku

Akce probìhla dne 20. 6. 2006 na Zimním stadionu v Náchodì.
Urèena byla ákùm základních kol, ale i zájemcùm z øad veøejnosti. Celkem se zúèastnilo cca 1600 ákù náchodských základních kol. Sportovní zaøízení mìsta Náchoda ve spolupráci
se slokami Integrovaného záchranného systému (IZS) pøipravila ivé ukázky akcí vedoucích k záchranì zdraví, ivota
a majetku. Akce byla financována z prostøedkù mìsta Náchoda, programu prevence kriminality. Zátitu nad akcí pøevzal
pan starosta ing. Oldøich Ètvrteèka a poslankynì Parlamentu
ÈR Mgr. Zdeòka Horníková.
Celkem bylo pøedvedeno est ukázek jednotlivými slokami
IZS: Policií ÈR, Hasièským záchranným sborem ÈR, Dobrovolnými hasièi mìsta Náchoda, Mìstskou policií Náchod, Místní skupinou ÈÈK è. 1 Náchod, Dopravní zdravotní slubou, s. r. o., Náchod. Na ukázkách se dále podílely firmy: Jiøí Novotný  hasicí
pøístroje, Jiøí Gross  ohòostroje, Dopravní znaèení Náchod, Dìtské dopravní høitì Náchod, Auto Branka Náchod. Sponzorsky
pøispìla firma Vydavatelství Helvich Hradec Králové, která vytiskla pro kadého úèastníka visaèku s èísly tísòových volání.

Plavecký bazén
Po

5.307.30
13.3015.00
15.0016.00
(15.0016.00 zdrav. kondièní cvièení ve vodì)
Odpoledne (v pondìlí)
není pro veøejnost k dispozici malý bazén.
Út
5.307.30
13.3015.00
17.0020.00
St
5.307.30
13.3015.00
Odpoledne (ve støedu)
není pro veøejnost k dispozici malý bazén.
Èt
5.307.30
13.3015.30
17.0020.00
Pá
5.307.30
13.3015.30
17.0020.00
Kadý lichý týden v pátek Veèerní plavání 20.0023.00
So
13.0018.00
Ne
13.0018.00
18.0021.00 (nudi plavání)
Sauny:
ENY
MUI
Po, St, So
zavøeno
zavøeno
Út, Èt, Pá
15.0020.00
15.0020.00
Ne
18.0021.00 (spoleèná sauna pøi nudi plavání)
Aquaaerobik: Po a Èt
20.0021.00

Pozvánka na III. roèník
Náchodské sportovní nedìle

Pro velký ohlas I. roèníku v roce 2004 a II. roèníku v roce
2005 pokraèujeme v tradici poøádání Náchodské sportovní nedìle.
Proto Vás zveme na ji III. roèník, který bude opìt pøehlídkou
tradièních i netradièních sportù a pohybových aktivit. V soutìních vystoupeních budou náchodské koly bojovat o sportovní
ceny.
V doprovodném programu vystoupí maoretky a roztleskávaèky, automobiloví veteráni, hudební skupina, parautisté, modeláøi
Pro úèastníky je pøipraveno i bohaté obèerstvení.
Vstup na akci zdarma. Prosíme majitele psù, aby je tentokráte
nechali doma. Na stadion je zvíøatùm vstup zakázán. Dìkujeme.
Termín konání:
nedìle 24. 9. 2006
Èas konání:
od 13.00 jízda veteránù mìstem
od 14.00 program na stadionu Hamra
Místo konání:
stadion Hamra, Náchod, Praská ul.
Organizátor:
Náchodský sport pro vechny
Obèanské sdruení
Hlavní poøadatelé:
Hana Kopecká
Ing. Jaroslava Justová

Divácky atraktivní ukázky dopravní nehody, zdolávání poáru, zadrení nebezpeèného pachatele, øízení køiovatky, zdolání
úniku nebezpeèné látky a výcviku sluebních psù mìly u divákù
velký ohlas. koly obdrely pro potøebu výuky pøíruèky pøedlékaøské první pomoci a s prázdnou neodeli ani soutìící áci,
kterým se jistì bude hodit pøíruèka první pomoci do kapsy. Úèastníci si odnáeli snad i pouèení, jak se chovat v krizových situacích a jak být nápomocni pøi záchranì zdraví, ivota a majetku.
A to bylo hlavním smyslem této akce.
Ing. J. Justová
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Za paní Ing. Marií Talafantovou, CSc.
S pohnutím jsme pøijali zprávu, e 10. 8. 2006 zesnula po
tìké nemoci øeditelka Kulturního a informaèního centra
v Náchodì a obìtavá spolupracovnice, paní ing. Marie Talafantová, CSc.
Tuto smutnou skuteènost jsem se dovìdìl bìhem své hospitalizace v nemocnici a v té chvíli jsem si promítal celou historii
naich vzájemných vztahù a spolupráce, která postupem let
pøerostla v dobré pøátelství. Proto mi dovolte tuto osobní vzpomínku:
Poznali jsme se s Marií vlastnì v dobì, kdy jsem jetì vedl
náchodskou galerii a ona byla pravidelnou návtìvnicí výstav,
koncertù a poøadù, které jsme poøádali. V té dobì jetì pùsobila na pracoviti Ès. akademie vìd v Novém Hrádku, kde také
dosáhla titulu kandidátky vìd. Po listopadu 1989
pøela do funkce vedoucí referátu kultury a kolství Mìstského úøadu v Náchodì.
Po zániku Náchodského kulturního støediska,
které bylo také organizátorem festivalu komorních
sdruení Camerata nova Náchod, nastala sloitá
situace s jeho dalím poøádáním. Hledalo se dlouho nìjaké øeení a nakonec jsem se obrátil k paní
ing. Talafantové o radu a pomoc. Bez dlouhého
váhání nalezla øeení vytvoøením obèanského sdruení. Pomohla vytvoøit nový organizaèní statut
a stanovy, zajistila jejich registraci a nakonec se ujala i funkce pøedsedkynì organizaèního výboru CNN.
Bylo to astné øeení, protoe hned od poèátku prokázala
úasné organizaèní schopnosti, dokázala zajistit i nezbytné finanèní prostøedky pro konání festivalu a vyuila i svých osobních kontaktù pro zajitìní atraktivních zahranièních i zámoøských souborù a tìles. Jedinì díky tomu mohla CNN plynule
navázat na pøedchozí roèníky bez pøeruení a navíc udrovat
vysokou umìleckou úroveò festivalu.
Mìla veliký dar umìní jednat s lidmi, a tak se daøilo rozprostøít koncerty postupnì do mìst sousedních okresù i do Polska.
Bohuel  letoní 36. roèník ji nemohla pro nemoc absolvovat a právì tehdy jsme si uvìdomili nejsilnìji, jak citelnì nám

Zemøel akademický malíø
Václav Alois rùtek

Èasto ho nazývali malíøem Èeského støedohoøí. Tuto líbeznou romantickou krajinu maloval velmi rád.
Pøesto srdcem zùstával zde v náchodském regionu. Kadoroènì jezdil ke svému bratru do Vernéøovic u Teplic n. M., zøídil si
tu malíøský ateliér a v okolí maloval. Kadé jaro znovu obdivoval
barevnou harmonii avnaté zelenì s èervenou hlínou, tak charakteristickou pro tuto krajinu. Proto na jeho
èastých výstavách v Èechách i v zahranièí byla
k vidìní jeho díla jak z litomìøického, tak náchodského regionu.
Narodil 17. 11. 1912 v Náchodì, ve známé mìanské rodinì, která mìla hluboké
koøeny. Jeho dìd Václav rùtek postavil
a otevøel v roce 1862 známou Vinárnu U Slovana. Jako radní se úspìnì zasazoval o postavení náchodského pivovaru a ve své vinárnì pìstoval èilý vlastenecký a kulturní ivot.
Po jeho smrti v roce 1899 pokraèovala
v tomto snaení jeho ena Aloisie. Zaloila Hudební ètvrtky
U Slovana, na kterých se scházeli a muzicírovali hudbymilovní
obèané a tím také ovlivnili i rùtkových syna Václava, který
posléze vystudoval skladbu u skladatele Vítìzslava Nováka, mal-

její pøítomnost a aktivita chybí. Vichni jsme doufali v její návrat. Vdy jetì poèátkem srpna jsem ji navtívil a v rozhovoru jsem s radostí zjioval, jak se na svùj návrat tìí. Bohuel
 osud rozhodl jinak. Øíká se, e kadý je nahraditelný. Snad
 ovem otázkou je jak a v jaké úrovni. Ale vzácný èlovìk je
nenahraditelný.
Mìsto Náchod ztrácí v ing. Marii Talafantové významnou
a vestrannou osobnost, její zásluhy jetì èekají na ocenìní.
Jindøich Roubíèek
Jetì na jaøe plná optimismu a plánù, tak jak bylo zvykem po
celý její ivot. Cestování, které sama nejen milovala, ale které
zprostøedkovávala ve své cestovní kanceláøi mnoha tuzemským
i zahranièním turistùm, bylo jednou z mnoha èinností této velmi aktivní Náchoïanky.
Vzdìlaná, jazykovì dobøe vybavená, se uplatnila jako vìdecká pracovnice ve výzkumném ústavu
zemìdìlském ÈSAV, po roce 1989 pùsobila na náchodské radnici ve funkci vedoucí odboru kolství
a kultury. Plnì se úèastnila náchodského kulturního ivota, byla èlenkou kulturní komise mìsta Náchoda, propagovala kulturu, pøírodní a umìlecké
památky regionu v Informaèním støedisku, které
zaloila, podílela se na spolupráci s anglickým druebním mìstem Warrington.
Narodila se po návratu svých rodièù z koncentraèních táborù, kteøí pøeili strané utrpení, znásobené bolestnou ztrátou mnoha rodinných pøíbuzných a malého syna Tomáe. Dcera Marie byla jejich posilou, jí vìnoval
tatínek ruènì psané vzpomínky na léta proitá v Terezínì,
Osvìtimi. Otcovy Vzpomínky pro mou dceru vydala v roce
1994. V roce 1992 byla vùdèí osobností pøi poøádání výstavy
k 50. výroèí deportace náchodských idù do Terezína, mnoho
rodinných památek a materiálù posléze pøedala do Regionálního muzea v Náchodì.
Marie Talafantová nám vem bude chybìt, její aktivita, její
kritiènost, její tvùrèí nápady, byla nejen v chùzi, ale i v ivotì
vdycky pøed námi kousek napøed.
Vìra Vlèková
bu u Aloise Kalvody a Vysokou kolu technickou  stavitelskou.
Jejich dcera Sida, provdaná Volfová, byla známou spisovatelkou,
sbìratelkou lidové slovesnosti, èinitelkou v enském hnutí a poslankyní za Národní stranu za Královéhradecký kraj. I spisovatel
Josef kvorecký na ni vzpomínal jako na svoji první pøísnou korektorku. Svého synovce, nadaného malíøe, si Sida Volfová vybrala jako ilustrátora své autobiografické knihy Mìsto pod horami. Pan rùtek byl od dìtství zaujat malováním. Pod vlivem
svého otce a dohledem babièky Aloisie vystudoval pøírodovìdu
na Karlovì univerzitì ukonèenou doktorátem a zároveò absolvoval profesuru kreslení na technice v Praze.
Po váleèném profesorském pùsobení v Praze
se pøestìhoval do Litomìøic, aby záhy opustil
pùvodní pedagogickou dráhu a vìnoval se nadále a s úspìchem jenom své výtvarné umìlecké dráze. Doil se 94 let v plné síle duevní i fyzické, do posledních dnù maloval a ivì
se zajímal o souèasné dìní. V letoním roce
se èasto vracel ke vzpomínkám na své dìtství
proité v Náchodì, na osobnosti, které vytváøely kolorit mìsta a k osudùm svých spoluákù a pøátel, které zde poznal.
Zemøel 19. 6. 2006, osiøel jeho ateliér plný obrazù i èerstvì
rozmalovaných. Naskytne-li se v Náchodì monost pro vystavení
kolekce výtvarných dìl akademického malíøe V. A. rùtka, náchodského rodáka, jeho rodina tento úkol ráda splní.
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Program

kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù
M 4. 9. zahajovací schùzka v 15.00 h.,
kadé pondìlí 15.3017.00, Celoroèní
kurz francouzského jazyka/MP, pro mírnì pokroèilé  neaprobovaným uèitelùm
francouzského jazyka a dalím zájemcùm.
Mgr. Ilona Horáková (Z Nové Mìsto
n. Met.), Z pro DVPP Náchod.
M 4. 9. zahajovací schùzka ve 14.30 h.,
kadé pondìlí 17.0018.30, Celoroèní
kurz francouzského jazyka/Z, pro úplné zaèáteèníky  neaprobovaným uèitelùm francouzského jazyka a dalím zájemcùm. Mgr. Ilona Horáková (Z Nové
Mìsto n. Met.), Z pro DVPP Náchod.
M 12. 9. kadé úterý 9.3011.00, Celoroèní kurz anglického jazyka/SP, pro
støednì pokroèilé  pedagogickým pracovníkùm vech typù kol a kolských zaøízení a dalím zájemcùm. PaedDr. Jana
Helikarová (Nové Mìsto n. Met.), Z pro
DVPP Náchod.
M 12. 9. kadé úterý 16.0017.30, Kurz
anglického jazyka pro zaèáteèníky, pe-

dagogickým pracovníkùm vech typù kol
a kolských zaøízení a dalím zájemcùm.
PaedDr. Jana Helikarová (Nové Mìsto
n. Met.), Z pro DVPP Náchod.
M 12. 9. kadé úterý 17.3019.00, Kurz
anglického jazyka pro mírnì pokroèilé,
pedagogickým pracovníkùm vech typù
kol a kolských zaøízení a dalím zájemcùm. PaedDr. Jana Helikarová (Nové
Mìsto n. Met.), Z pro DVPP Náchod.
M 12. 9. kadé úterý 15.3017.00, Celoroèní kurz nìmeckého jazyka/P, pro
pokroèilé  pedagogickým pracovníkùm
vech typù kol a kolských zaøízení
a dalím zájemcùm. Mgr. Ilona Horáková
(Z Nové Mìsto n. Met.), Z pro DVPP
Náchod.
M 14. 9. kadý ètvrtek 15.3017.00, Celoroèní kurz nìmeckého jazyka, dle úrovnì znalosti nejvìtího poètu pøihláených
(zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, støednì pokroèilí)  pedagogickým pracovníkùm
vech typù kol a kolských zaøízení
a dalím zájemcùm. Michal Dusílek (Z
Náchod), Z pro DVPP Náchod.
M 15. 9. pátek 9.3012.30, Aerobik pro
dìti  prvky cvièení aerobiku, které lze
uplatnit pøi práci s dìtmi, nové praktické
námìty zamìøené na nové sestavy cvikù, taneèky, cviky zvíøátek, øíkanky a hry
 urèeno uèitelkám M, vychovatelkám
D a dalím zájemcùm. Gabriela Bako-

Náchodtí fotografové
vystavují v polské Lodzi!

V roce 2005 se na Fotofestivalu v Moravské Tøebové poprvé
seli a seznámili zástupci fotoklubu z Náchoda a fotoklubu
z polské Lodze. Tímto vznikla zajímavá spolupráce, jejím výsledkem byla výstava Okregu Lodzkiego Zwiazku Polskich Fotografow Przyrody v infocentru na námìstí v Èeské Skalici
v dubnu letoního roku a dvì výstavy èlenù obèanského sdruení Fotoklub Náchod v Polské Lodzi v èervenci.
Zde se pøedstavilo hned devìt fotografù Fotoklubu Náchod:
Pavel Berák, Radmila Broková, Erika Buchalová, Jana Èíková, Jiøí Klíma, Martin Macek, Petr ulc, Matìj Tejchman a Roman Unger.
Nae volná fotografická tvorba byla v Lodzi pøijata velice
kladnì, myslím, e jsme byli jako tvùrèí fotografové pochopeni
a vìøíme, e tato nae výstava nebude u naich pøátel v Lodzi
tou poslední. Chtìl bych touto cestou podìkovat vem, pøedevím vystavujícím, èlenùm Fotoklubu Náchod
za úsilí, díky kterému
se tato nae prezentace v zahranièí stala úspìnou, podìkování patøí samozøejmì také
naim sponzorùm a partnerùm, bez kterých
by nae fotografie Lodz
nikdy nevidìla.
Za obèanské
sdruení Fotoklub
Náchod Petr ulc

vá-Petková (Hr. Králové), DDM Déèko Náchod.
M 23. 9. sobota 812, Pleteme z pedigového proutí  Podnos, pletení na desce, dolní uzavírka, opletek tøemi pruty,
tvarování ucha pletením, tøípárová zavírka, zhotovení jednoho výrobku  pedagogickým pracovníkùm vech typù kol
a kolských zaøízení a dalím zájemcùm
o øemeslnou tvorbu. Mgr. Eva Hájková
a Mgr. Jitka Poláková (Náchod), Z pro
DVPP Náchod.
M 27. 9. støeda 812 a 1317, Výtvarné
a floristické dílny  Magická Afrika, výtvarná dílna, Afrika jako námìt pro rùzné techniky a zpracování. Materiál  hlína, papír, drát, látka. Uèitelùm VV vech
typù a stupòù kol a dalím zájemcùm.
Mgr. Jana Matouová (ZU Náchod), Z
pro DVPP Náchod.
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
písemnì: kolské zaøízení pro dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù KHK,
pracovitì Náchod, Smiøických 1237,
547 01 Náchod
elektronickou potou:
stanislavova@cvkhk.cz, nachod@cvkhk.cz
prostøednictvím webových stránek:
www.cvkhk.cz
Více informací na telefonu: 491 422 416,
491 422 437.

Pøehled kulturních akcí
Regionálního muzea v záøí 2006

Jaroslav Cita  výbìr z díla
Do 6. 9. 2006 potrvá ve výstavní síni Regionálního muzea
v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice) výstava vìnovaná
tvorbì Jaroslava City, kterou muzeum poøádá u pøíleitosti
autorova významného ivotního jubilea. Otevírací doba: dennì
mimo nedìle a pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu 812 hod.
Fotografie 2006
Výstavu vítìzných fotografií okresního kola soutìe je mono zhlédnout ve výstavní síni muzea (roh Tyrovy a Zámecké ulice) v Náchodì. Vernisá probìhne v sobotu 9. 9. v 10
hodin, výstava potrvá do 30. 9. 2006. Otevøeno dennì mimo
nedìle a pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu 812 hod.
Náchodtí amatértí výtvarníci
Ve dnech 6. 9.1. 10. 2006 si mohou návtìvníci v pøednákovém salonku budovy muzea na Masarykovì nám., èp. 18
v Náchodì prohlédnout výstavu náchodských amatérských výtvarníkù (AMAG). Vernisá probìhne 5. 9. 2006 v 16 hodin.
Otevøeno je dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarích
doloitelných projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost.
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí 912; 1317 hod. Organizované výpravy lze
objednat na tel. èísle 491 433 722, pøíp. elektronicky na
adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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Stomatologická pohotovost záøí

2. a 3. 9.
9. a 10. 9.

16. a 17. 9.
23. 9.
24. 9.
28. 9.
30. 9. a 1. 10.

MUDr. Alois Vejmola
Náchod
MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poøíèí
MUDr. Alena Zdrailová
Náchod
MUDr. Jarmila Vokùrková st.
Èervený Kostelec
MUDr. Boena Rysnarová
Èervený Kostelec
MUDr. Boena Rysnarová
Èervený Kostelec
MUDr. Jarmila Vokùrková ml.
Èervený Kostelec

PROGRAM
z á ø í 2006

l Den otevøených dveøí 9. záøí 2006
Pøi pøíleitosti Dne evropské kultury máte
monost navtívit budovu Déèka, podívat
se na místa, která nejsou bìnì pøístupná a seznámit se s èinností organizace.
l Bazar dìtských odìvù a sportovních
potøeb 18.22. 9. 2006
Podzimní bazar dìtských odìvù dává
monost levnì obléci koláky a uplatnit
zachovalé obleèení po odrostlých dìtech.
Pøíjem zboí je (po telefonické dohodì)
v týdnu od 11.15. 9. a poté v úterý 19.
9. od 14 do 18 hodin, ve støedu a ètvrtek

Palackého 20
tel.: 491 424 524
Náchodská 548
tel.: 491 482 000
Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 421 548
Vìtrník 720
tel.: 491 462 331
ul. Man. Burdych. 325
tel.: 491 463 237
ul. Man. Burdych. 325
tel.: 491 463 237
Vìtrník 720
tel.: 491 462 331

20.21. 9. je prodej od 9 do 18 hodin,
v pátek 22. 9. od 15 hodin probìhne výdej neprodaného zboí.
l Krouky zaèínají v týdnu od 2. 10.
2006, pøihlásit se mùete ihned!!!
l Kurz PC gramotnosti pro maminky
na mateøské dovolené
 probìhne v mìsíci øíjnu
 kurz v rozsahu jednoho mìsíce
 získáni zákl. dovedností v ovládání PC
 základní znalosti angliètiny
 zlepené znalosti èetiny
pro formulaci ádosti o zamìstnání
 hlídání dìtí od 1,5 roku zajitìno
Kurz je zdarma. Na konci kurzu získá
uchazeè osvìdèení. Kapacita je omezena
na 8 míst, nutno se pøihlásit co nejdøíve.
David Líbal 775 223 293, 491 428 744.

Mìsto Kudowa Zdrój a Mìsto Náchod
Vás zvou u pøíleitosti 2. vyroèí podepsání partnerské smlouvy
mezi Kudowou Zdrój a Náchodem
na VEÈER V LÁZEÒSKÉM DIVADLE
 v sanatoriu Polonia Cesty k nezávislosti Polska a Èech
I. J. Paderewski

T. G. Masaryk

Pátek 1. záøí 2006 v 19 hodin
Program:  Písnì I. Paderewského
 zpìv: prof. M. Czechowska-Królicka, klavír: Katarzyna Kluszewska.
 PhDr. Václav Sádlo: ivot a dílo T. G. Masaryka
 Film: Dokument o T. G. Masarykovi
 Koncert MUSICA PER FIATI  komorní trio z Náchoda
 ved. Milan Poutník (skladby èeských autorù)
 Ma³gorzata Perkowska  Waszek (Jagiellonska univerzita)
 Politické kontakty I. J. Paderewského a T. G. Masaryka v l.19171920
 Bronis³aw Kamiñski: I. Paderewski  ivot a dílo
 Film: Dokument o I. Paderewském
Houslový recitál:
skladby I. J. Paderewskiego, E. Blocha, P. Sarasate, M. Borkowskiego
a H. Wienawskiego Patrycja Piekutowska  housle, Emilian Madey  klavír

Sobota 2. záøí 2006

3. cyklojízda po trase T. G. Masaryka
Start ve 13 hodin na Masarykovì námìstí v Náchodì
Trasa: Náchod  Hronov  ïárky  Strouné
Cíl: Skanzen ve Strouném v dobì folklorního festivalu: Cepowisko aneb kudowské doínky.K úèasti zveme vechny kolaøe. Pro uèastníky cyklojízdy je
zajitìno (zdarma) obèerstvení ve Skanzenu ve Strouném.

Pozor: Zmìna èasu startu! Ve starích programech je uvedeno v 9.00 hod!

Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v nedìli a svátek
vdy od 8.00 do 12.00 hodin.

Lékárenská
pohotovostní sluba
v obchodním domì Kaufland
dennì 720 hod., v nedìli 820 hod.

Klub SUN Náchod
dìtský klub Hopsáèek
zve vechny
na tradièní

BRAMBORIÁDU
KDY:
nedìle 24. 9. 2006 od 14 hodin
KDE:
na høiti Z T. G. Masaryka (za kolou)
Vstupné:
20 Kè/dítì, 5 Kè/doprovod
Program:
 Soutìe pro dìti, Malé taneèní vystoupení, Jízda na koni, Výcvik psa,
 Pobavení pro dospìlé
 Drobné obèerstvení  suenky, limo,
bramborky
 V pøípadì pøíznivého poèasí pøekvapení pro nejmení
Program je pøizpùsoben pøedkolním
dìtem, ale zasoutìit si mùe kadé
dítì rùzného vìku.

MÈR v triatlonu

V nedìli 20. srpna se v Karlových Varech konalo Mistrovství republiky v triatlonu a náchodská triatlonistka Vendula
Frintová vyhrála jak kategorii do 23 let,
tak i eny celkovì. My se pøipojujeme
s gratulací a v pøítím èísle Vám pøineseme
rozhovor s touto úspìnou sportovkyní.

záøí 2006
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Senior klub

Ètvrtek 5. 9. od 16.00 hod. Sdruení výtvarníkù AMAG
(Asociace malíøù a grafikù) pøi SG Klubu v Náchodì poøádá
výstavu obrazù v Regionálním muzeu na námìstí v Náchodì.
Vernisá v 16 hodin.
Ètvrtek 7. 9. od 14.00 hod. Americké skalnaté hory
 posezená u videa s Josefem Zavøelem
Úterý 12. 9. 7.00 hod. Tajný výlet
 odjezd v 7.00 hodin od Tepna Klubu
Ètvrtek 14. 9. od 14.00 hod. Bretaò  Saint Michele
 o své cestì bude vyprávìt a videem doplní Mgr. Dagmar
Brázdové
Ètvrtek 21. 9. od 14.00 hod. Yucatan, Belize, Guatemala
 Stezka Mayù  posezení u videa s Josefem Zavøelem
V mìsíci záøí sledujte vývìsky na níe uvedených místech,
budou vyvìeny informace a program na zájezd do Prahy
 Dny seniorù  v pátek dne 6. øíjna t. r. Pøihláky budou jako
obvykle v ICC na Kamenici.
Senior klub je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hodin a je urèen vem seniorùm a jejich pøátelùm.
K vyuití je zde denní tisk, knihovnièka, televize i monost
obèerstvení. V prostorách Senior Klubu je instalována stálá výstava obrazù regionálních malíøù a je moné ji zhlédnout dennì v dobì provozu klubu. Výstavka je po 23 týdnech obmìòována. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, v oknì Senior klubu v Hurdálkovì ulici, ve skøíòce na
Husovì námìstí a v Novinách Náchodska a Echu.

Sdruení zdravotnì postiených

Sdruení zdravotnì postiených Náchod zve vechny své èleny na pracovní èlenskou schùzi, která se uskuteèní ve ètvrtek
14. záøí 2006 od 13.30 hod. ve velkém sále restaurace VATIKÁN v Náchodì. Na programu: Zpráva o èinnosti, kulturní zpráva a diskuze s významnými hosty. Výbor se tìí na spoleèné
setkání a srdeènì zve nejen èleny, ale i pøípadné zájemce
o èlenství v naí organizaci. Pohotìní pro úèastníky zajitìno.

Zámek Nové Mìsto nad Metují

Pan Josef BartoòDobenín s chotí a Správa zámku v Novém
Mìstì nad Metují vás srdeènì zvou na:

Zámecké kulturní léto

Koncert za svitu louèí  GWALARN, který se bude konat v pátek
8. záøí 2006 ve 21 hodin na nádvoøí zámku v Novém Mìstì n.
M. V podání instrumentálnì-vokálního souboru zazní tradièní
bretonské skladby, které jsou inspirované keltskými legendami. Dobovou atmosféru navodí písnì, které budou zpívány
v bretontinì. Hudebníci vystupují v dobových kostýmech.
V prùbìhu koncertu se bude prodávat teplá medovina a cukrovinky. Koncert se uskuteèní u pøíleitosti Dnù evropského
dìdictví. Vstupné je 60 Kè.
Trhy umìleckým øemeslem, které se budou konat v sobotu
9. záøí 2006 od 9.30 do 17 hodin na nádvoøí zámku a pøed
zámkem. Po celou dobu trhù mùete nakoupit umìlecko-øemeslné výrobky ze døeva, kùe, kovu, keramiky, letìných kamenù, suených kvìtin, hedvábí a bavlny. Svá øemesla pøedvedou
krajkáøka, øezbáø, hrnèíø, kameník, dráteník a koíkáø. Naláká
vás vùnì èajù, koøení, medoviny a sueného ovoce. Malým
i velkým návtìvníkùm pøedvedou své umìní sokolníci, kteøí
vystoupí v areálu pøed zámkem.
Správa zámku, Husovo námìstí 1201, 549 01 Nové Mìsto nad
Metují, tel.: 491 470 159, fax: 491 470 418,
zamekkultura@statkybarton.cz

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova 806, 547 01 Náchod, tel. 491 426 223, mobil faráøe
737 475 945, faráø Zdenìk Kovalèík. Bohosluby v Husovì sboru  nedìle 9 hod. Úøední hodiny  pondìlí a støeda  v èervenci
a srpnu jen 912 hod. Kolumbárium pøístupné 817 hod. Dary
pro Diakonii Broumov se dávají do chodby fary pondìlísobota
 817 hod., prosíme ne v nedìli.
støeda 5. 7. Cyrila a Metodìje  bohosluba  9 hod.
ètvrtek 6. 7. M. Jana Husa  ekumenická bohosluba  9 hod.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw
Partyka 603 861 275, kaplani P. Mgr. Jindøich Tluka 731 402
210, P. Mgr. Mariusz Nowaczyk 731 405 501, http://
www.volny.cz/nfara, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Bohosluby: po. 7.00, út. 18.00, st. 16.00, èt. 7.00, pá. 18.00, so. 18.00,
ne. 7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavøince.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00
hod. a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém domovì Betanie (preòarova 1053). V týdnu je pravidelná bibl. hodina ve èt. v 17.00 h.

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Vít Vurst, tel.: 491 433 605, mobil:
777 010 128, e-mail: casdnachod@seznam.cz.
Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hod. studium Bible.

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, tel./fax: 491 427 332; mobil:
605 973 056. Kazatel Jiøí Hofman, vikáø: Mgr. R. Kotalík, kazatel senior: RNDr. P. Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz.
Bohosluby v ne v 9.30, biblické studium ve st. v 18.30 hodin.

Køesanská spoleènost Nový ivot

Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 491 423 300, http://
www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.

Hospic Aneky Èeské Vás srdeènì zve

na benefièní koncert
skupiny Spirituál Kvintet
v nedìli 10. záøí 2006 v 18.30 hod.
v Jiráskovì divadle v Hronovì
Vstupné: 150 Kè
zlevnìné 100 Kè  (dùchodci, dìti do 15 let, studenti, ZTP, ZTP/P)
Pøedprodej vstupenek: IC Hronov, Prodejna levného textilu v hospici, ICC Náchod

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v záøí 2006 v celém prostoru zámecké jízdárny výstavu:

Z lidových tradic

Fotografie Ludvíka Barana a Jitky Staòkové z let 19462004.
(8. 9.  5. 11. 2006)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

Náchodský zpravodaj
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  záøí 2006

Do knihovny, kam jinam
Zaèíná nový kolní rok. Ètvrtého záøí se po dvou mìsících znovu otevøou brány
kol a dìti radostnì nebo ménì radostnì vstoupí do vyí tøídy.
Dveøe knihovny nebyly zavøené ani o prázdninách, pøesto se i my chceme dìtem
(a nejen jim) pøipomenout. Léto je doba koupání, táborù, moøe, babièek, lesa Nìkoho kniha provází i tam, ale nìkdo se k nám vrátí a v záøí. Take dìti pøipomínáme:
v prvním patøe Mìstské knihovny v Náchodì se na vás bude opìt kadý vední den
usmívat od dvanácti do pìti (tedy 12.0017.00) nejen veliké luté sluníèko, ale i paní
knihovnice, které se u moc tìí, a se vrátíte z prázdnin.
Vy, loòtí prvòáèci, kteøí jste byli slavnostnì pasováni na ètenáøe a dostali prùkazky, mùete a do konce roku 2006 chodit do knihovny zdarma. Do té doby se z vìtiny
z vás jistì stanou dobøí ètenáøi a budete si chodit pùjèovat kníky dále.
Nejen na vás tu èekají nové kníky. Pro zaèínající ètenáøe je to napøíklad pùvabná
kníeèka Daniely Krolupperové Zuzanka a jeeèek nebo skoro straidelné Povídky
o upírech Ingrid Uebeové. Pro trochu starí kluky tu máme dva nové fotbalové pøíbìhy Frauke Nahrgangové ze série Modrolutí ïáblové. Mladé milovníky dávné historie
jistì potìí historické detektivky ze starovìkého Egypta nebo ze starého Øíma. Nová
kníka vyla také jedné z naich nejlepích autorek knih pro dìti, Ivì Procházkové.
Myi patøí do nebe je fantaskní pøíbìh o pøátelství myky upito a liáka Bìlobøicha,
který ovem zaèíná jejich smrtí.
Ty starí potìí napøíklad druhý z øady pøíbìhù sourozencù Cassonových od Hilary
McKayové Indigo a hvìzdy nebo nová kníka Jacqueline Wilsonové Divný dárek.
Z nauèné literatury mohu doporuèit úasnou kníku Opera nás baví od Jiøiny Markové a Anny Novotné. Má podtitul první kniha o opeøe pro dìti i rodièe a její souèástí
je i CD s áriemi z tøinácti oper. Øadu Dìsivých dìjin obohatil titul Romana Ferstla
Zapálení jezuité. Nadení majitelé digitálního fotoaparátu si jistì s chutí pøeètou kníku Vyfote si Petru aneb Máme doma Digitál. Kutily a kutilky potìí Bible papírových
inspirací od Elizabeth Moadové.
Mnoho dalích krásných, napínavých, fantastických a dobrodruných pøíbìhù vás
èeká v nových i starích kníkách. Tak jen pøijïte a zaènìte èíst.
V knihovnì si mùete také zahrát stolní nebo poèítaèové hry. Vyhledávat informace na internetu nebo v bohaté encyklopedické pøíruèce. Je tu dost místa i k napsání
úkolù, k nim tu jistì najdete i dostatek kniních pomocníkù.
Mgr. Ivana Votavová

Setkání rodákù
1. ledna 2006 obec Velké Poøíèí oslavila 15. výroèí samostatnosti. Lidé dodnes
vzpomínají na pøekrásný ohòostroj, který tuto pøíleitost pøipomnìl.
Velké Poøíèí i proto pøipravuje na sobotu 2. záøí 2006 I. setkání rodákù. Pøi této
pøíleitosti chceme pozvat vechny, kteøí mají s Velkým Poøíèím nìco spoleèného. A
u se zde narodili nebo chodili do koly, pøípadnì zde proili kus ivota.
Chystá se bohatý program. Na námìstí na podiu vystoupí rùzná hudební tìlesa,
jmenovat mùeme napøíklad folkovou skupinu Kantoøi, chybìt nebudou maoretky.
V prostoru u hasièské zbrojnice bude otevøen nový skatepark s ukázkou umìní
pièkových borcù, dále zde bude probíhat soutì v hasièském sportu, pøedstaví se
místní kynologové, své umìní ukáí i historiètí ermíøi. Za dobrého poèasí zde pøistanou i parautisté.
U kostela bude probíhat farní den se mí svatou, soutìemi pro dìti, kouzelníkem.
Vystoupí zde èlenové klubu vojenské historie, svou ukázku pøedvedou historiètí jezdci na koních.
V prostoru koly budou rodáci vzpomínat na døívìjí léta, chystá se výstavka fotografií spjatých s Velkým Poøíèím.
Na místním letiti budou pro zájemce pøipravena letadla na vyhlídkové lety, které
umoní lidem i pohled shora na dynamicky rozvíjející se Velké Poøíèí.
Po celý den bude pro úèastníky pøipraveno bohaté obèerstvení, dalí doprovodné
akce a hlavnì hodnì zábavy. Nudit se rozhodnì nebudou.
Zveme tedy vechny Poøíèáky a pøátele na sobotu 2. záøí 2006.
Pøípravný výbor setkání rodákù
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Rozkvetlý Náchod

Vae okna nebo balkony stále jetì zdobí kvìtináèe a truhlíky plné kvìtin? Pøipomínáme, e i letos máte do 15. záøí monost pøihlásit se do soutìe o nejhezèí rozkvetlé místo v Náchodì.

Balkony s kvìtinami v ulicích Dvoøákova, Na Pláni a Sokolská.

Celková úprava okolí rodinného domu v ulici K Táboøiti

Rozkvetlá okna v ulicích Zahradní a Lázeòská

Rodinné
domky plné
kvìtù v ulicích
V Zátií,
Svobody,
Na Koletovì,
Pod Homolkou, Sokolská,
K Táboøiti

Struèná rekapitulace pravidel soutìe:
Soutì je vyhláena v kategoriích okno, balkon, rodinný dùm, celková úprava a letos novì také kola èi kolka. Poøadatel si vyhrazuje monost
pøípadného udìlení zvlátní ceny.
Kadý, kdo se bude chtít zúèastnit soutìe, doruèí na Mìstský úøad Náchod, odbor ivotního prostøedí do 15. záøí 2006 jednu a dvì fotografie
s rozkvetlým místem.
Spoleènì s fotografií je nutné uvést èitelnì své jméno, adresu bydlitì, adresu místa, kde je moné kvìtinovou výzdobu zhlédnout a kategorii, ve
které se chcete zúèastnit.
Místo, kde se kvìtinová výzdoba nachází musí být v Náchodì.
Vyhodnocení soutìe provedou èlenové komise pro ivotní prostøedí v mìsíci øíjnu, pøièem vítìzové vech kategorií budou odmìnìni.
Poèasí pøes letní období kvìtinám spíe nepøálo, byly dlouhodobé vysoké teploty a sucho, ale pøesto se mnozí z vás dokázali o své kvìtiny náleitì
postarat. Pøi procházce mìstem je moné zhlédnout spousty krásných rozkvetlých míst. Pro inspiraci Vám pøedstavujeme nìkolik fotografií, které
ukazují, jak ozdobili svá okna, balkony nebo rodinné domy nìkteøí z obèanù Náchoda. Snaha o zkrálení prostøedí mùe být ocenìna. Vyzýváme
nejen majitelé vyfotografovaných míst, ale i ostatní obèany mìsta, kteøí mají pocit, e mají krásnou kvìtinovou výzdobu, aby se pøihlásili do
soutìe.

