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Na sklonku 18. století byl Náchod malým poddanským mìstem, které bylo centrem vrchnostenské správy rozlehlého
panství. Vrchnost sídlila na zámku a zámeètí úøedníci moná i trochu s despektem
shlíeli na dìní v mìsteèku. Nicménì mìsto a zámek patøily vdycky k sobì, historické události dobré, horí i ty nejvíce zlé
Náchodské neetøily. A pøedevím mìsteèko citelnì zasáhly zmìny v majetkové
drbì panství, které patøilo vdy k tìm
významnìjím. Pozvedli a rozíøili je Smiøiètí, také italtí Piccolominiové dbali nejen o barokní reprezentaci náchodského
zámku, i kdy panství získali jako odmìnu za vojenské sluby v tøicetileté válce.
Náchod silnì postihly války slezské,
kody na panství od pruského vojska vyèíslil kronikáø J. M. Ludvík na 1383815
zlatých A pak pøila válka sedmiletá
a Náchodem opìt táhla vojska a zpùsobovala kody. V roce 1783 umírá poslední
kníe Piccolomini, za jeho vlády dolo
v r. 1775 k velkému selszkému povstání.
Po smrti Josefa Parille vznikl soud, majetkové nároky si èinili pøíbuzní, pøe se na
nìkolik rokù protáhla, správa panství byla
v tomto bezvládí v nepøíli dobrém stavu. Nakonec získal panství hrabì Josef
Vojtìch, hrabì Desfours díky pøíbuzenství
své matky Ludmily, rozené Piccolomini.
Ale zase to nebyla pro panství ádná výhra, tento pán byl velice zadluen, take
jeho syn musel dát panství do veøejné draby, aby se umoøily nesmírné dluhy. Draba se konala 1. øíjna 1792 a konsorciu
vìøitelù lo pøedevím o to, aby byl získán
bohatý kupec. A ten se nael, zaplatil za
panství 1222000 zlatých a náchodské panství bylo jeho!
Jeho Jasnost Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháòský, koupil panství na doporuèení svého zplnomocnìnce a zámecký
úøedník Jan Müller zapsal ve svých Pamìtihodnostech panství Náchod: Od tohoto
èasového období nastaly jak pro panství
Náchod, tak i pro sluebníky prospìné
zlaté èasy.
Na panství pøijídí Petr Biron poprvé a
v roce 1796, se svou vzneenou rodinou,
skvostným dvorem, dvoøany v poètu 80
lidí. Prohlíí si panství, podporuje zmìny, opravy zámku. Umìnímilovný vévoda
nechává v následujícím roce 1797 vybudovat na zámku divadlo, kde se vedle jiných her uvádí i Mozartova opera Don
Giovanni, a to vévodovým souborem
a místními amatérskými hudebníky. A dùchodní Müller si libuje: náchodský zámek
a mìsto byly velmi ivé. Bylo jen málo
dní, kdy se nedalo nìco vidìt, ale jako
ten, kdo mìl na starosti vrchnostenské
finance dodává: na výlohy bylo vydáno
hodnì penìz.

Hotové peníze vévoda potøeboval, a tak
neváhal v roce 1799 nabídnout poddaným
sedlákùm pøevedení jejich robotních povinností reluicí na penìní náhradu. I péèí
o zøízení vesnických kol se osvícený vévoda zapsal do pamìti náchodských poddaných. Bohuel vévoda Petr Biron v roce
1799 ji tìce nemocný umírá 13. ledna
1800 v nedalekém zámku Jelenow. Podle
závìti vévody se majitelkou náchodského
panství stává Kateøina Vilemína Benigna,
paní knìna  jak je známá z Babièky
B. Nìmcové.
Ve svém románu Na dvoøe vévodském
líèí Alois Jirásek mnoho z doby vlády Petra Birona na náchodském panství. I kdy
jeho fabulace nìkdy pøesahuje skuteènost,
je nepokrytì zaujat touto osobností, ovlivnìnou evropským osvícenstvím. A prostøednictvím literatury se vévoda Petr
i knìna Kateøina zapisují do pamìti èeského národa.
Náchod v dobì Kuronských skuteènì
oil, bohatý vévoda pøitahoval umìlce skuteèné i ty jarmareèní. Úspìné mimopraské uvedení Mozartovy opery lze pokládat za opravdu pozoruhodnou událost.
A tìch zajímavostí bylo víc  tak proè dobu
Kuronských a Zaháòských nevyuít k zaloení nové kulturní tradice mìsta a zámku Náchod. Pozvat umìlce rùzných ánrù, z rùzných zemí, vdy sám vévoda Petr
pocházel z Kuronska, dnení Lotysko,
vyrùstal v Rusku, poznal svìta kraj, byl
to èlovìk velmi kosmopolitní. A mìl rád
historii, umìní, il rád v pøepychu, ale
dovedl být i lechetným dárcem.
V letoním roce budou Náchodské Kuronské slavnosti spíe takovým nultým
roèníkem, datum tìch pøítích se posune
více do léta, kdy je Náchod navtìvován
turisty a slavnosti mohou být i dalí nabídkou k jejich návtìvì a Náchodským poskytnout více kulturních akcí. V programu
se uplatní pøedevím regionální umìlci,
kteøí jsou urèitì stejnì dobøí jako ti, co
hráli pøed vévodou Petrem a byli jím náleitì ocenìni. K úèinkování jsou pozváni
také hosté z ciziny, pøedevím sousedního Polska, poèítáme s úèasti i zástupcù
z Lotyska.
Náchodské Kuronské slavnosti nebudou
kopírovat jen historii, prolnou jimi souèasné umìlecké zájmy a zcela v intencích
Petra vévody Kuronského a jeho dvora
mají za cíl pøedvést publiku dobrou zábavu a umìlecké obohacení.
A o dobì v rozmezí let 1792 a 1842
se zájemci mohou více dozvìdìt v pøipravované edici rukopisu dùchodního Jana
Müllera Pamìtihodnosti panství Náchod,
která bude vydána zaèátkem letoního
øíjna.
Vìra Vlèková
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 26. 6.

Jednání rady mìsta se
zúèastnilo est radních, pozdìji sedm.
Èíselný popis u kadé zprávy pøedstavuje
pomìr hlasù pøi hlasování PRO-PROTIZDREL SE.
Výroèní zpráva pøíspìvkové organizace
6-0-0
l Kino Vesmír  øeditel Zdenìk Duba
 v roce 2006 návtìvnost 35 000 divákù (tj. nárùst o 5000 divákù)
 promítá dennì kromì 31. 12., filmová
pøedstavení s delegací tvùrcù, pravidelná
pøedstavení pro dìti a mláde, pøedstavení pro filmový klub
 doplòková èinnost: výlepová sluba (35
výlepových tabulí, vylepeno 20 463 ks plakátù, videopùjèovna  2058 evidovaných
zákazníkù, 5000 výpùjèek
Majetkoprávní úkony obce
6-0-0
l RM souhlasila se zpùsobem úhrady nákladù, spojených s uíváním zaøízení mìsta Náchoda, pøi poøádání akcí na Masarykovì a Karlovì námìstí v Náchodì
s platností od 1. 7. 2007 a schválila ceník:
 pøipojení na pøívod vody  100 Kè/den
Pøipojení na odbìrné místo elektrické
energie:
 do pøíkonu 2 kW 100 Kè/den
 do pøíkonu 2,0110 kW 300 Kè/den
 pøi pøíkonu nad 10 kW 1000 Kè/den
l RM schválila uzavøení nájemní smlouvy na nebytový prostor v Náchodì, v Kostelecké ul. èp. 1828 se spoleèností Prùmstav Náchod, s. r. o., s platností od 1. 7.
do 30. 11. 2007.
Nová cisternová
automobilová støíkaèka
6-0-0
l RM souhlasila se zadáním veøejné zakázky na dodávku cisternové automobilové støíkaèky a uzavøením smlouvy o dílo
s firmou Strojírna Potùèek, s. r. o., Slatiòany.
Rozíøení kamerového systému
6-0-0
l RM souhlasila s návrhem zadat veøejnou zakázku na rozíøení mìstského kamerového systému  5. etapa a s uzavøením smlouvy o dílo s uchazeèem na 1. místì  firmou GEPARD, s. r. o., Pardubice.
Dozorèí rada
Správy budov Náchod, s. r. o.
7-0-0
l Rada mìsta v pùsobnosti valné hromady zvolila za èlena dozorèí rady Správy
budov Náchod, s. r. o., ing. Vlastimila Tichého.

TELEGRAFICKY:

l RM vzala na vìdomí zápis z jednání letopisecké a místopisné komise dne 5. 6.
2007 a zápis z jednání tìlovýchovné komise dne 6. 6. 2007.
6-0-0

l RM souhlasila s podpisem smlouvy s firmou GARP Hradec Králové, s. r. o., na
vydání propagaèní broury Náchoda a okolí. Náklady na projekt pokryjí pøíjmy z reklam zúèastnìných firem. Mìsto dodá fotografie pro titulní stranu, doprovodný text
o mìstì a 35 ks fotografií pro doplnìní
textù o mìstì. Mìsto Náchod získá zdarma 1000 kusù tìchto propagaèních brour.
6-0-0

Rada mìsta 10. 7.

Jednání rady mìsta se zúèastnilo sedm
radních. Èíselný popis u kadé zprávy
pøedstavuje pomìr hlasù pøi hlasování
PRO-PROTI-ZDREL SE.
Výroèní zpráva
Mìstské knihovny, o. p. s.
7-0-0
 øeditelka Mgr. Marie Sobotková
 fond knih 176 079 jednotek, návtìvnost knihovny, vè. akcí v roce 2006  70
tisíc návtìvníkù, 185 225 výpùjèek, 233
vzdìlávacích a kulturních akcí
 plní funkci mìstské knihovny  Náchod
a jeho èásti, støediskové  pro obce Borová, Dolní Radechová, Kramolna, Nový Hrádek, Studnice a Vysokov, regionální  dotováno úèelovì ze státního rozpoètu
 poøádané akce  pasování ètenáøù, ètenáøský krouek, Den s Albatrosem, Týden
knihoven, Náchodská prima sezóna, prezentace knih regionálních autorù, internet pro seniory s Nadaèním fondem Livie
a Václava Klausových (pilotní projekt), Dny
poezie v prostoru, spolupráce s obèanskými
sdrueními  výstavy, exkurze k architektonickému øeení z celé republiky i zahranièí, prezentace a propagace v mediích
Konkurz na øeditele ZU
6-1-0
l RM jmenovala do funkce øeditele ZU
J. Falty Mgr. Zbyòka Mokreje s nástupem
od 1. 8. 2007.
Majetkoprávní úkony obce
l RM uloila v souvislosti s pøípravou výstavby pøeloky silnice II/303 zajistit provedení sond k zjitìní vhodnosti horniny
z mìstského pozemku v k. ú. Malé Poøíèí
pro násypy silnièního tìlesa a zajitìní
výpoètu mnoství horniny, které se zde
dá vytìit.
7-0-0
l RM schválila uzavøení smlouvy s firmou
Technické sluby Náchod, s. r. o., na prodlouení veøejného osvìtlení na Dobroovì.
7-0-0
l RM souhlasila se zaøazením akce prodlouení chodníku v ulici Za Kaplièkou do
rozpoètu pøítího roku.
7-0-0
Bezpeènostní uzamykatelné stojany na
jízdní kola
7-0-0
l RM schválila uzavøení smlouvy o dílo
na dodání bezpeènostních uzamykatelných stojanù na jízdní kola VELOCK s firmou TANO TECHNICK, spol. s r. o., Prostìjov.
V rámci projektu prevence kriminality byla
mìstu Náchod na tuto akci pøidìlena dota-

ce Ministerstva vnitra ÈR z programu Partnerství pro rok 2007 ve výi 220 tis. Kè.
Podíl mìsta bude èinit necelých 60 tis. Kè.
Smlouva o poskytnutí dotace na opravu
oken a dveøí èp. 243 (bývalá Bartoòova
vila)
7-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpoètu Královéhradeckého kraje ve výi 150 tis. Kè z programu Podpora péèe o nemovité a movité
kulturní památky na realizaci akce Náchod, èp. 243 bývalá Bartoòova vila  oprava oken a dveøí.
l RM schválila uzavøení smlouvy o dílo
s firmou Zdenìk Kouek  restaurování
na realizaci tìchto oprav.
Digitální zpracování dat
z mìøení ovzduí
7-0-0
l RM schválila zadání digitálního zpracování údajù z mìøení ovzduí firmì GEPRO, spol. s r. o.
V øíjnu 2006 probìhlo na území mìsta
vícenásobné mìøení ovzduí. Zpráva
z tohoto mìøení je k dispozici ke staení
na http://www.szu.cz/chzp/ovzdusi/tajne.htm. Mìøení bylo vyhodnoceno slovnì
a dr. Kotlíkem ze Státního zdravotního
ústavu bylo doporuèeno jeho grafické digitální zpracování pro názornou interpretaci dat. Digitální zpracování tìchto dat vak
Státní zdravotní ústav nezajiuje. Na základì doporuèení byla oslovena firma GEPRO, spol. s r. o. Digitalizací výraznì
stoupne vypovídací schopnost namìøených
dat, co bude vyuito pøi prezentaci získaných dat pro veøejnost, která se uskuteèní 6. záøí 2007.
Výbìr zhotovitele
7-0-0
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek veøejné zakázky na zhotovení stavebních úprav komunikace ulice Krásnohorské a souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo s uchazeèem na 1. místì  firmou
Chládek a Tintìra, Pardubice, a. s.
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na realizaci akce Cyklostezka Braec  lávka za Ostrovy a souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo na realizaci akce
s uchazeèem na 1. místì  firmou COLAS
CZ, a. s., závod Sever, Hradec Králové.
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek veøejné zakázky na zhotovení stavebních úprav komunikace ulice Prodlouené a souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo
s uchazeèem na 1. místì  Chládek a Tintìra Pardubice, a. s.
TELEGRAFICKY:
l RM vzala na vìdomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 13. 6. 2007. 7-0-0
l RM schválila poøízení automatu na kusové nápojové a spotøební zboí pro pøíspìvkovou organizaci Kino Vesmír. 7-0-0

Rada mìsta 7. 8.

Jednání rady mìsta se zúèastnilo osm,
pozdìji vech devìt radních.

záøí 2007

3
Èíselný popis u kadé zprávy pøedstavuje
pomìr hlasù pøi hlasování PRO-PROTIZDREL SE.
Úplata za vzdìlávání a kolské sluby
v ZU
8-0-0
lRM vzala na vìdomí stanovení výe úplaty za vzdìlávání v Základní umìlecké kole J. Falty pro kolní ok 2007/2008:
hudební obor
pøípravný roèník  2000 Kè, pøípravný roèník nástroj  2400 Kè, jednotlivé roèníky
 2400 Kè, skupinová výuka  2000 Kè,
pìvecký sbor  100 Kè
výtvarné obory  pøípravný roèník i jednotlivé roèníky  2100 Kè
taneèní obory  pøípravný roèník i jednotlivé roèníky  2100 Kè
V pøípadì dlouhodobé nemoci (jeden mìsíc a déle) lze na základì potvrzení lékaøe
a písemné ádosti rodièù poádat o vrácení kolného za odpovídající dobu nebo poskytnout slevu na dalí pololetí.
Dalí sleva se týká ákù hudebního oboru, kteøí studují dva hudební nástroje, pøièem na ten druhý se poskytuje sleva ve
výi 50 %, a ákù, kteøí studují výtvarný
obor modelování (keramika) a kreslení
(malování), kterým se na druhý obor rovnì poskytuje sleva 50 %.
Majetkoprávní úkony
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì uzavøené se Zemìdìlským drustvem Velké Poøíèí, na pronájem pozemkù v k. ú. Malé Poøíèí. Dodatek upøesòuje výèet uívaných pozemkù
a upravuje dobu, na kterou je pronájem
uzavøen.
9-0-0
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì uzavøené se Støední
odbornou kolou sociální  Evangelickou
akademií. Tímto dodatkem se Evangelická akademie zavazuje uhradit do 15. 8.
2007 nájemné za rok 2007 a 2009
v celkové výi 365 000 Kè. V uvedené
hodnotì mìsto uhradí faktury za provedenou rekonstrukci budovy èp. 335 v Kladské ulici v Náchodì (bývalá budova zvlátní koly), kterou Evangelická akademie vyuívá jako kolské zaøízení.
9-0-0
l RM souhlasila s ukonèením smlouvy
o výpùjèce objektu èp. 445 v Kladské ulici
s obèanským sdruením Dokoøán dohodou
k 31. 8. 2007. Komunitní centrum bude
od 1. 9. 2007 spadat pod mìsto (odbor
tajemníka) a bude plnit i nadále svoji pùvodní funkci, tj. výchovné formy, vzdìlávání, poøádání kulturních i sportovních
poøadù pro dìti, mláde i dospìlé, kteøí
jsou sdrueni v romských obèanských sdrueních.
9-0-0
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem restaurace Na koupaliti výpovìdí s jednomìsíèní výpovìdní
lhùtou. Nájemní smlouva bude ukonèena
uplynutím výpovìdní lhùty, tj. k 30. 9.
2007. V souvislosti s tím rada souhlasila

s vyhláením nového výbìrového øízení na
pronájem této restaurace.
9-0-0
Pøeloka silnice II/303
v úseku BìlovesVelké Poøíèí
9-0-0
l RM souhlasila s tím, aby mìsto Náchod
jednalo s Krajským úøadem Královéhradeckého kraje o smlouvì budoucí kupní
na výkupy pozemkù, a povìøila odbor správy majetku a financování a vedení mìsta
dojednáním mechanismu proplácení realizovaných výkupù pozemkù.
Rozpoètové výdaje
9-0-0
l RM povìøila jednotlivé vedoucí odborù,
aby v rámci pøípravy rozpoètu 2008 spolupracovali s organizacemi zaloenými
mìstem Náchod na optimalizaci jejich plánù v zájmu sníení redistribuèní funkce
mìsta vùèi tìmto organizacím. Souèasnì
byli vedoucí povìøeni pøípravou pravidel
dotaèní politiky mìsta Náchoda pro dalí
období. Na základì této koncepce bude
pøipraven ji návrh rozpoètu 2008.
Nájemné 2008
9-0-0
l RM rozhodla s platností od 1. 1. 2008
o uplatnìní jednostranného zvýení nájemného ve smyslu zákona è. 107/2006 Sb.
v mìstských bytech.
Pro byty I. kategorie to znamená zvýení
ze souèasných 20,18 Kè/m na cca 24,38
Kè/m .
ádost o umístìní jeøábu
pro stavbu obchodního domu
9-0-0
l RM schválila zábor pozemku na dvoøe
knihovny za cenu navrenou zhotovitelem
a ponechání stávající ohradní zdi dvora
knihovny. Dále rada uloila do smlouvy
zahrnout tyto podmínky:
 sloení kauce ve výi 100 tis. Kè do doby
úplného uvedení pozemku do pùvodního
stavu do (31. 5. 2008)
 zachovat prùjezd ze dvora knihovny do
Tepenské ulice (pokud to bude technicky
moné)
 zajistit bezpeènost knihovny (klíèe pøedat písemnì pouze jeøábníkùm)
 zbourat zeï a odklidit na náklady adatele a zajistit navázání na dalí zeï (v pøípadì nezbytnosti)
 vzhledem k nutnosti provizorního vyvedení vzduchotechniky kvùli této stavbì
tuto øeit pøemístìním vzduchotechniky
a vybudováním trvalého pilíøku výdechu
vzduchotechniky na náklady adatele
Operaèní program
ivotní prostøedí
9-0-0
Státní fond ivotního prostøedí ÈR zveøejnil první výzvu k pøedloení ádostí o dotace v rámci Operaèního programu ivotní prostøedí. ádosti v rámci první výzvy
tohoto programu je moné podávat do
26. øíjna 2007. Více informací na http://
www.opzp.cz/.
l RM souhlasila s pøedloením ádostí pøipravovaných projektù do Operaèního programu ivotní prostøedí a s výbìrem akreditovaných poradcù Operaèního programu
 ivotní prostøedí.

Podpora cyklodopravy v návaznosti na
Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje
9-0-0
l RM schválila uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem
zastoupeným ing. Pavlem Bradíkem a povìøila odbor správy majetku a financování vyøízením potøebných formalit.
Jedná se o dotaci poskytnutou Královéhradeckým krajem v rámci programu Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého
kraje. Mìstu Náchod byla schválena dotace do celkové max. èástky 1 559 200
Kè (74 % stavebních nákladù akce  asfaltový povrch). Ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) obdrí mìsto Náchod pøíspìvek na výstavbu a údrbu cyklistických stezek pro rok 2007 ve výi
4 843 000 Kè. Tyto dotace budou pouity
na výstavbu cyklostezky do Pekla.
Zájmové území se nachází pøi levém bøehu øeky Metuje v úseku mezi èistírnou
odpadních vod v Braci a brodem pøes
øeku Metuji vzdáleným cca 900 m za chatovou oblastí na Ostrovech. Cyklostezka
v délce 2,772 km je navrena s krytem
z asfaltového betonu v íøce 3 m. V konci
úpravy bude stezka pro cyklisty navazovat na plánovanou døevìnou lávku pøes
øeku Metuji.
Výbìr zhotovitele veøejné zakázky Revitalizace panelového sídlitì Plhov (RPS)
v Náchodì
9-0-0
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
zadání veøejné zakázky Stavební úpravy
komunikací a chodníkù RPS Plhov v Náchodì a uzavøením smlouvy o dílo s uchazeèem na prvním místì  firmou COLAS
CZ, a. s., Hradec Králové.
Systém vèasné intervence  výbìr dodavatele na realizaci
9-0-0
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
zadat veøejnou zakázku Realizace Systému vèasné intervence a s uzavøením
smlouvy o dílo s firmou AutoCont CZ, a. s.

TELEGRAFICKY:

l RM vzala na vìdomí pøedloené zprávy
o výsledcích kontrol za 1. pololetí roku
2007 u pøíspìvkových organizací mìsta
Náchoda a pøíjemcù dotací.
9-0-0
l RM byla seznámena s aktualizovaným
seznamem zastaveného majetku mìsta
Náchoda.
9-0-0
l RM zamítla ádost Sportovního klubu
lyování Náchod, o. s., o finanèní pøíspìvek ve výi 30 tis. Kè.
9-0-0
l RM vzala na vìdomí zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 19. 6. 2007.
9-0-0

Oprava

Omlouváme se za chybnì uvedený nadpis èlánku Rodným krajem è. 34 na
str. 6 minulého èísla.
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Kronika
Byli oddáni
v èervnu a èervenci 2007

2. 6.
Jan Kroupa, Náchod
Markéta Vtípilová, Vysokov
8. 6.
Tomá Vaina, Mìlník
Petra Øíhová, Náchod
Milan vadlenka, Náchod
Marie Geislerová, Náchod
René Zvoníèek, Náchod
Jaroslava Tylová, Borová
9. 6.
Jan Sedláèek, Náchod
Ivana Suchánková, Náchod
Josef Èermák, Náchod
Jana Jirsová, Náchod
15. 6.
Václav Jansa, Solnice
Ladislava Sedláèková, Solnice
Miroslav Novák, Náchod
Klára Simlerová, Náchod
Jiøí Lavièka, Praha 4
Ludmila Nováková, ernov
22. 6.
Pavel Lokvenc, Náchod
Kristýna Stanjová, Náchod
23. 6.
Roman Gyurács, Náchod
Diana Èísarová, Náchod
Marek Hanzl, Náchod
Hedvika Synková, Náchod
David Charous, Velká Jesenice
Monika Kráèmerová, Velká Jesenice

Ladislav Suchánek, Náchod
Monika Hepnarová, Hronov
Martin Máèka, Náchod
Eva Kráèmarová, Hronov
Jan Hanu, Èervený Kostelec
Milena Abrahamová, Èervený Kostelec
30. 6.
Tomá Bernard, Velké Poøíèí
Tereza Eflerová, Velké Poøíèí
Jan Kapar, Rtynì v Podkrkonoí
Lucie Vítková, Èervený Kostelec
4. 7.
Tomá Burdych, Studnice
Lenka Dvoøáková, Slatina nad Úpou
Ludvík Domáò, Náchod
Lenka Ducháèová, Náchod
7. 7.
Václav Tyl, Èeská Skalice
Jitka Vondráèková, Velká Jesenice
Martin Lehocký, Náchod
Iveta Obstová, Náchod
Jiøí Mrázik, Èervený Kostelec
Hana Knapová, Èervený Kostelec
Pavel Henèl, Èervený Kostelec
Michaela Vinterová, Náchod
Oldøich Falta, Libòatov
Rita Skalièková, Náchod
Zdenìk Viòák, Náchod
Andrea Heømánková, Náchod
13. 7.
Pavel Èermák, Hronov
Petra Èejpová, Náchod
Radovan Souèek, Náchod
Romana Souèková, Náchod
14. 7.
Petr Polák, Náchod
Markéta Kubeèková, Náchod

Peèujete o zdravotnì postienou osobu?
Potøebujete pomoc? Jsme tu pro Vás!!!
Obèanské sdruení Cesta v Náchodì
Ji druhým rokem provozuje odlehèovací slubu, která pomáhá rodinám peèujícím o zdravotnì nebo mentálnì postiené osoby. Sluba není poskytována
pouze rodinám a klientùm náchodského
regionu, ale z celého Královéhradeckého
kraje. Tuto slubu vyuily kromì náchodských rodiny z Trutnova, Úpice, Havlovic, Horního Adrpachu, Police nad Metují, Suchého Dolu, Hronova, Èerveného
Kostelce, Rasoek a dalích.
Chcete vìdìt více?
Odlehèovací sluba je poskytována
v Náchodì v bezbariérovém domku, který se nachází v lokalitì u nemocnice, mezi
penzionem Marie a Domovem dùchodcù.
Týdenní pobyty probíhají obvykle kadý druhý týden. Je moné domluvit i kratí dobu poskytování sluby nebo vyuití
sluby pouze o víkendu. Také lze domluvit pouze denní slubu mimo termíny obvyklé.
V objektu jsou umístìna speciální lùka pro ètyøi klienty.

Termíny provozu odlehèovací sluby
a informace o cenì sluby lze najít na
webových stránkách Obèanského sdruení
Cesta nebo získat na kontaktních telefonních èíslech.
Po celou dobu pobytu je pro klienty
zajitìna odborná sociální péèe a celodenní
stravování s pitným reimem. Klientùm
jsou poskytovány výchovné a vzdìlávací
sluby, umonìna zájmová èinnost, nabízejí se sluby sportovního a kulturního
vyití. Slubu nelze v souèasné dobì poskytovat klientùm, kteøí vyadují odbornou zdravotní péèi.
Adresa sídla odlehèovací sluby: Obèanské sdruení Cesta  odlehèovací sluby, Bartoòova 897, 547 01 Náchod
Manaer odlehèovací sluby: p. Biehounková Hana  602 806 828, e-mail:
respitka.cesta@tiscali.cz, webové stránky:
www.stacionarcesta.cz
Projekt je podporován EU, KÚ, MìÚ
v Náchodì, dalími nadacemi a sponzory.

17. 7.
Ale Stupka, Èeská Lípa
Petra Jeková, Náchod
20. 7.
Jan Verner, Hradec Králové
Monika Vondøejcová, ïárky
21. 7.
Pavel Krunka, Náchod
Petra Strnadová, Náchod
Jakub Rejthar, Dolní Radechová
Petra Noièková, Náchod
Oldøich Baèkovský, Èervený Kostelec
Monika Matìnová, Kramolna
27. 7.
Matìj Lavièka, Náchod
Diana Jirsová, Náchod
Petr Prouza, Náchod
Renata Térová, ïárky
Ivo Weiss, Náchod
Miroslava Grätzová, Hronov
tìpán Schuster, Èervený Kostelec
Eva Marková, Náchod
Tomá Bene, Náchod
Radka Drozenová, Náchod
28. 7.
Jiøí Peka, Machov
Pavlína Hrubá, Vysoká Srbská
Hynek Navara, Náchod
Kateøina Èermáková, Náchod

Narodili se
v èervnu a èervenci 2007
5. 6. Kristýna Ètvrteèková
6. 6. Karolína Martinková
Vendula Pinkavová
7. 6. Andrea Beneová
8. 6. Magdalena Èermáková
11. 6. Filip Nìmeèek
14. 6. Viktorie Menzelová
15. 6. Vendula Hronková
Patrik Balcar
David Cedidlo
Nella Nedìlková
16. 6. Petr Matyska
17. 6. Tereza Matuková
Nikol Roztoèilová
20. 6. Martin Sodomka
22. 6. Aneta Voleská
23. 6. Oldøich Bohadlo
27. 6. Marek Seibrt
Elika Pøibylová
Nikola Kubíková
David Kubík
28. 6. Hana Sedláèková
Luká Kapar
29. 6. Elika Jirásková
3. 7. Ahmed Telvák
6. 7. Terezie Sidorenková
Adam Dlask
Daniel Hlouek
7. 7. Nicol Kordová
20. 7. Michaela Krupièková
22. 7. Karolína Tencarová
24. 7. Josefína Stejskalová
Dominik Adamíra
26. 7. Josef Gebrt
27. 7. Jana Brejchová
Lucie Zákravská
28. 7. Jakub Holubec
30. 7. Jindøich Vláek

záøí 2007

5

Mìsto Náchod prodá
obálkovou metodou

Praská 682  I. kat.,
1 + 1, byt è. 682/3, plocha 40,00 m , I. NP
vyvolávací cena 420 000 Kè.
Obálku oznaèit  Výbìrové øízení byt 682/3
 neotvírat. Prohlídky bytu 6. a 13. 9. 2007
vdy v 9.30 hod.
Praská 683  I. kat.,
1 + 1, byt è. 683/7, plocha 48,00 m , III. NP
vyvolávací cena 450 000 Kè.
Obálku oznaèit  Výbìrové øízení byt 683/7
 neotvírat. Prohlídky bytu 6. a 13. 9. 2007
vdy v 9.00 hod.
Praská 683  I. kat.,
1 + 1, byt è. 683/8, plocha 47,70 m , III. NP
vyvolávací cena 450 000 Kè.
Obálku oznaèit  Výbìrové øízení byt 683/8
 neotvírat. Prohlídky bytu 6. a 13. 9. 2007
vdy v 9.00 hod.
Komenského 610  I. kat.,
2 + 1, byt è. 610/8, plocha 63,20 m , III. NP
vyvolávací cena 600 000 Kè.
Obálku oznaèit  Výbìrové øízení byt
610/8  neotvírat. Prohlídky bytu 6. a 13. 9.
2007 vdy v 10.00 hod.
Pøihláky adresovat na MìÚ Náchod,
Odbor správy majetku a financování,
uzávìrka pøihláek 14. 9. 2007
Informace na tel. 491 405 233,
491 405 237
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.
Prodej pouze prvnímu v poøadí  pøi jeho
odstoupení se øízení ruí a opakuje.

Podání ádostí o nadaèní
pøíspìvek (grant)
II. kolo v oblasti kultury
a sportu rok 2007
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda vyhlauje termín podání pøihláek
o nadaèní pøíspìvky (granty) v oblasti
kultury a sportu.
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.
Vyplnìné ádosti na pøedepsaném formuláøi zalete na adresu:
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda, odbor kolství, kultury a sportu,
Masarykovo námìstí 40, 547 01 Náchod.
Tel.: 491 405 196.
Termín podání II. kolo do 10. 9. 2007
Formuláø ádosti vèetnì zásad o poskytování nadaèních pøíspìvkù obdríte na
kontaktní adrese nebo na internetových
stránkách mìsta Náchoda
 www.mestonachod.cz

Mìsto Náchod vyhlauje výbìrové øízení
na pronájem restaurace Na koupaliti v Náchodì
I.
Pøedmìt nájmu
Dlouhodobý pronájem restaurace Na koupaliti v Náchodì, vèetnì kiosku v pøízemí objektu.
Prohlídka nebytového prostoru je moná po dohodì na telefonu 491 405 237.
II.
Podmínky nájmu
 odborná zpùsobilost pro zamýlenou provozovanou èinnost
 bezúhonnost
 výbìr nájemce bude uskuteènìn obálkovou metodou, minimální cena pronájmu
je 15 000 Kè/mìsíc
 s vybraným zájemcem bude nájemní smlouva uzavøena do 21 dnù od vyhláení
výsledkù výbìrového øízení
 nájemní smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou s platností 1. 10. 2007
 nájemce zajistí celoroèní provoz restaurace
 nájemce zajistí provoz kiosku v souladu s provozem koupalitì
III.
Kriteria výbìrového øízení
Základním kriteriem pro posouzení pøihláek je nejvyí nabídnutá cena za pronájem.
Vyhodnocení nabídek provede výbìrová komise.
Vyhlaovatel si vyhrazuje právo odmítnout vechny nabídky, pøípadnì upøesnit podmínky
výbìrového øízení nebo výbìrové øízení zruit.
IV.
Termíny a lhùty výbìrového øízení
Termín doruèení pøihláek pro zaøazení do výbìrového øízení
je pátek 14. záøí 2007 do 13.00 hod.
Oznámení výsledku výbìrového øízení bude odesláno vem zájemcùm
nejpozdìji 25. 9. 2007.
V.
Doruèení pøihláek
Pøihláku do výbìrového øízení je tøeba doruèit, v zalepené obálce, na adresu:
Mìsto Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod, odbor správy majetku a financování,
nebo podáním na podatelnì Mìstského úøadu, viz odst. IV.
Obálku oznaète v levém horním rohu:
Výbìrové øízení  restaurace Na koupaliti  NEOTVÍRAT

Mìstský úøad Náchod, odbor správy majetku a financování
Masarykovo námìstí 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
místo oèkování
den
datum
hodina
Staré Mìsto u Havlù
sobota
8. 9. 2007
9.309.45
Lipí
u hospody
8. 9. 2007
10.0010.30
Jizbice
u Jednoty
8. 9. 2007
10.4511.00
Dobroov
u autobusové zastávky
8. 9. 2007
11.1511.30
 s panem MVDr. Petrem FALTOU
lokalita
místo oèkování
den
datum
hodina
Braec
u rybníèku
pátek
7. 9. 2007
17.3018.00
Náchod
Masarykovo nám.
sobota
8. 9. 2007
8.009.00
Bìloves
u Karlù
8. 9. 2007
13.3013.50
Babí
u imkù
8. 9. 2007
14.0014.45
Pavliov
u prodejny
8. 9. 2007
15.0015.30
Malé Poøíèí u zastávky ÈD
8. 9. 2007
16.0016.15
Povinné oèkování je pro psy od tøí mìsícù vìku.
Pes musí být na vodítku a opatøen náhubkem.
Vezmìte s sebou oèkovací prùkaz psa. Za oèkování se vybírá poplatek 80 Kè.
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Výstava 30 z 80
a nìco navíc  Jiøí Zhibo
30 plakátù nebo variací na jedno téma,
vytvoøených jedním výtvarníkem je jistì
pozoruhodný jev. Ale hlavní téma výstavy v Galerii výtvarného umìní v Náchodì
si urèil autor sám  Plakát pro divadelní
festival Jiráskùv Hronov. Ale tìch plakátù není jen 30 vystavovaných, ale celkem
80 a moná dnes u i více. Výstava pøedstavuje autorem uspoøádaný výbìr z jeho
ivotního tématu. Od roku 1964 a podnes, s malou mezerou, kadým rokem
pøipraví Jiøí Zhibo návrh plakátu propagujícího festival Jiráskùv Hronov, bez
ohledu na to, zda bude poøadateli pøijat
a pøedstaven veøejnosti. To není jen bìné zaujetí, ale jakýsi zarputilý boj o nikdy nekonèící téma, které je stále natolik inspirující a provokující, e Jiøí Zhibo
nemùe svou práci ukonèit.
Jiøí Zhibo se narodil ve Staré Pace, ale
od útlého mládí, kdy se rodièe pøestìhovali do Náchoda, il v Náchodì a pozdìji
v Hronovì. Tedy v kraji tehdy hluboce
poznamenaném textilním prùmyslem.
Není proto divu, e se i on pøipravoval na
èinnost v tomto prùmyslovém odvìtví.
Studoval na chemicko-textilní kole ve
Dvoøe Králové a po absolvování nastoupil do propagaèního oddìlení Bavlnáøských
závodù v Náchodì. Malou, ale významnou episodou v jeho ivotopise je èinnost
tajemníka Závodního klubu ROH Bavlnáøských závodù MÁJ v Hronovì. Zde se seel
s prací na vytváøení kulturního ivota
v malém mìstì. V Hronovì se vak kultura odehrávala v krásném moderním Jiráskovì divadle. Kouzlu této monumentální budovy nemohl, jako mnozí jiní, odolat. Zapojil se do èinnosti v místním
ochotnickém divadelním souboru, pro který navrhoval a pomáhal realizovat divadelní výpravy. Dokonce sám i s ochotníky divadlo hrál. V srpnu kadého roku
se v Hronovì koná celostátní divadelní
festival Jiráskùv Hronov s bohatou
a dlouholetou tradicí. A Jiøí Zhibo se
s festivalem, jako tajemník klubu, bezprostøednì setkal. Zde je asi nutno hledat to pùvodní okouzlení a fascinaci hronovským festivalem.
V této dobì Jiráskùv Hronov pøedstavoval kadoroèní jistotu setkávání s pøáteli a monost minimálnì omezované diskuze. Utíkali k nìmu nejen ochotníci ale
i øada profesionálù z øad divadelních vìdcù, kritikù, autorù, reiséra a hercù.
Umìlecká úroveò tím výraznì stoupala.
Takovou akci u nebylo moné propagovat pouze jednoduchým informativním
plakátem. Do propagace bylo nutné zaèlenit urèité grafické vyjádøení a souznìní se svìtem divadla. To Jiøí Zhibo pocho-

pil a na jeho plakátech je tuto cestu zøetelnì vidìt. To je i jedno ze zajímavých
poznání, které si z výstavy mùeme odnést, poznání, e nadaný výtvarník vnímá promìny fenoménu, kterému se dlouhodobì vìnuje a cítí nutnost pøizpùsobit
tomuto trendu i své mylení a vyjádøení
svého díla.
Kdy Jiráskùv Hronov pøekroèil 50 let
svého trvání, stal se fenoménem, který
ve svìtì nemá v ochotnickém divadle
obdoby. V posledních letech, kdy se na
festivalu pravidelnì objevují zahranièní
soubory a zahranièní hosté, je nutné pøedstavovat festival ve svìtì. Zde mùe být
dobøe graficky provedený plakát výborným
vyslancem i zprávou o jeho tradici i úrovni. Bohuel od roku 2000, kdy se hronovský festival konal pod zátitou organizace AITA jako mezinárodní pøehlídka,
vybrali poøadatelé jiného výtvarníka, aèkoliv Jiøí Zhibo byl na akci pøipraven
a k úèasti se hlásil. Tento stav platí dodnes a Jiøí Zhibo je kadoroènì pøipraven
novým plakátem propagovat Jiráskùv
Hronov.
Jeho dosavadní ivot byl trvalým zápasem nejen o pøijatelnou existenci, ale
i bojem o svobodné vyjádøení svých pøedstav. Musím konstatovat, e si vedl stateènì. Nikdy, ani v dobì ivotních ran,
kterými ho jeho osud nemilosrdnì stíhal,
neustoupil a svùj boj vede stále a do
dneka.
A teï u jen pod èarou: ...to nìco navíc
na této výstavì jsou loga, symboly, zkratky a znaèky, které vdy byly jeho oblíbenou tvorbou. Proto se s nimi i zde pochlubil. A na úplný konec sdìlení, e v srpnu letoního roku oslavil Jiøí Zhibo své
pìtasedmdesáté narozeniny.
Ing. Miroslav Houek (red. krác.)

Ètvrt milionu návtìv

V prùbìhu letoních prázdnin pøekroèila návtìvnost internetových stránek
mìsta Náchoda  www.mestonachod.cz
hranici ètvrt milionu (od zaèátku rok 2007
tak stránky zhlédlo více ne 250 000
návtìvníkù).
Vem dìkujeme a zároveò vás prosíme o pomoc pøi tvorbì naich (Vaich)
stránek. Uvítáme kadý námìt nebo pøipomínku, které nám umoní tuto slubu
neustále zdokonalovat.
Rovnì ádáme firmy a organizace,
které se ji na internetových stránkách
mìsta Náchoda prezentují o kontrolu zveøejòovaných informací, aby nae databáze byla stále aktuální.
Jan Vinter, webmaster

Záøijová výroèí

Za sto let moná dìti naich dìtí
svým dìtem budou tesknì vyprávìti
o edém ránu ètrnáctého záøí,
na vìky oznaèeném v kalendáøi.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítì.
Tìmito veri vyjádøil pøed sedmdesáti lety
Jaroslav Seifert svùj smutek nad úmrtím
prvního prezidenta Tomáe G. Masaryka.
Ony záøijové dny roku 1937 byly pro ná
národ vskutku dny alu. Nezemøel jen velký èlovìk, ale tuila se i tragedie jeho díla
 naeho samostatného svobodného státu.
Pøed 170 lety, v záøí 1837 se konaly ve
Skalici první jiøinkové slavnosti. Na jiøinkovém plese tam tanèila mladá paní Boena Nìmcová. Datum sòatku Barunky
Panklové s Josefem Nìmcem  12. záøí
1837  je prvním nezpochybnitelným datem jejího ivota.
Na 14. záøí pøipadají i nedoité 95. narozeniny Karla afáøe, náchodského rodáka,
malíøe, díky nìmu má nae mìsto bohatì
zdokumentovanou svou zalou tváø. O den
pozdìji se narodily dalí dvì významné osobnosti, které ovlivnily zejména kulturní ivot mìsta. V roce 1867 se v Písku narodil
Frantiek Gregora, dlouholetý náchodský
uèitel, hudebník, zpìvák, jeden z nejvýznamnìjích sbormistrù v historii náchodského Hronu. A v roce 1882 v rodinì náchodského vinárníka rùtka Sida Volfová,
spisovatelka a publicistka, komentující dlouhá desetiletí kulturní ivot naeho mìsta,
autorka knihy Mìsto pod horami (objeví
se jetì nìkdy nìkde údajnì napsaný druhý díl knihy?).
Pøed sto lety, 30. 9. 1907, zemøel náchodský starosta Jan Tichý, 4. 9. 1847 zemøel Frantiek Ladislav Hek  Jiráskùv
F. L. Vìk, dobruský rodák, obrozenecký
básník i hudební skladatel (jednu z jeho skladeb jsme mohli slyet v èervnu na závìreèném koncertu Cameraty novy), 2. 9. 1937
divadelní ochotník i reisér a organizátor,
spoluzakladatel Jiráskových Hronovù Max
Lederer, 26. 9. 1977 náchodský faráø (církve ès. husitské) Ludìk Kocián, èinný rovnì výtvarnì.
O svatováclavském posvícení 1437, tedy
pøed 570 lety, dvacet dní po popravì Jana
Roháèe z Dubé, dobyl Jan Kolda za ampachu hrad i mìsto Náchod. Dne 21. záøí
1727 se ve Rtyni v Podkr. narodil a 16.
prosince 1782 tam zemøel jeden z vùdcù
selského povstání na náchodském panství
roku 1775 Antonín Nývlt-Rychetský. Dne
18. záøí 1897 nastupovali do uèeben
v budovì tehdy nové koly v Komenského
ulici první primáni do novì otevøené støední koly, pùvodnì reálky, pozdìjího gymnázia. 11. 9. 1902 byl poloen základní
kámen ke stavbì náchodské radnice. (AF)
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Z historie sportu v Náchodì

Kuelky patøí k nejstarím hrám lidstva a jejich historie sahá patrnì a do
dávnovìku. Ze starých písemných zpráv
v civilizovaném evropském prostoru
bývá uvádìn napøíklad øecký básník
Homér nebo ná Jan Ámos Komenský,
který napsal, e metání koulí do kuelek je prospìné, nebo dává tìlu zdravý pohyb a oivuje ducha. Nicménì
kuelky dlouho patøily do kategorie her
a vìtina kuelníkù stávala na dvoøe
nebo zahradì hostincù a pivovarù. Teprve postupem èasu se utváøely discipliny,
ve kterých bylo moné soutìit, a tak
vzniklo koulení o ceny, pøedchùdce
dneních soutìí. První sportovní organizace v Evropì vznikla v roce 1885
v Dráïanech a od té doby docházelo
i u nás k postupné transformaci pùvodní hry ve sportovní disciplinu.
Zaèátky hry v kuelky v Náchodì jsou
doloeny v dobì po 1. svìtové válce, kdy
zde byly pískové nebo v lepích pøípadech betonové jednoduché dráhy v blízkosti místních hospod a restaurací. Tehdejí náøadí bylo z dneního pohledu staromódní, koule døevìné i zpùsob koulení
se liil od dneního. V Náchodì byly nejznámìjí dráhy u sokolovny, kde hráli
tzv. Liáci, u hostince U Støíbrného potoka, kde hráli tzv. Støíbròáci, na Babí
to zase byli Sýèkaøi. Víme jetì o dalím kuelníku na koupaliti a na Kramolnì v bývalém hostinci U Celbù. Významným zlomem ve vývoji náchodského kuelkáøství bylo otevøení první
celokryté kuelny s tehdy moderním
asfaltovým povrchem v roce 1940 za
sokolovnou. Ve své dobì patøila k nejmodernìjím. Hned následující rok se
objevila v náchodském týdeníku U nás
rubrika s názvem Vech devìt!!, která po nìkolik mìsícù informovala ètenáøe o sportovním a spoleèenském dìní
v kuelkáøském klubu Liáci Náchod,
který byl odborem Sportovního klubu Kudrnáè Náchod. Rubrika si získala velkou
popularitu a stala se postupnì oficiálním
mluvèím vech náchodských kuelkáøù.
Dozvídáme se v ní o tehdejích kuelkáøských turnajích, napø. o soutìi O putovní pohár øeditele R. Stejskala nebo
o soutìi o putovní pohár v tzv. padesátihodovce, hrála se také soutì jednotlivcù o putovní pohár prùmyslníka Fr.
Dlaboly z Chvalkovic. Své liáctví brali tehdejí kuelkáøi velmi vánì a prezentovali ho mimo jiné také svým odznakem èulibrka. Tento odznak byl zaveden ve vech kuelkáøských kroucích
a oznaèoval hráèe, který docílil pøi utká-

Èást 8  Kuelky

Kuelník v zahradì staré sokolovny
kolem roku 1925

Výstavba nové dvoudrátové kuelny
za sokolovnou v roce 193940

Interiér kuelny po dokonèení

Novodobá kuelna
cvcvcvcvcvcv

* * *

ní nejménì kuelek. Odznak pro èulibrka Liákù odpovídal lièí tradici. O trofej lièího ocasu, který mìl èulibrk
na zvlátní èepièce se postarali lovci 
liáci Dobe a Holubec. Mùeme se usmívat, ale pøi vem liáckém hraní dosahovali hráèi dobrých sportovních výkonù.
Souèasný kuelkáøský klub SKK Primátor Náchod píe svoji padesátiletou
historii od roku 1957, kdy vznikl ÈSTV
a v jeho rámci v Náchodì kuelkáøský
oddíl Tepna Náchod. Ten zaèínal od nejniích soutìí, a prvním velkým úspìchem pod hlavièkou Tepny byl v roce
1978 postup do II. èeské národní ligy.
Dále se støídala pøedevím v závislosti
na objektivních podmínkách úspìnìjí
i ménì úspìná období. Pro nezpùsobilost místní kuelny muselo drustvo hrát
nìjaký èas ve Vrchlabí, jindy nalo azyl
v Rychnovì nad Knìnou. Dùleitým
rokem v historii oddílu je rok 1988, kdy
výkonnost la prudce nahoru a drustvo
si vybojovalo postup do I. národní ligy.
V téme roce se také zaèalo s výstavbou
nové ètyødráhové kuelny. Stavìla se
v akci Z a èlenové oddílu za pomoci
svých pøíznivcù na ni odpracovali témìø
30 tisíc hodin. Slavnostním otevøením
kuelny dne 4. ledna 1992 se splnil dávný sen kuelkáøù v Náchodì. Hráli nejprve pod hlavièkou TJ Náchod, v roce
1993 se oddíl osamostatnil pod názvem
Sportovní kuelkáøský klub Náchod. Postupnì se probojoval ze III. do II. a nakonec i do I. ligy a v letoním roce se
mui SKK Primátor Náchod stali ji popáté v øadì mistry ÈR. Vyvrcholením letoní úspìné sezóny byla v èervnu oslava padesáti let organizovaného kuelkáøského sportu v Náchodì, na které se
v prostorách kuelny selo nìkolik generací hráèù a hráèek, kteøí oblékali dres
oddílu, pozdìji klubu. O jeho úspìch se
zaslouila celá øada hráèù i funkcionáøù, které nelze pro nedostatek místa
v tomto pøíspìvku jmenovat. Proto doporuèujeme zájemcùm pamìtní brourku autorù Frantika Majera st. a Martina Kováøe, která mapuje celou historii
kuelek v Náchodì a obsahuje i mnoství dokumentárních fotografií. Je moné do ní nahlédnout v klubovnì klubu.
Mgr. Lydia Batecká
s pouitím materiálù
Frantika Majera st.
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Náchodský zpravodaj

A N K E T A

A N K E T A

Váení spoluobèané,
v nedávné dobì jste mohli zaznamenat anketu na téma bezpeènosti v Náchodì. Smyslem ankety bylo získat informace potøebné pro tvorbu Strategie prevence kriminality v naí okresní metropoli v letech 20072009. Anketa vám byla pøedloena
prostøednictvím Náchodského zpravodaje a oficiální internetové prezentace Náchoda. Kromì toho byli vyuiti i tazatelé, kteøí získávali potøebné informace pøímo od obèanù. Výsledky ankety si nekladou za cíl pøedloit data získaná ovìøenými statistickými metodami, rovnì výbìr respondentù byl realizován
náhodnì. Pøesto pracovní skupinì pro prevenci kriminality pøinesla anketa mnoho zajímavých informací. Mohu Vás ujistit,
e získaná data budou maximálnì vyuita pro tvorbu programù zamìøených na prevenci kriminality a sociálnì-patologických jevù. Zároveò doufám, e získané údaje budou námìtem
k pøemýlení i pro dalí sloky samosprávných orgánù. S výsledky ankety pochopitelnì seznámím i pracovitì mìstské
a státní policie. Vem, kteøí naí anketì vìnovali svùj èas, velmi dìkuji. Dovolte, abych vás nyní komentovanou formou seznámil s jejími výsledky.
Mirek Brát, zastupitel,
pøedseda komise prevence kriminality

Výsledky ankety na téma Bezpeènost v Náchodì

 zpracováno bylo celkem 125 anketních listù
 ze 125 respondentù bylo 64 muù a 61 en
 prùmìrný vìk respondenta byl 47 let
 vìtina respondentù je náchodským rodákem nebo v Náchodì trvale bydlí (113), 12 respondentù pøiznalo, e nemá k Náchodu blií vztah a jen náhodou se jim anketa dostala do
rukou
otázka è. 1: Cítíte se v Náchodì bezpeènì?
48 % dotazovaných odpovìdìlo ANO, e se cítí bezpeènì.
32 % dotazovaných vak na tuto otázku odpovídá NE. Plných
20 % respondentù odpovídá nevím, nedokái posoudit.
otázka è. 2: Existují podle Vás v Náchodì místa, která jsou
problematická z hlediska bezpeènosti?
Zde jsme nesledovali procentuální rozloení odpovìdí ANO
 NE, nebo témìø vichni respondenti existenci bezpeènostnì
problémových míst v Náchodì potvrzují. Zamìøili jsme se zejména na identifikaci tìchto lokalit. Obèané uvedli velmi bohatý seznam Bezpeènostnì problémová jsou podle nich zejména
sídlitì. Èasto je zde jmenováno napøíklad SÍDLITÌ U NEMOCNICE (vèetnì stezky vedoucí ze sídlitì na Skalku a tzv.
úvozu, kterým se na sídlitì dostanete od areálu Dolní nemocnice) èi cesta vedoucí smìrem od Delvity na Plhov k tamní
restauraci. Obèané vnímají jako nebezpeèné ulice Komenského
a Ruskou. patnì si stojí i Broumovská, Podìbradova, Kladská,
Francouzská i Praská (oblast u SLAVIE). patnì hodnocený
je nejen Kaparák a afránice, ale i lesní lokality Vyhlídka,
Montace a okolí zámku. Obèané zejména uvádìli, e spojují
pocit nebezpeèí se patným osvìtlením nìkterých ulic, centrum
mìsta nevyjímaje. Nìkdy spojovali pocit ohroení i s blízkostí
noèních klubù a heren. Jeden obèan zase uvedl, e jako problematický vidí úsek Hypernova  tzv. Kuba. Zajímavé je, e
pocit ohroení byl spojen i s moderními podchody pod eleznièní tratí, které nejsou nikterak hluboké a navíc jsou v blízkosti
hustì obydlené oblasti. Správnì pochopena byla nae otázka
i ve vztahu k odpovìdi, e jako bezpeènostnì problematické
jsou v Náchodì pøechody pro chodce, cyklostezky a místa s hustou silnièní dopravou.
otázka è. 3: Má na kriminalitu v Náchodì vliv blízkost státní hranice s Polskou republikou?

V odpovìdi na tuto otázku plných 38 % dotazovaných odpovìdìlo ANO. Stejnì tak 38 % odpovìdìlo NE. Zbývajících 24 %
respondentù odpovìdìlo NEVÍM.
otázka è. 4: Má pøítomnost hlídek mìstské policie vliv na
vyí bezpeènost v Náchodì?
V této otázce nai respondenti vystavili mìstským stráníkùm dobré vysvìdèení, protoe plných 53% dotazovaných se
domnívá, e ANO... 33 % respondentù odpovìdìlo NE, 14 %
odpovìdìlo NEVÍM.
otázka è. 5: Má pøítomnost hlídek Policie ÈR vliv na vyí
bezpeènost v Náchodì?
V porovnání s mìstskými stráníky si státní policisté polepili
o deset procent. 63 % respondentù odpovídá ANO a tím potvrzuje preventivní úèinky hlídkujících policistù v barvách Policie ÈR. 21 % respondentù odpovídá NE, 16 % námi dotazovaných obèanù krèí rameny a odpovídá NEVÍM.
otázka è. 6: Víte, e Mìstská policie v Náchodì monitoruje
nìkteré èásti mìsta pomocí kamer?
Odpovìï na tuto otázku dokázala, e v oblasti medializace
této èásti spektra èinnosti MP v Náchodì je ve v poøádku. A
na jedinou výjimku odpovìdìli vichni dotazovaní, e jim je tato
skuteènost známa. Za zmínku stojí jen èetnìjí doplnìní zakrtnuté odpovìdi, o dopsání, e by stálo za to monitorovat
kamerami té okrajové èásti mìsta.
otázka è. 7: Stal/a jste se Vy nebo èlenové vaí domácnosti
v posledních dvou letech obìtí nìjakého trestného èinu (nebo
pokusu o trestný èin) na území Náchoda?
Ve formulaci této otázky jsem si vìdom zøejmých slabin,
protoe význam trestný èin mùe být a je urèitì v laické
populaci vykládán rùznì. Protoe vak nae etøení neusilovalo o validitu profesionální sociologické sondy, zastupoval výraz
trestný èin naplnìní pocitu ohroení pøímým útokem na svobodu a majetek obèana za souèasného reálného ohroení jeho
osoby fyzickou agresí (nespecifikované intenzity).
Mìøitelný výsledek tohoto dotazu je ponìkud alarmující, protoe plných 32 % dotazovaných odpovìdìlo ANO. 68 % odpovídá NE.
otázka è. 8: Povaovali jste za nutné v posledních dvou letech podniknout nìjaká vìtí bezpeènostní opatøení k ochranì svého majetku?
V odpovìdích 10 % obèanù uvedlo ANO, a pøiznává, MIMOØÁDNÁ OPATØENÍ, 50 % respondentù odpovídá ANO a pøiznává URÈITÁ VYLEPENÍ (DALÍ ZÁMEK NA DVEØE atd.),
40 % dotazovaných odpovídá NE (nepøijalo ádná nová opatøení
k ochranì svého majetku).
otázka è. 9: Je v Náchodì mono získat lehké drogy
(marihuana)?
Vzhledem k relativnì vysokému vìkovému prùmìru naich
respondentù (47 let) byl výsledek této otázky pøekvapivý... Více
ne kadý druhý dotazovaný se optimisticky domnívá, e by
tráva mìla být v Náchodì k dostání. 58 % dotazovaných odpovídá toti na otázku ANO, 42 % respondentù odpovídá NEVÍM.
Zajímavé je, e ani jeden z dotazovaných neodpovìdìl na otázku kategorickým NE.
otázka è. 10: Je v Náchodì mono získat tvrdé drogy?
V této otázce jsme pøitvrdili a zajímalo nás, zda se lidé
domnívají, e v Náchodì existuje i distribuce nebezpeèných látek typu heroinu, pervitinu...
35 % respondentù odpovídá ANO, 65 % øíká NEVÍM. Opìt
ani jediná odpovìï v kategorické formì NE. Nespornì zajímavá
paralela s pøedcházející otázkou...
otázka è. 11: Má, podle Vás, konzumace alkoholu vliv na
páchání trestných èinù?
Aèkoli i tato otázka mohla být pro nìkoho zavádìjící, nebo
nezpøesòuje, zda se jedná o dopad alkoholu na kvantitu èi specifika páchané trestné èinnosti (násilná atd.), pøesto v odpovìdích k alkoholu obecnì tolerantní èeský obèan zaujal racionální
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a jednoznaèné stanovisko: drtivých 94 % respondentù øíká ANO,
odpovìï NE volí jen 6 % dotázaných.
otázka è. 12: Myslíte si, e mìsto Náchod a jím zøizované
instituce mohou mít nìjaký vliv na výskyt sociálnì  patologických jevù a sníení kriminality?
48 % dotazovaných ANO, 14 % øíká NE. 18 % obèanù si
myslí, e je to vìc policie, 20 % krèí rameny a øíká NEVÍM...
otázka è. 13: Jaká opatøení byste zaøadil/a do strategie
prevence kriminality a sociálnì patologických jevù pro pøítí
období?
V této otázce jsme hledali konkrétní námìty, které by mohly být vèlenìny do koncepce prevence kriminality pro dalí léta.
A bylo to hodnì námìtù, které jste nám do ankety uvedli.
Pominu-li ponìkud opodìné historizující volání po zavedení
veøejných poprav, potom urèitì stojí za zmínku omezení hracích automatù v katastru mìsta, podpora èinnosti sportovním
oddílùm pracujících s mládeí, navýení poètu pìích hlídek
policistù  a to i v noèních hodinách a v okrajových èástech
mìsta. Voláte také po lepím znaèení pøechodù pro chodce, pro
vìtí angaovanost mìstských stráníkù v dobì jejich sluby
(nejen aktivní postihování patnì parkujících øidièù...). Chcete
více pøednáek o nebezpeèí drog, chcete více bezpeènostních
kamer, chcete napøíklad osobnì znát svého policistu, který
se stará o bezpeènost vaeho rajonu. Jeden z obèanù navrhuje, aby byly monitorovány výkupny kovového odpadu a po tamních klientech ádáno doloení nabytí úlovku  v opaèném
pøípadì pak zabavení lupu i s kárkou  konec citace.
Rozhodnì lze jen souhlasit s nekompromisním postihem sprejerù èi se zvýenou kontrolou, zda není alkohol podáván mladistvým. Na druhé stranì chcete urèitì podpoøit motivaci sídlitních dìtí ve smysluplném vyuití volného èasu. Ve vaich
návrzích se objevila i témata, se kterými by urèitì mìli pracovat zákonodárci  zlepit legislativu, zaøídit nápravu prací,
zajistit vynutitelnost zákona. Nebylo by správné zatajit, e místy
zaznìla i témata, která se obecnì týkala sociálnì nepøizpùsobivých obèanù v lokalitì mìsta a v rovinì konkrétní pak obsahovala i zmínky o sociálnì  patologických rizicích spjatých
s místní romskou komunitou. Na tato témata ovem nebylo
nae anketní etøení nastaveno a tudí nejsou k dispozici ádné mìøitelné výsledky.

Kladské pomezí
na internetu
oslavilo 1. narozeniny
V èervnu uplynul pøesnì rok od sputìní internetových stráne www.kladskepomezi.cz, které poskytují ucelené informace o celém regionu Kladského pomezí  aktuální zprávy, popis turisticky
zajímavých míst, fotografie, aktualizovaný pøehled ubytování, zajímavé kulturní a sportovní akce, tipy na výlety, jízdní øády cyklobusù, informace o hranièních pøechodech a dalí zajímavé zprávy,
které návtìvník potøebuje pøed nebo bìhem svého pobytu. Aktualizace je zajiována prostøednictvím informaèních center. Kadé je zodpovìdné za svoji oblast
pùsobnosti.
Dle nezávislého mìøení, které poskytuje server Google, zavítalo na tyto stránky 45 000 originálních návtìvníkù, kteøí si prohlédli celkem 335 000 stránek
a strávili na nich v prùmìru 6 minut.

Na závìr mi dovolte jetì pogratulovat, protoe nae anketní
etøení bylo spojeno i s malou soutìí. Kdo vyplnil personální
údaje do anketního lístku, byl zaøazen do slosování, ve kterém
ruka tìstìny pøívìtivì poklepala na rameno tìmto výhercùm
 kteøí od Mìsta Náchoda získávají pìknou kniní publikaci:
Vítìzslava Nováková, Na Hamrech 1483, 547 01 Náchod, Monika Vacková, Borská 1850, 547 01 Náchod, Jiøí Krutil, Kramolna 83, 547 01 Náchod.

Tøi vylosovaní výherci  respondenti ankety na téma Bezpeènost v Náchodì byli odmìnìni kniní prémií pøi neformálním setkání v kanceláøi náchodského místostarosty ing. Jaroslava Rohulána. Anketa byla dílem týmu komise prevence
kriminality Rady mìsta Náchoda a pøinesla zajímavé výsledky.
Celkem na anketu kladnì reagovalo více ne 100 respondentù.
Na snímku zleva: Bc. Olga Landová  tajemnice komise prevence kriminality, následují ocenìní respondenti ankety  pan
Jiøí Krutil, paní Vítìzslava Nováková, paní Marcela Vacková
 ta pøebírá kniní prémii v zastoupení za dceru Moniku Vackovou, v roli gratulanta skupinu  zcela vpravo  uzavírá místostarosta ing. Jaroslav Rohulán.
foto Mirek Brát

85 % z nich pouívá èeský jazyk. Dalí
nejèastìji pouívaný jazyk je angliètina
a hned za ní poltina. Slovensky mluvící
návtìvníci se umístili a na 5. místì za
Nìmci a Holanïany. Ve sloení návtìvníkù dle zemí mimo Èeska  odkud je
92 % návtìvníkù, je druhou nejèastìjí
zemí Polsko  3 %. Po nìm následuje
Nìmecko, Holandsko, Velká Británie,
Slovensko a dalí.
Potìující zprávou je, e ve srovnání
s loòským rokem narostla návtìvnost
více ne 3x. V èervenci jsme zaregistrovali rekordních 6800 návtìvníkù. Nejvyí denní návtìvnost dosáhla poètu
326. Prùmìrná se nyní pohybuje okolo
260 originálních návtìv dennì.
V rámci projektu Kladské pomezí bez
hranic, který je spolufinancován ze zdrojù EU v rámci Iniciativy Interreg IIIA prostøednictvím Euroregionu Glacensis, pøipravujeme obohacení stávajících stránek
o turistické cíle v Polsku. Plánujeme
také rozíøení jazykových mutací o ubytování a turistické cíle na èeské stranì.

V èeské jazykové mutaci byl doplnìn
popis doporuèených cyklotras.
Branka, o. p. s., Markéta Venclová
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod,
tel. 491 405 325,
info@kladskepomezi.cz,
www.kladskepomezi.cz

Nová monost
pro maturanty
V naem regionu je nabídka vyího
odborného vzdìlání pro dívky malá. Tato
skuteènost se ji mìní, nebo Královéhradecký kraj podpoøil koncepci pro rozvoj
dalích vyích odborných kol.
Pøi Støední zdravotnické kole v Trutnovì vznikla Vyí odborná kola zdravotnická: Absolventi støedních kol zde
mohou studovat obor diplomovaná veobecná sestra, který bude na této kole
jako jediný v republice tøíletý. Pøijímací
øízení probìhlo v posledním srpnovém týdnu. Více informací naleznete na:
www.szstrutnov.cz
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Úspìná reprezentace Èeské republiky
a Náchoda ve Slovinsku
23. èervna 2007 se v Nové Gorici v rámci spoleèného italsko-slovinského projektu
Sabotin-Park míru uskuteènil koncert
Hudba nezná hranic, kterým bylo vzpomenuto bojových akcí 1. svìtové války na
isontské (soèské) frontì. Bìhem let 1915
17 zde umíralo na tisíce vojákù, z nich
Èei v rakouských uniformách tvoøili nemalou èást.
Hlavním poselstvím projektu bylo pøipomenutí, e v této historicky a politicky neklidné oblasti na hranicích mezi románským, slovanským a nìmeckým svìtem
nadeel èas, kdy u nejsou ádné pøekáky rozvoje a dalí spolupráce mezi národy.
Z kadé zemì, její vojáci na této frontì bojovali, pøijely amatérské dechové orchestry, které zároveò hrály na rùzných
místech po celé bojové linii a spoleènì pak
na závìreèném koncertu v Nové Gorici.
Dechová harmonie Náchod byla jedním

z pozvaných úèastníkù na této významné
evropské události a èestnì reprezentovala
èeský národ i jeho hudební tradice.
Vìra Vlèková

IC Bìloves informuje

V srpnu jsem navtívil nìkolik IC v oblasti Moravského krasu. Internet, který je dnes
u v mnoha oblastech lidské èinnosti naprostou samozøejmostí, jsem nikde k dispozici
nemìl.
Pøi tìchto návtìvách jsem si také uvìdomil, e IC mùe významnì pøispìt
k propagaci naeho mìsta i regionu, zároveò jsem si uvìdomil, e jsme teprve na
zaèátku a øadu vìcí je mono jetì zlepit,
napø. upozornit projídìjící návtìvníky výrazným poutaèem na monost bezplatného
internetu.
Dále chceme i pro obèany Náchoda
a Bìlovse zlepit informovanost vyvìením
podrobné mapy Náchoda s vyznaèením jednotlivých ulic a èísel popisných vech budov.
IC by se mìlo snait získávat informace ze
vech oblastí, které obèany zajímají, proto
pøipravujeme ve spolupráci s vedením MÚ
v podzimních mìsících besedu s obèany Bìlovse o postupu pøi obnovì lázní a besedu
o obchvatu Náchoda.
Jiøí Matìjù

IC Bìloves, které bylo zøízeno v Náchodì,
Kladská 120 (potraviny Korunka), je provozováno netradièním zpùsobem formou
samoobsluhy. Návtìvníci IC mají v pros-torách prodejny jednu místnost, ve které jsou
rozmístìny informaèní a propagaèní materiály a volnì pøístupný internet, který je
pro potøeby cestovního ruchu bezplatnì
k dispozici dennì od 7 do 22 hodin. V pøípadì potøeby návtìvníkùm poskytnou informace prodavaèky prodejny. Zkuenosti z letoního léta dokazují, e tato forma
provozování IC je ivotaschopná a z hlediska provozních nákladù velice výhodná. Návtìvníci vyuívali pøedevím www stránky
mìsta Náchoda, které jsou dle mého názoru velice pøehlednì a srozumitelnì zpracovány a lze na nich získat témìø vechny
informace, které návtìvník pøijídìjící do
Náchoda potøebuje.

Náchodská
divadelní scéna
Úspìch náchodských divadelníkù na
novomìstském zámku aneb Stmívání
s Agathou Christie.
Prázdninový veèer je jako stvoøený pro
vradu Ovem v divadelním provedení.
Herci Náchodské divadelní scény za reijního vedení Ludmily mídové sehráli
v sobotu 14. èervence v Novém Mìstì nad
Metují jednu z nejznámìjích her anglické královny detektivek Agathy Christie
Past na myi. Obtíného úkolu, jakým

Náchodská hudební harmonie hraje
v horském mìstì Tolmin, kde je na høbitovì pochováno na 6000 padlých vojákù.
foto Roman Odváøka

bylo bezpochyby zinscenovat známou hru,
se náchodtí ochotníci zhostili se armem
a osobitostí jim vlastní. Stylové prostøedí
hlavního nádvoøí zámku spolu s kvalitou
hry samotné i jejím nastudováním pøipravilo návtìvníkùm  milovníkùm napìtí
a detektivek nevední záitek sobotního
veèera, který byl navíc obohacen zpìvem
ptákù èi odbíjením hodin, co umocòovalo atmosféru pøíbìhu. Divadelní pøedstavení, uspoøádala pro návtìvníky Správa
zámku a pan Josef Bartoò-Dobenín s chotí,
se konalo v rámci Zámeckého kulturního
kalendáøe 2007.
Mgr. Jan najdr
spokojený návtìvník akce

Zprávy z pøímìstských èástí

Pavliov

V uplynulé první polovinì letoního
roku obèané této pøímìstské èásti svépomocí provedli kompletní vyèitìní poární
nádre, opravu prasklých a vydrolených
betonových èástí dna a bokù vèetnì pøeloení, vyspravení a výmìny pokozených
dlaic u chodníku okolo celé této nádre.
V mìsíci dubnu byly zlikvidovány kadoroèní lokální èerné skládky v okolí obce,
které tu zanechali nìkteøí uvìdomìlí
spoluobèané z blízkého èi vzdálenìjího
okolí. Soubìnì probìhl obvyklý sbìr starého eleza. Pravidelnì je provádìna údrba zelených ploch v majetku mìsta a pokraèovaly nátìrové práce na oplocení místní kaple. Podìkování proto patøí vem,
kteøí jsou ochotni vìtí èi mení mírou
podílet se trvale na zlepování prostøedí
a podmínek ivota na vesnici ve prospìch
VECH
A protoe nejen prací iv jest èlovìk,
stojí za zmínku aktivity a mimoøádnosti
i na poli sportovním. Tou mimoøádnou událostí (alespoò já to tak cítím) je úèast
a absolvování dvou pavliovákù praského mezinárodního maratónu, který se
bìel dne 13. kvìtna 2007 pod oficiálním
názvem VOLKSWAGEN MARATON PRAHA. Tra mìøila klasických 42 195 m,
zúèastnilo se jej resp. v cíli bylo registrováno 3 185 bìcù!!!!
Uvedený maratón absolvovali a Pavliov tak reprezentovali absolutní amatéøi:
Lubo ulc, rok narození 1976, dobìhl
na 3 041. místì v èase 5:34:27
Ondøej rámek, rok narození 1982,
dobìhl na 859. místì v èase 3:46:04!!
Oba bìci mi shodnì potvrdili, e bìeli svùj první maratón v ivotì a pro oba
absolvování tohoto závodu bylo i pøes urèité martyrium úasným záitkem. To, e
se vùbec odhodlali na start a závod dokonèili, musí budit v mnohých z nás
respekt a hluboké uznání. Není asi
v historii èi souèasnosti mìsta Náchoda
mnoho obèanù, kteøí maratónskou tra
vùbec absolvovali.
To, e si oba vychutnali trochu té atmosféry, slávy, tìstí a hrdosti za potlesku nìkolika tisícovek divákù pøi dobìhu
do cíle na Staromìstském námìstí, bylo
pro nì trochu nìco navíc. Nám ostatním
nezbývá, ne hluboce smeknout, poblahopøát, podìkovat a moná malinko trochu
závidìt, nebo takový pocit zaije obyèejný smrtelník jen výjimeènì
Jiøí Rudolf, Pavliov,
zastupitel mìsta Náchoda

* * *
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Mìsto Náchod, Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda,
O. s. Náchodská Prima sezóna v rámci projektu Kulturní most,
Národní památkový ústav Pardubice  Státní zámek Náchod

záøí 2007

poøádají

N

áchodské

K

uronské slavnosti

8. záøí a 9. záøí 2007

Sobota 8. záøí

Nedìle 9. záøí

17.30 hod. Náchodský zámek oívá
Pøíjezd druiny s vévodou Petrem Kuronským
na náchodský zámek

Obora na zámeckém kopci
15.00 hod. Vévoda Kuronský vypustí do obory nové
pøírùstky danìly a muflonky

18.0019.00 hod. Piccolominská zahrada

16.00 17.30 hod. Piccolominská zahrada
Dechová harmonie Náchod

Skupina historického ermu Manové Pøemysla Otakara

Vystoupení kejklíøù, taneènic, akrobatù, plivaèù ohnì
Contro di Soli  ukázka historické hudby z období gotiky,
renesance a baroka

19.0019.40 hod. II. nádvoøí
Musica per Quatro  Bastien a Bastienka
Komorní pøedstavení opery W. A. Mozarta

20.0021.00 hod. Velký sál I. nádvoøí
Komorní orchestr Slávy Vorlové
a Kladský komorní sbor Concerto Glacensis
Spoleèné nastudování Te Deum  F. V. Heka

Lesy mìsta Náchoda, s. r. o.

Promenádní koncert

17.00 hod. Velký sál  I. nádvoøí
Jolanta Stopka

Koncert polské houslové virtuosky, studentky Královské
konzervatoøe v Bruselu

19.00 hod. III. nádvoøí
W. Shakespeare  Veselé panièky Windsorské
aneb Na kadého dojde

Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
Klasická komedie s originálními písnìmi Jaroslava Kasala,
v orchestrálním aranmá Jana Drejsla
v podání orchestru RELAX BAND
Reie: Miroslav Lelek

Sobota, nedìle  prohlídky zámku po celý den, nový prohlídkový okruh  Na dvoøe vévodském,
veèerní prohlídky s èernou paní 20.0022.00 hodin.
Obèerstvení, stánky s øemesly v areálu zámku dobové menu v Zámecké restauraci
Zmìna programu vyhrazena

Doprovodné akce:
4. 8. 2007 Na dvoøe vévodském

Státní zámek Náchod, otevøení nového prohlídkového okruhu

30. 9. 2007 Koncert z dìl W. A. Mozarta

 sbor CÈH 16.30 hod.  varhany, flétna, soprán  absolventky AMU Praha

4. 10. 2007 Don Giovanni Slezské divadlo Opava
210. výroèí mimopraského uvedení opery
divadlo Dr. J. Èíka 19.00 hod.

8. 10. 2007 Pamìtihodnosti panství Náchod

prezentace knihy, Mìstská knihovna II. poschodí 17 hod.
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Farnost Bouín a obec Slatina nad Úpou
Vás srdeènì zvou
v sobotu 8. záøí 2007 v 14.00 hodin
do kostela
Navtívení Panny Marie na Bouínì na

Odpoledne
s barokní hudbou
Marek Zvolánek,
sólista orchestru èeského rozhlasu, trubka
Dana Bureová,
sólistka opery Národního divadla, soprán
Eva Bublová,
varhanní positiv
Vstupné 250 Kè, dìti do 12 let zdarma
Pøedprodej vstupenek v Informaèním centru
v Náchodì na Kamenici
a v Informaèním centru v Èeské Skalici na námìstí
Po koncertì jsou návtìvníci koncertu srdeènì zváni
na malé obèerstvení na zahradu domu è. 195
Na finanèní dary pro poøízení nových varhan bude na poádání
vystaven daòový doklad. Bezhotovostní pøíspìvky je mono pøevést
na úèet ÈSOB (kód 0300), èíslo 169 227 366

záøí 2007
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Romové
vyjadøují nesouhlas
Regionální romské sdruení mìsta
Náchoda vyjadøuje svùj nesouhlas nad
íøením nepravdivých a pobuøujících zpráv,
jak pro vìtinovou majoritní spoleènost
tak pro romské spoluobèany, kdy se hovoøí o vìcech, které jsou velmi znepokojivé a nezakládají se na pravdì. A sice to,
e mìsto Náchod finanènì podporuje romské dìti pøi Vavøinecké pouti, platí jim
zábavné atrakce. Dalí z tìchto fám je
napøíklad i to, e romské dìti mají vstupné na Jiráskovo koupalitì zdarma. Vechny tyto nièím nepodloené skuteènosti jsou
le a jejich prezentace mezi lidmi nepøispívá ke zlepení vztahù mezi Romy
a majoritní spoleèností. Lídøi a romská reprezentace mìsta Náchoda uvaují o podání trestního oznámení na neznámého
pachatele za trestní èin pomluvy.
L. Galba

Na Babím se slavilo
Dne 23. èervna 2007 se na Babím
konaly oslavy 120 let od zaloení Sboru
dobrovolných hasièù. Celá akce zaèala
v 10 hodin dopoledne slavnostní schùzí
naich èlenù v hasièské zbrojnici. Výbor
zhodnotil dosavadní práci naeho sboru
a èásteènì nastínil nejblií budoucnost,
pochválil práci nìkterých èlenù a poté jsme
jetì posedìli v druné debatì pøi kávì
a dortech. Vlastní oslavy zahájil velitel
SDH Babí P. Hornych symbolickou minutou ticha a povstáním vech zúèastnìných,
pøi které jsme vzpomnìli na nae èleny,
kteøí se ji tìchto oslav nedoili. Pøednesl té i slavnostní projev.
Celé odpoledne se neslo v duchu her
pro dìti a dìti byly vlastnì celé odpoledne hlavními aktéry. Jako první ukázalo
svùj um ákovské drustvo z Bìlovse,
které pøedvedlo sportovní útok v kategorii mladý hasiè. Po této ukázce vystoupil
na improvizovaném pódiu kouzelník Tomi
(Jan Tome), jeho program byl opìt zamìøen na dìti. Dobøe se bavili vak i dospìlí. Poté pøila na øadu soutì, kterou
jsme pracovnì nazvali hasièská opièárna. Její pravidla spoèívala v tom, e dìti
plnily jak dovednostní, tak i znalostní
úkoly. Tak napøíklad proudem vody z cisterny shazovaly terèe, pøekonávaly pøekáky a prolézaèky, pøenáely ranìné,
dále pak shazovaly terèe ruèními støíkaèkami (tzv. dberovkami) nebo urèovaly
tel. èísla záchranného systému a to vechno na èas. Ty dìti, které zrovna nesoutìily, se napø. pøetahovaly lanem, házely
míèky na krásnì malované terèe atd.
Prostì vechny dìti byly celé odpoledne
zamìstnané. V areálu byla také vystave-

Uplynulo sto let od zaloení skautu
Skauting má za sebou 100 let své èinnosti. Oslavy probíhající celý rok vyvrcholily v létì, kdy 1. srpna tisíce skautù po
celém svìtì vylezly na vrcholky kopcù
a hor, a pøivítaly tak úsvit nového století
skautingu.
První chlapecký oddíl v Náchodì oslavil sto let skatingu dalími akcemi. Mnoho nezapomenutelných záitkù jsme si
pøivezli ze skal, kde jsme se svezli na
vlastní lanovce pøes údolí a slaòovali ze
skály. Mikulá nás navtívil pøi víkendovém pobytu v Javoøích horách na chatì
u Bobøí skály. Poøádnì jsme se vyøádili
v libereckém akvaparku. Mladí kluci
 vlèata  si uili karneval na Lipí. Starí
kluci dokázali ve Svojsíkovì závodì postoupit do krajského kola, kde vybojovali
pìkné sedmé místo. Ve potom zavril
letní tábor v oblasti plné pískovcových skal
na jak historická, tak i moderní hasièská
technika a øada èlenù podávala zájemcùm
odborný výklad o ní. Samozøejmì stranou zájmu nezùstalo ani obèerstvení. Bylo
veho dost a ve velkém výbìru a navíc se
opékaly vepøové kýty na roni, plátky
masa na lornì, klobásy a uzené maso.
Veèer pak probìhla diskotéka pøi které
se doslova vyøádili jak mladí, tak i ti
døíve narození. Myslím, e hasièi uspoøádali akci, na kterou se bude u nás na
Babím dlouho a v dobrém vzpomínat.
Chtìl bych jetì touto cestou podìkovat sponzorùm: pekárny PÉÈE Náchod,
pivovar PRIMÁTOR, AUTOMA J. Duek
Babí a dodavateli zboí panu kodovi.
Samozøejmì dík patøí také naí základní
kole, sportovcùm z oddílu STAR Babí,
kteøí poskytli bezplatnì prostory a materiál, SDH Náchod, Bìloves, Lipí a vem
tìm, kteøí se podíleli jak na pøípravách,
tak na prùbìhu celé akce.
P. Hornych

nedaleko Adrpachu. Na dva týdny jsme
se stali mafiány a snaili se získat co
nejvìtí vliv nad Neapolí.
Byl to opravdu bohatý rok. Podívejme
se vak, co nás èeká dál. Pøed námi je
dalí rok, který jistì bude neménì bohatý na záitky a nové zkuenosti. V plánu
jsou výlety po blízkém i vzdálenìjím okolí,
zimní výprava do hor i letní tábor.
Jako kadý rok otevíráme bránu zájemcùm od esti let, kteøí by se toho veho
chtìli úèastnit, kteøí by se pøipojili k naí
partì a mìli tak pøíleitost zaít, vyzkouet a nauèit se spoustu nových vìcí. Skauting je toti pøíleitost.
Více informací o naem oddílu se dozvíte na naich internetových stránkách
www.jednicka.wz.cz nebo pøímo na naich schùzkách. Vlèata (kluci 611 let)
se schází kadé pondìlí v 16.00 v parèíku
v rohu námìstí. Kontaktovat nás mùete
i e-mailem prvnioddil@seznam.cz. Holky
najdou potøebné informace na stránkách
dívèího oddílu www.petka.wz.cz.
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Den otevøených dveøí památek

Taneèní diashow

sobota 8. a nedìle 9. 9. 2007
Státní zámek Náchod

916 hod.
Vstup do expozic pro dìti, skupinové zájezdy dìtí a seniory  zdarma, pro ostatní návtìvníky vstup do expozice Kuronských  Na dvoøe vévodském  jednotná sníená cena 35 Kè
Po oba dva dny se budou na zámku konat Náchodské Kuronské slavnosti  pøíjezd druiny Petra Kuronského, stánky
s øemesly, koncerty, hudební vystoupení,
divadelní pøedstavení, veèerní prohlídky
zámku s kostýmovanými prùvodci, kejklíøi, taneènice, akrobaté, obèerstvení
Blií informace na plakátech a letácích
a v Náchodském zpravodaji.

Kostel sv. Vavøince

sobota: 810 1619
nedìle: 711

Regionální muzeum

Expozice na Masarykovì nám. è. 18
912, 1317
vstup zdarma  platí pouze 9. 9. 2007

Pevnost Dobroov

Pod názvem Víkend pro pevnost si návtìvníci pøipomenou 70. výroèí zahájení

stavby pevnosti Dobroov s tímto doprovodným programem:
 slavnostní zpøístupnìní podzemního srubu Jeøáb (sobota 8. 9. 2007 v 11.00 hodin)
 prùvodci v dobových uniformách
 výstava fotografií dokumentujících historii pevnosti
Otevøeno: sobota a nedìle 1018 hodin
Vstupné: Srub Jeøáb  zdarma
Hlavní prohlídky: dìti, studenti, dùchodci
 zdarma

Pìchotní srub Bøezinka a Lom

sobota 1019 hod.
vstupné dobrovolné

Pranýø

Pùvodnì stál v ploe námìstí pøed starou
radnicí jako místo hanby, u kterého byli
mení provinilci pøipoutání k posmìchu.
Za vlády Josefa II. byl zruen, èást vyuita jako nárazníkový kámen na rohu ulice è. 18  regionální muzeum. J. K. Hrae pranýø sestavil a umístil do nároí staré radnice.

Podkova na Karlovì námìstí

Podkovu na Karlovì námìstí ztratil kùò
krále Fridricha Falckého, který po bitvì
na Bílé hoøe r. 1620 prchal pøes Náchod
do Slezska. Stoupnout na ni prý pøináí
tìstí.

ikùv stùl na zámeckém kopci

V zámeckém kopci, pøímo pod východní
batou opevnìní, stojí ikùv stùl. Povìst
vypráví, e se cestou na Broumovsko Jan
ika zastavil na náchodském hradì
u svého pøítele pana z Kuntátu a z Podìbrad, jemu Náchod patøil. Pøi odpoèinku
na zámeckém kopci si u kamenného stolu
zahráli v kostky. Vyhrané peníze si prý Jan
ika dával do dùlku v desce stolu.

KOØENÍ VEHO DRUHU
VÁENÉ
Dobrá kvalita a nízké ceny

Krámek najdete v NÁCHODÌ
Komenského 235 (trafika naproti drogerii)
Otevøeno dennì 717 hodin, sobota 811 hodin
Pøijïte ochutnat

Na konci èervna probìhla na Základní
kole Staré Mìsto v Náchodì první taneèní diashow, kterou pøipravila dìvèata ze
zdejího taneèního krouku pod vedením
paní uèitelky Jitky Horké a Evy Hájkové.
Diváci mohli zhlédnout choreografie rùzných taneèních stylù, napø. disco, country, výrazové, orientální tance aj. Jednotlivá taneèní vystoupení byla proloena videosnímky, ve kterých se diváci mohli
seznámit s celoroèní prací taneèního
krouku. Vystoupení mìlo velký úspìch
i pøed áky této koly. Podìkování patøí
Pekárnám a cukrárnám, Náchod, které
se sponzorským darem podílely na spolufinancování.
J. Horká

Galerie Slavie

_ Jiøí Dvoøák  VZPOMÍNKA
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
... v saudkovském stylu
10. srpna  13. záøí 2007

_ Zahájení
nové výstavní sezony
(vdy záøíèerven)

_ Darina Alster

Autorská výstava letoní
Diplomantky praské avu
15. záøí  24. øíjna 2007
Vernisá v sobotu
5. 9. 2007 od 19 hodin

V JEDNÁNÍ VYSOUPENÍ legendárního
umìlce brnìnské alternativní scény VLADIMÍRA VÁCLAVKA (ex Dunaj, Pluto, Boo,
VRM... ) a percusisty MILOE DVOØÁÈKA ml. ve spoleèném projektu.

Broumovské stavební sdruení, s.r.o.
U Horní brány 29, 550 01 Broumov
491 523 5435, 777 762 305

Pøijmeme do pracovního pomìru
zamìstnance na pozici stavbyvedoucího a na pozici rozpoètáøe.
Poadujeme: Støedokolské vzdìlání - obor stavební, praxi v oboru,
øidièské oprávnìní, nástup moný ihned. Dále nabízíme volná
pracovní místa pro øidièe nákladního vozidla a pro zedníky. Práce
zajitìna i pøes zimu, dlouhodobá spolupráce. Nabízíme: stálé
pracovní místo, dobré platové ohodnocení.
Blií informace získáte na telefonním èísle 491 523 543-5.
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Posledních 18 dní!
Zbývá do termínu uzávìrky pøíjmu
ádostí o pøíspìvky z Programu pro podporu ivotního prostøedí. Podpora se týká
pøedevím projektù ekologické výchovy,
instalace solárních kolektorù a výsadby
zelenì. Podpora se vak mùe týkat i jiných èinností, které mají za cíl podporu
a ochranu ivotního prostøedí.
Mìsto Náchod tímto zpùsobem ji podpoøilo øadu akcí ekologické výchovy na
kolách i v neziskových organizacích, dále
výsadbu ochranné zelenì nebo instalaci
solárních kolektorù.
Pøipomínáme, e monost získat finanèní pøíspìvek je otevøena opravdu pro kadého  pro obèana, podnikatele, firmy,
koly i neziskové organizace.
Do 21. záøí je moné ádosti pøedat
osobnì na odboru ivotního prostøedí nebo
zaslat potou. Pøípadné 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.
odbor ivotního prostøedí

Co se namìøilo?
V øíjnu loòského roku probìhlo v naem mìstì 24hodinové mìøení ovzduí,
provádìné nìkolika mìøicími systémy
najednou.
Byla získána øada dat o zneèitìní
ovzduí jednotlivými zneèiujícími látkami, která byla zpracována a vyhodnocena. Byly získány údaje o prostorovém
rozloení zneèitìní ovzduí mìsta, emisním zatíením jednotlivých lokalit, prùbìhu emisní zátìe bìhem 24 hodin
a dalí údaje, které umonily získat více
informací o celkovém charakteru zneèitìní ovzduí na území mìsta ve sledovaném èasovém úseku.
S interpretací získaných údajù se bude
moné seznámit na pøednáce:

Vliv tranzitní dopravy na zátì obyvatelstva
Náchoda zneèitìním ovzduí
(Prezentace výsledkù studie zpracované na základì ploného mìøení ovzduí
v Náchodì v øíjnu 2006)

ètvrtek 6. záøí 2007 v 15.00 hodin
pøednákový sál Mìstského divadla Dr. J. Èíka v Náchodì

Pøednáí: RNDr. Bohumil Kotlík
Národní referenèní laboratoø pro venkovní ovzduí Centra hygieny ivotního prostøedí
Státního zdravotního ústavu v Praze
Odbor ivotního prostøedí

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.

Struèná rekapitulace pravidel
soutìe:
Soutì je vyhláena v kategoriích okno, balkon, rodinný dùm, celková úprava a 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 2007 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.
Letoní léto, charakteristické støídáním vysokých teplot a sucha s detivými chladnými dny, kvìtinám pøíli nepøálo. Pøesto mnozí z vás dokázali vyzdobit své balkony, okna, zahrady
kvìtinami. Pro inspiraci Vám na webových stránkách www.mestonachod.cz
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 majitele vyfotografovaných míst,
ale i ostatní obèany mìsta, kteøí mají
pocit, e mají krásnou kvìtinovou výzdobu, aby se pøihlásili do soutìe.
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SPORT s p o r t

s p o r t

Program mistrovských zápasù v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  záøí
SO 15. 9. 11.00
Náchod
Jirkov
I. liga eny
SO 15. 9. 15.00
Náchod
Opava
I. ligy mui
NE 16. 9. 10.00
Náchod B
Vrchlabí
II. liga dorostenci
SO 22. 9. 15.00
Náchod B
Rýmaøov
II. liga mui
NE 23. 9. 10.00
Náchod
Luhaèovice
I. liga dorostenci
NE 23. 9. 10.00
Náchod
Èeská Tøebová
I. liga dorostenky
SO 29. 9. 11.00
Náchod
Pøerov
I. liga eny
SO 29. 9. 15.00
Náchod
Pøerov
I. ligy mui
NE 30. 9. 10.00
Náchod B
Dynamo Liberec
II. liga dorostenci
Krajské soutìe mají hrací den v pátek. Los nebyl do uzávìrky tohoto vydání znám.
Frantiek Majer st.

Sportovní zaøízení mìsta Náchoda
pøíspìvková organizace
poøádá na Zimním stadionu v Náchodì

KOLU 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!
Vzhledem k pozitivním ohlasùm otevíráme kolu bruslení i v sezonì 2007/2008.
Termín a èas: vdy v nedìli od 30. 9. 2007 do 16. 3. 2008
celkem 25 lekcí
v dobì od 12.45 do 13.55 hodin
Cena:
1 650 Kè za celý kurz, 85 Kè za 1 lekci
úhrada kurzovného na první lekci
v pøípadì neúèasti na pøedplacené 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 nav vvv.sportnachod.wz.cz
prosíme zaslat e-mailem nebo odevzdat na zimním stadionu
Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, pøíspìvková organizace,
Praská 178, 547 01 Náchod
tel.: 491 427 740, e-mail: sport.nachod@wo.cz, http://www.sportnachod.wz.cz
Zimní stadion Náchod, Na Stri 1795, 547 01, Náchod, tel.: 491 426 021

FK Náchod  Detné (FK NaDe), s. r. o.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

17.00 hod.
17.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.

FK NaDe  Union Cheb
Lhota pod Libèany
FK NaDe  SK Slavia Praha B
FK NaDe B  Broumov
FK NaDe  FC Slovan Liberec B
FK NaDe B  È. Skalice

Náchodská hasièská
primátor liga
V. kolo
VI. kolo
VII. kolo

Nový Hrádek
1. 9. 2007 ve 13 hodin
Èervený Kostelec
8. 9. 2007 ve 13 hodin
Kramolna
15. 9. 2007 ve 13 hodin

Opìt se scházíme po letním odpoèinku
a zahajujeme druhou èást náchodské
hasièské primátor ligy, vichni urèitì nabyli plno energie pøes léto.
Stále je ve vedení ligy Velký Tøebeov.
Zdá se, e jeho pomyslná první pøíèka je
neotøesitelná. Je vidìt, na koho se letos
usmálo tìstí. Drustvo z Jizbice se stále
drí na 16. místì. Snad se jim podaøí posunout se výe. Drustvo en z Lipího je
na 5. místì. Ale není ztraceno místo na
stupínku vítìzù. Zatím vichni v to doufáme.
Pøi pøítí zmínce o poárním sportu
bude u letoní liga úspìnì za námi. Bude
se u jenom pøipravovat na slavnostní vyhláení, které probìhne v øíjnu.
U jen zbývá popøát vem soutìním
drustvùm, úspìné zakonèení poárního útoku. Bohuel vichni nemohou být
vítìzové, proto nesmutnìte vy, kdo nevyhrajete. Vdy je to jenom sport.
Mnoho zdaru pøeje Petr Bøenda,
starosta SDH Jizbice

Házená
Rozlosování 1. Liga mui ÈR
9. 9. 2007 15.00
HK Slavie V Plzeò  TJ Náchod
15. 9. 2007 17.00
TJ Náchod  TJ Sokol Sokolnice
22. 9. 2007 17.00
I. HK Dvùr Králové n. L.  TJ Náchod
29. 9. 2007 17.00
TJ Náchod  TJ Tatran Litovel

SOBOTA 20. ØÍJNA 2007
50. roèník silnièního bìhu
HRONOV  NÁCHOD

èeská fotbalová liga
program mustev muù záøí 2007
1.
2.
15.
16.
29.
30.

Poární sport

ÈFL
KP mui
ÈFL
KP mui
ÈFL
KP mui

Vechna tato utkání se hrají na stadionu v Bìlovsi.
Zdenìk Zinke, manaer klubu FK NaDe

=

Mistrovství ÈR
v silnièním bìhu veteránù
na ROK 2007
Více informací najdete v pøítím èísle!

záøí 2007
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kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù
Upozornìní: Uèebny a kanceláø kolského zaøízení byly pøemístìny do prostor
komplexu v Náchodì na Hamrech, ulice
Praská 1759, 1. patro.
Kurz francouzského jazyka pro zaèáteèníky (zahájení ji 3. záøí 2007)  pondìlí 2 hodiny týdnì, lektor: Mgr. Ilona Horáková

5 okol

Kurz francouzského jazyka pro mírnì
pokroèilé (zahájení ji 3. záøí 2007)
 pondìlí 2 hodiny týdnì, lektor. Mgr.
Ilona Horáková
Kurz francouzského jazyka pro pokroèilé (zahájení ji 3. záøí 2007)  pondìlí
2 hodiny týdnì, lektor: Mgr. Ilona Horáková
Kurz nìmeckého jazyka pro zaèáteèníky
(zahájení ji 3. záøí 2007)  støedy 2 hodiny týdnì, lektor: Mgr. Ilona Horáková
Kurz anglického jazyka pro zaèáteèníky (zahájení 19. záøí 2007)  støedy
2 hodiny týdnì, lektor: Mgr. Pavel Smola
Kurz anglického jazyka pro mírnì pokroèilé (zahájení 19. záøí 2007)  støedy 2 hodiny týdnì, lektor: Mgr. Pavel
Smola

Záøijová vzpomínka

Blíí se 14. záøí 2007. Den, kdy pøed 70 lety zemøel první
prezident Èeskoslovenské republiky Tomá G. Masaryk, filozof, uèitel a vyznavaè demokracie. Tehdy odela nejvìtí postava naich dìjin, zakladatel a budovatel státu, který nás vedl
k vítìzství ve strané dobì první svìtové války. Nad úmrtím
Masarykovým truchlil celý vzdìlaný svìt. Politikové, básníci,
spisovatelé, umìlci vyjadøovali vøelými slovy a svojí tvorbou smutek nad jeho odchodem. Se svým velkým a vìrným bratrem se
louèila i Èeskoslovenská obec sokolská, jejím èlenem byl Masaryk plných 53 let. Nebyl vak jen èlenem formálním, on také
pilnì cvièil.
Masaryk odeel na vrcholu jím vytvoøené republiky. Nad
Evropou se vak ji pøipozdívalo a zlá doba mìla vliv i na jeho
zdravotní stav. Proil kruné chvíle první svìtové války, obìtoval pohodu rodinného ivota, do posledních chvil mìl energii
a vùli, vybudovat své zemi svìtlou budoucnost. Vìøil ve svùj
národ.
Pøeili jsme tìké chvíle nacistické okupace a komunistického reimu. Tato období poznamenala ná ivot, jejich negativní
stránky pociujeme dodnes. Buïme vak, tak jako ná první
prezident, optimisty a sname se zbavit následkù. Dokáeme
to neustálým prosazováním etických zásad a drobnou prací
v rodinì, ve kole, v zamìstnání, v organizacích, které je mají
ve svém programu.
Nad jeho rakví se s ním louèil jeho ák a pøítel, druhý prezident republiky, dr. Edvard Bene. Spolu proili sloitý boj za
vytvoøení naeho státu. Tìké chvíle, které dr. Benee èekaly
po druhé svìtové válce, se podepsaly na jeho zdraví. Vìøil
v demokracii a tradice vesokolského sletu. Ji po únorovém
komunistickém puèi v roce 1948 vzdali sokolové hold pøedevím jemu. Zemøel 3. záøí 1948. S ním odela demokracie
a pøicházel i konec Èeskoslovenské obce sokolské.
V tomto mìsíci si pøipomínáme i výroèí narození zakladatelù
Sokola. 10. záøí uplyne 185 let od narození prvního starosty
Jindøicha Fügnera a 17. záøí pøed 175 lety se narodil dr. Miroslav Tyr.
V. Zelená
Pøijïte do tìlocvièny
Jen chvilku odpoèívaly tøi sály v náchodské sokolovnì a u
opìt zvou veøejnost k návtìvì. Avak nejen k návtìvì, ale
i k èinnosti a ke zdravému pohybu. Pod vedením kvalifikovaných cvièitelù nabízí ètrnáct odvìtví tìlocviku a sportu monost uplatnìní vem vìkovým kategoriím. Nejmladí dìti si zacvièí s rodièi, pøedkolní actvo získá u samostatnost. V pro-

Metodický kurz Angliètina pro nejmení (pro uèitele M a 1. stupnì Z), 14.,
15., 21., 22. záøí 2007, Praská 1759
Náchod, lektor: Sylvie Doláková
Setkání øeditelù mateøských kol,
26. záøí 2007, 13.3017.00 hodin, Praská 1759 Náchod, lektorky: Dagmar Anschlagová a Ilona práchalová
Veselé kolektivní logopedické chvilky.
Námìty a inspirace, 27. záøí 2007,
10.3017.30 hodin, Praská 1759, lektorka: Vlastimila Kazdová
Více informací a pøihláky na:
www.cvkhk.cz, telefonicky na èíslech:
491 427 416, 722 569 515 nebo
na emailové adrese: stepanova@cvkhk.cz

gramu je sportovní gymnastika, cvièení pøi hudbì, výrazový tanec,
jóga, karate, rokenrol, aerobik, break dance, zkrátka je z èeho
vybírat. actvo vystoupí na sportovním odpoledni na Hamrech.
Pøipravuje se také slavnostní akademie na oslavu 28. øíjna pøi
pøíleitosti 89. výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky.
Informace a rozpis cvièebních hodin najdete ve vývìsních
skøíòkách, nebo odpoledne v sokolovnì v tìlocviènì, po pøípadì
v kanceláøi na tel. è. 491 423 380.
V. Zelená

Pøehled kulturních akcí
v záøí 2007 v Regionálním muzeu
Fotografie 2007
Ve dnech 3. a 30. 9. 2007 mohou návtìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké
a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu fotografií z pøehlídky
fotografické tvorby. Vernisá probìhne v sobotu 1. 9. 2007
v 10.00 hod. Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí
912; 1317 hod., v sobotu 812 hod.

Výstava kreseb Jiøího Vavøiny
a grafiky Tomáe Vavøiny
Od 4. do 30. 9. 2007 si mohou návtìvníci v pøednákovém salonku a chodbì budovy stálé expozice muzea na
Masarykovì nám., èp. 18, v Náchodì prohlédnout výstavu
kreseb Jiøího Vavøiny a grafiky Tomáe Vavøiny. 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.

Pevnost Dobroov
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást ès. pohranièního opevnìní z let 19351938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Souèástí je i výstava Ès. armáda 1. republiky v miniatuøe. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 1012, 13.30
18.00 hod. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle
491 426 047, nebo 491 423 248, na adrese: Regionální
muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popø. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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Stomatologická pohotovost  èervenec, srpen
1. a 2. 9.
8. a 9. 9.
15. a 16. 9.
22. a 23. 9.
28. 9.
29. a 30. 9.

MUDr. Hana Matouová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Svatava Olarová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Elika Pitorová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Alena Prouzová
Náchod
MUDr. Hana Jelenová
Náchod
MUDr. Jiøí Sedláèek
Náchod

Komenského 134
tel.: 491 470 566
Komenského 48
tel.: 491 472 946
Komenského 48
tel.: 491 472 923
Jugoslávská 33
tel.: 491 421 725
Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 431 104
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926

ZÁØÍ V Hopsáèku
Mateøské centrum HOPSÁÈEK
Prázdniny jsou u konce a obèanské sdruení Klub SUN Náchod, mateøské centrum HOPSÁÈEK je pro Vás opìt otevøeno.
Ji osmým rokem se budeme tìit na vechny, kteøí chtìjí strávit aktivnì svùj volný
èas. Prostory jsou pøístupné vem bez
rozdílu vìku a pohlaví.
Dopoledne je èas vymezen tìm nejmením  maminkám s dìtmi na mateøské
dovolené. Odpoledne se k nim pøidávají u
ti odrostlejí a kolou povinní a veèeøe patøí
vem, kteøí si chtìjí po perném dni odpoèinout nebo se poøádné protáhnout.
Co nového
ve kolním roce 20072008?
Týden otevøených dveøí
24.27. 9. 2007
 pøijïte kdykoli mezi 911 a 1618
hod. podívat se a prohlídnout si prostory
naeho klubu
 poskytneme Vám informace o kroucích, o které budete mít zájem, zodpovíme Vám vekeré Vae dotazy
 pravidelné krouky zaèínají od 1. 10.
2007, stejnì jako v minulých letech si
urèitì vybere kadý bez rozdílu vìku
a pohlaví

 k tìm tradièním kroukùm jako je aerobik, bøiní tance nebo flétnièka, pøibude i pár nových, mezi nejzajímavìjí patøí pøedevím krouek pro kluky  Brea
-Dance
 pøijïte podpoøit ná Klub a rozíøit øady
nadencù, kteøí se zde o ve ve volném
èase starají, vítáme nové èleny, nové nápady, podpoøit nás mùete napø. zakoupením èlenské karty v minimální hodnotì 150 Kè
KOLOTOÈ od slavného houslaøe p. JOO
 od 24. 9.  6. 10. 2007 èeká na vechny malé návtìvníky pøímo v prostorách
klubu ruènì vyøezávaný kolotoè pro dìti
 pøijïte se zatoèit se zvíøátky
6. 10. 2007 od 14.30 hod.
Bramboriáda
26. 10. 2007 od 20.00 hod.
Pláový ples

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

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

Nové výchovné centrum

Dne 30. 6. 2007 bylo v polském skanzenu ve Strouném (Pstr¹¿na) slavnostnì
otevøeno nové výchovné etnologické centrum  Centrum Edukacji Etnologicznej Pogórza Sudeckiego. Akt byl souèástí jednodenní konference, kterou na téma Místo
a region pohranièí v hledání totonosti
uspoøádala polsko-èeská vìdecká spoleènost, zaloená v bøeznu tohoto roku ve
Wroclawi za úèelem organizování výzkumu historických a souèasných problémù
Polska a Èech a vyuití jeho výsledkù
v polsko-èeských vztazích zejména v pøíhranièí. Konferenci otevøeli starostové partnerských mìst  ing. C. Krêcichwost
z Kudowy Zdroju a ing. O. Ètvrteèka z Náchoda. Oba spoleènì odhalili desku s názvem nové instituce za pøítomnosti ostatních
úèastníkù konference a èlenù náchodské
delegace, kterou kromì starosty tvoøili dále
místostarosta ing. J. Rohulán, pracovníci
Reg. muzea v èele s øeditelem PhDr. V.
Sádlem a øeditelka Státního okresního archivu Mgr. L. Batecká. Nové centrum by
mìlo v budoucnu plnit svoji výchovnou
a vzdìlavatelskou funkci nejen pro návtìvníky skanzenu, ale i pro irí okruh obyvatel z obou stran hranice.
lb

Sledujte nae stránky
 www.hopsacek.ttnet.cz,
vývìsky a plakátovací plochy.
Informujte se prostøednictvím e-mailu
nebo tel.: 608 970 406
Dìkujeme za Vai podporu. Tìí se na
Vás aktivní èlenové Klubu SUN Náchod.

ICC Náchod
Konec léta je pøed námi a IC v Náchodì má za sebou nejsilnìjí èást turistické sezony. Letos nás navtívilo kolem 5000
turistù z Èech i ze zahranièí. Z tìch zahranièních bylo nejvíce
Polákù, Holanïanù, nechybìli ale ani Nìmci, Amerièani, Rusové, Francouzi a Italové.
Nejvìtí zájem byl o informace o monostech ubytování,
o zámku, bunkrech. Také narostl poèet pøíznivcù války 1866
a její nauèné stezky. Letos poprvé jsme také mohli nabídnout
kadé pondìlí návtìvu pivovaru pro jednotlivce. Pondìlí bylo
zvoleno zámìrnì, jeliko v tento den je vìtina ostatních návtìvních míst uzavøena. Vylepili jsme i nabídku informací po
zavírací dobì IC. Kadý turista, který sem v této dobì pøijel,
mìl monost z výlohy získat informace o ubytování, návtìvních místech vèetnì telefonních èísel a otevírací doby, cyklobusech, koupaliti, nechybí ani mapa regionu.

Turisté si letos od nás odnesli kolem 3000 ks letákù v ÈJ
a dalí v cizím jazyce. K dispozici jsou také letáky o cyklobusech, cyklostezkách, Kladském pomezí...
Také nabídka suvenýrù s logem nebo dominantou Náchoda
je u nás iroká. Je moné si vybrat pøes keramiku, obrázky,
magnety, tur. známky, títky na hùl, dárkové kníeèky....
Takové je tedy struèné zhodnocení letoní jarní a letní sezony. Doufám, e i v dalích mìsících se k nám budou turisté
vracet a pøibudou i noví.
Nyní jsou v pøedprodeji vstupenky na:
 Odpoledne s barokní hudbou na Bouínì 8. 9. 2007
 E. Pilarová  benefièní koncert Hronov 16. 9. 2007
 Nedvìdi a Feáci  Výrava 7. 9. 2007
M. Machová  ICC Náchod

záøí 2007
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Senior klub

Ètvrtek 6. 9.  14 hod. AFGHÁNISTÁN  údolí Budhù
 posezení u videa
Úterý 11. 9.  7.00 hod. TAJNÝ VÝLET Svazu dùchodcù
 odjezd v 7 hod. od TEPNA Klubu
Ètvrtek 13. 9.  14 hod. KURONTÍ NA DVOØE NÁCHODSKÉM  pøipravila a pøednese Mgr. Vìra Vlèková
Ètvrtek 20. 9.  14 hod. ISLAND A GRÓNSKO
 posezení u videa
Ètvrtek 27. 9.  14 hod. OBRÁZKY Z LETONÍ DOVOLENÉ
o záitky ze svého cestování se s námi podìlí pan Slávek Hlaváè (VIDEO)
UPOZORNÌNÍ  V sobotu 6. øíjna se uskuteèní zájezd SG-Klubu. Protoe Dny seniorù v Praze se letos opìt nekonají, bude
místo plánovaného zájezdu na tuto akci zajitìn zájezd náhradní. Sledujte vývìsní skøíòky v mìsíci záøí, kde budou vyvìeny
podrobnosti.
Senior-klub je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00 do
16.30 hod. Je k dispozici vem seniorùm a jejich známým.
K vyuití je zde denní tisk, knihovnièka, televize i monost
obèerstvení. V prostorách Senior-Klubu je instalována stálá výstava obrazù regionálních malíøù a je mono ji zhlédnout dennì v dobì provozu klubu. Výstavka je po 23 týdnech obmìòována. Programové zprávy Senior-Klubu sledujte na vývìskách
v podloubí radnice, v oknì Senior-Klubu v Hurdálkovì ulici, ve
skøíòce na Husovì námìstí, v Náchodském Zpravodaji, Náchodském deníku a v Echu.

Sdruení zdravotnì postiených

zve své èleny a pøátelé na jednodenní autobusový zájezd, který
se uskuteèní dne 14. záøí 2007. Program: Èeská Skalice, kvìtinová výstava Jiøin. Poté navtívíme zámek v Nechanicích
a zájezd zakonèíme v Øeetovì Lhotì v restauraci u Novotných,
kde nás èeká hudba a peèené kuøecí maso na grilu s vepøovým.
Odjezd od Tepna klubu v 8.30 hod. Zastávky autobusu dle pøedbìného poadavku úèastníka zájezdu: Okres, vìáky a Rybárna. Cena zájezdu pro èlena 120 Kè, neèlen 140 Kè. Pøihláky
kadou støedu od 13.00 do 15.00 hod. v naí klubovnì. Budova
Okr. Soudu v Náchodì. Bezbariérový vchod dvorem. Také na
telefonu: 491 465 350, 775 671 344, paní V. Máslová. Výbor
srdeènì zve a pøeje úèastníkùm pohodový den a dobrou chu.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v záøí 2007 v zámecké jízdárnì výstavy:

Ruské malíøství 19. století

Expozice ze sbírek GVU v Náchodì, Národní galerie v Praze,
Galerie moderního umìní v Hradci Králové a Moravské galerie
v Brnì zaujme rozsahem a íøí ánrù.
(pøízemí zámecké jízdárny do 28. 10.)

RUSKÁ SECESE
Pøednáka pracovnice Slovanského ústavu Akademie vìd ÈR
Mgr. Julie Janèárkové.
 ètvrtek 13. záøí v 17 hodin.

Vladimír Holub  výbìr z díla
Koláe, karikatury, objekty a ready-mades velmi pozoruhodného
výtvarníka, estetika a literáta vycházejícího pøedevím
ze surrealismu a dadaismu.
Výstava umìlce pùvodem z Jindøichova Hradce, známého vak
pøedevím v Nìmecku, bude koncipována z veøejných i soukromých
sbírek. Vernisá výstavy v pátek 7. záøí v 17 hodin.
(ochoz jízdárny 8. 9.  28. 10.)
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Náboenská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì,
Raisova 806, 547 01. Faráø Zdenìk Kovalèík. Tel. 491 426 223,
mobil faráøe 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bohosluby v Husovì sboru  nedìle 9 hod.
Úøední hodiny: pondìlí a støeda 912. Kolumbárium pøístupné
od 817 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov v pytlích a krabicích
je mono dávat do chodby z Raisovy ul. od pondìlí do soboty od
817 hod. Prosíme  v nedìli a o svátcích NE!

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). Mobil: 604 892 182, e-mail:
nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické hodiny kadé úterý
v 17 hodin. Faráø Marek Bárta.

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, 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. 603 945 354,
http://www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.
Galerie výtvarného umìní v Náchodì vyhlauje
pro obèany Náchodska (Náchod a pøilehlá mìsta i obce)

výtvarnou soutì NAE GALERIE.
Zúèastnit se mùete svou kresbou, malbou, grafikou, fotografií,
plastikou i objektem, které vystihují téma JÁ, VÝTVARNÍK. Dáváme
tak autorùm, kteøí doposud s galerií nijak nespolupracovali, monost
pøedstavit svou tvorbu, sama sebe, upozornit na svùj styl. Soutìí
jednotlivci v kategoriích mláde do 18 let a dospìlí.
Práce doruète osobnì do galerie  zámecké jízdárny
ve dnech 1.5. 10. 2007.
Uzávìrka soutìe je 5. 10. 2007 v 16 hodin.
Z výbìru soutìních prací bude uspoøádána výstava ve vech
prostorách galerie v dobì od 3.18. 11. 2007. Absolutní vítìz kadé
kategorie bude moci vystavit své dílo na následující výstavì,
Náchodském výtvarném podzimu.
Podrobnìjí informace získáte v Galerii výtvarného umìní v Náchodì,
na tel. è. 491 427 321, 491 423 245, na www.gvun.cz, v Mìstské
knihovnì v Náchodì, v podatelnì Mìstského úøadu v Náchodì
a Informaèních centrech v Náchodì, Novém Mìstì nad Metují, Èeské
Skalici, Jaromìøi, v Hronovì, Èerveném Kostelci, Polici nad Metují,
v Broumovì, Mezimìstí a v Teplicích nad Metují,
K obìma výstavám poøádáme interaktivní programy pro kolní mláde.
Blií informace na tel.: 491 427 321, 491 423 245 a na www.vun.cz
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  záøí 2007

Oddìlení pro dìti

Po kole do knihovny  v první kolní den 3. záøí 2007 je pro dìti otevøeno u od
9 hodin. Pøijïte si pùjèit nové kníky, podívat se na pohádky, zahrát si pexeso, scrabble a dalí stolní hry. Kdo se 3. záøí pøihlásí do dìtského oddìlení jako nový ètenáø,
bude mít prùkazku do konce roku 2007 zdarma. Od 4. záøí je oddìlení pro dìti
otevøeno kadý den od pondìlí do pátku, vdy od 12 do 17 hodin.

Èteme a soutìíme

Od 3. záøí startuje nová verze Písmenkovaèky. Nebudete sbírat písmenka, ale speciální razítka. Opìt pùjde hlavnì o ètení, ale ani vae oblíbené malé soutìe nevynecháme. Budete nám zase vyprávìt o pøeètených kníkách. Pøidáme i nìco nového!

Obalová dílna

Kdo pøijde v úterý 4. záøí 2007 do dìtského oddìlení Mìstské knihovny, mùe se
nauèit vyrobit obaly na kníky. 1 obal = 1 Kè. Pøijïte si obalit nové uèebnice!

Vandrovníèek

Tvoøili jste o prázdninách Vandrovníèek? Zaznamenali jste do nìho své záitky, postøehy a pøíhody? Je plný obrázkù, fotek a zajímavostí? Pøineste ho do 15. záøí do
knihovny. Stane se souèástí výstavy, na které vae hlasy rozhodnou o nejlepím
vandrovníèku. Nezáleí na tom, jestli jste zaznamenávali celé prázdniny nebo jenom
jejich èást. I forma vandrovníèku je zcela na vás. Nerozhoduje, jestli jste byli o prázdninách u babièky v Horní Dolní nebo u dalekého moøe. Vude se dá zaít dobrodruství, potkat zajímavé lidi, poznat zajímavé vìci.
Tìíme se na vae vandrovníèky.

25. záøí 2007  Køest kníky Petry Braunové Ztraceni v èase

V naí knihovnì pøivítáme novou knihu Petry Braunové. Souèasnì s tím probìhne
vyhodnocení soutìe Neuvìøitelné záøí, jetì neuvìøitelnìjí øíjen. Autoøi tøí nejpovedenìjích prací dostanou køtìnou kníku.

Mìstská knihovna Náchod
a AMAG-výtvarný spolek pøi SG klubu Náchod Vás zvou na výstavu:

17.27. záøí 2007, hala Mìstské knihovny, Kamenice 105, Náchod.

Výtvarná tvorba náchodských en. Prùøez generacemi, ánry a technikami.

Lenka Hlaváèková (Viktorka), Hana Kobliková (álová), Jitka Amalberga Kolísková
(Pácaltová), Klára Mièíková, Mirka Samková, Edita Valáková, Helena Vomáèková.
Zahájení výstavy 17. záøí 2007 v 16 hodin.
Otevøeno: v pondìlí a v pátek 917 h., v úterý, ve støedu a ve ètvrtek 918 h.,
v sobotu 911 h.

Pøipravujeme:

8. 10. 2007 prezentace nové knihy Vìry Vlèkové Pamìtihodnosti panství Náchod
16. 10. 2007 beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou
(So)

POSVÍCENÍ
V hospùdce na Lipí
PROGRAM:
pátek 21. 9 od 19.00 hodin
 harmonikáø
Václ av Koubek
sobota 22. 9. od 20.00 hodin
 taneèní zábava
nedìle 23. 9. od 15.00 hodin
 stínání kohouta
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pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu:
NZ, Mìstský úøad v Náchodì, Masarykovo
námìstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255,
e-mail (POZOR ZMÌNA): nachod@email.cz.
Uzávìrka tohoto èísla byla 17. 8. 2007.
Uzávìrka øíjnového èísla bude 17. 9. 2007!

