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Karel Plíhal
Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 
140 Kč na místě
Předprodej od 16. 9. 2008

F. Schiller: Marie Stuartovna
Slezské divadlo Opava
Vstupné: 240, 220, 200, 180 Kč
Předprodej od 16. 9. 2008

Michal Novenko (varhany)
Koncert Orlicko-kladského 
varhanního festivalu
Husův sbor v Náchodě
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 90 Kč
Předprodej od 17. 9. 2008

Pavel Novák
Vstupné: 100 Kč
Předprodej od 24. 9. 2008

Úterý
7. 10. 2008
v 19.00 hodin

Středa
8. 10. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Čtvrtek
9. 10. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Středa
15. 10. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Čarování kolem malování
Účinkují: Miloš Nesvadba a Jan Susa
Vstupné: 60, 50, 40, 30 Kč
Předprodej od 24. 9. 2008

Literárně hudební večer
Vzpomínka na Slávu Vorlovou
k 35. výročí úmrtí
Velký sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 1. 10. 2008

Afganistán – Laskavý a krutý
M. Mikšovský a P. Vanžura
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 6. 10. 2008

N. V. Gogol: Revizor
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kč
Předprodej od 6. 10. 2008

Neděle
19. 10. 2008
v 15.00 hodin

Středa
22. 10. 2008
v 19.00 hodin

Čtvrtek
23. 10. 2008
v 19.00 hodin

Pondělí
27. 10. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR
Klicperovo divadlo Hradec Králové, režie a úprava: Ivo Krobot

Hrají: Filip Richtermoc, Hynek Pech, Marie Kleplová, Kristýna Kociánová, Josef Čepelka, Jiří Klepl, Jiří Zapletal, Josef Hervert, Franti-
šek Staněk, Dušan Hřebíček, Jan Sklenář, Lubor Novotný, Zora Valchařová–Poulová, Martina Nováková, David Smečka a další.

Tato hra měla nevšední osud. Nejprve byla odmítnuta jako bezvýznamný, umělecky mrtvý obraz, vypracovaný staromódní technikou. 
Vedle toho se dokonce ozývaly hlasy, že autor této hry má zvrhlou duši a jako nepřítel státu by měl být poslán v řetězech na Sibiř. „Teprve 
teď vidím, co to znamená být autorem komedií! Stačí nejmenší náznak pravdy – a už proti tobě bouří ne jeden člověk, ale celé vrstvy…“ 
posteskl si Gogol před 130 lety. Záhy se však Revizor stal snad nejhranější ruskou komedií a vystřídaly se v něm všechny generace ruských 
herců a režisérů. V okresním městě vládne zmatek, městští zastupitelé si hledí jen své kapsy, všude bují korupce, lži se vrší jedna na druhou 
a veškeré nedostatky se řeší prostě tím, že se buď zametou pod koberec, nebo se v případě potřeby vhodně zamaskují, aby nebyly tolik vi-
dět. Záleží pouze na schopnosti úředníků, zda a jak dovedou ze svých průšvihů udělat zásluhu a přednost. Genialita Gogolovy hry spočívá 
v jedinečném rozvinutí kolize založené na skutečnosti, že strach mají jak ti, kteří se bojí svého odhalení, tak sám domnělý revizor. Pro reži-
séra Ivo Krobota je to po desítkách inscenací ruské klasiky (např. Dostojevského Idiot v Národním divadle, Čechovův Duch lesa v Divadle 
Husa na provázku, Platonov v Divadle pod Palmovkou či Ivanov v Činoherním klubu) jeho první gogolovská inscenace.  

Čarování kolem malování
Účinkují: Miloš Nesvadba – populární kreslíř a dlouholetý člen činohry ND a Jan SUSA tvůrce mnoha úspěšných pořadů pro děti 
Zábavnou a hravou formou vede pořad malé diváky k výtvarnému cítění, manuální zručnosti, ke vztahu k národním pohádkám a ke 

kladnému a spravedlivému pohledu na svět. Děti jsou po celou dobu aktivními  spolutvůrci pořadu, zručnými malíři, šikovnými kouzelní-
ky, vypravěči pohádek  a herci. To všechno je v pořadu zcela schované za zábavou, legrací a prima náladou. Pořad je určen dětem od 4 do 
10 let.

uvádí v říjnu

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

MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.  Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. 
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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občanů a mládeže byla slavnostně zasa-
zena fábory ověnčená lipka na památku 
těžce vydobyté svobody a zároveň jako 
projev lásky k osvobozené vlasti, jak za-
psal soudobý kronikář. O čtyři dny pozdě-
ji dne 17. dubna se totéž opakovalo v Bě-
lovsi. Zatímco běloveská Lípa svobody 
musela být po úderu blesku v sedmdesá-
tých letech pokácena, ta náchodská utěše-
ně roste a letos se dokonce stala vážným 
adeptem na strom roku v celostátní anke-
tě. Bylo by to krásné propojení obou sym-
bolů, kdyby se jím skutečně stala. Ale ať 
už závěrečné hlasování dopadne jakkoli 
(můžeme ho ještě ovlivnit), přála bych si, 
abychom si všichni a nejen v den 28. říj-
na uvědomili, že svobodu a samostatnost 
znovu máme, i když s ní třeba ještě nedo-
kážeme správně zacházet. Nepotřebujeme 
symboly, je to fakt, který vstoupil do dějin 
v roce, který sice nemá osmičku na konci, 
ale je pro náš stát a národ stejně důležitý 
jako ty „magické“.

Lydia Baštecká  

Při psaní úvahy k připomenutí význa-
mu dne 28. října jako státního svátku se 
propojení symbolů přisuzovaných urči-
tým stromům a číslům přímo neodbytně 
vnucuje. Od počátku letošního roku, jehož 
letopočet opět končí číslem osm, se velmi 
často hovoří o osudových osmičkách a na 
den 8. 8. 2008 si jako na magické datum 
mnoho zamilovaných párů naplánovalo 
svoji svatbu. Zdá se, že osudovost dějů, 
k nimž dochází v českých dějinách v le-
tech končících osmičkou, se pevně usadila 
v našem mediálním národním povědomí 
i v pověrčivosti jednotlivců. Víra, že tyto 
roky přinášejí mimořádné události, jed-
noznačně pramení v historických zkuše-
nostech získaných v průběhu 20. století, 
které bylo na dramatické zvraty obzvlášť 
bohaté. Jsou to letopočty 1918, 1938, 1948 
a 1968, které přinesly zásadní politické 
změny a hluboce ovlivnily individuální 
osudy. Nutí mne to poznamenat, že jen 
ten 1989 se o rok opozdil. Z uvedených le-
topočtů pak tři byly pro život národa ne-
jen osudové, ale přímo osudné a nešťast-
né. Pouze rok 1918 a konkrétně datum 
28. 10., den vyhlášení Československé re-
publiky, lze chápat i při vědomí složitosti 
vývoje za pozitivní dějinný mezník. Tehdy 
se v chaosu poválečné Evropy zrodil ost-
růvek demokracie, který dal svým obča-
nům alespoň na čas poznat pocity svobo-
dy a národní samostatnosti. Považuji za 
důležité si tuto skutečnost připomenout 
i po devadesáti letech bez ohledu na to, že 
náš současný státní útvar je v podstatě již 
jen polovinou onoho původního. Oslavu-
jeme přece především vznik svobodného 
samostatného státu. 

Tehdy při vytváření nové státní symbo-
liky se do ní zcela přirozeně dostaly i lipo-
vé větvičky. Lípa, odjakživa považovaná 
v našich zemích za strom, který chrání, 
pomáhá a odhání zlé síly, získala díky 
obrozeneckému básníkovi Janu Kollárovi 
v 19. století význam slovanského a poz-
ději přímo národního stromu. V neleh-
kých začátcích mladé republiky byl tento 
význam ještě posílen a na mnoha mís-
tech byly vysazovány Lípy svobody. Také 
v Náchodě dne 13. dubna 1919 šel měs-
tem dlouhý průvod a v parčíku u koste-
la sv. Michala za účasti obrovského davu 

Symbolika 
stromu a čísla

Čerstvě zasazená Lípa svobody 
v Bělovsi v roce 1919
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Zprávy 
z radnice

Rada města 2. 9. 
Jednání rady města se 
zúčastnilo šest radních, tři byli omluve-
ni.
Číselný popis u každé zprávy představu-
je poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-
ZDRŽEL SE

Rekonstrukce kontejnerových stání 
na komunální odpad 6-0-0

 RM schválila záměr rekonstrukce kon-
tejnerových stání v letech 2009–2010.
Odbor životního prostředí ve spolupráci 
s Technickými službami Náchod, s. r. o., 
vytipoval celkem 58 stání, jejichž stav vy-
kazuje známky velkého opotřebení a dále 
ta stání, která kapacitně nevyhovují. Je 
navrhována rekonstrukce převážné vět-
šiny těchto stání do podoby např. nově 
zbudovaného kontejnerového stání v ul. 
Českoskalická (asfaltová případně dláždě-
ná plocha, tvarovaný plot z pletiva). Dále 
budou zpracovány ještě dvě varianty, při-
čemž jedna z nich bude uzamykatelná. 
Tyto varianty budou předloženy k posou-
zení občanům, kterým kontejnerová stá-
ní slouží. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dodatku ke 
smlouvě uzavřené na pronájem nebyto-
vých prostor v budově polikliniky. Dodat-
kem se pozastavuje platnost smlouvy od 
1. 8. 2008 do doby dokončení rekonstruk-
ce polikliniky, nejdéle do 30. 9. 2009, ná-
jemce si na přechodnou dobu sjednal jiný 
prostor. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí KA Contracting ČR, s. r. o. Věcné bře-
meno spočívá v uložení teplovodní pří-
pojky pod povrchem st. p. č. 111/1 a ve 
vnitřních prostorách budovy čp. 727 na 
st. p. č. 112 v ulici Krámské v Náchodě.  
 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ-Distribuce, a. s., Děčín. Břemeno 
spočívá v uložení vedení nízkého napě-
tí pod povrchem pozemkových parcel č. 
790/2, 796/17, 800/1, 1993/1 a 1995/2 v ul. 
Prokopa Velikého, na Mánesově nábřeží 
a Husově náměstí v Náchodě.  6-0-0

 RM souhlasila se záměrem pronajmout 
část pozemku p.č. 1143/14 v Raisově ulici 
v Náchodě společnosti Bytový dům Rai-
sova, s. r. o., pro zařízení staveniště. Jed-
ná se o pozemek slepé ulice před budovou 
bývalé pojišťovny. 6-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
néhp břemena podle požadavku společ-

nosti ČEZ Distribuce, a. s. Břemeno spo-
čívá v uložení vedení nízkého napětí pod 
povrchem pozemkových parcel č. 1971/5, 
1972/5 a 1972/7 v lokalitě Náchod-Plhov.  
 6-0-0
Rozdělení bazénových okruhů v krytém 
plaveckém bazénu v Náchodě 6-0-0

 RM souhlasila s provedením potřeb-
ných prací na rozdělení okruhů bazéno-
vé vody v krytém plaveckém bazénu od 
společnosti LIFETECH, s. r. o., Brno. 
K dodržení požadavku vyhlášky č. 135/
2004 (na provoz a kvalitu cirkulované 
vody ve veřejných bazénech a koupa-
lištích) a požadavku Krajské hygienické 
stanice je nutné rozdělení části bazénové 
technologie na dva okruhy – okruh dět-
ského bazénu a velkého bazénu.
Pruhy pro cyklisty na tranzitních 
komunikacích I. třídy 6-0-0

 RM akceptuje nabídku Státního fon-
du dopravní infrastruktury (SFDI) a Cen-
tra dopravního výzkumu v Olomouci na 
vyznačení cyklistických pruhů na mezi-
národní silnici I. třídy v Náchodě v uli-
ci Pražské a Běloveské v rámci pilotního 
projektu SFDI (100 % státní dotace) a ulo-
žila odboru dopravy připravit prezenta-
ci náchodského řešení a podat přihlášku 
do projektu.
Zatím se do pilotního projektu přihlásila 
dvě města – Liberec a Kroměříž.
Dětská hřiště Náchod 6-0-0

 RM schválila dne 8. 7. 2008 vybudová-
ní dvou dětských hřišť v lokalitě Náchod-
Pražská ul. a sídliště Branka. Po dohodě 
se zástupci těchto lokalit bylo navrženo 
rozdělit fi nanční náklady a místo dvou 
hřišť vybudovat čtyři. 

 RM schválila rozdělení fi nančních ná-
kladů na vybudování čtyř dětských hřišť 
– v ulici Pražská, v lokalitě Roudné, na 
sídlišti Branka a v Běloveské ulici a sou-
hlasila s jejich umístěním v těchto loka-
litách.
Cyklostezky v Kladském pomezí úsek 
Malé Poříčí–Polsko (Slané) 6-0-0

 RM uložila zajistit vypracování projek-
tové dokumentace k vydání potřebných 
povolení na stavbu veřejného osvětlení 
cyklostezky v úseku od hraničního pře-
chodu k říčce Střela a dále podél nově při-
pravované cyklostezky ke státní hranici 
v k. ú. Běloves a Malé Poříčí v termínu do 
konce roku 2008.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila čerpání fondu rezerv 

a rozvoje ve výši 18 387 Kč a převod do 
rozpočtu příspěvkové organizace Mateř-
ská škola Březinova na pořízení krytů na 
topná tělesa a renovaci vestavěných skří-
něk spojených s těmito prvky. 6-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o spolu-
práci s fi rmou KINSKÝ média, s. r. o., Pra-
ha 3 Žižkov, k realizaci grafi cké brožury 
s plánkem města a kulturními akcemi na 

léta 2009 a 2010 včetně použití městské-
ho znaku. 6-0-0
Jedná se o komerční barevnou brožu-
ru, kde je prezentováno na titulní stra-
ně, v textové, mapové a fotografi cké části 
jen město Náchod. K vlastní realizaci bro-
žury fi rma nežádá žádný fi nanční příspě-
vek, pouze povolení použít k tisku měst-
ský znak.

Rada města 16. 9. 
Jednání rady města se zúčastnilo sedm 
radních, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy se společností VaK Náchod, a. s., 
na pronájem pozemků využívaných pro 
vodárenské účely. Smlouva bude uzavře-
na na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 
2006. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce s občanským sdru-
žením Cesta. Uzavřením dodatku město 
souhlasí s bezplatným přenecháním čás-
ti budovy čp. 3 ve Vítkově ulici v Nácho-
dě, kterou v současnosti využívá Stacio-
nář Cesta, do užívání ZŠ Josefa Zemana, 
Náchod. Dodatek se uzavírá na dobu ne-
určitou s účinností od 1. 9. 2008. 7-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene podle požadavku společ-
nosti ČEZ Distribuce, a. s. Jedná se o ulo-
žení vedení nízkého napětí pod povrchem 
pozemkových parcel v ulici Za Koupališ-
těm v Náchodě na Plhově. 7-0-0

 RM souhlasila se záměrem zřídit věc-
né břemeno podle požadavku společnos-
ti ČEZ Distribuce, a. s. Jedná se o uložení 
vedení nízkého napětí pod povrchem po-
zemkových parcel v ulici Tepelské a Ka-
menice. 7-0-0

 RM souhlasila se záměrem zřídit věc-
né břemeno podle požadavku společnosti 
VaK Náchod, a. s., který řeší umístění vy-
budované kanalizace U Nemocnice. 7-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení na obsazení volného nájemního 
bytu v ulici Francouzské čp. 348 a zveřej-
něním inzerátu v tisku. 7-0-0
Cyklostezka a chodník 
Náchod–Dolní Radechová 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí fi nančních prostředků z rozpoč-
tu Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry zastoupeným ředitelem ing. Gustávem 
Slámečkou, MBA.
Cyklostezka s chodníkem v délce 374,75 m 
je navržena s krytem z asfaltového be-
tonu v šířce 3 m. Dne 12. června 2008 
schválil Výbor Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI) příspěvek z rozpoč-
tu SFDI na výstavbu a údržbu cyklistic-
kých stezek pro rok 2008. Schválený pří-
spěvek na projekt „Cyklostezka a chodník 
Náchod–Dolní Radechová úsek 1a“ je ve 
výši 640 tis. Kč. Celkové náklady výstavby 
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Volby do krajských zastupitelstev 
Upozornění na změnu volebních okrsků

Upozorňujeme občany, že žádosti o změnu Územního plánu sídelního útvaru 
Náchod (změna č. 5) budou uzavřeny k 30. říjnu 2008. Později podané žádosti 
budou zařazeny do další změny územního plánu.

Odbor výstavby a územního plánování 
Městského úřadu v Náchodě

cyklostezky jsou ve výši 1 216 691,70 Kč 
včetně DPH. Město Náchod dále získa-
lo na výstavbu cyklostezky fi nanční do-
taci z Královéhradeckého kraje ve výši 
207 367 Kč.
Žádosti o čerpání fondů 
a rozpočtová opatření 7-0-0

 RM schválila převod fi nančních pro-
středků pro příspěvkovou organizaci Ma-
teřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848 na 
nákup technické myčky do školní jídel-
ny. Celkové náklady na její pořízení činí 
100 817 Kč.

 RM schválila čerpání fondu reproduk-
ce majetku ve výši 50 tis. Kč na malová-
ní a opravy nemovitého majetku pro ZŠ 
TGM v Náchodě.
Dělicí ostrůvek na silnici I/33 5-0-2

 RM nesouhlasila s bezúplatným převo-
dem stavby dělicího ostrůvku na silnici 
I/33 v Náchodě do majetku města Nácho-
da. Ostrůvek je realizován v souvislosti 
s výstavbou prodejny PLUS (resp. Penny 
market). 
Smlouva o dílo 
s ENVIprojekt, s. r. o. 7-0-0

 RM schválila smlouvu o dílo s fi rmou 
ENVIprojekt, s r. o., Zlín na zpracování 
návrhu dispozičního řešení překladiště 
a sběrného dvora pro město Náchod.
Návrh bude obsahovat analýzu stávající 
produkce a odhad potenciálu, návrh dis-
pozičního řešení překladiště a sběrného 
dvora – variantně a vyčíslení investičních 
nákladů. Tyto práce jsou nutné pro požá-
dání o dotaci na úpravu sběrného dvora.
Poliklinika Náchod 
– vnitřní stavební úpravy 7-0-0

 RM schválila zadávací podmínky akce 
„Poliklinika Náchod – vnitřní stavební 
úpravy“ a uložila zajistit zadání veřejné 
zakázky otevřeným zadávacím řízením.

 RM souhlasila s předloženou nabídkou 
na zajištění zadávacího řízení této akce 
s ing. Janem Tomkem, Malé Svatoňovice, 
a s uzavřením mandátní smlouvy.
Oprava komunikace Na Klínku 7-0-0

 RM souhlasila s realizací opravy míst-
ní komunikace ulice Na Klínku a s uzav-
řením smlouvy o dílo s fi rmou STRABAG, 
a. s., Hradec Králové.
Na základě požadavku občanů byla po-
souzena možnost realizace opravy této 
místní komunikace. Jedná se o jednodu-
chou opravu provedením živičného kry-
tu na stávající podklad.
Stavební úpravy Denisova nábřeží 
v Náchodě 7-0-0

 RM vzala na vědomí projektovou do-
kumentaci na stavební úpravy této ko-
munikace.
Projektová dokumentace byla vypraco-
vána v rámci dotačního programu čes-
ko-polské přeshraniční spolupráce. 

TELEGRAFICKY:
 RM schválila pojistnou smlouvu mezi 

Českou pojišťovnou, a. s. a městem Ná-
chod na pojištění elektronických zaříze-
ní a zmocnila starostu ing. Oldřicha Čtvr-
tečku podpisem této smlouvy. Dále rada 
pověřila odbor správy majetku a fi nanco-

vání přípravou smlouvy na zemědělské 
pojištění speciál. 7-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání Le-
topisecké a místopisné komise a kroniká-
řů ze dne 7. 8. 2008. 7-0-0 

Vážení občané,
znovu si Vás dovolujeme upozornit v souvislosti s blížícím se termínem konání 

voleb do krajských zastupitelstev, že došlo k několika úpravám rozmístění voličů do 
volebních okrsků. Jedná se o následující změny: 

Volební okrsek č. 2 – Okresní veterinární správa
 – část voličů přechází do volebního okrsku č. 3 – Technické služby
Jedná se o voliče s trvalým pobytem:
Ulice Za Přádelnou 
Ulice Českoskalická (část): čp. 90, 278, 772, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 
1490, E154; 
Ulice Václavická (část): čp. 1220, 1224

Volební okrsek č. 6 – Základní umělecká škola
– část voličů přechází do volebního okrsku č. 5 – Jiráskovo gymnázium
Jedná se o voliče s trvalým pobytem: 
ulice Poděbradova, ulice Na Klínku, ulice Smolova

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

Bc. Hana Horáková, vedoucí odboru správního

Znovu upozorňujeme občany, že 
v tomto roce probíhá poslední etapa vý-
měny občanských průkazů bez strojově 
čitelné zóny, která je povinná na zákla-
dě Nařízení vlády č. 612/2004 Sb. 

Jedná se o občanské průkazy vyda-
né do 31. prosince 2003, které ale zá-
roveň nemají strojově čitelné údaje 
– jedná se o dvě souvislé řady písmen 
a číslic na spodním okraji průkazu. 

Tyto občanské průkazy je třeba vy-
měnit bez ohledu na dobu platnosti 
v nich vyznačenou.

Občanských průkazů vydaných do 
31. 12. 2003, které již obsahují strojo-
vě čitelnou zónu, se tato výměna NE-
TÝKÁ.

Žádost o vydání nového občanského 
průkazu jsou občané povinni předložit 
nejpozději do 30. listopadu 2008. Výmě-
na průkazu je bez správního poplatku.

Vyzýváme občany, kterých se tato vý-
měna týká, aby ve vlastním zájmu před-
ložili žádost o výměnu co nejdříve a vy-
hnuli se tak možným delším čekacím 
lhůtám v měsíci listopadu. Žádost mo-
hou předložit na kterémkoliv matrič-
ním úřadu. V případě nejasností či do-
tazů kontaktujte Oddělení občanských 
průkazů, Městský úřad Náchod, tel. č.: 
491 405 159–162.

Děkujeme za pochopení.
Bc. Hana Horáková

vedoucí správního odboru

Povinná výměna občanských průkazů
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Kronika POZVÁNK A

z mála organi-
zací je jedna po-
skytující  sociál-
ní služby, které 
se vyrovnaly se 

všemi změnami 
zákonů, legislativy a požadavků za dobu 
15 let. Před 15ti lety vzniklo z podnětů 
rodičů a přátel postižených dětí po důle-
žitém rozhodnutí, zda si postižené dítě 
nechají doma v péči rodiny a nebo při-
jmou pomoc státu a umístí jej v ústavu 
sociální péče. Rozhodly se pro domácí 
péči. Toto sdružení vzniklo jako nestát-
ní nezisková organizace, s cílem vybudo-
vat účelové zařízení na pomoc postiže-
ným dětem a jejich rodinám. Za podpory 
Okresního a Městského úřadu v Náchodě, 
Sdružení zdravotně postižených a Sdru-
žení pro pomoc mentálně postiženým se 
to podařilo.

Letošní rok je tedy jubilejním pro děti 
navštěvující denní stacionář a pracovní-
ky sdružení. Po původním krátkém půso-
bení stacionáře v budově v Zámecké uli-
ci zakotvil denní stacionář v Bělovsi, kde 
již 10 let poskytuje kvalifi kované sociál-
ní služby. Jeho denní provoz představuje 
optimální kombinaci rodinné a organizo-
vané péče. Každodenní návrat do rodiny 
umožňuje uchovat a dále rozvíjet citová 
pouta mezi dětmi s postižením  a ostatní-
mi členy rodiny. Má nesmírně výchovný 

Občanské sdružení CESTA
vliv na okolí dítěte s postižením, na spo-
lužití s ním  a rozšiřuje okruh vnímavých 
lidí ochotných pomoci. Za dobu působení 
denního stacionáře byla poskytnuta po-
moc více než 30 dětem, které se v mnoha 
případech úspěšně zařadily do společnos-
ti dle svých možností.

Ve stacionáři prožívají sounáležitost se 
společenskou skupinou svých vrstevníků 
– kamarádů. Denní kontakt s nimi pozi-
tivně ovlivňuje kvalitu jejich osobního ži-
vota. Provozováním denního stacionáře 
je dána možnost rodičům mít zaměstná-
ní jako ostatní občané, což znamená pro 
rodinu udržení určité životní úrovně, spo-
lečenské prestiže a možnosti se podílet na 
společensko-veřejném dění.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem, kteří se podíleli na naplnění poslání 
a cílů sdružení. Nelze vyjmenovat všech-
ny, snad jen zakládající člence a předsed-
kyni sdružení paní Haně Biehounkové za 
úsilí, které věnovala rozvoji sociálních 
služeb a za fi nanční podporu MPSV, Měs-
tu Náchod a Královéhradeckému kraji. 
    

Denní Stacionář CESTA
Bc. Jaroslav Prouza
Tel.: 491 424 764
e-mail: stacionar.cesta@tiscali.cz
http://www.stacionarcesta.cz

Komise pro obřady a slavnosti (dříve 
SPOZ) Městského úřadu v Náchodě a Spo-
lečnost přátel žehu pořádají v pátek 31. říj-
na 2008 od 15 hodin v nové obřadní síni 
na hřbitově ve Starém Městě

VZPOMÍNKU NA ZESNULÉ.
V programu zahraje obřadní hudba, vy-

stoupí pěvecký sbor Hron, promluví zá-
stupce městského úřadu a nebude chybět 
ani malá dechovka.

Přijďte zavzpomínat na své blízké 
a přátele, kteří odpočívají na hřbitově, 
rozptylové nebo vsypové loučce, pod ko-
runami stromů, které jim hrají hymnus 
věčné přírody. Vzpomínáme docela lidsky 
a cele. Přejeme si, aby ze hřbitovů, urno-
vého háje a vsypové a rozptylové loučky 
vyrostl sad lidskosti, v němž by se nyní 
i v budoucnu snoubily mír a pokoj mezi 
lidmi s oduševnělou pietou k drahým ze-
snulým v otevřeném chrámu přírody. 

Proto přijďte i vy zavzpomínat a vzdát 
úctu svým drahým zesnulým.

Josef Jeništa

V souvislosti s rekonstrukcí budovy po-
likliniky v ulici Němcové v Náchodě do-
jde od 1. 10. 2008 k dočasnému přemístě-
ní Oční optiky – Radmila Řepková.

Nové působiště je na Masarykově ná-
městí, čp. 40 – vlevo od hlavního vcho-
du do radnice.

Nové působiště 
oční optiky

V srpnu se narodili:
Daniel Doubal
Denis Jirka
Adam Kubec
Elen Kracíková
Klára Vysoká
Filip Karásek
Tereza Horká
Tereza Jirmanová
Václav Vančák
Bára Horáková
Nicol Hudečková
Lucie Vinterová
Petr Jadrný
Zuzana Sýkorová
Jaroslava Litošová
Brigit Javůrková
Aleš Koch
Lukáš Král
Marek Bečka

V srpnu byli oddáni:
1. 8.
Antonín Šuba Rýmařov
Barbora Hodinová Rýmařov
– David Jirásek Náchod
– Kateřina Militká  Náchod

2. 8.
Boris Ekrt Stará Boleslav
Marie Poutníková  Náchod
– Zdeněk Zicháček Praha 8             
– Martina Holubová Praha 8
15. 8.
Jan Říha Náchod
Radmila Machová Náchod
– Lukáš Bubeníček  Náchod
– Lenka Frňková Náchod
20. 8.
Otto Hynek  Nové Město nad Metují
Renata Winterová Náchod
22. 8.
Marcel Molinger  Náchod
Gabriela Palátová Náchod
23. 8.
Petr Korbel  Červený Kostelec
Petra Třasáková Náchod
28. 8.
Michal Strnad Náchod
Petra Kalužná Kramolna
30. 8.
Petr Branda Náchod
Ivana Kulhánková Náchod
– Martin Vomáčka  Náchod
– Petra Vlčková Hronov
Jakub Doležal Hronov
Lucie Vojtěchová Náchod

Kladská 345 – byt číslo 345/2, 
2+1, výměra 54,20 m²
Vyvolávací cena 900 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 
2. a 9. 10. 2008 vždy v 9.00 hod.
Českých Bratří 1079 – byt číslo 1079/6, 
2+1, výměra 56,60 m². 
Vyvolávací cena 800 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 
2. a 9. 10. 2008 vždy v 10.00 hod.

Nabídky samostatně v uzavřené obálce 
označené v levém hor. rohu nápisem:
Výběrové řízení – byt 345/2 
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 1079/6 
– neotvírat
doručit na MěÚ Náchod, Odbor správy 
majetku a fi nancování. Uzávěrka při-
hlášek 10. 10. 2008 ve 13.00 hodin.
Informace na tel.:
491 405 233, 491 405 237.
Prodej pouze prvnímu v pořadí 
– při jeho odstoupení se řízení ruší 
a opakuje.

Město Náchod prodá 
obálkovou metodou

*  *  *  *
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Odpolední kroužky pro předškoláky a malé školáky

  BREAK DANCE 17.00–19.00 hod.
Středa Výuka formou pouličního breakdance, soutěže, 
vystoupení; 6–14 let;  jednorázově 40 Kč/den

  ANGLIČTINA  Pro začátečníky i pokročilé
Středa 5–6 let;  pololetní zápisné 400 Kč;  jednorázově 35 Kč

  BŘIŠNÍ TANEC                          
Tanec s vůní orientu, vystoupení na akcích Hopsáčku
Úterý                                                     
Začátečníci od 5 let; 17.00–18.00 hod.         
Pololetní zápisné 300 Kč, jednorázově 25 Kč
Pokročilí nebo začátečníci od 9 let; 18.00–19.00 hod.         
Pololetní zápisné 350 Kč, jednorázově 30 Kč

  ŠIKOVNÉ RUČIČKY                
Úterý 16.30–18.00 hod.
včetně použitého materiálu, jednorázově 35 Kč
3–7 let, tvoření, kreslení, říkanky, roční období, tradice...

  KLOKÁNEK  NOVĚ           
Čtvrtek 16.30–18.00 hod., jednorázově 30 Kč
3–7 let Pohybová školička – hry s míčem, překážky, rytmika...

  FLÉTNIČKA                                 
Středa 16.30–17.30 hod.
Pro začátečníky i pokročilé bez omezení věku, minimálně 5 let.
Pololetní zápisné 400 Kč, jednorázově 35 Kč   

  CESŤÁK  NOVĚ                         
Pondělí  16.30–18.00 hod.
Turisticko–cyklistický kroužek        
Bez omezení věku (minimálně 7 let), 
roční poplatek na pojištění dětí 400 Kč

Mateřské centrum Hopsáček

Klub SUN Náchod
Stejně jako každý rok i letos se pokusíme Vás informovat o akcích 
našeho Klubu prostřednictvím Náchodského zpravodaje – za což 

mu touto cestou moc děkujeme. Mimo již šest let tradiční pravi-
delné dopolední nabídky jsme pro maminky s dětmi připravili 
i něco nového: Pondělí 9.00 Človíčci – setkávání maminek a dětí 
do jednoho roku s krátkým doprovodným programem. Středa 
9.00 a 14.30 Odvykánek – aneb dvě hodiny bez maminky – příle-
žitost pro maminky zařídit si vše v klidu a bez stresu bez dětí.
Středa 9.00 Pilates a 10.00 Břišní tance – cvičení s hlídáním 
dětí.

Těšíme se na viděnou v našem Klubu, který Vás přivítá svou charakteristickou rodinnou atmosférou vytvořenou dle Vašich přání.
Prostory se snažíme přizpůsobit a vybavit především pro pobyt těch nejmenších. Každá místnost má své využití – herna, cvičebna, 
kuchyňka, jídelna, šatna, umývárna, sprcha, wc. Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme. Volejte nebo pište – 608 970 406 nebo hop-
sacek@seznam.cz. Informace o jednorázových akcích a dalších aktivitách našeho Klubu se dozvíte na našich internetových strán-
kách www.hopsacek.cz. 

  AEROBIK s Missis Aerobik    
Čtvrtek 18.00–19.00 hod.
Začínáme od 25. 9.
Dle talentu a zájmu možnost profesionálního růstu 8–12 let, 
individuální přístup, soutěže. J. Michelová
Čtvrtletní zápisné 430 Kč, jednorázově 45 Kč

  ODVYKÁNEK  NOVĚ                         
Středa 14.30–16.30 hod
Hlídání dětí, jednorázově 35 Kč, pro děti od 2 do 4 let                            
Potřebujete jít na úřad, ke kadeřnici či na velký nákup? 
Dle přání možno zajistit masáže, kosmetiku...   přímo v MC. 

  Taneční škola  NOVĚ                      
Jednorázové vstupné 30 Kč/1 hod.
Pátek nebo neděle, výuka standardních a latinskoamerických 
tanců, bez omezení věku (5–99 let)
Cha-cha, Jive, Samba, Rumba, Valčík, Walz, Tango... 
Začátek a doba výuky bude upřesněn dle zájemců

  Těšit se můžete i na VEČERNÍ CVIČENÍ 
– zveme úplně všechny, kteří mají chuť udělat něco dobrého pro 
své tělo a zdraví.
Pondělí: 
17.30–18.30 Pillates s Evou Vojtíškovou 40 Kč
18.30–20.00 Jóga s Editou Rozinkovou 60 Kč  
Úterý:                
19.00–20.00 Břišní tance 50 Kč                     
Středa:                
19.00–20.00 Kalanetika 20 Kč          
20.00–21.00 Pillates s Evou Vojtíškovou 40 Kč
Čtvrtek
19.00–20.00 Aerobik s Missis J. Michelovou 50 Kč
                                                

Ve dnech 31. října a 1. listopadu 2008 se v prostorách haly Ha-
mra v Náchodě uskuteční prezentační akce středních škol pod 
názvem PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU 
KLADSKÉ POMEZÍ. Záštitu nad přehlídkou přijali poslankyně 
Parlamentu ČR paní Zdeňka Horníková a pan ing. Oldřich Čtvr-
tečka, starosta města Náchoda. Akce se koná s fi nanční podpo-
rou Královéhradeckého kraje.

Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů a dohodou 
se základními školami bude organizována doprava žáků 9. tříd 
z regionu. Partnery akce jsou Regionální hospodářská komora 
SVČ – Jednatelství Náchod, CzechTourism Praha, Branka, o. p. s., 
Náchod, ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola Náchod. 
Hlavním partnerem je TYCO ELECTRONICS Trutnov. Generálním 
sponzorem je Česká spořitelna OP Náchod. Cílem akce je poskyt-
nout žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oboro-
vé struktury všech typů středních škol. Součástí výstavy je sou-
těž pro žáky 9. tříd „POZVI A VYHRAJ“, sponzoři Hotel Kristýna 

Informace 
pro rodiče žáků 9. tříd ZŠ

Špindlerův Mlýn a Hotel TOMMY Náchod. Mediálními partnery 
akce jsou Český rozhlas Hradec Králové a Noviny ECHO. 

Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti v pátek 31. října od 
8 do 17 hodin, v sobotu 1. listopadu 2008 od 8 do 13 hodin. Vstup 
na přehlídku je bezplatný! 

 Ing. Vladimír Štěpánek, za pořadatele
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Říjnová výročí
Z „osmičkových“ výročí můžeme připo-

menout ukončení třicetileté války pode-
psáním míru vestfálského 24. 10. 1648. 
Tímto podpisem skončila naděje na ob-
novení samostatného Českého králov-
ství. Naděje na samostatnost se obnovi-
la až v průběhu první světové války. Dne 
14. 10. 1918 se Národní rada československá 
v Paříži prohlásila československou vládou, 
18. října byla podepsána Washingtonská 
deklarace a to vedlo spolu s domácími udá-
lostmi v průběhu října k vyhlášení samo-
statné Československé republiky 28. 10. 
1918. Snahy a touhy generací našich před-
ků byly vyslyšeny, Rakousko-Uhersko, kte-
ré rozpoutalo první světovou válku, bylo 
v ní poraženo. Český národ a jeho vůdco-
vé dovedli využít příležitosti, která v his-
torii nepřichází tak často. 

K 15. výročí samostatnosti, 28. 10. 1933 
byly v našem městě slavnostně předány do 
užívání nově postavené Masarykovy ško-
ly, „dvojbudova“, v níž byla tehdy v jedné 
části dívčí a ve druhé chlapecká měšťan-
ka. Svého dvacátého výročí se republi-
ka dočkala v okleštěné formě. V prvních 
dnech října 1938 musely v důsledku tzv. 
mnichovské dohody stovky českých rodin 
během několika málo dnů opustit své do-
movy v pohraničních oblastech, obsazo-
vaných německou armádou. Zejména pro 
Čechy z Broumovska a Trutnovska bylo Ná-
chodsko prvním cílem, pro mnohé na léta 
i cílem konečným, novým domovem. V říj-
nu 1968 byla podepsána dohoda o „dočas-
ném pobytu“ sovětských vojsk na území 
Československa. Dne 16. 10. 1978 byl pol-
ský kardinál K. Wojtyla zvolen papežem. 
Jako papež Jan Pavel II. se významně za-
sloužil o rozklad sovětského bloku a pád 
„železné opony“.

Před 35 lety, 26. 10. 1973, zemřel v ka-
nadském exilu JUDr. Josef Kotrlý. V pr-
vorepublikovém Náchodě měl advokátní 
praxi, byl členem výboru Družstevní prá-
ce, která vydávala kvalitní literaturu a po-
řádala i besedy se spisovateli, kteří k nám 
do Náchoda často přijížděli právě záslu-
hou dr. Kotrlého. Byl činný v odboji, kon-
cem války byl místopředsedou České ná-
rodní rady, po válce jmenován generálním 
konzulem pro Kanadu, kde od roku 1948 
zůstal v emigraci. V říjnu roku 1908 založil 
kapelník Joža Jelínek „koncertní hudební 
sdružení náchodské“. Trvalo do roku 1912, 
kdy Jelínek z Náchoda odešel.

Dne 21. 10. oslaví 75. narozeniny Zde-
na Salivarová-Škvorecká, spisovatelka 
a vůdčí osobnost někdejšího torontské-
ho nakladatelství manželů Škvoreckých, 
v 70. a 80. letech nejvýznamnějšího exi-
lového vydavatelství české literatury. Do 
Toronta jí posíláme pozdravy a přejeme 
zlepšení zdraví.                      AF

V pátek 5. září se opět sešla hrstka čle-
nů občanského sdružení Fotoklub Ná-
chod v malé, ale o to více útulné galerii 
PEKO umístěné v prostorách stejnojmen-
né prodejny v Riegrově ulici v Náchodě, 
aby ostatním přítomným představila dal-
ší pokračování práce na společném klu-
bovém projektu s názvem „Náchod vče-
ra a dnes“.

Výstava, která byla v pátek odpoledne 
zahájena slavnostní vernisáží, je již 4. vý-
stavou prezentující dlouhodobý fotogra-
fi cký projekt mapující proměnu Náchoda 
a jeho okolí. „S fotografováním náchod-
ských zákoutí podle historických fotogra-
fi í jsme začali již na podzim roku 2006. 
V té době myslím nikdo z nás neočekával, 
že nás tato naše činnost natolik zaujme, 
že se budeme porovnáváním starého a no-
vého Náchoda zabývat několik let.“ 

Proměna města Náchoda 
očima náchodských fotografů

4. výstavu na téma Náchod včera a dnes 
zahájil Roman Unger, člen Fotoklubu Ná-
chod, jeho úvodní slovo pak doplnil hrou 
na basovou kytaru Jan Hanzl.

Na vystavené kolekci se podíleli tito 
členové občanského sdružení Fotoklub 
Náchod: Miroslav Dušánek, Miroslav Kolá-
tor, Roman Krejčiřík, Jiří Stašek, Petr Šulc 
a Roman Unger. Poděkování za občerstve-
ní příchozích patří vedení Pekárny a cuk-
rárny PEKO. Více informací o ostatních 
aktivitách náchodského fotoklubu najde-
te na www.fotoklub-nachod.cz. Další výsta-
va v této malé galerii Fotoklubu Náchod 
bude otevřena v sobotu 11. 10. v dopoled-
ních hodinách a své fotografi e tu vystaví 
mladá švédská fotografka Diana Rönberg 
v rámci festivalu Labyrint konaného kaž-
doročně v polském Klodzku.

Za Fotoklub Náchod Petr Šulc

Ve dnech 8. – 11. září se zúčastnili zá-
stupci všech měst náchodského okresu 
návštěvy partnerského města Warring-
tonu ve Velké Británii.

Program celé návštěvy byl skutečně na-
bitý. Hned v pondělí po příjezdu jsme si 
prohlédli centrum města a části vybrané 
k regeneraci, navštívili jsme také dispe-
čink kamerového systém. Další zastávkou 
bylo Mezinárodní obchodní centrum, kde 
nás dr. Carsten Kressel seznámil s rozvo-
jem města a územním plánem do roku 
2020.

V úterý jsme navštívili čtvrť Birchwo-
od, kde nám byl podrobně představen 
projekt „Sousedství“ založený na spo-
lupráci s obyvateli – na obnově a údrž-
bě zeleně. V odpoledních hodinách pro-
běhl na Warringtonské radnici seminář 
a velmi zajímavá diskuze na téma odpa-
dového hospodářství, poté následoval se-
minář o školství a konzultace možné spo-
lupráci škol obou partnerských měst. Poté 
jsme navštívili Centrum nezávislého žití, 
kde pomáhají postiženým občanům na-
lézt kvalitnější podmínky pro život i pra-

covní uplatnění. Ve středu jsme navštívili 
St. Bridget́ s RC Primary School, kde nám 
její ředitel se svými kolegy představili své 
právě probíhající programy na Rozšířené 
služby a tzv. Zdravé školy. V dopoledních 
hodinách jsme si ještě prohlédli Warrin-
ton Collegiate Institute, kde jsme měli 
možnost se seznámit za doprovodu vede-
ní s jednotlivými studijními obory přímo 
v praxi (viz foto). Odpoledne jsme zavíta-
li do pečovatelské domu, kde jsme také 
měli možnost porovnat úroveň poskyto-
vaných služeb v Anglii a u nás. Večer pro-
běhla na počest 15. výročí podpisu part-
nerské smlouvy recepce na radnici.

Ve čtvrtek jsme na spojené schůzi part-
nerského výboru společně zhodnotili ce-
lou návštěvu a navrhli další okruhy příš-
tí spolupráce.     
    

Na jaře příštího roku s největší prav-
děpodobností přivítáme návštěvu z War-
ringtonu u nás. Věříme, že se jim u nás 
bude líbit a prožijí stejně příjemné chvíle 
jako my ve Warringtonu.

NA

Návštěva Warringtonu
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9. Umělecká řemesla a výroba hudebních nástrojů

Z historie živností a obchodů v Náchodě*  *  *   *  *  *   

chodě na Komenského třídě kamenickou 
a štukatérskou dílnu Václav Čeřovský, 
označovaný někdy také jako sochař. Jeho 
dům č. p. 578 stojí dodnes, je pěkně opra-
ven a udržován a podle reliéfu na fasádě 
nese jméno „U mistra s palmou“. Autorský 
reliéf V. Čeřovského má zajímavé realistic-
ké detaily a přibližuje nám prostředí jeho 
dílny, ve své době byl jistě i dobrou rekla-
mou. Konkrétní jeho díla prakticky nezná-
me, katalog krajinské výstavy v Červeném 
Kostelci z roku 1899 uvádí jím vytesaný 
kamenný kříž. Dá se předpokládat, že vět-
šina jeho produkce se týkala hřbitovních 
náhrobků, ostatně poloha dílny byla více 
než příhodná. Sám měl vyšší ambice, roku 
1903 se účastnil z náchodských řemeslní-
ků jako jediný soutěže na zhotovení so-
chy rytíře Hrona pro novostavbu náchod-
ské radnice. Víme, že neuspěl, dílo bylo 
zadáno pražskému sochaři Čeňku Vosmí-
kovi. Ve stejném období se často setkává-
me se jménem řezbáře Jana Uherka. Roku 
1900 se úspěšně ucházel o dodání rene-
sančního oltáře pro tehdy tzv. exhortní 
sál náchodské reálky (nynějšího gymná-
zia), o rok později mu městská rada zadala 
výrobu dvou dubových, řezbami  a zna-
kem města ozdobených a fermeží natře-
ných lavic a kathedry pro tentýž prostor. 
Jan Vlad. Uherek, odborný umělecko prů-
myslový závod řezbářský, nabízel slohově 
přesné, solidní a levné oltáře, kazatelny, 
Boží hroby a sochy a prokazoval se úcty-
hodným množstvím provedených děl. 
Později se spojil s Rudolfem Ossendor-
fem, který měl závod v Litomyšli, a spo-
lečně prováděli např. nábytkářské práce 
pro hotel U Beránka v Náchodě, konkrét-

V oboru hudebních nástrojů je v prv-
ní polovině 19. století v Náchodě doložen 
František Hendrych, výrobce klavírů 
a dalších blíže nespecifi kovaných hudeb-
ních nástrojů. Jeho nástroje nejsou zná-
mé, a tak se dnešní době jeví zajímavým 
spíše faktem, že v letech 1829–1830 za-
městnával jako truhlářského tovaryše 
budoucího známého houslaře Věncesla-
va Metelku. Ve druhé polovině 19. stole-
tí ve městě žil a působil varhanář Josef 
Andrejs (Andrýs). Postavil nové varhany 
v náchodském kostele sv. Michala, v evan-
gelickém kostele v Šonově u Nového Měs-
ta nad Metují a v řadě dalších míst. Roku 
1889 provedl velkou opravu varhan v dě-
kanském kostele sv. Vavřince. Dílnu pře-
vzal po otci jeho syn Leopold Andrýs. 
Roku 1913 přihlásil svoji živnost na výro-
bu hudebních nástrojů František Duchoň, 
který do Náchoda přišel z Hořic a působil 
zde až do své smrti v roce 1939. Vidíme, 
že reklamu nepodceňoval a v inzerátech 
používal označení mistr houslař. Převáž-
ně však vyráběl nástroje zcela odlišné. Je 
doložen jako výrobce harmonik a odbor-
níci upozorňují, že se jednalo o posled-
ní fi rmu na výrobu harmonik u nás před 
první světovou válkou. V inzerátu z roku 
1928 nabízel piana, pianina a harmonia 
vlastní výroby, roku 1930 obohatil nabíd-
ku svého závodu na Kamenici ještě o gra-
mofony a desky.

Z uměleckých řemesel jsme zlatníky již 
pojednali v samostatné části a nyní ob-
rátíme pozornost k některým jiným obo-
rům. Jejich přehled a výběr jejich před-
stavitelů může být pouze ilustrativní. Na 
přelomu 19. a 20. století provozoval v Ná-

ně zařízení restaurace v přízemí a zaříze-
ní galerií ve II. patře ve velkém sále. Umě-
lecko-průmyslové truhlářské dílny Franta 
Čech v Náchodě byly majitelem založeny 
v roce 1928, a přestože vyrostly z malých 
začátků, prosperovaly a ve třicátých le-
tech prožily v nově postavené provozov-
ně svůj největší rozkvět. Specializovaly se 
zejména na individuální zakázky zaříze-
ní soukromých vil podle návrhů předních 
výtvarníků, kromě toho také sériově vy-
ráběly komplety bytového nábytku. Závě-
rem bych chtěla ještě zmínit svého dru-
hu velmi ojedinělou výrobu divadelních 
kostýmů. Divadelní závod Jindřich Šus-
tr Náchod byl ve své době největším pod-
nikem svého druhu v republice. Byla to 
především půjčovna masek, kostýmů di-
vadelních i maškarních, krojů a rekvizit 
všeho druhu, živnostenský list nese da-
tum 1924. Patřila k ní však také krejčov-
ská dílna, kde pracovala asi desítka švad-
len, které vyráběly kroje podle okamžité 
poptávky. Majitel zdatně obchodoval po 
celé republice a Šustrova rodina patřila 
po určitou dobu mezi přední ve městě. Jis-
tě to bylo dáno i velkou činorodostí a zají-
mavě orientovanou všestranností Jindři-
cha Šustra, s jehož jménem se v seriálu 
ještě setkáme.

Mgr. Lydia Baštecká 
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Jako stávající ředitel Domova důchodců Náchod bych zde chtěl 
uvést několik informací k současné situaci naší organizace po-
skytující sociální služby. V prvé řadě bych chtěl ujistit širokou 
veřejnost, že existence a poskytování pobytových služeb pro se-
niory v tomto našem zařízení není do budoucna nijak ohrožena. 
Mezi veřejností vznikají totiž plané dohady o její další existenci. 
Tyto zbytečné obavy vyplývají z probíhajícího procesu transfor-
mace příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných 
Královéhradeckým krajem. Naplánovaný proces transformace 
služeb na jiné právní subjekty jistě vzbuzuje obavy v souvislos-
ti se zkušenostmi s privatizací bývalých státních podniků, kte-
ré provázelo několik nechvalně známých afér s jejich vytunelo-
váním a následným bankrotem a likvidací. Proces transformace 
sociálních služeb lze nejlépe přirovnat k transformaci – převodu 
některých nemocničních zařízení na akciové společnosti.

Hlavní úmysl dosavadního zřizovatele našeho zařízení je, dle 
jeho vyjádření, hlavně zrovnoprávnění poskytovatelů sociálních 
pobytových služeb, co se fi nancování jejich provozu týče. Vzhle-
dem k novému více zdrojovému způsobu fi nancování má Králové-
hradecký kraj dosti velkou kompetenci v doporučení výše pokrytí 
fi nančních ztrát dotací MPSV, z tohoto důvodu byl i ze strany po-
skytovatelů sociálních služeb, jichž není zřizovatelem, často kri-
tizován za svou podjatost a nestrannost při určování výše dotace 
pro organizace, které sám zřizuje. Z tohoto důvodu náš zřizova-
tel přistoupil k nabídkovému řízení o převzetí svých stávajících 
organizací jiným právním subjektem, než je on sám.

První nabídku obdržela města, na jejichž území se tyto služ-
by nacházejí, což bylo ze strany kraje jeho hlavní prioritou. Měs-
to Náchod prostřednictvím svých zastupitelů tuto nabídku pro-
vozování na svém zasedání odmítlo. Dle mých informací byla 
hlavním důvodem k tomuto rozhodnutí obava z příliš velikého 
fi nančního rizika při celkovém pokrytí fi nancování naší služby 
a převzetí budov našeho domova důchodců do vlastní správy.

Momentálně jsme tedy v situaci, kdy jsme na základě roz-
hodnutí Rady Královéhradeckého kraje z 23. 7. 2008 zařazeni do 
koncesního výběrového řízení společně s cca 13 dalšími organi-
zacemi. Nyní tedy mohou všichni potencionální zájemci, kteří 
splňují náročná profesní a kvalifi kační kritéria, zasílat své na-
bídky k provozování naší služby.

Z pohledu zájemce a uživatele naší pobytové služby je jed-
nou z nejpodstatnějších podmínek koncesní smlouvy podmínka 
provozování služby po dobu uzavření smlouvy, tj. 5 let, poté by 
byla smlouva obnovována dle mého předpokladu na stejný účel 
jako smlouva předchozí. Provozování sociální služby je podmí-
něno registrací poskytovatele dle zákona č. 108/2006 Sb. o so-
ciálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nový poskyto-
vatel tedy musí splňovat všechny náročné podmínky registrace 
služby, aby ji mohl vůbec poskytovat, dále je vázán dodržováním 
všech dalších platných právních norem, které se k poskytování 
těchto služeb vztahují. Kraj také jako vlastník veškerého movi-
tého a nemovitého majetku dosavadní organizace tento maje-
tek budoucímu koncesionáři pouze pronajme – výše nájemného 
se řídí nabídkou zájemce o poskytovaní sociálních služeb a pa-
tří k základním dílčím kriteriím pro hodnocení nabídek nových 
poskytovatelů. Kraj tedy majetek nijak bezplatně na nového po-
skytovatele nepřevede jako v případě, kdy se role poskytovatele 
ujalo město nebo příslušná obec.

Kraj těmito změnami v roli zřizovatele a poskytovatele služeb 
ze sebe nijak nesejme zodpovědnost správce a garanta sítě soci-
álních služeb na svém území. V rámci výše uvedeného zákona 
o sociálních službách by na kraj přešla i kompetence k provádění 
inspekce sociálních služeb u těchto nových poskytovatelů (u or-

Jaká je budoucnost 
největší sociální pobytové služby v Náchodě?

ganizací zřizovaných krajem inspekci dle zákona provádí minis-
terstvo). V případě, že by nový poskytovatel nějakým způsobem 
porušoval dané závazné právní normy, byla by mu pravděpodob-
ně odebrána registrace a tím i ukončena koncesní smlouva.

Osobně se domnívám, že tyto revoluční změny ze strany nej-
většího zřizovatele sociálních služeb v kraji nejsou v podstatě 
zase tak špatným počinem, pokud aspoň z části naplní jeho pro-
klamovaná očekávání a kraj dodrží sliby, co se týče fi nančních 
garancí na opravy, údržbu svého pronajatého majetku a případ-
ného fi nančního krytí provozních ztrát zařízení ze svých vlast-
ních zdrojů formou grantů apod. 

Sociální pobytové služby pro seniory mají vzhledem k předpo-
kládanému demografi ckému vývoji obyvatelstva dosti zaručenou 
budoucnost. Zájem o tyto služby, i přes státem preferovanou pod-
poru domácí péče, nijak neklesá a počet žádostí o umístění rok od 
roku roste. Momentálně máme v našem zařízení cca 220 žádos-
tí, což při kapacitě 154 lůžek znamená, že doba od podání žádos-
ti do umístění v zařízení se pohybuje okolo 1,5 roku.

Stávající uživatelé se mohou z části oprávněně obávat navýše-
ní úhrad novým poskytovatelem (maximální úhrada za hotelové 
služby činí nyní dle platné vyhlášky 9900 Kč měsíčně + přizna-
ný příspěvek na péči v plné výši), poskytovatel je však povinen 
ponechat klientovi 15 % z jeho příjmů. V případě, že by kliento-
vi jeho příjem na úhradu služby nestačil a jeho rodina by odmít-
la na úhradu rozdílu přispívat, je poskytovatel povinen stanovit 
sníženou úhradu dle příjmu uživatele.

Nový poskytovatel také přejímá veškeré pracovně právní zá-
vazky k stávajícímu personálu zařízení, není však vzhledem 
ke své jiné právní formě (obecně prospěšná společnost, společ-
nost s ručením omezeným atd.) nijak vázán nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., co se týče platového zařazení a stanovení tabul-
kového platu (obdobně jako v akciových společnostech nemoc-
ničních zařízení). 

Domov důchodců Náchod patří se svou stávající kapacitou 154 
lůžek k jednomu z největších v Královéhradeckém kraji, má dlou-
holetou tradici v poskytování sociálních služeb – stará budova 
A byla slavnostně otevřena v 1931 jako „Bartoňův okresní choro-
binec“. V posledních dvou letech jsme v rámci humanizace pro-
středí zrealizovali plošnou výměnu sedacího nábytku, který lépe 
vyhovuje potřebám našich klientů, dále byly provedeny barevné 
úpravy interiérů nové a staré budovy. Naším zájmem je poskyto-
vat služby starším lidem, kteří o tuto péči stojí a potřebují pomo-
ci, protože již nemohou existovat ve svém přirozeném prostředí. 
Naší snahou je poskytovat komplexní službu širokému spektru 
zájemců, včetně klientů s těžším zdravotním postižením, službu 
fi nančně dostupnou, profesionální péči s individuálním přístu-
pem bez předsudků a bariér poskytovanou s respektem k osob-
nosti každého ubytovaného klienta.

Věřím, že pokud bude vybrán nový poskytovatel, bude i nadá-
le respektovat a rozvíjet nastavenou úroveň kvality poskytované 
péče, zachová její rozsah a profesní personální obsazení. V rám-
ci předpokládané konkurence mezi poskytovateli sociálních slu-
žeb bude muset také adekvátně, koncepčně reagovat na poptáv-
ku po těchto službách.

Stávající nervozitu z neznámé budoucnosti a připravovaných 
změn plně chápu, jelikož se samozřejmě týká každého současné-
ho zaměstnance a klienta zařízení, přesto však nemám o existen-
ci naší služby do budoucna nijaké obavy.

Václav Voltr,
ředitel Domova důchodců Náchod 
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ZŠ T. G. M. – „Hrajeme si na školu“
Vážení rodiče předškoláků, 
naše škola ZŠ T. G. Masaryka letos při-

pravila KLUB PŘEDŠKOLÁČKŮ pro všech-
ny děti, které se v září příštího roku sta-
nou školáky. 

Projekt nazvaný „Hrajeme si na školu“ 
je určen dětem, které by měly jít v lednu 
roku 2009 k zápisu do první třídy základ-
ní školy. Jeho cílem je usnadnit dětem pře-
chod z mateřské školy, příchod do nové-
ho prostředí a k novým lidem. Proto se 
chceme již v předstihu s dětmi setkávat 
v odpoledních hodinách a pomocí jedno-
duchých her, cvičení, malování, zpívání 
a hraní si na školu je seznámit s novým 
prostředím, novými kamarády i novými 
učitelkami. Před zápisem tak děti získají 

nové poznatky a zkušenosti a jistě se zba-
ví trémy a strachu z nového, jim nezná-
mého prostředí. Po zápisu se už s našimi 
budoucími žáky chceme ještě nějaký čas 
scházet tak, aby si zvykli na svou třídu 
a své nové spolužáky a v září už se mohli 
těšit na konkrétní prostředí i děti. 

Kurz bude bezplatný, jedenkrát týdně 
v rozsahu 30 až 45 minut.

Všichni se na Vás budeme těšit vždy ve 
čtvrtek, vždy od 15.15 do 15.45–16.00 ho-
din – sraz ve vestibulu školy.

Další setkání klubu předškoláčků plá-
nujeme na jarní měsíce pro děti po zápi-
su bude upřesněno.
Cílem a smyslem Klubu předškoláků je:

20. 11. 2008 Říkej si se mnou (brousek pro tvůj 
jazýček) Hry pro malé počtáře učebna 1. třídy

27. 11. 2008 Počítačové odpoledne počítačová učebna
4. 12. 2008 Ukaž, co už umíš tělocvična

11. 12. 2008 Zazpívej mi písničku učebna Hv

 metodou dobrého startu připravit děti 
co nejlépe na vstup do školy, 

 umožnit dětem seznámit se svými bu-
doucími spolužáky, 

 postupně budoucí školáky seznámit 
s novým prostředím školy, 

 umožnit rodičům poznávání jejich dí-
těte při různých činnostech v kolekti-
vu vrstevníků, 

 rodičům poskytnout náměty pro pří-
pravu jejich dítěte na vstup do školy, 

 učitelky využijí společných setkání 
k poznání svých budoucích žáků, 

 vyučující naváží kontakt s rodiči, který 
je pro úspěšný start ve škole velice po-
třebný, 

Co je obsahem a náplní Klubu předškoláka?
 Pod vedením zkušených učitelek jsou 
připravené hry se cviky na rozvoj hru-
bé i jemné motoriky, 

 uvolňování ruky, kreslení, malování, 
správné držení tužky, 

 logopedické říkanky, 
 zpívání, rytmická cvičení, hudební cí-
tění, 

 jazyková výchova, 
 matematické představy, počítače.

Měsíčník Náchodský SWING, který ma-
puje nejen kulturní dění náchodského re-
gionu a který začal vycházet 
před necelým rokem a cel-
kem rychle se mezi médii za-
bydlel, bude také pořádat kul-
turní akce. „Bude jich sice jen 
pár do roka, ale budou to lahůd-
ky,“ prozradila šéfredaktorka 
Hana Stoklasová. „Po velmi 
úspěšném červnovém Pivofes-
tu v centru Trutnova us pořá-
dáme do konce letošního roku 
koncerty Bratrů Ebenů a legen-
dy české hudební scény Václava 
Neckáře.“ 

Koncert bratrů Ebenů se bude konat 
6. listopadu v divadle J. K. Tyla v Červeném 

Náchodský SWING nabídne 
do konce roku dvě hudební lahůdky

Na základě partnerství Libereckého, 
Královéhradeckého a Pardubického kraje 
vznikl ojedinělý projekt s názvem Posíle-
ní absorpční a administrativní kapacity 
(PAAK). Hlavním cílem tohoto projektu je 
nejen zvýšení absorpční a administrativ-
ní kapacity regionu soudržnosti Severo-
východ, ale zejména zvýšení schopností 
žadatelů a příjemců kvalitně připravovat 
a úspěšně realizovat projekty spolufi nan-
cované z evropských fondů prostřednic-
tvím Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod.

Nástrojem, kterým těchto cílů chceme 
dosáhnout, je poskytování asistence pilot-
ním projektům při jejich přípravě, realiza-
ci a administraci. Poskytovatel asistence, 
jímž je na území Královéhradeckého kra-
je Centrum evropského projektování, a.s., 
bude recipročně prezentovat veřejnosti, 
resp. potenciálním žadatelům, své zkuše-
nosti z průběhu zpracování projektových 
žádostí a průběhu realizace pilotních pro-
jektů. Dojde tím k předávání zkušenos-
tí dalším žadatelům nebo realizátorům 
projektů. K tomuto účelu budou zřízena 
Informační centra v šesti místech Krá-
lovéhradeckého kraje – v Broumově, Ná-
chodě, Hradci Králové, Jičíně, Rychnově 
nad Kněžnou a Trutnově. V nich získají zá-
jemci nejen potřebné rady, ale také indivi-
duální asistenci. Pro veřejnost zde budou 
dostupné veškeré informace o aktivitách 
projektu, informační brožury, propagač-

Máte pocit, že potřebujete vylepšit své dovednosti při tvorbě 
či realizaci projektů? Pak jsou následující řádky určeny právě Vám…

ní materiály a souhrnné informace o pi-
lotních projektech.

Chcete vědět o projektu víc? Nebo si 
chcete vylepšit dovednosti při tvorbě 
a realizaci projektů v rámci Regionální-
ho operačního programu NUTS II Severo-
východ? Už od poloviny října můžete na-
vštěvovat Informační centra zřízená pro 
tento účel. V Náchodě bude informační 
centrum provozováno v prostorách MěÚ 

(salonek č. 12) v termínech 29. 10. 2008, 
21. 1. 2009, 20. 5. 2009, 16. 9. 2009, vždy 
od 12.00–16.00 hodin.

Další nejbližší informační centrum 
bude umístěno v Broumově taktéž v pro-
storách MěÚ v termínech 19. 12. 2008, 
18. 3. 2009, 15. 7. 2009, 23. 9. 2009, vždy 
od 12.00–16.00 hodin.

Více o projektu PAAK a pilotních projek-
tech najdete na www.cep-rra.cz/paak.

Kostelci v rámci turné k poslednímu albu 
Chlebíčky a přinese také příjemný bonus. 

Na návštěvníky totiž čeká au-
togramiáda a chlebíčkový raut. 
Vstupenky na tento „lahůdko-
vý“ koncert jsou v předprode-
ji od 15. září v informačních 
centrech v Náchodě, Hronově, 
České Skalici a v trafi ce DALI 
v Červeném Kostelci. Na stej-
ných místech pak budou od 
15. října v předprodeji i vstu-
penky na předvánoční kon-
cert legendy naší hudební 
scény Václava Neckáře a sku-
piny Bacily. Tento koncert 

bude hostit 12. prosince Jiráskovo divadlo 
v Hronově.
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SALON SCARLET
 

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

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

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

pracovní doba dle objednání

KADEŘNICTVÍ
-  prodej vl. kosmetiky L‘orèal 
 Professionnel
-  prodlužování vlasů 
  BALMAIN
-  barvení, melírování, 
 stříhání…
 
Možnost objednání 
do druhého dne

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

Iveta Vítová
tel.: 776 344 900

pracovní doba dle objednání

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

 

STAVEBNÍHO PROJEKTANTA 

   
 
 
 
 
 
 
 

                      Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, Broumov 
                         stavební, projektová a inženýrská �innost, nákladní autodoprava   

 
 
 
 

p�ijme do pracovního pom�ru 

 

 
 
 
 

Požadujeme: SŠ vzd�lání stavebního sm�ru, praxe v oboru minimáln� 3 roky, �idi�ské oprávn�ní skupiny B 
 
 
 
 
 
 

 
Požadujeme:  specializace pro dopravní nebo vodohospodá�ské stavby, SŠ vzd�lání stavebního sm�ru, praxe  
 v oboru minimáln� 3 roky, znalost práce v CAD, autorizace výhodou 
 

 

Nabízíme: Dobré platové ohodnocení, práci v dynamickém 
kolektivu, zázemí stabilní spole�nosti. Nástup možný ihned. 

 
 

Bližší informace poskytne Martin Netík na tel. 491 523 543 nebo na e-mailu: info@bssbroumov.cz 

STAVBYVEDOUCÍHO 

  pátek 17. října 2008
Klínek prodejna ................................................. 16.30 – 16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu) ....................................... 16.55  – 17.10 hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa) ..........................17.25  –  17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště) ..........................17.45  – 18.00 hod.

  Sobota: 18. října 2008
Dobrošov – náves ...............................................  8.00  –  8.15 hod.
Jizbice – u prodejny ...........................................  8.20  –  8.35 hod.
Lipí – náves .........................................................  8.40  –  8.55 hod.
Sídliště U nemocnice u prodejny  ....................  9.00  –  9.15 hod.

Jedná se o následující odpady: a) akumulátory, nádoby od barev, znečištěné štětce, zářivky, výbojky, televize, elektrické spotřebi-
če, chladničky a mrazničky (spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), pneumatiky od osobních vozidel (bez disků), barvy, 
motorové oleje a fi ltry, b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd. c) větve, listí, tráva.
Stavební odpad nebude odebírán (tento odpad je možno uložit přímo ve sběrném dvoře)!!!

Harmonogram svozu:

Připomínáme říjnový svoz nebezpečných a objemných odpadů!!!
(týká se občanů města, netýká se podnikajících subjektů) 

Kladská (parkoviště u Pekáren) ........................ 9.45  –  10.00 hod.
Pavlišov u prodejny ...........................................10.15  –  10.30 hod.
Horní Babí u školy ............................................. 10.35  –  10.50 hod.
Ryšavého/Lesní .................................................. 10.55  –  11.10 hod.
Malé Poříčí naproti zastávce ČD  .....................11.15  –  11.30 hod.
Běloves 1. Máje (k Brodu) ..................................11.45  –  12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka) ...................................12.15  –  12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner) .......... 12.35  –  12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka) .................... 13.05  –  13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.) .................................... 13.25  –  13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště) ............................ 13.50  –  14.05 hod.

Odpady je nutno předávat přímo obsluze vozidla a neponechávat ho na jednotlivých stanovištích. 

V souvislosti s připravovanou nepřetržitou výlukou státní spo-
lečnosti Správa železniční dopravní cesty, si Vás dovolujeme upo-
zornit na výluku traťové koleje VÁCLAVICE–TEPLICE NAD ME-
TUJÍ od 7.50 hod. dne 1. 10. 2008 nepřetržitě do 17.30 hod. dne 
14. 10. 2008.

Těmto výlukám budou předcházet od 26. do 30. 9. 2008 denní 
výluky v úseku Teplice n. M.–Meziměstí a po ukončení nepřetrži-

té výluky budou následovat denní výluky do 20. 10. 2008 v úse-
ku Teplice n. M.–Meziměstí. Po dobu nepřetržité výluky budou 
vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukové-
ho jízdního řádu. Při denních výlukách prostředky náhradní do-
pravy dodržují pravidelný jízdní řád. Další informace získáte na 
webu Českých drah.

Výluka traťové koleje Václavice–Teplice nad Metují
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Klubovna Vhodné zejména 
pro části Náchoda Skupina a věk Časy schůzek Kontakt

Na Hamrech Střed města, 
sídliště u Nemocnice

Holky 6–10 let ČT 16.00–18.00 Andrea Matyášová 
731164388Holky 10–15 let ÚT 16.15–18.00

Holky 6–10 let PO 16.00–18.00 Michaela Olléová 
736 101 315Holky 10–12 let PO 16.00–18.00

Holky 6–12 let PO 16.00–17.30 Eva Řeháková 605 931 382

Staré Město 
– Skalka u řeky

Sídliště u Nemocnice, 
Bražec, sídliště Branka

Kluci 6–10 let ČT 15.30–17.00
Kamila Vanická

728 826 514Holky 6–10 let PÁ 15.30–17.00

Smíšené 11–15 let ST 17.00–19.00

Na Kelbě, Bražec u Náchoda Bražec, sídliště Branka Kluci 6–12 let PO 16.00–18.00 Ondřej Knapp 608 577 113

Na faře, náměstí TGM Střed města
Kluci 6–10 let ST 15.00–17.00

Marek Pinkava 723 258 730
Kluci 11–15 let ÚT 16.30–18.30

Na zámku pod býv. 
přírodním divadlem Střed města, Plhov

Kluci 6–10 let Po 16.00–18.00
Martin Langr 777 093 096

Kluci 11–15 let Pá 16.00–18.00

Skauti v Náchodě zahájili další rok své činnosti
Na podzim kromě schůzek a výprav chystáme i akce speciál-

ní, jako je třeba Turnaj v ringu, skautská pouť či netradiční vý-
lety na pevnosti v okolí Náchoda a další.

Náchodští skauti jsou rozptýleni po celém Náchodě v jednot-
livých oddílech. Každý oddíl má své školené vedoucí a je zamě-
řen na nějakou zajímavou činnost. Nicméně všichni mají stejný cíl 
– partu a příležitost. Společenství lidí, kteří spolu smysluplně 
tráví volný čas. Mladší, starší i dospělí kamarádi, na které se 
mohu spolehnout, promluvit si s nimi, svěřit se jim, pomoci nebo 
s něčím pochlubit. Příležitostí se nabízí celá řada. Od plnění úko-

lů, uvaření jídla, cestování, přežití v přírodě za špatného počasí, 
komunikace přes PC až po pomoc slabším jedincům či přírodě. 
To všechno a ještě mnohem více učí nenápadnou formou děti zá-
kladním lidským dovednostem a nutí je k samostatnosti.

V Náchodě existují celkem čtyři chlapecké a čtyři dívčí oddíly, 
které jsou rozmístěny v celkem pěti různých klubovnách. V ná-
sledující tabulce Vám přinášíme stručný přehled našich schů-
zek dle kluboven tak, abyste si mohli zvolit tu nejbližší Vašemu 
bydlišti. Neváhejte nás kontaktovat a nebo se přijít podívat na 
naše schůzky.

Obecně prospěšná společnost Branka se bude 
jako jeden z realizátorů podílet na významném 
marketingovém  projektu  „Cílená prezentace 
a propagace Královéhradeckého kraje jako cel-

ku“. Cílem dvouletého projektu je především uce-
lení a sjednocení propagace všech  turisticky významných úze-
mí Královéhradeckého kraje (Krkonoše a Podkrkonoší, Český ráj, 
Kladské pomezí, Orlické hory a Podorlicko, Hradecko) a přilákat 
tak do kraje více turistů z České republiky i ze zahraničí. 

Specifi kem projektu je přímé zapojení zástupců jednotlivých 
turisticky významných území do realizace projektových aktivit. 
Branka, o. p. s., působící v oboru cestovního ruchu již více jak 
deset let, bude zajišťovat aktivity spojené  s propagací na  úze-
mí Kladského pomezí. 

V rámci projektu budou vydány nové propagační brožury, vě-
nované takovým tématům jako je relaxace, aktivní dovolená, 
eko a agroturistika, gastrospeciality, tipy na výlety nebo kul-
turní akce, vznikne nové prezentační DVD, budou uspořádány 
press a fam tripy. 

Poskytnuté fi nanční prostředky budou využity rovněž na za-
jištění účasti na zahraničních veletrzích či prezentačních ak-
cích a prezentaci kraje a jeho jednotlivých turisticky význam-
ných území formou infovláčku, nabídkou zaměřeného především 
na podporu domácí turistiky. 

Kontakt: 
Branka, o. p. s. 
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, 
tel. 602 190 198, 491 405 325
info@kladskepomezi.cz, www.kladskepomezi.cz

Svaz cestovního ruchu Branka
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Rozlosování 1. liga muži – podzim 2008 
NE  5. 10. 17.00 hod.  
 TJ Košutka – TJ Náchod 
SO  11. 10. 17.00 hod.  
 TJ Náchod – TJ Tatran Litovel 
NE  19. 10. 15.00 hod.  
 HK Slavia VŠ Plzeň TJ Náchod 
SO  25. 10. 17.00 hod.  
 TJ Náchod – TJ Sokol II Prostějov 

Pátek  3. 10.  Divize 17.00 Náchod C – Č. Třebová B
  Východočeská soutěž 19.30 Náchod D – Rybník B
Sobota  4. 10. 3. liga ženy 9.00 Náchod B – Odry
  1. liga ženy 11.00 Náchod A – Rýmařov
Sobota  11. 10. 3. liga muži 10.00  Č. Kostelec – Dynamo Liberec
   14.30  Náchod B – Trutnov 
Neděle  12. 10 Dorostenci 1. liga 10.00  Náchod A – Č. Velenice
  Dorostenky 1. liga 10.00 Náchod – Č. Pečky
  Dorostenci 2. liga 13.30  Náchod B – Litovel  
Pátek   17. 10. Divize 17.00  Náchod C – Dvůr Králové
Sobota   18. 10. 3. liga ženy 9.00  Náchod B – Šumperk B
  1. liga ženy 11.00  Náchod A – Zábřeh B
  1. liga muži 15.00 Náchod A – Opava  
Pátek  24. 10. Divize 17.00  Náchod C – Hylváty
  Soutěž 19.30  Náchod D – Josefov A
Sobota  25. 10. 3. liga muži  10.00  Č. Kostelec – Jičín B
   14.30  Náchod B – Šluknov

Kuželky – program na měsíc říjen
S P O R T s  p  o  r  t s  p  o  r  t

Náchodská 
hasičská primátor liga 

Ve dnech 29.–31. srpna 2008 se konalo 
v polském městě Opole už V. mistrovství 
Evropy v mažoretkovém sportu, kterého 
se účastní nejlepší soubory ze šesti evrop-
ských států. ČR reprezentovala i děvčata 
z Náchoda. 

Třídenní klání začalo v pátek 29. 8. sou-
těží sóloformací. Zde měla náchodská děv-
čata zastoupení v sóle s hůlkou – Anna 
Bergerová a v miniformaci s třásněmi ve 
složení Andrea Bezděková, Tereza Borův-
ková, Kristýna Jará, Patricie Krombholzo-
vá, Dominika Mílová, Eliška Obytová a Do-
minika Tyburcová. Hned první den soutěže 
byl důvod k oslavě. Anička obsadila 2. mís-
to (I. vicemistryně Evropy) a miniformace 
3. místo (II. vicemistryně Evropy). V dal-
ších dvou dnech probíhala soutěž velkých 

V. ME v mažoretkovém sportu
skupin s hůlkami a s třásněmi. I zde děv-
čata slavila úspěchy. S třásněmi si kadet-
ky a seniorky vybojovaly 3. místo a titul 
II. vicemistryně Evropy a juniorky 5. mís-
to. S hůlkami vybojovaly juniorky 3. místo 
(II. vicemistryně Evropy), seniorky 4. mís-
to a kadetky 6. místo.

Zajímavostí je, že soubor mažoretek 
z Náchoda byl jediný z celé ČR (dokonce 
i z evropských soutěžících zemí), který po-
stoupil z republikových soutěží jak s hůl-
kami, tak i s třásněmi ve všech věkových 
kategoriích – kadetky, juniorky i seniorky. 
A navíc všechna děvčata vybojovala takové 
nádherné umístění. K těmto krásným vý-
sledkům nejen mažoretkám, ale i trenérce 
Monice Bergerové blahopřejeme a přejeme 
hodně úspěchů i do další sezony.

Holky a kluci, přidejte se do našeho bas-
ketbalového týmu. Vhodné pro všechny, 
kteří rádi hrají s míčem, chtějí zlepšit fy-
zičku a své dovednosti a také chtějí najít 
nové kamarády. Hledáme sportovce naro-
zené 1997 a mladší, ostatní také vítáni.

Přijďte se na nás podívat do tělocvičny 
SPŠS Náchod: pondělí 15.30–16.30; pátek 
14.30–15.30; tel.: 739 318 983
e-mail: basket.nachod@seznam.cz

Basketbal přípravka

7. kolo – Kramolna 20. 9. 2008 ve 13 hod. 
Opět začala druhá část hasičské ligy na 
Náchodsku. V druhé části, která proběh-
la doposud na Vysokově, Novém Hrádku 
a v Červeném Kostelci se nám zúčastni-
la tato družstva Jizbice, Lipí a Dobrošov. 
Ani jedno se bohužel nenachází na před-
ních pozicích. Soutěživost je zde veliká. 
Čas snad ukáže, že i oni mají na to, aby 
se vyšplhali výše. V letošním ročníku to 
zatím vypadá, že vítězným družstvem se 
stane Sněžné. Ale vše se ještě může změ-
nit při posledním závodě. V příštím čísle 
Vás budu informovat o konečných výsled-
cích.         Petr Břenda, starosta SDH Jizbice

Házená

Pozvánka na volejbal    

SO 4. 10. 16.00  
 SK Rubena Náchod – TYMÁKOV
NE 5. 10. 10.00 
 SK Rubena Náchod – SK PŘEŠTICE

1. liga házená žen

ve sportovní hale Na Hamrech 
v sobotu 18. října 2008

– od 9.00 a 13.00 hod.
ženy proti VK HRONOV
– od 11.00 a 15.00 hod.
muži proti TJ JAROMĚŘ

v neděli 19. října 2008 liga kadetek
– od 10.00 a 14.00 hod.
kadetky proti VO TJ LANŠKROUN

v sobotu 25. října 2008
– od 9.00 a 13.00 hod.
ženy proti SK Nové Město
– od 11.00 a 15.00 hod.
muži proti SK Jánské Lázně
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v říjnu 2008 v Regionálním muzeu
Přehled kulturních akcí

Vzdělávací programy Školského 
zařízení pro DVPP KHK, Náchod
říjen 2008

 Kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé – každé pon-
dělí v odpoledních hodinách, místo konání: Pražská 1759, Ná-
chod, lektor: Mgr. Ilona Horáková

 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé – každou středu 
15.15–16.45 hodin, místo konání: Pražská 1759, lektor: Mgr. Pa-
vel Smola

 Kurz anglického jazyka pro pokročilé – každý čtvrtek 
15.15–16.45 hodin, místo konání: Pražská 1759, lektor: Mgr. Pa-
vel Smola

 1. říjen 2008 – 21. leden 2009, 15.30–17.00 hodin, Kondičně
–pohybový kurz. Jóga I, místo konání: Náchod–Hamra, Pražská 
1759, lektor: Mgr. Jarmila Koudelková

 1. říjen 2008, 10.00–15.00 hodin, Od rámcového ke školní-
mu vzdělávacímu programu SOŠ a SOU, místo konání: Náchod 
– Hamra, Pražská 1759, lektor: Mgr. Alena Kloučková a JUDr. Bo-
humila Máchová

 2. říjen 2008, 9.00–12.00 hodin, Skartační a spisový řád, mís-
to konání: Náchod–Hamra, Pražská 1759, lektor: Mgr. Lydia Baš-
tecká

 3. a 4. říjen 2008, 8.00–17.00 hodin, Angličtina pro školáky, 
místo konání: Náchod – Hamra, Pražská 1759, lektor: Mgr. Syl-
vie Doláková

 6. a 9. říjen 2008, 15.30–18.30 hodin, Excel pro pokročilé, mís-
to konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Edu-
ard Hlávka

 8. říjen 2008, 13.30–17.30 hodin, Projekty na 1. stupni ZŠ. Jede 
jede vlak, místo konání: Náchod–Hamra, Pražská 1759, lektor: 
Mgr. Alena Aigelová

 9. říjen 2008, 8.30–13.30 hodin, Projekty v prostředí MŠ. Tka-
nička, neposlušná holčička, místo konání: DDM Déčko Náchod, 
lektor: Mgr. Alena Aigelová

 10. říjen 2008, 9.30–12.30 hodin, Pohybové aktivity mimo vy-
učování, místo konání: DDM Déčko Náchod, Zámecká 243, lek-
tor: Gabriela Bašková–Petková

 13. a 16. říjen 2008, 15.30–18.30 hodin, Word pro pokročilé, 
místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Edu-
ard Hlávka

 14. říjen 2008, 8.30–11.30 hodin, Cesty minulosti. Biblí pro-
ti církvi, místo konání: Náchod–Hamra, Pražská 1759, lektor: 
Mgr. Ivan Bauer

 14. říjen 2008, 11.30–14.30 hodin, Cesty minulosti. Pubertální 
Evropa aneb O roce 1848, místo konání: Náchod–Hamra, Praž-
ská 1759, lektor: Mgr. Ivan Bauer

 15. říjen 2008, 9.00–13.00 hodin, Výtvarné dílny. Tvoříme 
z papírového a plastového nádobí, místo konání: Náchod – Ha-
mra, Pražská 1759, lektor: Eva Klobušníková a Ivana Valášková

 16. říjen 2008, 9.00–15.00 hodin, Netradiční dny v MŠ, mís-
to konání: některá z náchodských MŠ – bude dopřesněno, lek-
tor: Hana Volfová

 17. říjen 2008, 9.00–14.00 hodin, Agrese učitelů, místo konání: 
Náchod–Hamra, Pražská 1759, lektor: PhDr. Jan Svoboda

 20. říjen, 3., 10. listopad 2008, 12.00–19.00 hodin, Základní 
norma zdravotnických znalostí, místo konání: Náchod–Ham-
ra, Pražská 1759, lektor: ČČK Hradec Králové

 21. říjen 2008, 13.30–17.30 hodin, Efektivní metody výuky 
českého jazyka na 1. stupni ZŠ, místo konání: Náchod–Hamra, 
Pražská 1759, lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová

 22. říjen 2008, 9.00–14.00 hodin, Aktuální problémy v účet-
nictví příspěvkových organizací. Majetek a fi nancování, mís-
to konání: Náchod–Hamra, Pražská 1759, lektor: Ing. Ladislav 
Forman

 23. říjen 2008, 9.30–13.30 hodin, Cvičení s říkadly, místo ko-
nání: DDM Déčko Náchod, Zámecká 243, velký sál, lektor: Iva 
Prášková

 23. říjen 2008, 13.00–17.00 hodin, Výtvarné techniky v pra-
xi. Drátování, místo konání: Náchod–Hamra, Pražská 1759, lek-
tor: Bc. Lenka Janelová

 25. říjen 2008, 9.00–15.00 hodin, Racionální sebeobrana pro 
učitele, místo konání: ZŠ Náchod–Plhov, Příkopy 1186, lektor: 
Martin Svejštil
Přihlášky a další informace můžete získat na: www.cvkhk.cz 
tel. číslech: 491 422 416, 722 569 515 nebo na e-mailové adrese: 
stepanova@cvkhk.cz.

 Osudové osmičky v novodobých dějinách Náchoda
Od 14. 10. do 1. 11. mohou návštěvníci ve výstavní síni muzea 
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu věnovanou osu-
dovým osmičkám v dějinách města Náchoda. Otevřeno je denně 
mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod. 

 Viktor Špráchal: Počátky a konce
Do 19. 10. si mohou návštěvníci v přednáškovém salonku a chod-
bě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 
v Náchodě prohlédnout výstavu obrazů a kreseb Viktora Šprá-
chala. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

 Hana Koblížková-Šálová: Obrazy
Ve dnech 22. 10. až 9. 11. se koná v přednáškovém salonku a chod-
bě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 vý-
stava obrazů Hany Koblížkové-Šálové. Vernisáž v úterý 21. 10. 
v 16 hod. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

 Dějiny Náchoda a Náchodska
Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722, 
příp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.

  Pevnost Dobrošov
Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. č. 491 426 047, 491 423 248.

v náchodské sokolovně slavnostní župní akademií.

Program bude zahájen u sokolovny v 14.30 hod. 
položením kytice k desce padlých sokolů – legionářů.  

V 15.00 hodin bude pokračovat program kulturním 
a tělocvičným pořadem ve velkém sále sokolovny. 

Účinkovat bude Náchodská dechová harmonie, Taneční klub 
Náchod a cvičenci jednot župy předvedou klasické i nové 
směry ve  skladbách z obsahu cvičebních hodin (gymnasti-
ka, moderní gymnastika, cvičení žen i žactva, výrazový ta-
nec, rockenroll, capoairo, aerobic apod.)     

Výbor župy Podkrkonošské-Jiráskovy    
Vstupné dobrovolné

oslaví 90 let vzniku 
Československé republiky
28. října 2008 

Sokolská župa 
Podkrkonošská-Jiráskova v Náchodě
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Stomatologická pohotovost – říjen
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

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

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 4.  a 5. 10. MUDr. Milan Hýbl Hálkova 367
   Náchod tel.: 491 428 636
 11.  a 12. 10. MUDr. Vlasta Hýblová Hálkova 367
   Náchod tel.: 491 424 194
 18.  a 19. 10. MUDr. Ludmila Jánská Bartoňova 1006
   Náchod tel.: 491 421 604
 25.  a 26. 10. MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 431 104
  28. 10. MUDr. Jarmila Vokůrková  Větrník 720
   Červený Kostelec tel.: 491 462 331 
 1.  a 2. 11. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 947

Na letošních letních olympijských 
hrách v Pekingu bylo naše město zastou-
peno dvakrát – a velmi úspěšně!

Olympioničky z Náchoda
Vendula Frintová se v triatlonu žen 

umístila na velmi pěkném 23. místě, což je 
nejlepší český ženský výsledek na OH. Mla-

dá nadějná sportovkyně, 
česká reprezentantka, vi-
cemistryně světa, trojná-
sobná mistryně republi-
ky své výsledky neustále 
zlepšuje, držme jí palce, 
aby si z příštích OH při-
vezla cennou medaili. 

 Běla Hlaváčková (na 
titulní fotografi i) si z pe-
kingských paraolympij-
ských her odváží celou 
sadu medailí v plavání 
– zlatou v disciplínách 
100 m prsa, 50 m znak, 
stříbrnou 50 m volný způ-
sob a bronzovou medaili 
100 m volný způsob. Ra-
dost z jejího úspěchu mají 
v TJ Delfín a samozřejmě 
všichni její přátelé a fan-
dové z Náchoda!

Okresní svaz rekreačních sportů a KVT 
v Náchodě pod záštitou městských úřa-
dů v Náchodě a Hronově a Obecního úřa-
du ve Velkém Poříčí pořádají 

v sobotu 25. října 2008.

Start v 10.30 hodin na náměstí v Hrono-
vě, kam budou závodníci dopraveni z Ná-
choda autobusy.
Prezentace: od 7.00 do 9.30 hodin v zá-
vodní kanceláři na MěÚ Náchod – měst-
ská radnice na Masarykově náměstí v Ná-
chodě.
Vyhlášení výsledků proběhne v obřadní 
síni MěÚ Náchod (2. poschodí radnice) asi 
ve 12.15 hodin. Ceny předají představite-

51.  ročník silničního běhu  
 Hronov–Náchod

lé pořádajících měst, obce a zástupci po-
řadatele.
Startovné: 100 Kč (včetně upomínkového 
předmětu Hronov–Náchod). Startovné je 
splatné při prezentaci. Závodníci startují 
na vlastní náklady nebo náklady vysílají-
cí organizace. Startovné za pojištěnce VZP 
hradí v plné výši pojišťovna VZP ČR.
Výsledky budou vyvěšeny po závodě na 
vývěsce u vchodu do radnice a zveřejněny 
na www.behej.cz, www.beh.cz, www.hro-
novnachod.cz. Další informace: OS ČSTV 
Náchod, Pražská 1759, 547 66 Náchod 
nebo tel./fax: 491 423 909, tel. 491 426 
744, mob. 606 444 071 a e-mail: rufer.na-
chod@tiscali.cz, www.hronovnachod.cz. 
Generální partner závodu VZP ČR. 

Loutkové divadlo

Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì

uvádí v sobotu 4. øíjna v 15 hodin 

pohádku

Kašpárek a èarodìjnice

v sobotu 11. øíjna a 25. øíjna v 15 hodin 

a 18. øíjna v 15 a 17 hodin

Ostrov splnìných pøání

a v sobotu 1. listopadu v 15 hodin

Káèátko

www.detemproradost.com

FLORBALOVÝ ODDÍL
FTS FLORBAL NÁCHOD
PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY DO KATEGORIÍ:
PŘÍPRAVKA: ročník narození 1999–2000
ELÉVŮ: ročník narození 1997–1998
MLADŠÍ ŽÁCI 
– ročník narození 1996–1995
STARŠÍ ŽÁCI 
–  ročník narození 1994–1993
DOROSTENCI 
– ročník narození 1992–1991
JUNIOŘI – ročník narození 1990–1989
MUŽI – ročník narození 1988 a starší 
ŽENY – ročník narození 1993 a starší

Dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 
čísle: 602/894648 – předseda klubu 
– Martin Havel
Dotazy k ženské kategorii na tel. čísle: 
776/044644 – vedoucí družstva 
– Veronika Jansová

Více o našem klubu naleznete na: 
www.fl orbalnachod.cz.

Líbí se ti FLORBAL 
a chtěl bys ho zkusit
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GALERIE v Náchodě  v říjnu 2008

Husův sbor Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Tel. 491 426 223, mobil 737 475 945, 
e-mail: noccsh.kov@seznam.cz Bohoslužby – neděle 9 hod., bib-
lická hodina – pondělí 16.30 hod. 28. 10. 2008 – 9 hod. – děkov-
ná bohoslužba při příležitosti 90. výročí vzniku samostatného 
státu. Sobota 1. listopadu – Všech věrných svědků a mučedníků 
Páně – bohoslužba v Husově sboru v 16 hod. Neděle 2. listopa-
du – Památka zesnulých – bohoslužba v Husově sboru v 9 hod. 
Prosíme, hlaste jména Vašich zesnulých do obětinkového věnce 
v kanceláři. Úřední hodiny: pondělí a středa: 9–12 a 13–17 hod. 
Dary pro Diakonii Broumov – dávejte do chodby od pondělí do 
soboty v době od 8–17 hod. V neděli prosíme NE! 

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

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel.: 491 426 712, bo ho služ by v neděli v 9.00 hod. 
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špre ňa ro va 1053). 
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-so nov@evangnet.cz. Biblické 
hodiny každé út. v 17 hod. Fa rář M. Bárta. 

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk, DiS., 
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bo ho služ by v neděli 
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

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

Církve v Náchodě

ICC informuje
Informační centrum má za sebou nejnáročnější část roku – letní 
prázdniny. Letos nás navštívilo cca 7000 turistů, všechen propag. 
materiál, který jsme měli o Náchodě k dispozici, byl rozebrán. 
A tak se nyní, již třetím rokem, pouštíme do tvorby propagačního 
materiálu, obsahujícího všechny základní informace o Náchodě, 
které turisté vyžadují – „Průvodce městem Náchod 2009“.
Předprodej:

 20. 10. – Travesti show – „Screamers útočí“, divadlo Dr. J. Číž-
ka, Náchod

 16. 10. – 30. 11. – výstava Tutanchamon, Brno
 6. 11. – bratři Ebenové „Chlebíčky“ – div. J. K. Tyla, Č. Kostelec
 3. 12. – L. Šimánek, dia show „Havajské ostrovy“
 3. 12. – koncert K. Gotta „Best Of Tour“, ČEZ Arena Pardubice

– prodej vstupenek do solné jeskyňky v Náchodě – Husovo nám. 
– vhodný dárek k svátkům a narozeninám
Zájezdy: prodej předvánočních zájezdů. Dále vyšly katalogy na 
zimní sezónu 2008/09
Novinka: turistické vizitky. Informační centrum se zapojilo do 
projektu turistických vizitek. Cena vizitky je 12 Kč, dále prodej 
turistických bločků k těmto vizitkám.
Zdarma: „Průvodce turistickými atrakcemi polsko-českého po-
hraničí“ – oblast Kamenných hor               M. Machová

Senior klub

   Josef Thér – Proměny 
(fotografi e, koláže, počítačová grafi ka) 
Umělec z Nového Města nad Metují bude představen 
retrospektivním souborem, v němž bude položen důraz 
především na kresbu, fotografi i a fotokoláž.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 12. září v 17 hodin.
(přízemí a ochoz jízdárny 13. 9. – 2. 11. 2008)
Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.
K výstavě je připraven interaktivní doprovodný program pro 
žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ Viděno novýma očima
(zámecká jízdárna 15. 9. – 24. 10. 2008)

   Informace se o připravovaném 3. ročníku výtvarné 
soutěže NAŠE galerie, letos na téma Tady jsem doma 
na www.gvun.cz.

(Výstava vybraných prací proběhne 7. 11. – 23. 11. 2008 
v zámecké jízdárně).

  čtvrtek 2. 10. od 14.00 hod.  – Posezení u videa – Velikonoční 
ostrov – tajemní svědkové, Gaskoňsko – ve stínu Pyreneí

  čtvrtek 9. 10. od 14.00 hod.  – Posezení u videa – Neklidné srd-
ce Afriky, Kyklady – rodiště bohů

  čtvrtek 16. 10. od 14.00 hod. 
Posezení u videa se Slávkem – Tunisko

  čtvrtek 23. 10. od 14.00 hod.  
Posezení u videa – vzpomínka na tajné výlety

  čtvrtek 30. 10. od 14.00 hod.  – Městská knihovna Náchod vče-
ra, dnes a zítra – beseda s ředitelkou Mgr. Marií Sobotkovou
Senior klub je umístěn v přízemí Harmonie 2 v Rybářské ulici.

Galerie U Mistra s palmou
Komenského 578, Náchod

   Pořádá – PETR FIALA – PŘELET
Litografi e
Výstava potrvá od 19. září do 17. října. www.fi ala-malba.cz

Firma SGJW Hradec Králové, s. r. o., Hradec králové bude pro-
vádět stavební práce na železniční trati Václavice–Náchod. Při 
této příležitosti bude zrekonstruován železniční přejezd na míst-
ní komunikaci Na Písníku.

Uzavírka pro veškerý provoz se uskuteční od 7.00 hodin dne 
1. 10. 2008 a potrvá do 18.00 hod. 6. 10. 2008. Ve dnech 6. a 9 10. 
2008 bude přejezd zprovozněn.

Další uzavírka pro dokončovací práce bude od 7.00 hodin dne 
9. 10. 2008 do 18.00 hodin 11. 10. 2008.

Do osady Na Písníku je nouzový přístup pro pěší, cyklisty 
a motocykly pěšinou od Vysokova. Ostatní doprava bude zne-
možněna. 

Osoba odpovědná za dopravní značení a stavební práce je pan Ja-
roslav Poskočil, Petříkov 418, LETOHRAD, tel. 602 149 002.

Oprava železničního 
přejezdu Na Písníku ve Vysokově
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Městská knihovna Náchod 
informuje – říjen 2008

POZVÁNKA
Sdružení přátel obce Malá Čermná PUMPA srdečně zve na promítá-

ní historických fotografi í a pohlednic. Akce se koná v  Malé Čermné 
v sobotu dne 18. října 2008 od 14 hodin v sále Domova důchodců Bo-
hemia. Promítnut bude celý maločermenský archiv, jež se nám dosud  

podařilo shromáždit a dále budou promítnuty obrázky z okolních obcí 
Velké Poříčí, Žďárky, Machov, Velká (Německá) Čermná a Stroužný.  

Při této příležitosti upozorňujeme, že sdružení Pumpa vydalo dvě pohlednice Malé 
Čermné. Tyto pohlednice budou k dostání v Malé Čermné, ve Velkém Poříčí v prodej-
ně tabák/papírnictví na náměstí a v Hronově v trafi ce Tempo a v KISu. Doufáme, že vy-
dáním pohlednic potěšíme zájemce, protože máme zato, že naposledy byly vydány po-
hlednice Malé Čermné před válkou. 

Týden knihoven 6.–11. 10. 2008 s mottem „Knihovny rodinné stříbro“
Vyhlašujeme soutěž pro děti i dospělé: „Co je vaším rodinným stříbrem?“
Uchováváte ve vaší rodině otlučený hrníček, starou panenku nebo příběh, který má 
pro vás velkou cenu? Napište nám o tom. Vaše vyprávění – příběh doneste nebo pošle-
te (poštou nebo e-mailem) do knihovny do 28. 11. 2008. Nejlepší příběhy budou zveřej-
něny na webových stránkách knihovny a jejich autory pozveme v předvánočním čase 
na setkání do knihovny. 

Oddělení pro děti
Pondělí  6. 10.  – Celé Česko čte dětem – my čteme žáčkům z mateřských škol 9–11 hod.

– 14.00 h. setkání s autory knížky Tisíc jizev (soubor dobrodružných 
  povídek studentů Literární akademie Josefa Škvoreckého)

Úterý  7. 10.  – již tradiční turnaj v pexesu a ve scrabble od 14 do 17 h.
Středa  8. 10. – 9–11 h. Přijďte vybrat dětem knížku!

  Zveme maminky na mateřské dovolené na povídání o knížkách 
  vhodných pro dětský věk, děti můžete vzít s sebou, hned na nich 
  knížky vyzkoušíme.

Čtvrtek  9. 10 – 14.30 setkání s učiteli náchodských škol
– 15.30 divadélko O čertovi – maňásková pohádka v podání členek 
  čtenářského kroužku knihovny

Pátek  10. 10.  – Knihoplutí – vyhlášení celoroční hry pro děti od 10 let. 
   Pravidla hry a další informace v knihovně a na www.mknachod.cz.
 21. 10. 2008  – 14 h. Strašidelná výtvarná dílna – Halloween je za dveřmi

Oddělení pro dospělé
  Pondělí 6. 10. od 13 do 16 h. Velké říjnové společné čtení, které je věnováno Karlu 

Čapkovi. Čtení nahlas a nonstop v přízemí knihovny.
Pozvánka pro všechny, kteří rádi čtou nahlas nebo četbě rádi naslouchají a najdou si 
chvilku času, aby přišli přečíst úryvek ze své oblíbené knížky. Zveme děti i dospělé, stu-
denty i seniory, přijďte a zapojte se svým hlasem do tradiční akce Týdne knihoven!

  Úterý 7. 10. v 8 h. – Internet pro seniory. Základy internetu a praktické procvičení 
s pracovníky knihovny. 

  „Rodinné stříbro naší regionální literatury“ – výstavky knížek autorů regionu doby 
minulé i současné – ve všech prostorách knihovny.

  Pondělí 20. 10. 2008 v 17 h., sálek ve 2. poschodí knihovny
„Alois Jirásek – Za vlast a císařovnu“, prezentace nové knihy nakladatelství Bor.
Výbor z povídek Aloise Jiráska s tematikou válečných událostí, k nimž došlo na Náchod-
sku v 18. století, přináší osm autorových próz. Kniha byla uspořádána se záměrem při-
blížit kus regionální historie, proto jde o vydání komentované. Historického výkladu, 
jenž má za úkol uvést mnohé z událostí uvedených v povídkách do náležitých dějin-
ných souvislostí, se ujali Ladislav Hladký a Jaroslav Šůla. O původu a okolnostech vy-
dávání jednotlivých povídek píše ve svém literárněhistorickém komentáři Eva Koudel-
ková. Knihu s velkým zaujetím pro vystižení ducha doby ilustroval Petr Korunka (viz 
obal knihy). Knihu můžete na místě zakoupit.

Připravujeme na listopad
  Pondělí 3. listopadu 2008 v 17 h. sálek ve 2. poschodí knihovny 

Autorský večer Miloně Čepelky – setkání s básníkem, dramatikem, scénáristou a her-
cem Divadla Járy Cimrmana.              (So)
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