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České dechové sexteto
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 140, 120, 100, 80 Kč
Předprodej od 1. 9. 2008

Středa
17. 9. 2008
v 19.00 hodin

Hana Hegerová
se skupinou Petra Maláska
Vstupné: 390, 370, 350, 330 Kč
Předprodej od 28. 7. 2008

Čtvrtek
18. 9. 2008
v 19.00 hodin

Osudové osmičky Lydie Baštecké
Literárně hudební večer
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 1. 9. 2008

Úterý
23. 9. 2008
v 19.00 hodin

M. Pagnol: Marius a Fanny
Městské divadlo Mladá Boleslav
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 200, 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 3. 9. 2008

Úterý
30. 9. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

P. Vanžura: Ulice bastardů
Ďyvadlo Neklid
Odložené představení ab. cyklu
– skupina „A“
Vstupné: 90, 70, 50, 30 Kč
Předprodej od 8. 9. 2008

Osudové osmičky Lydie Baštecké
Osudovými osmičkami jsou data 8. 8. i závěrečné číslo roku narození. Paní magistře dodatečně blahopřejeme k životnímu jubileu a čtenáře Zpravodaje zveme na literárně hudební večer ve čtvrtek 18. září 2008 od 19 hodin do malého sálu městského divadla v Náchodě.
Chceme v něm ocenit práci Mgr. Lydie Baštecké pro kulturu v našem městě, kterou od příchodu do Náchoda už patnáct let dělá, a poděkovat jí za mnohé, mj. také za zajišťování kontinuity těchto večerů, které trvají již od podzimu 1995.
Spolu s pracovníky archivu večer připravil a provází jím Aleš Fetters, hudební část večera na počest jubilantky zajišťuje skupina
6NACHODNÍKU.

Hana Hegerová
Hana Hegerová, vlastním jménem Carmen Farkašová-Čelková (* 20. října 1931 Bratislava, Slovensko) je naše přední zpěvačka a herečka, nekorunovaná královna československého šansonu. Zahraniční kritici ji nazývají Velkou dámou šansonu, Piaf z Prahy nebo také
Šansoniérkou se slovanskou duší. Prosadila se především jako zpěvačka šansonů, která nemá v zemích bývalého Československa žádnou
srovnatelnou konkurenci. Široké publikum i odbornou kritiku zaujala především schopností dramaticky interpretovat text. Velké uznání
sklidila i v cizině, hlavně v německo mluvících zemích. V roce 1967 vystoupila v pařížské Olympii a na Světové výstavě v Montrealu. V roce
2002 obdržela od prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy. Všechna její alba se s velkým úspěchem prodávají bez přestávky dodnes.
V roce 2006 vyšlo reprezentativní dvojalbum Všechno nejlepší – za nějž v roce 2007 převzala od vydavatelství Supraphon Music Multi-platinovou desku.

Marcel Pagnol: MARIUS A FANNY
Městské divadlo Mladá Boleslav, režie: Josef Kettner, hrají: Filip Tomsa, Ladislav Mrkvička j. h., Žaneta Filipková j. h, Ivana Nováčková,
Ota Jirák, Petr Bucháček, Hugo Saez j. h. a Pavel Nedvěd.
Lyrická komedie odehrávající se před 80 lety v marseillském přístavu. Něžný příběh první lásky a romantické touhy po dálkách. Šťavnatými postavami laskavého francouzského autora se na pražských scénách představili např. Eduard Kohout, Olga Scheinpﬂugová, Hugo
Haas nebo Jaroslav Marvan.

Petr Vanžura: Ulice Bastardů
Ďyvadlo Neklid, režie: Petr Vanžura, hrají: herci amatérského Ďyvadla Neklid, Černá, ba přímo hořká komedie o tom, že zlo vítězí a ti
největší prevíti pak mají „pré“! Autor Petr Vanžura se nechal inspirovat citátem: „Nebojím se projít ulicí bastardů, protože ten největší bastard jsem tady já“. Před divákem se rozvíjejí příběhy a osudy lidí a lidiček zasazených do 50. let 20. století. Premiéra této autorské inscenace
Petra Vanžury se uskutečnila v listopadu 2006 a od té doby Ďyvadlo Neklid odehrálo spousty úspěšných repríz.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba:
pondělí–pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11. 30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů
MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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Kuronské slavnosti 2008
– na náchodském zámku s vévodou –
Zámek náchodský v září po dva dny ožije neopakovatelnou
atmosférou a stojí za to jej navštívit!
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V čase blízkém, dnech 6. a 7. září, se na
zámek náchodský po roce vévoda Petr Biron Kuronský se svojí družinou navrátí.
Vidět budou mnohá hudební i divadelní
vystoupení i umění šikovných řemeslníků. S šermířskou skupinou se až do minulosti půjde vydat. Na louce se po dva
dny draví ptáci se sokolníky, kejklíři i akrobaté, komedianti i divadlo loutkové
představí. To si světovou premiéru o loupeživé bandě připravilo, kterou v prostorách zámeckých sklepů provede. Až si
děti dostatečně pohrají a vydovádí ztečí
na hrad, podívat a poslechnout si pimprlové divadlo mohou. Dobová hudba, kostýmy, tanec, muzikanti, akrobaté i kejklíři slavnost připraví pro příjezd vévody
Petra Kuronského a jeho družiny. Kočár
s koňmi cestou od zámecké aleje vévodkyni i princezny přiveze. Na nádvoří jej zámecké služebnictvo i prostý lid uvítá. Kéž
by mu dobře v Náchodě bylo, až projde se
v zámeckých komnatách, poslechne hudbu a mezi lid zajde, aby lidové zábavy si
na nádvořích a v zahradách s družinou
užil! Masopustní šelmovský kousek v Ratibořickém sále v podání pražských komediantů zhlédne, aby pak večer v zahradě
Piccolominské kejkle ohňové zahájil.
Koňské spřežení s kočárem jezdit s panstvem bude Alejí Kateřiny Zaháňské, malí
špunti povozit se na poníku moci budou,
aby pak talent svůj v malbě předvedli a portréty a obrazy pro generace další zachovali. Kouzelník v zahradě kouzlit bude, hudba znít a předváděná móda
dámy okouzlí, aby pak v krásném prostředí sálu španělského o lásce za zvuku harfy mohly snít.
Louče a ohně zámek rozsvítí, květiny
ozdobí, hudba pohladí, aby do daleka a ši-

roka bylo vidět, že na náchodském zámku
je dobře s vévodou být.
Jídla a moků nachystáno dosytosti i řemeslných výrobků pro radost. Zámkem
černá paní o nočních prohlídkách procházet bude a strašidel schováno plno. Měšce stačí naplnit jen do polovic, lacino i letos bude.
Nenechte si ujít neopakovatelnou atmosféru Náchodských Kuronských slavností, které na Náchodském zámku
a v prostorách všech nádvoří, zahrady
i Aleje Kateřiny Zaháňské již podruhé
organizují Město Náchod a Státní zámek Náchod!
Přijďte a nebudete litovat!
V případě nepříznivého počasí se pořady uskuteční v prostorách zámku.
Eva Fořtová
vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a cestovního ruchu
Náchodské Kuronské slavnosti
konající se každý rok v prvním zářijovém týdnu na náchodském zámku přibližují období, kdy Náchodské panství
vlastnil Petr vévoda Kuronský a Zaháňský (1792–1800). Historickou tradici vévodových pobytů, během nichž ožívá
náchodský zámek mnoha kulturními akcemi, neopakovatelnou večerní atmosférou, historickými řemesly, hudbou a divadlem, přibližují návštěvníkům herci,
pouliční kejklíři, šermíři i tanečnice. Po
dva víkendové dny se mohou návštěvníci v historickém průvodu i v zámeckých
komnatách setkat se samotným vévodou,
princeznami, i černou paní při večerních
prohlídkách.
Podrobný program najdete na str. 8.
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Zprávy
z radnice
Rada města 8. 7.
Jednání rady města se
zúčastnilo šest radních,
později sedm, dva byli omluveni.
Číselný popis u každé zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy – Kino Vesmír a Městská
knihovna, o. p. s.
6-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací Kino Vesmír Náchod a Městská knihovna Náchod, o. p. s.
Městská knihovna Náchod, o. p. s., ředitelka Mgr. Marie Sobotková
– fond knih 177 948 jednotek, v roce 2007
přes 70 tisíc návštěvníků, registrovaných
čtenářů 4319
– je otevřena a přístupna čtenářům 6 dní
v týdnu Po a Pá 9–17, Út–Čt 9–18 hod.
a v sobotu dopoledne
– více se dozvíte na adrese www.mknachod.cz.
Kino Vesmír Náchod, ředitel Zdeněk Duba
– kino Vesmír navštívilo v roce 2007 40 tisíc diváků, což je o 14 % více než bylo v roce 2006, tržby stouply o 15 % na 2650 tis.
Kč, promítalo se 364 dnů (mimo 31. 12.).
– z rozboru výroční zprávy vyplývá nutnost modernizace provozu, aby si kino
alespoň udrželo stávající efektivnost
Regenerace panelového sídliště Plhov
v Náchodě – 5. etapa
7-0-0
RM schválila pokračování v realizaci
projektu Regenerace panelového sídliště
Plhov v Náchodě – 5. etapa.
Celkové náklady na závěrečnou etapu projektu jsou 9 678 900 Kč. Již proběhlo výběrové řízení a je uzavřena smlouva s ﬁrmou COLAS CZ, a. s., Praha – závod Sever,
Hradec Králové. Město Náchod nezískalo podporu z rozpočtu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Je však v zájmu města
pokračovat v realizaci a projekt dokončit
i bez zvláštních zdrojů.
Umístění komerčních reklam na
nově zbudovaném oplocení Jiráskova
koupaliště
7-0-0
RM souhlasila s umístěním reklam na
plot Jiráskova koupaliště v Náchodě a současně uložila zpracovat projektovou dokumentaci a žádost o grant na rozšíření chodníku na komunikaci pro společný
provoz cyklistů a chodců na hráz rybníka
Podborný po křížení s první místní komunikací včetně vybudování svodidel.
Dětská hřiště
Náchod-Pražská a Branka
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku ﬁrmy
B plus P, s. r. o., Červený Kostelec na vybudování dvou dětských hřišť v ulici Pražské a na Brance.

Rada města 29. 7.
Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Projednávání otázky prodeje akcií společnosti Pivovar Náchod, a. s., se zúčastnilo
11 zastupitelů.
Pivovar Náchod a. s.
8-0-0
RM vzala na vědomí představení dvou
nabídek – společnosti LIF, a. s., a Pivovaru
Holba, a. s., prezentované zástupci těchto společností.
Představitelé obou zájemců zodpověděli
jednotlivé dotazy zastupitelů. Mimo jiné
se hovořilo o případném odkupu menšího než stoprocentního podílu akcií Pivovaru Náchod, přičemž oba zájemci potvrdili zájem o majoritní podíl. Další otázkou
byla také možnost provozování komerční
části Beránku, a. s., uvedenými zájemci.
Z odpovědí obou byl patrný zájem o zpětný odprodej nemovitosti městu Náchod.
Otázka prodeje akcií bude deﬁnitivně rozhodnuta na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí 8. září od
15.00 hodin v přednáškovém sále Městského divadla dr. Josefa Čížka.
Výroční zpráva – Sportovní zařízení
města Náchoda, p. o.
8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Sportovní zařízení
města Náchoda za rok 2007. Podrobnosti o činnosti najdete na www.sportnachod.cz.
Nájemné 2009
8-0-0
RM uplatnila s platností od 1. 1. 2009
v městských bytech jednostranné zvýšení nájemného ve smyslu zákona č. 107/
2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.
Očekáváme, že průměrný byt I. kategorie
bude mít od 1. 1. 2009 nájemné ve výši
2280 Kč/měs. (70 m 2 podlahové plochy).
Tzn. zvýšení o 580 Kč/měs.
Cyklostezky v Kladském pomezí
– II. etapa
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením mandátní
smlouvy na zpracování a podání žádosti
o podporu, investiční (ekonomický) dozor
v průběhu provádění stavby a zpracování
zpráv a závěrečné zprávy o vyhodnocení
celé akce s uchazečem, který se umístil
na 1. místě v poptávkovém řízení – Centrum evropského projektování, a. s., Hradec Králové.
Město Náchod s partnery Velké Petrovice, Bezděkov, Česká Čermná, Velké Poříčí a Kudowa Zdrój připravuje projekt do
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013. Město Náchod vloží do
společného projektu dvě stavby: nový cca
400 m dlouhý úsek cyklostezky z Bělovse
proti toku říčky Bystrá ke státní hranici
s Polskem a cca 300 m dlouhý úsek cyklostezky od Drtinova náměstí ve Starém
Městě po pravém břehu řeky Metuje do
průmyslové zóny.

Česko-polské komunikace se sdíleným
provozem pěším, cyklistickým
a automobilovým v Kladském pomezí
– II. etapa
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením mandátní
smlouvy s uchazečem na 1. místě – Centrum evropského projektování, a. s., Hradec Králové.
Město Náchod připravuje s partnery městem Hronov a městem Kudowa Zdrój projekt do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007–2013. Město Náchod vloží do společného projektu stavby: Pivovarský most a Denisovo nábřeží.
Stavební úpravy
v čp. 371 Hurdálkova ul.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na stavební úpravy související se
změnou užívání objektu v Hurdálkově
ulici čp. 371, Náchod“ s ﬁrmou GRADA,
s. r. o., Praha 2.
Stavební úpravy souvisejí s dočasným přemístěním obvodních lékařů z budovy polikliniky po dobu její rekonstrukce.
Záměr obnovy
břehových porostů řeky Metuje 8-0-0
RM souhlasila se záměrem plošné (celkové) obnovy břehového porostu řeky Metuje v rozsahu navrhovaném státním podnikem Povodí Labe.
V případě realizace by byla obnova břehových porostů ﬁnancována z dotace EU.
Žádost podá státní podnik Povodí Labe
a také zajistí vypracování projektové dokumentace a dalších náležitostí potřebných k čerpání dotace. Důvodem obnovy
je zhoršující se zdravotní stav a dožívání mnoha stromů. Jedná se o úsek v délce
zhruba 2 km začínající u budovy okresního ředitelství Policie ČR v Náchodě a končící ve Starém Městě n. M. v prostoru, kde
stojí výrobní haly ﬁrmy INTEGRAF.
Zvýšení bezpečnosti silničního
provozu
8-0-0
RM souhlasila s nákupem 3 ks ukazatelů měřicího zařízení, zakoupených na základě vyhlášeného výběrového řízení, kde
rozhodujícím kritériem bude cena.
Cyklostezka a chodník Náchod – Dolní
Radechová – výběr zhotovitele 8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na realizaci stavby „Cyklostezka a chodník Náchod – Dolní Radechová
úsek 1a“ a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na její realizaci s ﬁrmou František Svoboda, Vižňov, Meziměstí za podmínky získání plánovaných dotací.
Kanalizace Kovářův důl
8-0-0
RM schválila výběr zhotovitele projektové dokumentace „Kanalizace Kovářův
důl" a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem – Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Náchod.

Rada města 19. 8.
Jednání rady města se zúčastnilo sedm
radních, dva byli omluveni.

3
Masarykovo náměstí
5-1-1
RM souhlasila s předloženým návrhem
projektu a uložila pokračovat včetně potřebných projednání a předložit projektovou dokumentaci před dokončením ke
schválení. Technický popis návrhu včetně
graﬁckého zpracování najdete na www.
mestonachod.cz.
Úprava dopravního značení na silnici
I/33 před hraničním přechodem
v Náchodě-Bělovsi
7-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na úpravu dopravního značení na silnici I/33 před hraničním přechodem v Náchodě-Bělovsi a souhlasila s uzavřením
smlouvy o dílo s ﬁrmou Dopravní značení Náchod, s. r. o., Vysokov.
Na základě odsouhlaseného záměru města podpořit parkování kamionů a autobusů před hraničním přechodem v Bělovsi
a dlouhodobé kritiky občanů na bezpečnost chodců a cyklistů při přecházení
(přejíždění) mezinárodní silnice tamtéž,
byla zpracována projektová dokumentace. V případě její realizace bude umožněno zastavení čtyř kamionů a jednoho
autobusu v odstavném pruhu před Hypernovou a přejíždění mezinárodní silnice na
cyklotrase Náchod-Hronov se stane bezpečnější pro cyklisty a in-line bruslaře,
kteří budou dopravním značením usměrněni na nový přejezd s přechodovým ostrůvkem.
Smlouvy o dotaci
na sportovní činnost
7-0-0
RM schválila smlouvy o dotaci z rozpočtu města Náchoda na rok 2008 ve výši do
50 tis. Kč.
(SK FTS ﬂorbal Náchod – 50 000 Kč,
TJ DELFÍN Náchod – 50 000 Kč)
Zpracování projektových
dokumentací na komunikace
7-0-0
RM uložila zajistit vypracování projektových dokumentací na opravu silničky
z Pekla na Lipí k hostinci U Nováků a na
novou komunikaci s rozděleným provozem pěších a cyklistů v celkové šířce cca
7 m se středovým cca 1 m širokým rabátkem s keři a osvětlením na levém břehu
řeky Metuje v úseku od kamenného mostu v ulici. Na Horním konci k hotelu Bonato, v obou případech v termínu do konce roku 2008.
Turistická odpočívadla na
cyklostezkách č. 22 a 4034
7-0-0
RM uložila odboru správy majetku a ﬁnancování připravit dvě projektové dokumentace se stavebním povolením k žádostem o dotace na výstavbu dvou odpočívadel
pro turisty na cyklostezkách č. 22 – na pozemku č. kat. 340/22 v k. ú. Malé Poříčí a č.
4034 – na pozemku č. kat. 392 v k. ú. Lipí
v termínu do konce roku 2008.
V prvním případě se pozemek nachází na
budoucí křižovatce cyklostezek z Bělovse
do Malého Poříčí a z Bělovse do polského
Slaného, ve druhém případě o plochu ved-

září 2008
le informační tabule poblíž lávky Ostrovy
na cyklostezce z Bražce do Pekla.
Zvýšení ekonomičnosti
vodníhohospodářství sportovišť
v Náchodě
7-0-0
RM schválila proplacení prací na tomto
projektu ﬁrmě Ing. František Svoboda
CSc., Brno.
V rámci zlepšení ekonomiky vodního hospodářství Sportovních zařízení města Náchod byly provedeny příslušné úpravy na
snížení spotřeby vody a tepla při úpravě
ledové plochy na zimním stadionu v Náchodě. Jedná se konkrétně o natažení ce-

lého potrubního systému na ZS, osazení čerpadly a akumulačními nádržemi
a odbourání přebytečných rozvodů vody
a tepla. Celý systém bude pracovat na základě uzavřené cirkulace vody a tepla.
Těmito pracemi jsou zajištěny podmínky
pro úsporu vody, čímž dojde již v sezoně 2008/2009 k výrazným ekonomickým
úsporám v ekonomice této příspěvkové
organizace. Celá akce má ekonomickou
návratnost do dvou let.

* * *

Volby do krajských zastupitelstev
Upozornění na změnu volebních okrsků
Vážení občané,
v termínu 17. a 18. října letošního roku
se budou konat volby do zastupitelstev
krajů. Dovolujeme si upozornit voliče, že
došlo k několika změnám v jednotlivých
volebních okrscích volebního obvodu
města Náchod. V případě některých ulic
došlo k přesunu voličů do jiných volebních místností, proto věnujte prosím pozornost následujícímu výčtu změn:
Volební okrsek č. 2
– Okresní veterinární správa
– část voličů přechází do volebního okrsku č. 3 – Technické služby
Jedná se o voliče s trvalým pobytem:
Ulice Za Přádelnou
Ulice Českoskalická (část):
čp. 90, 278, 772, 1348, 1349, 1350, 1351,
1352, 1353, 1490, E154
Ulice Václavická (část):
čp. 1220, 1224

okrsku č. 5 – Jiráskovo gymnázium
Jedná se o voliče s trvalým pobytem:
Ulice Poděbradova
Ulice Na Klínku
Ulice Smolova
Volební okrsek č. 10 – Pivovar
– část voličů přechází do volebního okrsku č. 7 – Obchodní Akademie
Jedná se o voliče s trvalým pobytem:
Ulice Zborovská
Ulice Orlická
Ulice Krásnohorské (část):
čp. 1517, 1518, 1519, 1520, 810, 811, 1096,
1748, 994, 1545, 1546
Ulice Purkyňova (část):
čp. 465, 834, 937, 404, 496, 561, 1503,
1504, 1497, 1496, 1495
Ke změnám dochází v důsledku velmi
nerovnoměrného rozložení počtu voličů
v těchto volebních místnostech. Děkujeme za pochopení.

Volební okrsek č. 6
– Základní umělecká škola
– část voličů přechází do volebního

U p o z o r n ě n í

Bc. Hana Horáková,
vedoucí správního odboru

p r o

o b č a n y ! ! !

POVINNÁ VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Na základě Nařízení vlády č. 612/2004
Sb. jsou občané České republiky povinni
provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelné zóny.
Jedná se o občanské průkazy vydané
do 31. prosince 2003, které nemají strojově čitelné údaje – jedná se o dvě souvislé řady písmen a číslic na spodním okraji
průkazu. Tyto občanské průkazy je třeba vyměnit bez ohledu na dobu platnosti
v nich vyznačenou.
Žádost o vydání nového občanského
průkazu jsou občané povinni předložit
nejpozději do 30. listopadu 2008. Výmě-

na průkazu je bez správního poplatku.
Vyzýváme občany, kterých se tato výměna týká, aby ve vlastním zájmu předložili
žádost o výměnu co nejdříve a vyhnuli se
tak možným delším čekacím lhůtám v měsíci listopadu. Žádost mohou předložit na
kterémkoliv matričním úřadu. V případě
nejasností či dotazů kontaktujte Oddělení občanských průkazů, Městský úřad Náchod, tel. 491 405 159–162.
Děkujeme za pochopení
Bc. Hana Horáková,
vedoucí správního odboru
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Občanské sdružení
Parkinson se představuje

Kronika
V červnu a červenci se narodili:
Marek Mach
Adam Rousek
Andrea Jará
Pavel Hejn
Lucie Dítětová
Tereza Seidlová
Anna Pincáková
Václav Lubas
Natálie Schusterová
Agáta Rosecká
Adam Mrština
Šárka Macková
Nikol Pinkavová
Marek Peprný
Petr Skořepa
Matěj Weinlich
Nela Oluwatoyin Sadibo
Filip Gois
Matěj Petr
Alessandra Veruari
Lara Knapiková
Štěpán Ptáček
Daniel Poláček
Tomáš Kolaja
Miroslav Čisár
Ema Vojtěchová
Michal Pošvář
Adam Baďura
Vlasta Suchá
Matyáš Kolesár
Alexandr Hronek
Jan Téra
Sára Vojtěchová
Michaela Magdičová
David Kaněra
Erik Menzel
Patrik Lehocký
Jakub Kocián
Minh Nguyen Chau
Denny Ott
Šimon Brejtr
Jakub Kulíček
Sára Balcarová

V červnu a červenci
byli oddáni:
6. 6.
David Antoš
Lenka Zítková
– Jiří Hovorka
– Petra Nekulová
Lukáš Záliš
Jana Černohorská
7. 6.
Jan Zeman
Lucie Stará
– František Pešek
– Kateřina Benešová
Jaroslav Štěpánek
Eva Pacholová
13. 6.
Jiří Braha
Renata Svobodová

Studnice
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Trutnov
Praha 3
Náchod
Dolní Radechová
Česká Metuje
Velké Petrovice
Náchod

14. 6.
Jaroslav Semerák
Hronov
Šárka Ducháčková
Velké Poříčí
– Jan Špaček
Dvůr Králové nad Labem
– Hana Plšková
Náchod
20. 6.
Jaroslav Rejchrt
Náchod
Radka Urbánková
Náchod
– Tomáš Kobr
Stárkov
– Michaela Bláhová
Broumov
21. 6.
Roman Riedl
Horní Radechová
Petra Baudyšová
Horní Radechová
– Svatopluk Goll
Náchod
– Lenka Rufferová
Náchod
Petr Ansorge
Červený Kostelec
Jana Podzimková
Náchod
27. 6.
Pavel Doležal
Nové Město n. Met.
Ivana Rašínová
Nové Město n. Met.
28. 6.
Jiří Jirásek
Náchod
Jarmila Zemánková
Náchod
– Michal Harašta
Náchod
– Martina Reifová
Brno
4. 7.
František Jano
Náchod
Alena Vargová
Náchod
5. 7.
David Lisý
Náchod
Jana Jarolímková
Hořičky
– Pavel Hroch
Zbuzany
– Karolína Benešová
Zbuzany
11. 7.
Karel Pfeifer
Police nad Metují
Diana Martincová
Police nad Metují
– Miroslav Franc
Kramolna
– Olga Vítková
Kramolna
Martin Berger
Police nad Metují
Martina Luciaková
Velké Poříčí
– Ivo Balcar
Náchod
– Dana Semeráková
Náchod
12. 7.
Pavel Štras
Náchod
Tereza Semeráková
Náchod
– Marian Hornych
Náchod
– Zuzana Ožďanová
Náchod
Aleš Souček
Žďárky
Jana Térová
Žďárky
18. 7.
Petr Pinkava
Červený Kostelec
Kateřina Kupková
Červený Kostelec
– Miloš Lux
Velké Poříčí
– Lucie Pilcová
Velké Poříčí
19. 7.
Roman Novák
Náchod
Zuzana Janečková
Náchod
25. 7.
Roman Kult
Náchod
Pavla Hanzlová
Náchod
– Tadeáš Fiedler
Náchod
– Jana Bártová
Náchod
26. 7.
Josef Matějíček
Podolanka
Veronika Smažíková
Česká Čermná
– Jiří Martinec
Náchod
– Denisa Nechvátalová
Náchod

Posláním Společnosti Parkinson je zlepšovat životní podmínky nemocných parkinsoniků a jejich blízkých. Napomáhat
ke zvyšování jejich sebevědomí, učit je
žít s touto i při intenzivní léčbě postupující nemocí a bojovat s ní. Společnost proto podporuje veškeré projekty, které posilují samostatnost a aktivní stránky života
nemocných. Zřizuje kluby parkinsoniků,
pořádá rekondiční pobyty. Vydává vlastní
časopis, provozuje webové stránky. Snaží
se prosadit dostupnost všestranné kvalitní péče s cílem co možná nejlepší kvality
života nemocných.
Aktivity společnosti ﬁnančně zajišťují
Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím projektů, sponzoři i drobní dárci, děkujeme.
Na Českoskalicku a Červenokostelecku
působí klub parkinsoniků, který organizuje společné cvičení pod vedením zkušené lektorky. V České Skalici začíná cvičení
v Penzionu Olga ve středu 10. září.
Klub Parkinson
Volyňská 20,100 00 Praha 10
Tel. 272 739 222 (po–pá 9–14 hodin)
www.parkinson-cz.cz

Žádosti o granty
II. kolo v oblasti kultury
a sportu rok 2008
Vyplněné žádosti na předepsaném formuláři zašlete nejpozději do 10. 9. 2008 na adresu:
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda; Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod.
Formulář žádosti obdržíte na kontaktní
adrese nebo na internetových stránkách
města Náchoda – www.mestonachod.cz.
Informace na tel.: 491 405 196

Malí náchodští fotbalisté
V týdnu od 4. do 9. srpna se fotbalisté
mladší přípravky FK Náchod Deštné pilně
připravovali na podzimní sezónu na soustředění v Dobrušce. 26 malých fotbalistů
každý den třífázově trénovalo s velikým
nadšením. Kluci se učili základy fotbalu, rozvíjeli fyzickou zdatnost, relaxovali v bazénu i při odborné masáži. Dík patří zejména trenérovi Zdeňku Samkovi
i všem pomocníkům z řad rodičů.
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StudNa
aneb Studenti – Náchodu!
Pokud jste alespoň trochu nakloněni
kultuře, ať už v jakékoli podobě, tímto
článkem vás zaručeně potěším.
Jak je všeobecně známo, a konec konců
je to i vidět na každém kroku, náchodská
kultura mimo několika tradičních akcí,
slavností a zábavných programů celkem
stagnuje, nebo lépe řečeno nekvete. Může
to být vlivem nezájmu veřejnosti, neinfomovaností nebo také vybledlou a omšelou nabídkou kulturního vyžití v našem
městě. Kdo ví? Právě proto početná skupina studentů ve spolupráci s náchodskou
kulturně činnou veřejností řekla dost!
S pomocí zkušených, mohl bych snad říci
ostřílených kulturních matadorů, jsme
dali hlavy dohromady a sepsali dva grantové projekty, které jsme 30. 6. 2008 odevzdali dvěma různým nadacím. Oba tyto
projekty byly psány v návaznosti na program KlaCeK, což byl projekt, který probíhal minulý rok a díky kterému jste se
mohli ocitnout na velké spoustě kulturních akcí po celém Náchodě.
Oba naše projekty obstály před komisí
v grantovém řízení a tím pádem naše kulturní činnost bude z obou těchto nadačních fondů ﬁnancována.
Jistě se ptáte na to nejhlavnější, co z toho plyne pro Vás?
Samozřejmě Vám na to odpovím!
Během období zhruba deseti měsíců,
počínaje říjnem 2008, se můžete těšit na
množství koncertů ať už rockových jazzových a mnohých dalších, divadel, worshopů (výtvarných, hudebních, hereckých…),
ﬁlmových večerů různých žánrů, vernisáží, výstav a dalších kulturních záležitostí,
kde si přijde na své každý z Vás. Nehodláme se soustředit pouze na cílovou skupinu mládeže, ale na své si přijde opravdu každý. Nechystáme monster akce, ale
rádi bychom vyplnili mezery, které cítíme, a rovněž vzali v potaz vaše podněty.
Jsem rád, že se nám, mladým studentům z různých náchodských středních
škol, podařilo získat – už podruhé – ﬁnanční prostředky z grantových fondů
a tak trochu dokázat určité části náchodské veřejnosti, že nejsme tak úplně k ničemu a že nejsme jen „zevláci“ a zkažená
generace, která je nesamostatná a neschopná. Možná, že se díky tomuto článku pár lidí chytí za nos a třeba i změní
názor.
Těšíme se na vaši návštěvu. Již brzy
zveřejníme příslušné webové stránky, kde
bude kompletní přehled o našich akcích
a programech.
A závěrem snad jen: Rozvoji kultury
v Náchodě třikrát – hurááá, hurááá, hurááá!
Za projekt StudNa
Martin Poláček (vedoucí projektu)

září 2008

Náchodská Dechová harmonie
hrála českým krajanům
Ve dnech 27.–30. června letošního roku
byl náchodský orchestr hostem přehlídky českých dechových orchestrů, která se
každoročně koná v chorvatském Dar Brestove. Přehlídku pořádá Svaz Čechů v Chorvatsku, vedle místních orchestrů je vždy
pozván některý z předních dechových orchestrů z České republiky – letos byla pozváním poctěna naše Dechová harmonie.
Srdečné přijetí provázelo náchodské hudebníky během jejich pobytu a vystoupení. Tím spíše, že pořádající mluví česky,
zněla česká hudba a písničky.
V oblasti měst Daruvar, Pankrac, Grabišno Pole, ve vesnicích Dolany, Kočevice, Ivanovo Selo, Brestov, Prekopakra
žijí potomci českých přistěhovalců, kteří do tohoto kraje přišli už v 1. polovině
19. století a dodnes zde udržují jazykové
a kulturní souvislosti s českými kořeny.
V samotném Daruvaru s asi 10 tisíci obyvatel tvoří Češi 14,1 % z celkového počtu,
stojí zde Český dům, působí česká škola
a školka, sídlí redakce týdeníku Jednota,
rádio Daruvar vysílá pravidelné české pořady, je zde pobočka Svazu Čechů v Rep.
Chorvatsko, vaří se zde výborné Staročeskoje pivo. Na venkově se o společenské a kulturní vyžití krajanů starají České
besedy, v jedné velmi moderně vybudované v Prekopakře byl i večerní koncert
orchestru. Vedle promenádních koncertů
v Grabišno Poli a lázních Daruvar účinkovala Dechová harmonie především na

zmíněné přehlídce, která se stala velkým
svátkem našich krajanů, na něž se sjíždějí
z celého regionu Daruvaru. Vždyť dechové orchestry zde založili právě přistěhovalci z Čech.
Setkání s krajany bylo velmi přátelské,
vzájemné poznávání oboustranně prospěšné. Náchodští s sebou přivezli publikace o našem městě a jeho okolí, Daruvarští nás provedli po zajímavých místech
jejich kraje, kde jsme s lítostí viděli ještě
pozůstatky z Domovinské války v r. 1991.
Jizvy se zacelují, pomaleji ty lidské než na
poničených stavbách. A tak věříme, že vystoupení Náchodské dechové harmonie
bylo povzbuzením pro naše krajany a pozvánkou k jejich návštěvě Náchodska.
Věra Vlčková

Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a ﬁnancování
Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

OZNÁMENÍ O OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Očkování psů proti vzteklině se uskuteční za spolupráce Městského úřadu v Náchodě
s panem MVDr. Petrem BRANDEJSEM
lokalita
místo očkování
den
Náchod
Masarykovo nám. sobota
Staré Město u Havlů
Lipí
u hospody
Jizbice
u Jednoty
Dobrošov
u autobusové zastávky

datum
13. 9.2008
13. 9. 2008
13. 9. 2008
13. 9. 2008
13. 9. 2008

hodina
8.00–9.00
9.30–9.45
10.00–10.30
10.45–11.00
11.15–11.30

s panem MVDr. Zdeňkem Votavou
lokalita
místo očkování
den
Bražec
u rybníčku
pátek
Běloves
u Karlů
sobota
Babí
u Šimků
Pavlišov
u prodejny
Malé Poříčí
u zastávky ČD

datum
12. 9. 2008
13. 9. 2008
13. 9. 2008
13. 9. 2008
13. 9. 2008

hodina
17.30–18.00
13.30–13.50
14.00–14.45
15.00–15.30
16.00–16.15

Očkování je pro psy od tří měsíců věku. Pes musí být na vodítku a opatřen náhubkem.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Za očkování se vybírá poplatek 100 Kč.
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Další význačné
ocenění manželů Škvoreckých
Čestní občané našeho města Josef Škvorecký a jeho paní Zdena Salivarová-Škvorecká byli před časem oceněni ministerským předsedou Topolánkem. Na tento
fakt nás upozornil náš pravidelný čtenář,
Náchoďan rodem i srdcem PhDr. Boris Mědílek:
Zatímco ohlas Topolánkova vyznamenání bratří Mašínů nadlouho zahltil media, o tom, že za své americké cesty udělil
náš premiér i diplom manželům Škvoreckým padla ve zprávách pouhá výčtová
zmínka.
Slavnostní akt se konal v torontském
kostele Svatého Václava 29. února za účasti kanadského ministerského předsedy
Harpera, který předal Škvoreckým diplom
za zásluhy na poli kanadské kultury. Od
Topolánka obdržel Josef ještě stříbrnou
schránku na vizitky a Zdena (pro nemoc
nepřítomna) českou granátovou brož.

V soukromém dopise se Škvorecký zmiňuje o své cestě z té slávy domů: „Kordonem policajtů a v pořád zuřící sněhové
bouři jsme se autem prodírali k 487 Sackville Street a já jsem meditoval o světské trávě.“
Ta však neuvadá. Vydávání spisů pokračuje dalšími a dalšími svazky (zatím
je jich jedenatřicet). Připravuje se anglický překlad Obyčejných životů, závěrečného to románu dannyovského cyklu.
Kéž by našim čestným občanům, Josefovi a Zdeně Škvoreckým, ještě hodně
dlouho tvůrčí síly sloužily. K rodácké potěše nás Náchodských. K vyznamenáním
srdečně blahopřejeme.
K tomu připomeňme, že se Josef Škvorecký dožívá 27. září 84 let a paní Zdenu
čeká 21. října „půlkulatá“ pětasedmdesátka. K výše uvedeným přáním se připojujeme a oběma blahopřejeme.
(red)

Jedno srpnové ráno po čtyřiceti letech
Kdesi jsem se dočetla, že především generace dnešních šedesátníků má k roku
1968 velmi osobní vztah. Ano, mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Na rok, který
nám všem tím či oním způsobem výrazně zasáhl do života, a zejména na časné
ráno 21. srpna, provázené hukotem letadel, duněním tankových pásů po dlažbě,
krizovým vysíláním rozhlasu a směsicí
pocitů bezmoci, vzteku, smutku, bolesti
a odhodlání bránit se jakkoli to je nesmyslné, se nedá nikdy zapomenout. V letošním létě, kdy vjely ruské tanky do Gruzie, i když v naprosto rozdílné situaci,
jsou vzpomínky na 21. srpen 1968 mnohem intenzivnější a znovu bolestné. Navíc uběhlo již plných 40 let!
Pro ty, kteří si nepamatují nebo nemohou pamatovat, protože byli tenkrát příliš mladí nebo nebyli ještě vůbec na světě, malou rekapitulaci. V noci z 20. na 21.
srpna na sedmi místech okresu přepadli
příslušníci polské pohraniční stráže a polské armády pohraniční oddělení Veřejné
bezpečnosti ČSSR, násilně odzbrojili jejich pracovníky, přestřihli telefonní drá-

ty, zabavili úřední dokumenty a velitele
odvezli do Polska. Přes hraniční přechody ve Starostně-Meziměstí a v Bělovsi-Náchodě vjely na území suverénního československého státu jednotky armády PLR,
menší bojová vozidla využila přechod
v Olovicích. Do Náchoda přijel proud nepřátelských vozidel kolem páté hodiny
ranní, malá část vojenské techniky zde
vytvořila své první stanoviště, většina
pokračovala na Českou Skalici, menší počet tanků směřoval na Nové Město nad
Metují. Již od čtvrté hodiny ráno vysílalo
díky obětavým moderátorům Zdeně Burianové a Miroslavu Martínkovi rozhlasové studio z pošty, které pak nepřetržitě
po celý týden bylo důležitým informačním a sdělovacím uzlem. Horečně zasedali OV KSČ, vedení ONV a předsedové MNV
– tenkrát ještě všichni halasně podporovali legální vládu a ÚV KSČ s Dubčekem.
Občané spontánně organizovali podpisové akce, protestní rezoluce, letáky a standarty, psali hesla do výloh, na ploty a na
zdi a osobně přesvědčovali vojáky okupační armády o nesmyslnosti a neoprávněnosti vojenského zásahu.
21. srpen 1968 odstartoval období tzv.
normalizace. Jak absurdně toto slovo zní,
když domyslíme jeho pravý obsah a současně víme, co v reálu označuje. Je to období dvaceti let, které nás všechny poznamenalo, naučilo nás žít s dvojí tváří
a zkazilo nám charakter, mnohým převrátilo život zcela naruby a některé zpotvořilo a zkazilo. Na datum 21. 8. 1968 bychom
neměli nikdy zapomenout!
(LB)

Zářijová výročí
Jaroslav Seifert připomíná v jedné ze
svých básní: „Pro smutek dal jsi nám,
osude, v tesklivém září dva hroby“ – to
když k Masarykovu přibyl před šedesáti lety hrob Benešův. TGM zemřel 14.
září 1937 a byl pohřben v Lánech, Edvard Beneš zemřel 3. září 1948 v Sezimově Ústí, kde je i jeho hrob. Účast na
tom druhém pohřbu byla „pečlivě“ sledována policií a pro leckterého účastníka měla nemilé důsledky. Skauti si
mohou připomenout, že 17. září 1938
zemřel zakladatel českého Junáka
A. B. Svojsík.
Ústavodárný sněm vídeňský přijal
7. září 1848 zákon o zrušení poddanství a s tím i roboty, byly tak dovršeny
změny započaté joseﬁnskými reformami, venkovský člověk se stal svobodným. Dne 1. září 1863 byl založen
mezinárodní Červený kříž jako organizace pro pomoc postiženým, původně
raněným a nemocným ve válečných
situacích. V září 1918 hostovalo v Náchodě Divadlo sdružených měst východočeských s bohatým i operním
programem, Náchodští mohli slyšet
Branibory v Čechách, Prodanou nevěstu, Dvě vdovy i Libuši. Koncem
války to bylo významné vlastenecké
povzbuzení. Jiráskova chata na Dobrošově byla otevřena 28. září 1923.
Ale připomeňme i životní jubilea.
Před 425 lety, 14. září 1583, se narodil
vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Obvykle se jako rodiště uvádějí Heřmanice u Jaroměře, někteří však tvrdí, že to
mohl být i náchodský zámek. Pětaosmdesátku oslaví 8. září výtvarník Vladimír Rocman, rodák z Nového Města,
21. září pak náchodská rodačka, herečka Luba Skořepová. Tu známe i jako
autorku několika zajímavých knížek.
„Prkna, která znamenají svět,“ začala poznávat jako studentka náchodského gymnázia. Na 23. září připadají
nedožité 90. narozeniny herce Martina Růžka, rodáka z Červeného Kostelce. Zeť Aloise Jiráska, básník a překladatel Hanuš Jelínek se narodil 3. září
1878. Před 15 lety, 11. září 1993, zahynul tragicky horolezec Mirek Šmíd
(z Police nad Metují). A nakonec bych
rád připomněl, že 21. září 1983, tedy
před 25 lety, zemřel JUDr. Jan Chudoba, vrchní policejní rada, který působil
v těžkých letech 1938–1945 v Náchodě
a svým statečným chováním zachránil
mnoho lidí před spáry gestapa. „Odměnou“ mu pak bylo věznění v režimu
komunistickém.
(AF)
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* * * Z historie živností a obchodů v Náchodě * * *
8. Fotografické ateliéry
Fotograﬁe, jejíž vznik je kladen do roku
1850, se již o deset let později rozšířila i do menších venkovských měst, a tak
se v polovině šedesátých let setkáváme
s profesionálními fotografy i v Náchodě.
Byl to jednak místní rodák, syn truhláře
a absolvent vídeňské malířské akademie,
Theodor Pozděna, který v lednu 1866 zemřel na tuberkulózu ve velmi mladém
věku 22 let. Jeho práce se nedochovaly,
soudobé zprávy hovoří o tom, že fotografoval jak portréty, tak krajiny. V úmrtní
matrice čteme u jeho jména údaj fotograﬁsta na Krajském předměstí. Druhým fotografem z této doby, z jehož činnosti se až
na výjimky rovněž téměř nic nedochovalo, je Antonín Markl. Ten za podezřelých
okolností během války 1866 z města zmizel a traduje se, že byl pruským špionem.
Ve městě pak příležitostně načas působil
josefovský fotograf Josef Lorenz, ale drtivá většina historických fotograﬁí z Náchoda nese označení Kolínský. Již roku
1868 si otevřel fotograﬁckou dílnu – ateliér Fridrich Josef Kolínský, syn výtvarně nadaného místního soustružnického
mistra. V chalupě u mostku přes Podbuční potok v prostorách dnešního Karlova
náměstí provozoval současně i svoji druhou živnost – výrobu a zdobení dýmek.
V roce 1873 však Fridrich, vyučený fotograf, v necelých třiceti letech zemřel a jeho dílnu převzal jeho bratr a spolupracovník Petr Pavel Kolínský, který pak
v Náchodě fotografoval téměř 50 let. Po
roce 1875 přemístil svoji dílnu do domu
č.p. 27 v dnešní Palackého ulici, kde pro
ni upravil půdní prostory (viz fotograﬁe).
Byl skutečně dobrým fotografem i retušérem. V Průvodci Náchodem z roku 1893 se
o něm můžeme dočíst, že jeho zdařilé práce proslaveny jsou po dalekém okolí nejen
vlasti naší, ale i za blízkými hranicemi v cizozemsku. Protože jeho služeb používala
i knížecí rodina Schaumburg-Lippe, získal
povolení označovat se na rubu lepenkových podložek fotograﬁí jako Fotograf jeho
knížecí Jasnosti prince Viléma ze Schaumburg-Lippe i s knížecí korunkou. Z jeho
dílny kromě portrétů pocházejí i vzácné
dokumentární snímky města i okolí. Kro-

mě toho pořizoval i módní skupinové fotograﬁe různých spolků a slavností a byl
na přání zákazníků ochoten zajíždět i do
vzdálenějších míst. Malou ﬁliálku měl
v Rychnově nad Kněžnou, kde tenkrát fotograf nebyl. Roku 1922 se zřejmě z důvodu sílící konkurence Petr Kolínský spojil
s Jaroslavem Hlavničkou, který v Náchodě
vlastnil ﬁliálku ﬁrmy Langhans, a živnost
pod názvem Kolínský a Hlavnička existovala do roku 1926, kdy se Kolínský jejího vedení vzdal a odstěhoval se k synovi
do Prahy. V rodinné tradici pokračovala
i jeho sestra Jenovéfa, která se provdala za chrudimského fotografa Lindauera.
V Náchodě pak určitý čas měla pod jménem Vefa Lindauerová vlastní „fotograﬁcké a malířské atelié“. Věnovala se téměř výhradně podobiznám, i když známe
také některé její snímky města. Ke konci
19. století nacházíme v Náchodě další fotografy. Je to Eduard Hejzlar, označující
se jako akademický malíř, Karel Krouský, J. Křičenský, Josef Ouřada a především Jindřich Bárta. Ten postupně v období mezi válkami vybudoval největší
náchodský fotozávod (viz fotograﬁe) a ﬁliálku měl i v České Skalici. Zakládal si
na tom, že zhotovuje fotograﬁe moderní
a patřičně to v inzerátech, které v dobovém tisku patřily k nejpůsobivějším, zdůrazňoval. Firma zanikla jeho smrtí v roce
1929. Roku 1920 byla v Náchodě otevřena již zmíněná pobočka Langhansova
pražského ateliéru (viz foto). Zhotovovala především umělecké portrétní fotograﬁe a odvolávala se při tom na vyhlášené práce ústředního závodu. V omezené
míře vyráběla i pohlednice. Začátkem
třicátých let ohlásil nově otevřený fotozávod v Riegrově ulici v Náchodě Josef
Pešek a jeho dílna přetrvala až do roku
1952. Nebyl v předválečné době jediným
náchodským fotografem, po roce 1930 se
zde vyrojilo hned několik ﬁrem – Marie
Kubínová, Josef Šolc, Oldřich Novotný,
Štěpán Gaspar, Eliška Šubrtová, Václav
Krejčí. Většinou však neměly dlouhé trvání a z důvodu války či jiných poměrně
brzy zanikly.
Mgr. Lydia Baštecká
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Náchodský zpravodaj

Město Náchod, Národní památkový ústav Josefov,
Státní zámek Náchod, v rámci česko-polského projektu Kultura v evropském městě pořádají

Náchodské Kuronské slavnosti 6. a 7. září 2008
Sobota i neděle stánky s řemesly a občerstvením od 9.30 hod, nádvoří zámku. Výstava fotograﬁí sídel
rodu Kuronských, výstavní sál I. nádvoří. Prohlídky zámku po oba dny 9–19 hod., noční prohlídky
od 20 hod. Otevřená vyhlídka na terase, věž, výstava květinových vazeb a aranžmá.

sobota
12.00, 15.30, 18.00 – Sokolníci
– výstava dravých ptáků a ukázka jejich výcviku
Pepa a Pepánek – pouliční představení
V. nádvoří
10.00–16.00 Hurá na hrad Déčko Náchod – Zámecká alej
10.00–16.00 Jako vévoda Kuronský
projížďky zámeckou alejí v kočáře s koňmi
13.00–16.00 V sedle poníka jízda pro děti v aleji u obory
III. nádvoří
9.30–10.30 Čtyři pohádky loutkové divadlo ŠUS
10.30–11.00 Flap – step, ZUŠ Hip-hop
13.00–14.00 Pohádka o Rosavě MNDS
14.15
Příjezd družiny vévody Kuronského
14.30–15.00 taneční vystoupení
16.00–17.00 Ze starých pověstí českých
loutkové divadlo ŠUS
17.00–18.30 Dechová harmonie promenádní koncert
Zámecké sklepy
11.30 a 17.00 Jan Kolda ze Žampachu a jeho loupeživá banda
Loutková scéna Dětem pro radost
I.nádvoří výstavní sál
19.00–20.00 Masopustní šelmovský kousek
Malé Vinohradské divadlo (vstupné 100 Kč)
Piccolominská zahrada
15.00–16.00 Contro di Soli, Capoeira, kejklíři a akrobaté
21.00–21.30 Historie rodu Kuronských
večerní promítání v zahradě
21.30–22.00 Ohňová show Coldﬁre, Capoeira
Večerní fanfáry

Doprovodné akce
3. 9.
25. 9.

Návštěva potomků rodu Kuronských
Pavel Šporcl
Vivaldi tour 2008, koncert, Husův sbor
8. 10.
Marie Stuartovna
Slezské divadlo Opava, Měs. divadlo Dr. J. Čížka
Náchod včera a dnes výstava fotograﬁí, Fotoklub Náchod, galerie PEKO

neděle
10.00, 13.00, 16.30 – Sokolníci
– výstava dravých ptáků a ukázka jejich výcviku
Zámecká kaple
9.30
Musica per ﬁati barokní hudba
V. nádvoří
10.00–16.00 Hurá na hrad, Déčko Náchod
Zámecká alej
10.00–16.00 Jako vévoda Kuronský
projížďky zámeckou alejí v kočáře s koňmi
13.00–16.00 V sedle poníka jízda pro děti
v zámecké aleji u obory
10.00–17.00 Cesta do minulosti dobové vojenské ležení
Manové Přemysla Otakara
III. nádvoří
Capoeira, břišní tanečnice
10.45–11.15 Manové Přemysla Otakara
Zámecké sklepy
11.30 a 16.00 Jan Kolda ze Žampachu a jeho loupeživá banda
Picollominská zahrada
10.00
Zámecké kouzlení s Karlem Kašparem
– kejklíři, akrobatky, Capoeira
III. nádvoří
13.30–14.00 Manové Přemysla Otakara
Obora na zámeckém kopci
14.00
Pojďte s námi do obory,
průvod s vévodou a jeho družinou
Malujeme vévodu a slavnosti,
výstava hotových prací
III. nádvoří
15.00–16.15 Kantoři koncert folkové skupiny
Piccollominská zahrada
16.00–16.15 Taneční vystoupení ZUŠ, MŠ Kramolna
16.15–16.30 Malá módní přehlídka SOŠO Červený Kostelec
Španělský sál
17.30–18.30 Poetická zastavení – Musica Dolce Vita
(vstupné 50 Kč)
II. nádvoří
18.45–19.00 Pocta tvůrcům – pěvecký sbor Hron
večerní fanfáry na ukončení NKS
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v zámeckých
prostorách.
Změna programu vyhrazena, sledujte www.mestonachod.cz.

3. září 2008 navštíví město Náchod
početná skupina potomků rodu Kuronských Courland Sagan
Původ této široké společnosti příbuzných nevychází pouze
z rodové linie Carla Birona, ale hlavně z potomků dcer Petra Birona - Kateřiny Vilemíny, Paulíny a Dorothey. Nenesou tedy již
jméno Courland Sagan, pouze se k němu hlásí. Jejich domovy
jsou dnes Francie, Skandinávie a Argentina. Skupina společně
navštěvuje místa spjatá s historií rodu. V Náchodě navštíví zá-

mek, kde zhlédnou interiérovou prohlídku nazvanou Na dvoře
vévodském z doby, kdy panství vlastnil Petr Biron vévoda Kuronský a Zaháňský. Setkají se zde i se samotným vévodou, kněžnou a princeznami. Představiteli města budou přijati v obřadní
síni městské radnice za účasti náchodských historiků z archivu
a muzea.
E. Fořtová
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Historie jedné osmičky
Čtu Rudé právo s datem 4. září. Úvodní článek velkými písmeny oznamuje, že očista v sokolské župě Podkrkonošské započala,
z řad sokolů byla vyloučena řada členů a další byli zbaveni dosavadních funkcí. Je to totiž Rudé právo z roku, který končí historickou osmičkou, z roku 1948.
Událostmi podzimu pokračují události tohoto tragického roku,
jak je v nejobsáhlejším zápise v sokolské kronice zachytila sestra Ema Kačírková. Nazvala jej rokem převratným, který se nějakým způsobem dotkl snad každé rodiny. Pro sokolskou rodinu
začal intenzivní přípravou a radostným ruchem v tělocvičnách,
připravoval se XI. všesokolský slet. Nádherné šibřinky první únorovou sobotu, s rázem „Z pohádky do pohádky“, měly pohádkovou návštěvu 3000 lidí a čistý výtěžek 180 tisíc Kč. Valná hromada v únoru byla však již zasažena vlnou politického rozruchu.
Došlo k politickému puči a stín revolučních dnů utlumil jakoukoliv radost z pěkných výsledků naší sokolské jednoty. Byly obavy,
aby se sen o krásném XI. sletu nerozplynul. Všechen národ byl
vzrušen nečekaným odchodem ministra a věrného sokola Jana
Masaryka. Březen přinesl naší jednotě další smutek. Na následky nacistického věznění opustil naše řady bratr, vzorný náčelník Josef Vítek z Bělovse.
Také všesokolský slet byl zasažen politickými událostmi. Byl
cítit komunistický nátlak. Statisícový průvod členstva 6. července vyjádřil jasně svým projevem nesouhlas s nastoupenou totalitou a Klementem Gottwaldem na tribuně Staroměstského náměstí. Nepříznivým dojmem působil velký počet příslušníků SNB
a pořadatelé z řad milice. Po dřívějších sletech se dlouho těžilo

z radostných sletových událostí. Tentokrát se v důsledku protisokolské kampaně nenašel novinář, který by vyzvedl sletové události. Poznali jsme, co znamená totalita. Všechno dění mělo dopad i na život v jednotách. Mezi členstvem byla nařízena čistka.
To byly zásahy pro náš demokratický život naprosto cizí.
Po celou dobu národ také sledoval zdravotní stav prezidenta dr. Edvarda Beneše, který 3. září skonal. Nastaly problémy
s účastí na pohřbu, docházelo k násilnostem ze strany bezpečnosti, která brutálně bránila sokolům v nástupu do vlaků a zasahovala proti členstvu, které chtělo jet v krojích. Přes tyto potíže
se pohřbu zúčastnily tisíce sokolů, ovšem pod přísným dohledem
bezpečnosti. V důsledku politického vývoje docházelo v jednotách k zatýkání. V Náchodě byli zajištěni občané nejen z řad sokolů. Prostory policejní stanice v Hrašeho ulici byly zcela zaplněny. Ze sokolské jednoty byl zajištěn celý výbor v čele se starostou
Josefem Škvoreckým, kterému tento zásah přinesl zdravotní problémy s neošetřovaným zraněním z první světové války. Zatčení byli za doprovodu milicionářů posláni do továrny fy Kubeček. Tam dostali prázdné slamníky s rozkazem naplnit je slámou
a vynést do prázdného sálu továrny. Někteří byli odváděni zpět
na policii k novým výslechům. Část zajištěných zůstala dále ve
vazbě a musela jít kopat kanály.
Skončil krásný sokolský život. Sokolovna zůstala bez obrovského sokola v průčelí a bez nápisu sokolovna. Na mramorový
podstavec v parčíku se už nevrátila busta dr. Čížka. Na levé straně budovy byla jen ponechána krásná Horejcova deska se jmény padlých legionářů – sokolů. Sokolovna nastoupila cestu přeměny v otlučenou ruinu.
Síla nepříznivých osmiček byla zlomena až devítkou roku
1989.
V. Zelená

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda
Integrovaný plán rozvoje města Náchoda (IPRM Náchoda) navazuje na strategii města (Strategický plán rozvoje Náchodska z března 2005) a je nástrojem
pro uskutečnění jeho dílčí části. IPRM Náchoda je zpracovaný pro plánovací období 2007–2013 a je zaměřený na vybranou
tématickou oblast v rámci celého města,
a tou je „Rozvoj lázeňského města“.
Téma IPRM Náchoda bylo zvoleno
vzhledem k aktuální problematice obnovy lázeňství ve městě a související infrastruktury vedoucí ke zvýšení atraktivity
města.
Vzhledem k tomu, že město Náchod
nepatří mezi města nad 50 tis. obyvatel,
nemá povinnost Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) zpracovávat pro čerpání
ﬁnančních prostředků poskytovaných Evropskou unií. Zpracování „dobrovolného“
IPRM však může být velkým přínosem pro
účinné využití prostředků na udržitelný
rozvoj města. Při zpracování IPRM Náchoda bylo proto v maximální míře postupováno dle doporučených metodických
materiálů tak, aby IPRM Náchoda mohl
sloužit jako podklad pro získání ﬁnančních prostředků na spoluﬁnancování projektů obsažených v tomto IPRM.
IPRM Náchoda bude realizován obsaženými projekty, které směřují k dosažení cílů a naplnění vize v daném tématu.
Informace k IPRM Náchoda včetně textu

samotného dokumentu jsou k nahlédnutí
na webových stránkách města pod odkazem www.mestonachod.cz/na/iprm/, kde
je možné se k dokumentu vyjádřit.
Veřejné projednání IPRM Náchoda se
uskuteční 17. září 2008 od 15 hod v 1. patře budovy radnice, Masarykovo náměstí
čp. 40, v zasedací místnosti č. 5.
Zpracovatelem IPRM Náchoda je Centrum evropského projektování, a. s., Hradec Králové. Vlastní proces zpracování
IPRM Náchoda probíhal od prosince 2007
do července 2008.

Osvětlení
Město Náchod uspělo v roce 2008 s projektem „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Náchod – V. etapa“ a v současné
době již probíhá jeho realizace. Projekt je
spoluﬁnancován dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008. Celkové
náklady projektu jsou 2 354 964,47 Kč
včetně DPH, dotace ze státního rozpočtu
činí 630 000 Kč.
Projekt spočívá ve výměně osvětlovací soustavy, resp. osvětlovacích těles
za svítidla s vyšší světelnou účinností
a v možnosti využití moderních světelných zdrojů. Projekt zahrnuje lokality sídliště Skalka, Běloves a Karlův kopec. Cel-

ková úspora energie dosáhne 38,96 %.
Město Náchod je v získávání dotací zaměřených na výměnu svítidel úspěšné.
V minulém roce realizovalo IV. etapu, kdy
celkové náklady projektu dosáhly výše
995 079 Kč, dotace ze státního rozpočtu
činila 280 000 Kč.

Strom roku
Žáci ZŠ Komenského letos navrhli do
soutěže o Strom roku, kterou organizuje
Nadace Partnerství, lípu svobody, rostoucí před budovou gymnázia. Byla zařazena
mezi dvanáct stromů do „ﬁnále“ soutěže
(více informací na str. 11).
Při četbě této zprávy jsem si uvědomil,
že před čtyřiceti lety, ve vypjaté atmosféře podzimu 1968, bylo k 28. říjnu vysazeno
zřejmě několik lip i u nás. (Byly to asi tehdy
spíš „lípy naděje“ než lípy svobody.) Vím
o dvou – jedna roste u budovy někdejší
tkalcovské školy, nyní evangelické akademie (u vlečky z boku budovy), druhá byla
zasazena a utěšeně roste vedle někdejší
prodejny Jednoty na Babí (v Pavlišovské
ulici). Domnívám se, že tehdy bylo vysazeno na území našeho města lip více, ale
nejsou nikde evidovány. Pan MVDr. Bělobrádek vyzval před časem k doplnění soupisu památek na území města. Měly by se
mezi nimi objevit a být zapsány i tyto významné stromy. Bez pomoci občanů – pamětníků se to ovšem neobejde. Prosíme,
sdělte nám, pokud víte o dalších lípách vysazených k 28. říjnu 1968.
AF a red.
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Oslavy 120 let SDH Dobrošov

Co dýcháme v létě?

Na konci června uspořádali dobrovolní hasiči na Dobrošově
slavnostní akci u příležitosti 120 let od založení svého SDH (datum vzniku 29. 4. 1888).
V sobotu 21. 6. se konala slavnostní členská schůze SDH a v sobotu 28. 6. pak proběhl celodenní komponovaný program „Sobota s hasiči“ v přírodních prostorech na „starém hřišti“. V rámci
programu byla vystavena historická i novodobá technika a vybavení hasičů včetně malé výstavky historických materiálů. V průběhu dne proběhly praktické ukázky z činnosti profesionálních
i dobrovolných hasičů s komentářem. Návštěvníci akce si mohli
udělat přehled nejen o vlastní práci hasičů, ale získali i zajímavé
informace o protipožárním zabezpečení v Dobrošově, v Náchodě
a okolí, ale i všeobecně v rámci celé republiky. Pod vedením našich hasičů si mohly něco z činnosti u zásahu přímo v akci vyzkoušet i děti. Dobrovolník z řad obecenstva si na vlastní kůži
vyzkoušel, jaké to asi je, být vyprošťován z havarovaného vozidla. Asi nejvíce se líbily atraktivní ukázky zásahu profesionálních hasičů na havárii automobilu s vyprošťováním osob za využití speciální techniky, dále pak zásah JPO Náchod s cisternou
MAN na havárii vozidla s jeho následným požárem, ale i ukázka zásahu JSDH Dobrošov na modelovaný mohutný požár porostu za využití historické techniky (plně funkční veterán – motorová stříkačka DPS 16 z roku 1950) a speciálních žáruvzdorných
obleků. Po ukončení oﬁciálního programu, proběhlo neformální
„sousedské“ posezení.
Děkujeme všem, kteří nám při organizaci akce pomohli: Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, spřízněné sbory (nejvíce SDH Lipí, dále pak SDH Náchod-město, SDH Běloves, SDH
Jizbice a SDH Borová). Upoutávky na akci nám na svých vlnách
odvysílalo Rádio OK.
Za výbor SDH Dobrošov Ing. Jiří Urban, starosta SDH

V červenci letošního roku bylo v Pražské ulici opět k vidění
auto s nepřehlédnutelným nápisem MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ.
Cílem tohoto měření bylo zachycení charakteru ovzduší v průběhu typického letního dne na místě, které reprezentuje nejvíce zatíženou část města tranzitní dopravou.

SALON SCARLET

Co se tedy 1. a 2. července naměřilo?
Imise ozónu, oxidů siřičitého a uhelnatého ležely pod imisními limity a není předpoklad jejich překročení.
Hodinová koncentrace imise oxidu dusičitého (max. 89,7 µg.
m3) leží pod limitní koncentrací s dobou průměrování 1 h (200 µg.
m-3), avšak průměrná 24hodinová koncentrace (53,8 µg.m-3) je
vyšší než limitní koncentrace s dobou průměrování 1 rok (max.
40 µg.m-3). Koncentrace jsou vyšší než při předchozích měřeních
a existuje reálné riziko překročení ročního limitu.
U oxidů dusíku jsou stanoveny limity pouze pro ochranu ekosystémů a vegetace. Naměřená průměrná 24- hodinová koncentrace (144,3 µg.m-3). výrazně překročila hodnotu ročního limitu (30 µg.m-3).
Naměřená hodnota 24hodinové koncentrace prachu (PM10) je
prakticky na úrovni limitní koncentrace a v případě nepříznivějších povětrnostních podmínek může dojít k překročení limitu.
Imise benzo(a)pyren a benzenu leží hluboko pod imisními limity.
Podrobná zpráva o měření imisí s komentářem včetně všech
naměřených hodnot je k nahlédnutí na odboru životního prostředí (R. Česenek, Palachova ul. dveří 162, tel. 491 405 462) nebo
na internetu www.mestonachod.cz/mu/odbory/z_prostredi.
(odbor životního prostředí)

ANGLIČTINA  NĚMČINA
JAZYKOVÉ KURZY PRO VŠECHNY
od úplných začátečníků až po velmi pokročilé

www.cizijazyky.info
tel. 775 33 07 33

KOSMETIKA

KADEŘNICTVÍ

– barvení řas a obočí,
trvalá na řasy
– depilace, fotodepilace
– indická masáž hlavy
– mikromasáž očního okolí
Universal contour wrap
(detoxikace a zeštíhlení
již o 15 cm za 2 hod!)

- prodej vl. kosmetiky L‘orèal
Professionnel
- prodlužování vlasů
BALMAIN
- barvení, melírování,
stříhání…

!!!AKCE!!!
NA PRVNÍ KOSMETICKÉ
OŠETŘENÍ SLEVA 10 %!!!

AKCE:
TRVALÉ SNÍŽENÍ CEN!
stříhání
dámské+úprava 290 Kč
stříhání pánské 70 Kč

pohyb je náš život

Iveta Vítová
tel.: 776 344 900

Vás zve na den otevřených dveří
6. září 2008 od 9.00 do 13.00

Petra Rozínková
Tel.: 775 416 977
www.kosmetikapetra.cz

Kurzy probíhají v Červeném Kostelci – Horní
v učebnách s nejmodernějším vybavením,
revoluční metodou, kterou si oblíbíte.

Možnost objednání
do druhého dne

pracovní doba dle objednání
pracovní doba dle objednání

Hurdálkova 206, Náchod (naproti kinu Vesmír, 3. patro)

1928–2008
80 let
výroby elektromotorů

ATAS elektromotory Náchod a. s.

» prohlídka výrobních prostor
» soutěže pro děti
» občerstvení zajištěno
provoz 01 Náchod
Bratří Čapků 722
547 30 Náchod

w w w.atas.cz

provoz 02 Velké Poříčí
Žďárecká 199
549 32 Velké Poříčí
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EKOutek
Víte, že např. pár sýkor hnízdících 2x
ročně na vaší zahradě spotřebuje se svým
potomstvem až 7,5 kg hmyzu a že v zimním období zlikvidují 50–70 % obalečů,
čímž sníží červivost plodů na pouhá 2 %?
Co takhle využít jejich pomoci v naší zeleni a připravit jim vhodné bydlení? Nové
ptačí budky se vyvěšují právě na podzim
nebo v zimě – budka vyvětrá a stačí do
jara splynout s okolím. Výhodou pro méně
zručné je to, že ptactvu nezáleží na jejím
tvaru a provedení. Na čem však záleží je
rozměr jejího dna a průměr vletového
otvoru. Jak má vypadat vhodná budka
pro menší ptactvo – tzv. sýkorník? Rozměr dna by měl být minimálně 13x14 cm,
vnitřní výška budky 23–27 cm, průměr
vletového otvoru 3,2–3,5 cm a výška zavěšení 2–3 m. V sýkornících s oblibou hnízdí
nejen sýkory, ale i např. krutihlav obecný,
lejsek černohlavý a bělokrký, brhlík lesní.
Pokud budete sýkorník umísťovat ve větších sadech nebo na okraji lesa, vytvořte u něho oválný vletový otvor a to o šířce 3,0 cm a výšce 4,5 cm – usnadníte zde
bydlení i rehkům zahradním. Budka s kulatým otvorem o průměru 2,8 cm bude
zase přístupná pouze sýkoře modřince,
babce, lužní, parukářce a uhelníčkovi.
P ř i v ý robě bud k y použijte desk y
o tloušťce asi 2 cm. Z vnitřní strany budky
desky nehoblujte, ptáci by se obtížně dostávali z dutiny. Dno je třeba vsadit mezi
boky, jinak by mohlo časem odpadnout.
Budka by měla mít kvůli následné údržbě
otevírací stříšku, která by měla přesahovat asi 4 cm nad vletový otvor, pod který
nikdy nedávejte bidélko (usnadňuje přístup kočkám). Mláďata ptáků lze navíc
před predátory ochránit umístěním hranolku pod vletovým otvorem uvnitř budky. Povrch budky natřete hnědou nebo
zelenou barvou a střechu překryjte krytinou (lino, IPA), zvýší se tak její životnost. Nakonec budku zavěste nejlépe na
drát s oky – snadno se snímá při pravidelném podzimním čištění (listopad–únor).
Otvor budky je třeba umístit podle směru
převládajícího proudění větru, tedy na JV
nebo do závětří, v místech s větším množstvím stromů a keřů, kde bude dostatek
potravy.
Dalším vhodným typem budky pro
drobné ptáky je tzv. rehkovník, který
osídlují s oblibou rehci domácí, lejsci šedí
a konipasi. Ten by měl mít rozměr dna
(minimálně) 14x14 cm, vnitřní výšku budky 14 cm, vletový otvor dvě třetiny přední
stěny a výšku zavěšení 2–3 m. Rehkovníky umísťujeme na zahradních zdech, pod
střechy obytných i hospodářských budov,
nebo i na stromy tak, aby odpolední slunce nesvítilo přímo do budky.
odbor životního prostředí
(Zdroj: www.mos-cso.cz/)

září 2008

Příspěvky z programu
pro podporu životního prostředí
22. září je uzávěrka dalšího kola příjmu
žádostí o příspěvky na projekty ekologické výchovy, instalace solárních kolektorů
a výsadby zeleně. Podpora se však může
týkat i jiných činností, které mají za cíl
podporu a ochranu životního prostředí.
Město Náchod tímto způsobem již
podpořilo řadu akcí ekologické výchovy
na školách i v neziskových organizacích,
dále výsadbu ochranné zeleně nebo instalaci solárních kolektorů.
O ﬁnanční příspěvek mohou požádat
občané, podnikatelé, ﬁrmy, školy i nezis-

kové organizace. Žádosti je možné předat osobně na odboru životního prostředí
nebo zaslat poštou. Případné konzultace
poskytuje odbor životního prostředí.
(R. Česenek, tel./fax: 491 405 462, e-mail:
radomir.cesenek@mestonachod.cz.)
Podrobné znění Programu pro podporu životního prostředí je k dispozici v informačním centru městského úřadu, na
odboru životního prostředí a na internetových stránkách města (www.mestonachod.cz). Formuláře žádostí je možné získat tamtéž.
(odbor životního prostředí)

7. ročník celostátní ankety Strom roku
Nadace Partnerství pořádá ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí ČR 7. ročník celostátní ankety Strom roku 2008.
Anketou chce upozornit na význam
stromů pro životní prostředí. Prostřednictvím stromů chce přivést lidi k zájmu
o prostředí, ve kterém žijí, a podpořit sázení stromů a péči o ně.
V pondělí 16. června vybrala patnáctičlenná porota ze 109 nominací dvanáct
stromů, které postoupily do ﬁnále ankety a mezi nimi i naši náchodskou Lípu
svobody rostoucí v parku u gymnázia
v Náchodě.
O tom, kolik hlasů získá a jak se dále
umístí, rozhodne v době od 1. srpna do
10. října 2008 veřejnost, tedy i vy. Hlasování je zpoplatněno a jeho výtěžek směřuje do veřejné sbírky určené na výsadbu
nových stromů. Výsledky budou oznámeny 17. října 2008 na Koncertu pro stromy.
Možnosti hlasování
1. Zasláním DMS STROM 1–12 (podle čísla zvoleného stromu) na číslo 87 777.

Cena jedné SMS je 30 Kč. Nadace Partnerství obdrží 27 Kč, které poputují do
veřejné sbírky a umožní výsadbu nových stromů. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
2. Zakoupením hlasovacích archů. Archy
i s popisem hlasování budou k dispozici ke stažení od 1. srpna 2008. Cena archu je 60 korun, hlasovat na něj může
20 osob.
3. Zasláním hlasovacího kupónu.
Dvanáct ﬁnalistů ankety Strom roku
2008 (viz hlasovací lístek)
Pokud chcete svým hlasem ovlivnit pořadí ﬁnalistů ankety, využijte k hlasování
jednu z výše uvedených možností. Další
informace získáte na internetových stránkách Nadace Partnerství:
http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota-anketa

Strom roku 2008
Nadace Partnerství pořádá anketu Strom roku 2008 s cílem zvýšit prostřednictvím stromů zájem lidí o životní prostředí.
Na www.stromzivota.cz/anketa najdete fotograﬁe a příběhy všech stromů. Hlasovací lístek s označeným stromem, který je vám
sympatický, zašlete do 10. října na adresu Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, heslo: Strom roku. Vítěz ankety
bude vyhlášen 17. října v Brně na Koncertu pro stromy.

Jméno

.

Lidická hrušeň, Středočeský kraj

.

Dub z Branického Mezivrší, Praha

.

Krčmaňský borek, Olomoucký kraj

.

Jabloň skalická hrabůvka, Moravskoslezský kraj

.

Žižkův buk v Malčíně, kraj Vysočina

.

.

Prakšická hrušeň polnička, Zlínský kraj

.

Lípa Jana Gurreho, Jihočeský kraj

.

Lípa svobody v Náchodě, Královéhradecký kraj

.

Klokočovská lípa, kraj Vysočina

.

Lípa pod Ticholovcem, Plzeňský kraj

.

Schillerův dub, Liberecký kraj

Josefovská oskeruše, Jihomoravský kraj

Příjmení

Adresa
E-mail
Do ankety budou přičteny pouze hlasy na originálních kupónech. Hlasováním můžete podpořit sázení stromů ve městech a obcích.
Odešlete SMS ve tvaru DMS STROM1 až DMS STROM12 na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Nadace Partnerství obdrží 27 Kč,
které poputují do veřejné sbírky na podporu stromů. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.

Aktuální stav na www.stromzivota.cz/anketa

Vaše rozhodnutí mění svět!
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SPORT

s p o r t

s p o r t

Kuželky – program na měsíc září
Sobota

13. 9.
I. liga muži Náchod – Luhačovice
(předehrávka 3. kola z důvodu účasti Náchoda ve Světovém poháru)
Neděle
14. 9.
I. liga dorost Náchod – Rokycany
Neděle
14. 9.
I. liga dorostenky Náchod – Val. Meziříčí
Sobota
20. 9.
I. liga ženy Náchod – Slavoj Praha
Sobota
20. 9
I. liga muži Náchod – Slavoj Praha
Sobota
27. 9.
3. liga muži Č. Kostelec – Konstruktiva Praha
Sobota
27. 9.
3. liga muži Náchod – Akuma Mladá Boleslav
Neděle
28. 9.
I. liga dorost Náchod – Zábřeh
Neděle
28. 9.
I. liga dorostenky Náchod – Zábřeh
Neděle
28. 9.
2. liga dorost Náchod – Prostějov
Rozlosování nižších soutěží ještě nevyšlo.

15.00
10.00
10.00
11.00
15.00
10.00
10.00
10.00
13.30
(knm)

Bruslení veřejnosti září
Zimní stadion v Náchodě zahájil sezonu 2008/2009 dne 11. 8. 2008.
6. 9.
sobota 14–16, 17–19
7. 9.
neděle 14–16
13. 9.
sobota 14–16, 17–19
14. 9.
neděle 14–16
20. 9.
sobota 14–16, 17–19
21. 9.
neděle 14–16
27. 9.
sobota 14–16, 17–19
28. 9.
sobota 14–17 KARNEVAL
Možnost změny z důvodu konání hokejových zápasů vyhrazena.

Plavání pro veřejnost
Krytý plavecký bazén zahájil sezonu 2008/2009 dne 1. 9. 2008.
Plavecký bazén:
Po 5.30–7.30 13.30–15.00 15.00–16.00
(zdrav. kondiční cvičení ve vodě)
Odpoledne (v pondělí) není pro veřejnost k dispozici malý bazén
Út 5.30–7.30 13.30–15.00 17.00–20.00
St 5.30–7.30 13.30–15.00
Odpoledne (ve středu) není pro veřejnost k dispozici malý bazén
Čt 5.30–7.30 13.30–15.30 17.00–20.00
Pá 5.30–7.30 13.30–15.30 17.00–20.00
Každý lichý týden v pátek „Večerní plavání“ 20.00–23.00
So
13.00–18.00
Ne
13.00–18.00 18.00–21.00
(nudi plavání)
Sauny
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

ŽENY
zavřeno
15.00–20.00
zavřeno
15.00–20.00
15.00–20.00
zavřeno
18.00–21.00

MUŽI
zavřeno
15.00–20.00
zavřeno
15.00–20.00
15.00–20.00
zavřeno
(společná sauna při nudi plavání)

Aquaaerobik
Po
20.00–21.00
Čt
20.00–21.00
Cvičení vedou proškolené cvičitelky aquaaerobiku
Milada Holbíková, Helena Krtičková, Zdenka Dušková
Vstupné Kč 60 za 1 lekci
Vstupenky možno předem zakoupit v pokladně žen
Stadion Hamra je pro veřejnost otevřen každou středu od 15 do 19 hodin
(10. 9. bez fotbalového trávníku)
Sezona Jiráskova koupaliště bude ukončena v případě pěkného počasí
až 15. 9. 2008.

Pozvánka na volejbal
ve sportovní hale Na Hamrech
první ligový zápas nováčka soutěže
v sobotu 27. září 2008
od 10.00 a 14.00 hod.
kadetky SK RUBENA NÁCHOD
proti TJ Sokol Česká Třebová

Volejbal přípravka
Dům dětí a mládeže DÉČKO, Náchod
ve spolupráci s volejbalovým oddílem
SK RUBENA NÁCHOD
VŠESPORTOVNÍ PŘ ÍPR AVK A
pro dívky narozené 2001 a 2002
– základy hry s míčem
– obratnostní dovednosti
– hry, soutěže
úvodní schůzka:
24. září 2008 v 17.00 hod.
sportovní areál SK Rubena Náchod
(Na Hamrech)
kontakt:
Ing. Ivana Čimerová
tel.: 736 499 169
email.: volejbal.nachod@quick.cz

1. liga národní házené žen
Po 11ti letech se opět bude v Náchodě
Na Hamrech hrát 1. liga národní házené
žen a bude to již 45. ročník v historii oddílu. V září budeme hostit tyto soupeře:
sobota 13. 9.
16.00
SK Rubena Náchod – TJ Šroubárna Žatec
neděle 14. 9.
10.00
SK Rubena Náchod – SK Chomutov NH
neděle 28. 9. 10.00
SK Rubena Náchod – SK Studénka

HÁZENÁ 1. liga muži
rozlosování podzim 2008
SO6. 9.
17.00
HK Královo Pole Brno – TJ Náchod
SO 13. 9.
17.00
TJ NáchodHBC – Ronal Jičín
NE 21. 9.
10.30
TJ Sokol Kostelec n. H. – TJ Náchod
SO 27. 9.
17.00
TJ Nách. – TJ Fatra-Slavia Napajedla
NE 5. 10.
17.00
TJ Košutka – TJ Náchod
SO 11. 10.
17.00
TJ Náchod – TJ Tatran Litovel
NE 19. 10.
15.00
HK Slavia VŠ Plzeň – TJ Náchod
SO 25. 10.
17.00
TJ Náchod – TJ Sokol II Prostějov
NE 9. 11.
15.00
HCB OKD Karviná – TJ Náchod
SO 15. 11.
17.00
TJ Náchod – Sokol HC Přerov
SO 22. 11.
17.00
I. HK Dvůr Král. n. L. – TJ Náchod
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Vzdělávací programy Školského
zařízení pro DVPP KHK, Náchod
září 2008
Kurz francouzského jazyka pro začátečníky – každé pondělí v odpoledních hodinách, místo konání: Pražská 1759, Náchod,
lektor: Mgr. Ilona Horáková
Kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé – každé pondělí v odpoledních hodinách, místo konání: Pražská 1759, Náchod, lektor: Mgr. Ilona Horáková
Kurz francouzského jazyka pro pokročilé – každé pondělí,
16.30–18.00 hodin, lektor: Mgr. Ilona Horáková
Cena jazykových kurzů francouzštiny je 3400 Kč/školní rok.
Kurz anglického jazyka pro začátečníky – každou středu
nebo čtvrtek v odpoledních hodinách, místo konání: Pražská
1759, lektor: Mgr. Pavel Smola
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé – každou středu
15.15–16.45 hodin, místo konání: Pražská 1759, lektor: Mgr. Pavel Smola
Kurz anglického jazyka pro pokročilé – každý čtvrtek 15.15
–16.45 hodin, místo konání: Pražská 1759, lektor: Mgr. Pavel Smola
Ceny jazykových kurzů: 3100 Kč/školní rok (60 vyučovacích hodin).
8. září 2008, 14.00–18.00 hodin, Řízení školy s podporou programu Bakaláři. Matrika a předávání dat na UIV, místo konání: ZŠ TGM Náchod

51. ročník silničního běhu

15., 18. září 2008, 15.30–18.00 hodin, Program Zoner Callisto,
místo konání: ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Eduard Hlávka
17. září 2008, 9.00–14.00 hodin, Dílna učitelů dějepisu. Starověké despocie – Egypt, místo konání: ZŠ Komenského Náchod,
lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová
17. září 2008, 14.00–17.30 hodin, Dílna učitelů dějepisu. Václav a Boleslav, místo konání: ZŠ Komenského Náchod, lektor:
Mgr. Veronika Rodriguezová
19., 20. září 2008, 8.00–17.00 hodin, Angličtina pro nejmenší, místo konání: Náchod-Hamra, Pražská 1759, Mgr. Sylvia Doláková
23. září 2008, 13.30–16.30 hodin, Relaxační techniky pro učitele, místo konání: Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor: PhDr.
Nora Martincová
23. září 2008, 8.30–12.30 hodin, Na pomoc učitelkám MŠ.
Romské dítě v MŠ, místo konání: Náchod-Hamra, Pražská 1759,
lektor: PhDr. Nora Martincová
24. září 2008, 8.00–12.00, 13.00–17.00 hodin, Panáci, panďuláci, ﬁgury, místo konání: Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor:
Mgr. Jana Matoušová
25. září 2008, 9.00–13.00 hodin, Učitel začátečník, místo konání: Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor: Mgr. Jana Žaludová
30. září 2008, 8.30–12.00 hodin, Povinnosti ředitelů škol
a školských zařízení v oblasti požární ochrany, lektor: Ing. Robert Křepinský
Přihlášky a další informace můžete získat na: www.cvkhk.cz
tel. číslech: 491 422 416, 722 569 515

Přehled kulturních akcí
v září 2008 v Regionálním muzeu
Fotograﬁe 2008

Okresní svaz rekreačních sportů a KVT v Náchodě pod záštitou městských úřadů v Náchodě a Hronově a obecního úřadu ve
Velkém Poříčí pořádají

v sobotu 25. října 2008
Start v 10.30 hodin na náměstí v Hronově, prezentace: od 7.00
do 9.30 hodin v závodní kanceláři na MěÚ Náchod – městská radnice na Masarykově náměstí v Náchodě.
Další informace: OS ČSTV Náchod, Pražská 1759, 547 66 Náchod
nebo tel./fax: 491 423 909, tel. 491 426 744, mobil 606 444 071
a e-mail: rufer.nachod@tiscali.cz, www.hronovnachod.cz.
Generálním partnerem závodu je VZP ČR.

Od 6. do 27. 9. 2008 si mohou návštěvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) prohlédnout výstavu fotograﬁí Sekce fotografů regionu Náchod. Otevřeno je denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu
8–12 hod.

Jaroslav Jošt: Gobelíny
Od 27. 8. do 24. 9. 2008 probíhá v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18
v Náchodě výstava gobelínů Jaroslava Jošta. Otevřeno je denně
mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.

Viktor Špráchal: Obrazy a kresby
Ve dnech 27. 9. do 19. 10. 2008 si mohou návštěvníci v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout výstavu obrazů a kreseb Viktora Špráchala. Vernisáž se uskuteční v pátek 26. 9. v 16
hodin. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.

Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pondělí 9–12; 13–17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel.
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. V září je
otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30–18.00 hod. Návštěvu
pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248, na
adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod,
popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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Stomatologická pohotovost – září
6.

a 7. 9.

13. a 14. 9.
20. a 21. 9.
27. a 28. 9.

MUDr. Juraj Beseda
Nové Město nad Metují
MUDr. Renata Čábelková
Hronov
MUDr. Blanka Grummichová
Studnice
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Město nad Metují

PROGRAM
září
Mateřské centrum Macíček
Rádi bychom pozvali všechny maminky i tatínky s dětmi do našeho mateřského centra, které se nachází v Déčku pod
zámkem. Letos rozšiřujeme jeho činnost
o zajímavé kroužky, akce a další aktivity,
které budou určeny především pro malé
děti a mamky na mateřské dovolené. Do
nově vybavené útulné herničky si můžete přijít jen tak pohrát a podělit se se svými radostmi i starostmi a děti zde mohou
získat první kontakty se svými vrstevníky. V příjemném prostředí plném hraček
a dětských obrázků se bude vašim dětem
určitě velmi líbit. Navíc zde máme k dispozici malou tělocvičnu, kterou děti milují pro její volný prostor, kde mohou řádit na odrážedlech, skákat na trampolíně,
nebo si jen tak běhat pro radost. Rádi bychom, aby naše centrum bylo více rodinné, kde se všichni budou cítit dobře. Proto
je důležitá i spoluúčast a spolupráce maminek, která v našem mateřském centru
jistě časem vznikne. A jaké aktivity pro
vás chystáme?
Pondělí 9.30–11.00 hod.
Kuřátka – veselé hrátky s batolátky, pro
rodiče s dětmi ve věku 1,5–2,5 roku.
Říkadla, písničky, cvičení a pohybové hry

Komenského 48
tel.: 491 472 924
ul. J. z Poděbrad 937
tel.: 491 482 911
Studnice 31
tel.: 491 422 104
Náchodská 145 (Stavostroj)
tel.: 491 476 176

pro nejmenší dětičky. Cena: 30 Kč.
Úterý 9.00–11.00 hod.
Hlídání dětí – pokud si potřebujete v klidu
nakoupit, zajít na kosmetiku, ke kadeřnici
apod., rádi pohlídáme vaše dítko.
Cena 40 Kč/hod.
Středa 9.30–11.00 hod.
Zajíčci – říkadla, zpívánky, cvičení, hry
a veselé tvoření pro rodiče s dětmi ve
věku 2,5–4 roky. Cena: 30 Kč.
Čtvrtek 10.00–11.00 hod.
Těhulky – cvičení pro nastávající maminky vedené fyzioterapeutkou.
Cena: 500 Kč/10 lekcí nebo 60 Kč/hod.
Čtvrtek 15.30–17.00 hod.
Klubíčko – veselé hraní a cvičení, pohybové hry, zpívánky a výtvarná činnost pro
rodiče s dětmi ve věku 3–5 let.
Cena: 30 Kč.
Pátek 9.00–11.00 hod.
Hernička – volné hraní, setkávání maminek a tatínků s dětmi bez organizovaného programu. Vstup volný pro členy klubu Macíček, ostatní 20 Kč.
Angličtina pro maminky na MD – výuka angličtiny podle učebnice Angličtina
nejen pro samouky, schůzky 1x týdně dopoledne, hlídání dětí zajištěno v blízkosti
maminek. Cena: 1300 Kč nebo 60 Kč/hod.
Konverzace v němčině pro maminky na MD – konverzace s rodilou mluvčí, schůzky 1x týdně dopoledne, hlídání
dětí zajištěno v blízkosti maminek. Cena:
1300 Kč nebo 60 Kč/hod.

Delfíni se účastní Olympijských her v Pekingu
8. srpna 2008 začaly Letní olympijské
hry v Číně. I TJ Delfín Náchod tam měl
své zastoupení. Odchovanec náchodského plavání VENDULA FRINTOVÁ reprezentovala Českou republiku i město Náchod
v triatlonu. Vendula je českou triatlonistickou jedničkou. Na světovém poháru

v Jižní Koreji obsadila 3. místo. V Maďarsku na posledním závodu světového poháru před OH obsadila 6. místo.
V návaznosti na LOH se začátkem září
v Pekingu konají Paralympijské hry. Delfín Náchod zde bude zastupovat další člen
a odchovanec BĚLA HLAVÁČKOVÁ a to na
tratích 50 m a 100 m volný způsob, 50 m
znak a 100 prsa. Na trati 50 m znak je světovou rekordmankou a dvojnásobnou vítězkou. Na této znakařské trati bude obhajovat své prvenství z Athén. Obě dvě
sportovkyně v červenci svoji plaveckou
formu ladily v bazénu v Kudowě Zdrój, odkud je také společná fotograﬁe před odletem do Pekingu.
Roman Hakl

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

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kauﬂand
denně 7–20 hod., v neděli 8–20 hod.
Slunečnice – občasník nejen pro maminky na MD – přednášky a besedy s odborníky, tvořivá činnost aj., hlídání dětí
zajištěno v blízkosti maminek.
Začínáme druhý týden v září. Na setkání
s vámi se těší Soňa Trávníčková.

Mexické dny v Náchodě
Budou probíhat v týdnu od 29. září do
3. října. Po celý týden bude v hotelu Beránek mexická kuchyně, kterou bude připravovat mexický kuchař, kterého zajistilo mexické velvyslanectví. Ve středu
1. října proběhne na Jiráskově gymnáziu
přednáška o Mexiku, přednášet a povídat
si se studenty přijede sám velvyslanec
José Luis Bernal, který se tentýž den sejde také s místními podnikateli a zástupci Městského úřadu v Náchodě a Královéhradeckého kraje. Večer v rámci módní
přehlídky, kterou moderuje Roman Vojtek, proběhne vyhlášení výtvarné studentské soutěže a vystoupení mexických
Mariachi. Na módní přehlídce se představí přední čeští módní návrháři – Helena
Bedrnová, Bedřich Pavlačka, Jitka Šedová
a další. Ve čtvrtek vystoupí Mexičané se
svým programem v divadle pro studenty
a v jednání je vystoupení večer pro veřejnost v kavárně.
Mexická ambasáda přislíbila dodání
ﬁlmů, které by se v rámci ﬁlmového klubu promítaly v aule Jiráskova gymnázia.
Podrobný program se v těchto ještě nadále připravuje, sledujte plakáty v průběhu září.

Benef iční koncert
FRANTIŠKA NEDVĚDA
s kapelou
neděle 7. září 2008 v 18.30 hod.
Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec
Pořádá
Oblastní charita Červený Kostelec
středisko Hospic Anežky České.
Předprodej vstupenek od 12. srpna
2008: Červený Kostelec – Prodejna levného textilu Hospic Anežky České, Traﬁka Dali (Sokolovská 29)
Náchod – Infocentrum, Kamenice 144
Vstupné: plné 160 Kč, zlevněné 100 Kč
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Senior klub
čtvrtek 4. 9. od 14.00 hod.
Portugalsko a Azory – posezení u videa
čtvrtek 11. 9. od 14.00 hod.
Sever Etiopie, Česká republika – země divoké přírody
středa 17. 9. od 7.00 hod.
Tajný výlet – odjezd od Tepna klubu, možnost nástupu do autobusu u okresu, u paneláků a u Rybárny. Nutno předem nahlásit
p. Zavřelovi – tel. 491 424 270
čtvrtek 18. 9. od 14.00 hod.
Španělsko – Lioret del mar – Barcelona – Monserrat – posezení
u videa se Slávkem Hlaváčem
čtvrtek 25. 9. od 14.00 hod.
Mgr. Lydia Baštecká bude vyprávět o historii regionu Náchodska – doplní i o video
Senior klub je umístěn v přízemí Harmonie 2
v Rybářské ulici.

Sdružení zdravotně postižených
Sdružení zdravotně postižených Náchod zve své členy a příznivce na další podzimní aktivity.
Zájezdy dne 9. 9. 2008 a 10. 9. 2008 do Prahy na muzikál Kleopatra jsou plně obsazeny.
Dne 24. 9. 2008 Vás zveme od 14.00 hodin na členskou schůzku v klubovně Harmonie II. Náchod (Klubovna důchodců za kapličkou) kde občerstvení a program bude zajištěn. Na Vaše dotazy
ohledně lázní, obchvatu města a pivovaru, požádáme zástupce
města o rozpravu, hudba je zajištěna, výtah také. Vybíráme od
členů 30 Kč a nečlenů 40 Kč.
Výlet do Velkých Pavlovic 17. a 18. 10. 2008 za 780 Kč. Odjezd
z Náchoda od Tepna Klubu v pátek v 7.30 hod. Boskovice – návštěva města, zámek, vinný sklípek, degustace, chuťovky, hudba. Ubytování ve více lůžkových pokojích se soc. zařízením. Více
na letáčkách, nástěnce a ve skřínce na Kamenici. Přihlášku prosím podejte ihned. Aktuální spojení: Máslová Věra 775 671 344.
Otto Volhejn 603 949 721. Od 10. 9. 2008 opět každou středu poradenské odpoledne od 13–15 hod. kde se na naše aktivity můžete předem přihlásit, v klubovně Sdružení zdravotně postižených v MěÚ, Palachova ul. 1303 Náchod.
Přejeme Vám všem radost z výletů a setkání.
Za výbor SZdP Náchod Olga Frühaufová
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Církve v Náchodě
Husův sbor Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod, farář Zdeněk Kovalčík, tel. 491 426
223, 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz
Bohoslužby – neděle 9 hod., biblická hodina – pondělí 16.30 hod.
Úřední hodiny: pondělí a středa – 9–12 a 13–17 hod.
Sběr pro Diakonii Broumov – pondělí–sobota 8–17 hod. Prosíme NE v neděli!
V neděli 14. září se v 16.30 uskuteční v Husově sboru v Náchodě varhanní koncert Jaroslava Nepilého. Na programu skladby
starých mistrů baroka. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve Náboženská obec Církve československé husitské v Náchodě.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod.
Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw
Partyka 603 861 275, kaplan Mariusz Nowaczyk 731 405 501, pastorační asistent Ing. Mgr. Vladimír Handl 728 515 557,
www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz.
Bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00,
so 18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavřince, 10.15
v kostele sv. Michaela.

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

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

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

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

GALERIE v Náchodě v měsíci září 2008
Josef Thér – Proměny
(fotograﬁe, koláže, počítačová graﬁka)
Umělec z Nového Města nad Metují bude představen
retrospektivním souborem, v němž bude položen důraz
především na kresbu, fotograﬁi a fotokoláž.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 12. září v 17 hodin.
(přízemí a ochoz jízdárny 13. 9. – 2. 11. 2008 )
Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.
K výstavě je připraven interaktivní doprovodný program pro
žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ Viděno novýma očima (zámecká jízdárna 15. 9. – 24. 10. 2008)
Ke Dnům evropského kulturního dědictví:
– Jednodenní doprovodný program výstavy Josefa Théra
V zajetí ornamentu, určený skupinám žáků a studentů ZŠ
i SŠ. Z asi 45 minutového programu si školní skupiny odnesou vlastnoručně vyrobený nástěnný kalendář pro nový
školní rok.

(zámecká jízdárna, čtvrtek 18. září)
přihlášky: novakova@gvun.cz
Přednáška s obrazovou dokumentací historika
architektury ing. arch. Zdeňka Lukeše o moderní
architektuře královéhradeckého kraje
(zámecká jízdárna pátek 19. září ve 20 hodin)
Informace o připravovaném 3. ročníku výtvarné soutěže
NAŠE galerie, letos na téma Tady jsem doma
na www.gvun.cz.
(Výstava vybraných prací proběhne 7.–23. 11. 2008
v zámecké jízdárně).
Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.
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Městská knihovna Náchod
informuje – září 2008
Oddělení pro děti
Po škole do knihovny – oddělení pro děti v prvním poschodí městské knihovny je
od 1. září opět otevřeno každý den od pondělí do pátku, vždy od 12 do 17 hodin. Přijďte si půjčit nové knížky pohádek a příběhů, podívat se na novinky v naučné literatuře, zahrát si stolní hry. Můžete si zde napsat také úkoly do školy a využít k tomu nejrůznější informace z bohaté encyklopedické příručky. Připomínáme všem dětem, které
byly v červnu 2008 „pasovány“ na čtenáře a mají čtenářské průkazy do knihovny, že
mohou do konce roku 2008 chodit do knihovny zdarma.
Rytíř krásného slova – 12. září 2008 bude v Jičíně na zámku pasování „Rytířů krásného slova“. Už podruhé bude jedním z 10 dětí z celé České republiky čtenář náchodské knihovny Miroslav Balcar ze ZŠ Náchod Plhov. Za dospělé bude pasován herec Liří
Lábus a spisovatelka Ivona Březinová. Reportáž ze slavnostní události, která se koná
v rámci festivalu „Jičín – město pohádky“, vám přineseme v příštím čísle.
Výtvarné dílny – od září do prosince 2008 pro vás opět chystáme výtvarné dílny.
Bude dílna kamínková, strašidelná, korálková a andělská.
1. výtvarná dílna:
Dílna kamínková aneb Malujeme na kameny se koná v úterý 30. září 2008 od 14 hodin. Přineste si hladké kamínky a tenký štětec.

Připravujeme:
6. 10. 2008 setkání s autory sbírky dobrodružných povídek „Tisíc jizev“.
8. 9.–31. 10. 2008, výstavní sálek v 2. poschodí knihovny „Poprvé v Africe“
– výstava fotograﬁí, autor Jan Votava. Zahájení výstavy v pondělí 8. 9. v 17 hodin.

Válečná zrcadlení na Kladském pomezí
Již patnáctý rok působí v Náchodě tradiční historická jednotka „6. prapor polních myslivců“, která je nedílnou součástí Spolku přátel vojenské historie (SPVH)
Náchod. V letošním roce si tato historická jednotka připomíná kromě svého patnáctiletého působení další významné
jubileum – 200. výročí vzniku c. k. praporu polních myslivců č. 6. Ten byl společně s dalšími osmi podobnými jednotkami vytvořen 1. září 1808 rozhodnutím
císaře Františka I. jako samostatný divizion a po doplnění stavu příslušníky lesnického personálu a střelci ke dni 1. prosince 1808 byl označen jako Prapor polních
myslivců č. 6 (Feld-Jäger-Bataillon No. 6).
Uvedená výročí přivedla členy spolku
na myšlenku představit opět obyvatelům
Náchoda i okolí bohaté dějiny kladského
pomezí, které se stalo dějištěm mnoha válek. Akci, která se uskuteční 20. září, pořádá SPVH ve spolupráci s Komitétem pro
udržování památek z války roku 1866,
s Městem Náchod a tradičními historickými jednotkami z ČR, Polska a Itálie.
Hlavní součástí bude od 13.30 hod. bitevní ukázka historických jednotek na Masarykově náměstí zaměřená tentokrát na
dobu vzniku 6. praporu polních myslivců,
tedy na období napoleonských válek.

Program:
sobota 20. září
10.00 hod. – Průvod historických jedno-

tek a vojenské dechové hudby městem
(ul. Komenského, Tyršova, Riegrova, Parkány, Volovnice, Kamenice, Palackého)
10.30 hod. – Slavnostní shromáždění
historických jednotek na Masarykově náměstí – dekorování praporů pamětními stuhami, čestné salvy
11.30–20.00 hod. – Vojenský dobový
tábor na Masarykově náměstí a v parku
U města Prahy – táborový život, historický šerm, ukázka výcviku jednotek, ukázka
střelby z historických zbraní
13.30 hod. – Bitevní ukázka historických jednotek na Masarykově náměstí
období napoleonských válek
14.15–22.00 hod. – Hudební produkce a divadelní vystoupení na Masarykově náměstí:
14.15 – Promenádní koncert vojenské
dechové hudby 6. praporu polních myslivců
15.30 ŠVEJK-BAND – veselá partička
muzikantů ve stylových kostýmech
16.30 – Swingový orchestr BLUESTAR
z Prahy
18.00 – ŠVEJK-BAND
19.00 – Swingový orchestr BLUESTAR
20.00 – Divadelní představení RUKOJMÍ, autor Paul Claudel, režie: Martin
Malínek.
Příběh o cestě k moci a volbě mezi štěstím a povinností z období napoleonských
válek v podání Občanského sdružení divadelních ochotníků Ústí nad Orlicí.
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