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Hlavním cílem základních uměleckých 
škol je umělecký rozvoj široké veřejnos-
ti. ZUŠ jsou jediným zařízením soustavně 
připravujícím talentované studenty pro 
další studium na konzervatořích, střed-
ních a vysokých školách s uměleckým za-
měřením.

Základní umělecké školy nerozvíjejí 
pouze schopnost ovládat hru na hudební 
nástroj, pohybové dovednosti či výtvar-
né cítění, ale ukazují žákům rozmanitější 
vnímání světa i sebe samých. Ani zdale-
ka nevychovávají pouze vrcholné umělce 
pro slavná pódia, ale zejména citlivé, kul-
tivované a vzdělané lidi, kteří jsou schop-
ni a ochotni vnímat umění všech genera-
cí a tvořit kulturní společnost. Umožňují 
jim lépe prožívat radost, chuť se předvést 
a v neposlední řadě v nich zjemňují cit 
a budují řád. Takto vedení žáci jsou no-
siteli pozitivních hodnot naší společnos-
ti a přenášejí tyto kulturní tradice do dal-
ších generací.

Naše škola, které je již přes padesát let, 
se stala neoddělitelnou součástí kulturní-
ho života v Náchodě. Stojí na nejvyšším 
stupínku v možnosti poskytnout široké 
veřejnosti základní umělecké vzdělání 
a kulturní vyžití. Neutuchající a spíše sí-
lící zájem o toto vzdělání potvrzuje i fakt, 
že se základním uměleckým školám obec-
ně, tedy i té naší, daří bojovat proti nepří-
znivému vývoji demografické křivky, kdy 
základní školy pocítily hluboký propad 
v počtech žáků a nám se daří počty udr-
žovat na takřka neměnných hodnotách.

Na práci náchodské ZUŠ si vážím pře-
devším vysoké úrovně a vyrovnanosti 
jednotlivých oborů (hudební, výtvarný, 
taneční), kterou škola každoročně doka-

Proč je ZUŠ přínosem?
zuje účastí v soutěžích MŠMT, jako napří-
klad v tomto školním roce čtyřmi postupy 
do celostátních kol ve hře na klavír, vio-
loncello a akordeon. Vynikající vzděláva-
cí výsledky výtvarného oboru dokreslují 
výstavy, umístění v celostátní přehlíd-
ce „Oči dokořán“ i celá řada cen z regio-
nálních soutěží. Počty žáků přijatých na 
střední a vysoké školy uměleckého zamě-
ření jsou odrazem kvality všech oborů. 
Taneční obor kultivuje pohybové dispo-
zice od prvotní průpravy, až po harmo-
nický taneční projev. Vysoká ocenění si 
tanečnice vozí z přehlídek tance v Kutné 
Hoře a Kolíně.

Od minulosti a přítomnosti je nutné po-
hledět do blízké budoucnosti, která je ve 
znamení reformy školství, tedy budování 
vlastního školního vzdělávacího progra-
mu a též ve znamení očekávání zahájení 
projektu rekonstrukce a přístavby budo-
vy bývalé vojenské správy v Tyršově uli-
ci, která se má stát novou budovou naší 
ZUŠ. 

Jen ta je zárukou dalšího kvalitního 
rozvoje uměleckého vzdělávání v Nácho-
dě. Současné prostory nevyhovují potře-
bám školy nejen po kvantitativní, ale i po 
funkční stránce. V nové budově bychom 
rádi zřídili i čtvrtý, tedy literárně drama-
tický obor. Je zde projektovaný samostat-
ný taneční sál s kompletním zázemím, 
stejně jako koncertní-divadelní sál, vý-
tvarný ateliér s terasou, modelovna, učeb-
na pro výuku počítačové grafiky a mno-
ho dalších důležitých „drobností“, včetně 
bezbariérového přístupu. 

Věřím, že náš sen se brzy stane skuteč-
ností.        Mgr. Zbyněk Mokrejš

– ředitel ZUŠ J. Falty Náchod
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Zprávy 
z radnice
Rada města 29. 4.
Jednání rady města 
se zúčastnilo devět radních. 
Číselný popis u každé zprávy představu-
je poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-
-ZDRŽEL SE.

Program pro podporu životního 
prostředí města Náchoda 8-0-1

 RM schválila poskytnutí čtyř dota-
cí a jednoho daru v rámci Programu pro 
podporu životního prostředí města Ná-
choda. 
Výroční zprávy příspěvkových 
organizací v oblasti školství 9-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy pří-
spěvkových organizací ZŠ Komenského, 
ZŠ TGM a ZŠ Náchod-Plhov.
Základní škola TGM, Náchod, 
Bartoňova 1005
– ředitel Mgr. Roman Odvářka
– 477 žáků v 21 třídách
– školní jídelna, školní klub, tělocvična, 
školní hřiště, „skleník”
Základní škola, 
Náchod-Plhov, Příkopy 1186
– ředitelka Mgr. Ladislava Simonová
– 453 žáci v 21 třídách
– školní jídelna, školní družina, školní 
klub
– škola se sportovním zaměřením, tělo-
cvična, sportovní hřiště (atletika, fotbal)
– školu navštěvuje 23 cizinců (Vietnam, 
Slovensko, Makedonie, Filipíny, Itálie, 
Ukrajina, Kuba, Bulharsko, Mongolsko)
– časopis „Školní štěbetání“
Základní škola, Náchod, 
Komenského 425
– ředitel Mgr. Ladislav Domáň
– 804 žáci ve 32 třídách ve čtyřech budo-
vách v ul. Komenského, Sokolská, Českých 
Bratří a Českoskalická, 2 školní jídelny, tě-
locvična, přírodovědná stanice, bez vlast-
ního hřiště – užívá hřiště Na Hamrech
– školu navštěvuje 9 cizinců (Guinea, 
Ukrajina, Velká Británie, Kuba)
– třídy s rozšířeným vyučováním tělesné 
výchovy, třídy s rozšířeným vyučováním 
matematiky a přírodovědných předmětů
– časopis – občasník Komendík
Prázdninový provoz 
mateřských škol 9-0-0

 RM vzala na vědomí organizaci provo-
zu v náchodských mateřských školách 
v měsících červenci a srpnu 2008.
MŠ Alšova – 21. 7. až 15. 8.
MŠ Březinova – 21. 7. až 15. 8.
MŠ Havlíčkova – 21. 7. až 15. 8.
MŠ Komenského – 14. 7. až 8. 8.
MŠ Myslbekova – 21. 7. až 8. 8.  
(náhradní provoz pro MŠ U Kočovny)
– pracoviště U Kočovny – 14. 7. až 15. 8.

MŠ Vančurova – 21. 7. až 15. 8.
MŠ Vítkova – 14. 7. až 15. 8. 
(náhradní provoz pro MŠ U Písníku)
– pracoviště U Písníku 7. 7. až 22. 8.
Správa budov, s. r. o. 
– výroční zpráva 9-0-0

 RM schválila Zprávu o činnosti společ-
nosti za rok 2007, roční účetní závěrku za 
rok 2007 bez výhrad, návrh společnosti 
na převedení disponibilního zisku, zprá-
vu dozorčí rady, zprávu o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou a o vzta-
zích mezi ovládanou osobou a ostatní-
mi osobami ovládanými stejnou osobou 
(propojené osoby) dle obchodního záko-
níku v roce 2007 a plán činnosti společ-
nosti na rok 2008.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s vyhlášením výběrového 
řízení na prodej parcely č. 897/25 v lokali-
tě v Třešinkách výběrovým řízením s vy-
volávací cenou 500 Kč/m2 s tím, že město 
Náchod uhradí sepsání smlouvy, správní 
poplatek za vklad do katastru nemovitos-
tí včetně daně z přev. nemovitostí.  9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 
711/1 na Kašparáku pro zřízení zahrádky. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s platností od 1. 5. 2008. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností KA Contracting ČR, 
s. r. o. Věcné břemeno bude zřízeno za 
úplatu a KA Contracting ČR, s. r. o., uhra-
dí veškeré náklady související se zřízením 
a zápisem tohoto břemene do katastru ne-
movitostí. Břemeno spočívá v právu zří-
zení a výstavby vedení teplovodního po-
trubí přes parcely č. 1929, 1236/2 a st. p. 
č. 426 a právu zřízení a výstavby výmění-
kové stanice uvnitř budovy čp. 425 na st. 
p. č. 426 (ZŠ Komenského). 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na „Opravu okapového chodníku 
a svislé izolace v MŠ Havlíčkova“ s Miro-
slavem Zítkou, Náchod. 9-0-0
Podpora cyklodopravy v návaznosti na 
Koncepci cyklodopravy Královéhradec-
kého kraje 9-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
projektu „Cyklostezka a chodník Náchod– 
–Dolní Radechová úsek 1a“ do programu 
Podpora cyklodopravy v návaznosti na 
Koncepci cyklodopravy Královéhradecké-
ho kraje.
Cyklostezka je v katastrálním území Ná-
choda i Dolní Radechové vyprojektovaná 
v šířce 3 m s asfaltobetonovou vozovkou. 
Cyklostezka se stane součástí základní 
sítě cyklostezek a cyklotras města Nácho-
da. Propojí Náchod s Dolní Radechovou 
a výhledově se po provedení plánované 
stavby cyklostezky s Dolní Radechovou 
na Bílou cestu stane jednou ze dvou hlav-
ních cyklistických tras z Náchoda do Čer-
veného Kostelce.

 RM souhlasila s předložením žádosti 
projektu „Oprava mostu přes Olešenku 
v Lipí“ také do programu Podpora cyklo-
dopravy v návaznosti na Koncepci cyklo-
dopravy Královéhradeckého kraje a s vy-
stavením objednávky ing. Josefu Hauckovi 
na zpracování projektové dokumentace 
k ohlášení této stavby.
Most přes Olešenku v Lipí byl do majet-
ku města Náchoda zařazen v roce 1986 
při sloučení s obcí Lipí. V současné době 
je v havarijním stavu. Ocelové nosníky 
jsou značně zkorodované a dřevěné trá-
my jsou shnilé a vznikají propadlá místa. 
Náklady na opravu mostu jsou odhadnu-
ty na 450 000 Kč.
Královéhradecký kraj v rámci vyhláše-
ného programu „Podpora cyklodopravy 
v návaznosti na Koncepci cyklodopravy 
Královéhradeckého kraje“ poskytuje na 
realizaci mostních objektů dotaci ve výši 
70 % nákladů stavby v extravilánu obce 
tj. cca 315 000 Kč. Most propojí síť cyk-
lostezek a cyklotras mezi městy Náchod 
a Nové Město nad Metují.

Rada města 13. 5.
Jednání rady města se zúčastnilo devět 
radních, později osm. 
Valná hromada 
Pivovar Náchod, a. s. 9-0-0

 RM schválila jménem města Náchoda 
jako jediného akcionáře akciové společ-
nosti Pivovar Náchod v působnosti valné 
hromady této společnosti:
– Výroční zprávu společnosti Pivovar Ná-
chod, a. s., za rok 2007.
– Řádnou účetní závěrku Pivovaru Ná-
chod, a. s., za rok 2007, kterou byl vyká-
zán výsledek hospodaření – zisk po zda-
nění ve výši 504 tis. Kč.
– Převod vytvořeného zisku za rok 2007 
ve výši 504 tis. Kč na účet nerozdělený 
zisk z minulých let.
– Plán společnosti Pivovar Náchod, a. s., 
na rok 2008.

 RM vzala na vědomí:
– vyjádření dozorčí rady k přezkoumání 
řádné účetní závěrky Pivovaru Náchod, 
a. s., a k návrhu na rozdělení zisku za rok 
2007
– informaci dozorčí rady o přezkoumání 
zprávy o vztazích mezi ovládající a ovlá-
danou osobou, tedy Pivovaru Náchod a. s., 
města Náchoda a dalšími propojenými 
osobami
– výsledek auditu společnosti Pivovar Ná-
chod, a. s.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce s SDH Lipí a s uzavře-
ním smlouvy o výpůjčce s TJ Knauf Team 
Lipí. Dodatkem se upravují výměry po-
zemků přenechané SDH Lipí do výpůjčky 
a smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s platností od 1. 7. 2008. Sportovci, po do-
hodě s SDH Lipí, žádají o bezplatný proná-
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jem pozemku hřiště, který chtějí upravit 
a využívat je jako hřiště pro malou ko-
panou. Dále žádají o bezplatný pronájem 
jedné místnosti v budově čp. 93 (přilehlá 
budova), ve které chtějí ukládat sportov-
ní náčiní a využívat jako šatnu. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě uzavřené s Evangelic-
kou akademií. Tímto dodatkem se Evan-
gelická akademie zavazuje uhradit do 
31. 5. 2008 nájemné za rok 2010 v celko-
vé výši 150 000 Kč. V uvedené hodnotě 
město uhradí faktury za vybudování WC 
v 1. patře budovy čp. 335 v Kladské ulici 
v Náchodě. 8-0-0

 RM souhlasila s doplněním ceníku uží-
vání pozemků města Náchoda o sazbu za 
zřízení věcného břemene (doplnění 50 Kč/ 
m2, minimální cena 500 Kč). Platnost od 
1. 6. 2008. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na nebytový prostor v Náchodě 
v Kladské ulici čp. 1512 (kryt CO) s plat-
ností od 1. 6. 2008. Žadatel zde bude ten-
to nebytový prostor využívat jako sklad 
kol pro svou prodejnu a servis kol. 8-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením nového vý-
běrového řízení na volný nebytový pro-
stor v Náchodě, v Kostelecké ul. čp. 1828. 
Minimální nájemné je stanoveno ve výši 
20 tis. Kč ročně. Nájemní smlouva bude 
uzavřena se zájemcem s nejvýhodnější 
nabídkou na pronájem tohoto nebytové-
ho prostoru. 8-0-0
Pravidla pro hospodaření s byty 8-0-0

 RM schválila Pravidla pro hospodaření 
s byty, které zůstávají ve vlastnictví měs-
ta. Podrobné znění najdete na str. 9.
Přehled stavu komunikací 
v Náchodě 8-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o sta-
vu a vlastnictví jednotlivých ulic v Ná-
chodě.
Z přehledu vyplývá, že budování a obno-
va komunikací je trvalou prioritou zastu-
pitelstva a rady města a proces moderni-
zace městské silniční sítě se zrychluje. Pro 
nejbližší období město bude pokračovat 
v rekonstrukci ulice Komenského a při-
pravovat vynucené investice do místních 
ulic spojených s výstavbou bytových ob-
jektů.
Pavilon odborných učeben 
– oprava v ZŠ Komenského 8-0-0

 RM souhlasila s výběrem zhotovitele 
a uzavřením smlouvy o dílo na akci „Pavi-
lon odborných učeben – oprava jižní stra-
ny a chodby 2. nadzemního podlaží v ZŠ 
Komenského v Náchodě“ s firmou DELTA, 
s. r. o., Velké Poříčí. 
Stavební úpravy komunikace 
ul. Čechova 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na zhotovení stavebních úprav komu-
nikace ulice Čechova a souhlasila s uzav-
řením smlouvy o dílo s uchazečem na 
1. místě – firmou STRABAG, a. s., odštěp-

ný závod Ostrava, Oblast Sever, Hradec 
Králové.
Stavební úpravy komunikace 
čp. 1531, 1532 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na zhotovení stavebních úprav komu-
nikace čp. 1531, 1532 a souhlasila s uzav-
řením smlouvy o dílo s uchazečem na 
1. místě – firmou Chládek a Tintěra, Par-
dubice. 
Stavební úpravy budou řešit úpravu ob-
služné komunikace v délce cca 104 m 
s jízdními pruhy o min. šířce 2 x 2,7 m, 
chodníky ze šedé zámkové dlažby, úpra-
vu zpevněných ploch pro kontejnery, rov-
něž bude řešeno odvodnění komunikace 
do stávající jednotné kanalizace s revizí 
4 ks uličních vpustí atd. 
Regenerace panelového 
sídliště Plhov – 5. etapa 2008 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na zhotovení veřejné zakázky „Rege-
nerace panelového sídliště Plhov v Nácho-
dě – 5. etapa 2008“ a souhlasila s uzav-
řením smlouvy o dílo s uchazečem na 
1. místě – firmou COLAS CZ, a. s., závod 
Sever, Hradec Králové.
Výše úplaty v náchodských mateřských 
školách, školních družinách 
a klubech 8-0-0

 RM vzala na vědomí výši úplaty v ná-
chodských MŠ pro školní rok 2008/2009 
v částce 300 Kč měsíčně (stejná výše jako 
v letošním roce) a měsíční výši úplaty 
v náchodských školních družinách a klu-
bech pro školní rok 2008/2009
– ZŠ Náchod, Komenského 425 100 Kč 
– ZŠ Náchod, Příkopy 1186 90 Kč
– ZŠ TGM Nách., Bartoňova 1005 100 Kč
– ZŠ Náchod, Pavlišovská 55 60 Kč 
– ZŠ Náchod, 1. Máje 365 60 Kč
– ZŠ Náchod, Drtinovo nám. 121 80 Kč
Výše úplaty v ZUŠ 8-0-0

 RM vzala na vědomí stanovení výše 
úplaty v ZUŠ J. Falty, Náchod, 265 pro 
školní rok 2008/2009. Výše úplaty v jed-
notlivých oborech se proti letošnímu roku 
nemění.
Projekty v rámci výzvy 
Fondu mikroprojektů 
Euro-regionu Glacensis CÍL 3 8-0-0

 RM souhlasila s přípravou a podáním 
žádostí o grant na dva projekty s přeshra-
niční působností v rámci výzvy Fondu mi-
kroprojektů Euro-regionu Glacensis CÍL 3 
a to: – Kultura Evropského města Náchod 
– Hronov – Kudowa Zdroj
– Rozvoj cestovního ruchu v česko-pol-
ském příhraničí
Spolupráce 
se spol. Unipol Media, s. r. o. 8-0-0

 RM souhlasila s nabídkou spoluprá-
ce a návrhem smlouvy, včetně zajištění 
všech požadavků ze smlouvy vyplývají-
cích, a uložila připravit reklamní a infor-
mační materiály a fotografie k prezenta-
ci města.

Na základě této spolupráce a uzavřené 
smlouvy slibuje tato společnost prezen-
tovat město Náchod na Slovensku a na 
kulturně společenských akcích ve všech 
městech, které do budoucna do projektu 
vstoupí. Prezentace by se měla uskuteč-
nit formou upoutávek na billboardech, 
jejichž symbolem by bylo oko a odkazy 
na jednotlivá města zúčastněná v projek-
tu prostřednictvím internetového serve-
ru. Formou výměnné inzerce by se pak 
prezentovala města svou nabídkou za-
jímavostí a akcí, stejně tak by propaga-
ce dalších měst měla být uskutečňována 
v rámci akcí přímo ve městech.
Předložení projektů do Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce 
ČR – Polsko 2007–2013 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádos-
ti projektu „Česko-polské komunikace se 
sdíleným provozem pěším, cyklistickým 
a automobilovým v Kladském pomezí 
– II. etapa“ do Operačního programu pře-
shraniční spolupráce Česká republika 
– Polská republika 2007–2013 a s vypsá-
ním poptávkového řízení na zpracovate-
le žádosti.
Bude se jednat o společný projekt něko-
lika měst a obcí. Město Náchod vloží do 
společného projektu stavby: Pivovarský 
most, Denisovo nábřeží.

 RM souhlasila s předložením žádosti 
projektu „Cyklostezky v Kladském pome-
zí – II. etapa“ do Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika 
– Polská republika 2007–2013 a rovněž 
souhlasila s vypsáním poptávkového ří-
zení na zpracovatele žádosti.
Cílem projektu je výstavba a rekonstruk-
ce cyklostezek. Bude se opět jednat o spo-
lečný projekt několika měst a obcí. Město 
Náchod vloží do společného projektu dvě 
stavby: nový cca 400 m dlouhý úsek cyk-
lostezky z Bělovse proti toku říčky Bystrá 
ke státní hranici s Polskem a cca 300 m 
dlouhý úsek cyklostezky od Drtinova ná-
městí ve Starém Městě po pravém břehu 
řeky Metuje do průmyslové zóny. 
Cyklostezka Bražec–lávka–Ostrovy 
– vjezd vozidel 8-0-0

 RM souhlasila s vydáním výjimky 
z místní (přechodné) úpravy provozu na 
pozemních komunikacích pro jednotlivé 
vlastníky nemovitostí v této lokalitě za 
podmínky doložení potřebných dokladů 
do 30. 6. 2008.
Oprava fasády v MŠ Březinova 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na opravu fasády v MŠ Březinova 
s firmou GRADA, s. r. o., Praha 2.
Rekonstrukce mostu 
přes Olešenku v Pekle 8-0-0

 RM souhlasila s okamžitým uzavřením 
mostu přes Olešenku v Pekle a zahájením 
jeho oprav. Jedná se dřevěný most, který 
je v havarijním stavu.
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V dubnu 2008 se narodili:
Andrea Špryňarová
Tereza Doležalová
David Flégl
Vojtěch Vancl
Tereza Freiwaldová
Tomáš Freiwald
Luboš Novotný
Natálie Kubečková
Tomáš Doucha
Matěj Branda
Ondřej Kuruc
Markéta Dobešová
Aisha Prouzová
Vojtěch Hloušek
Jan Ježek
Josef Čermák

V dubnu byli oddáni:
5. 4.
Ondřej Juríček, Dobřenice
Eva Gabodová, Náchod
11. 4.
Roman Bečka, Dolní Radechová
Renata Beránková, Náchod
18. 4.
Petr Benda, Náchod
Monika Králová, Police nad Metují
19. 4.
Zdeněk John, Hronov
Petra Pešíčková, Náchod
25. 4.
Petr Michalíček, Žďárky
Martina Kadlecová, Police nad Metují
26. 4.
Miroslav Černý, Náchod
Kateřina Kopáčová, Náchod
Josef Hodan, Náchod
Lenka Červíčková, Náchod
Tomáš Sokol, Náchod
Veronika Dymešová, Nový Bydžov

II. kolo v oblasti kultury 
a sportu rok 2008

Kulturní a sportovní nadace města Ná-
choda vyhlašuje termín podání přihlášek 
o nadační příspěvky (granty) v oblasti kul-
tury a sportu. Nadační příspěvek (grant) 
je určen pro fyzické a právnické osoby.  
V oblasti sportu se týká pouze města Ná-
choda, oblast kultury může mít i regio-
nální působnost.

   
Vyplněné žádosti na předepsaném 
formuláři zašlete na adresu:
Kulturní a sportovní nadace 
města Náchoda
odbor školství, kultury a sportu  
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod.
Termín podání II. kolo do 10. 9. 2008 
Formulář žádosti včetně zásad o posky-
tování nadačních příspěvků obdržíte na 
kontaktní adrese nebo na internetových 
stránkách města Náchoda 
– www.mestonachod.cz.
Informace na tel.:  491 405 196

Podání žádostí 
o nadační příspěvek 
(grant) 

VOŠ a SPŠ staveb-
ní arch. Jana Letzela 
v Náchodě vyhlásila 
na sklonku minulé-
ho roku už 2. gran-
tové řízení za úče-

lem podpory žákovských aktivit na cestě 
ke splnění jejich přání a tužeb. Díky úsi-
lí Mgr. Štěpánky Thérové granty finančně 
zaštítila firma T-Mobile a realizačně po-
máhala firma Aisis, o. s. Šeky vítězům pře-
dal v únoru tohoto roku osobně František 
Ringo Čech v galerii hotelu Slávie.

Jedním z vítězných studentských pro-
jektů byl i projekt studentky 3. ročníku 
střední školy Moniky Šritrové. Jedná se 
o projekt adopce afrických dětí – projekt 
pomoci na dálku ve spolupráci s Huma-
nistickým centrem Narovinu Praha. Mo-
nika si vybrala k adopci afrického osmi-
letého chlapce jménem Abshir Otembo 
Apwoka z Keni, který nemá žádné pro-
středky k tomu, aby se mohl pravidelně 
vzdělávat. Adopcí na dálku se rozumí po-
sílání pravidelného příspěvku, které to-
muto chudému dítěti umožní zaplacení 
školného, školních potřeb, uniformy, lé-
kařských prohlídek a podobně. 
Monika si stanovila následující cíle:  
1) Poskytnout dítěti z Afriky vzdělání, na 
které nemá prostředky a umožnit mu tím 
lepší budoucí život

Studenti stavební 
průmyslovky 
adoptovali na dálku 
malého Abshira z Keni

2) Medializací adopce docílit toho, aby 
začali studenti školy vnímat, jaké rozdíly 
v příležitostech mají ještě v dnešní době 
jejich vrstevníci v chudých částech Země 
a aby dokázali jednat solidárně a neso-
becky a do projektu se zapojit. Aby si stu-
denti uvědomili, jak jednoduché je ales-
poň trochu pomoci.
3) Dlouhodobé pokračování v projektu 
a solidaritou studentů a učitelů umožnit 
vzdělávat Abshira i po ukončení letošní-
ho projektu.
Jako vyučující, tentokrát v obrácené roli 
posluchačů, jsme mohli zhlédnout dojem-
nou počítačovou prezentaci Moniky, která 
nás seznámila se svým projektem. Mnohý 
z nás si uvědomil, jak často naříkáme na 
nepříjemné stránky našeho života a nedo-
kážeme si uvědomit denní realitu v jiné 
části naší zeměkoule. Za  Abshira byla již 
vyřízena veškerá administrativa adopce 
a bankovním převodem zaplaceny nákla-
dy na jeden školní rok tj. 7200 Kč. Nyní se 
zpracovává dopis dítěti, odkaz na školní 
web a nástěnka, aby studenti školy i ná-
vštěvníci našich stránek věděli, že škola 
dítě adoptovala. Doufejme, že by se tento 
projekt mohl stát inspirací i pro ostatní 
školy nebo firmy v Náchodě a okolí.

Ing. Pavel Janeček, VOŠ a SPŠ stavební 
arch. J. Letzela, Náchod

Kronika

Děti z šedesáti sedmi škol, dětských do-
movů a domovů mládeže Královéhradec-
kého kraje pomohou zachránit 1375 dětí 
z rozvojových zemí. 
Přesně tolik panenek odevzdají pracovníci 
Českého rozhlasu Hradec Králové zástup-
cům Českého výboru UNICEF při slavnost-
ním setkání ve středu 4. června v Kongre-
sovém centru Aldis Hradec Králové jako 
výsledek třetího ročníku projektu „Miss 
panenka“. Jeho smyslem bylo oslovit ško-
ly, dětské domovy a domovy mládeže 
v našem regionu s žádostí o vytvoření pa-
nenek, které budou prodávány za 600 Kč. 
Přesně tolik stojí proočkování dětí v roz-
vojových zemích proti šesti hlavním dět-
ským nemocem. 
„Všechny nás mile překvapil a potěšil vel-
ký zájem o tuto akci,“ říká ředitel Českého 
rozhlasu Hradec Králové Mgr. Jiří Kánský. 
Jako předseda komise bude mít nelehký 
úkol vybrat panenku, která získá titul 
„Miss panenka 2008“.
Akce se koná za podpory akciové společ-
nosti Východočeská plynárenská – (člen 
skupiny RWE), která ji podpořila už při je-
jím vzniku v roce 2006.

Miss panenka 2008
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Žáci ZŠ Komenského 
ovládají základy 
první pomoci

Jak je již každým rokem zvykem, i letos 
se na ZŠ Komenského v Náchodě uskuteč-
nila beseda na téma „První pomoc“.

Pod odborným vedením záchranáře 
Pavla Balcara a sestry Dity Prokopcové 
z Fakultní nemocnice v Hradci Králové si 
žáci pátých, osmých a devátých tříd moh-
li prakticky vyzkoušet resuscitaci s ne-
přímou masáží srdce a základní techniky 
ošetření při zlomeninách, krvácení a ji-
ných zraněních.

Nejen žáci, ale i učitelé shledali tuto 
akci velice zdařilou a přínosnou. Doufej-
me tedy, že opět za rok se podobné akce 
budou moci zúčastnit i ostatní žáci naší 
školy.    Lucie Kuhnová

Od 1. 5. 2008 jsou v provozu webové 
stránky ZUŠ J. Falty v Náchodě, adresa:
www.zusnachod.cz 
Zde naleznete veškeré informace týkající 
se Základní umělecké školy J. Falty v Ná-
chodě.

ZUŠ J. Falty v Náchodě 
ve spolupráci s a. s. Beránek 

pořádá    

KONCERT
MUZIKÁLOVÝ KOKTEIL
dne 11. 6. 2008 
v 17.00 hodin divadlo Dr. J. Čížka
vstupné 40 Kč
Srdečně zveme nejen příznivce 
muzikálu, ale i širokou veřejnost.

Pozvánka

Informace ZUŠ Náchod

Odpověď na tuto otázku hledali naši 
třeťáci při dopravní výchově v hodinách 
prvouky. Své znalosti prohlubovali při 
návštěvách dopravního hřiště v Bělovsi, 
kde měli i jedinečnou příležitost vyzkou-
šet v praxi, co se naučili.

V prvním květnovém týdnu se žáci 
setkali s příslušníky Policie Náchod, kteří 
jim připomněli důležité dopravní značky, 

Jak se stát správným cyklistou?
předpisové vybavení cyklisty a jeho jízd-
ního kola a v živé diskuzi s nimi probíra-
li zásady bezpečného chování v náročné 
silniční dopravě, která bezesporu v Ná-
chodě je.

Děti si také vyzkoušely test znalosti do-
pravních značek a uspěly velmi dobře.

Šťastnou a bezpečnou cestu přejí tř. uči-
telky 3. tříd, ZŠ Komenského v Náchodě.

Jako studijní třída se sice více učíme, 
ale také si velmi užíváme. Zúčastňujeme 
se různých poznávacích exkurzí, před-
nášek, pořádáme akce pro mladší spo-
lužáky (zábavné dopoledne Halloween, 
divadelní představení) a oproti ostat-
ním třídám jsme v průběhu roku zpra-
covávali tzv. ročníkovou práci na zadané 
téma. Mezi námi najdete i skvělé spor-
tovce a hudebníky, kteří získali řadu me-
dailí a ocenění.

Naše třída si vede svoji kroniku. Všich-
ni v ní máme svoji stránku, kde jsme se 
ostatním představili. Dále se zde dočtete 
o všech akcích, kterých jsme se v průběhu 
školního roku zúčastnili. Líbil se nám tří-
denní seznamovací pobyt ve Rzech v Or-
lických horách. Mohli jsme hrát různé hry 
(fotbal, tenis, přehazovanou, šachy…), 
chodili jsme na túry po okolí. Na exkur-
zích jsme získali hodně nových informa-
cí. Při historické exkurzi do Hradce Králo-
vé a Všestar jsme se např. dozvěděli, kdo 
byl Jan Kotěra a o životě pravěkých lidí. 
V ZOO jsme byli sice už několikrát, ale 
můžete si být jisti, že se studijní třídou to 
bude pokaždé jiné a vždy se něco nového 

Rok ve studijní třídě u nás na „Masaryčce“
dozvíte. Podle zadaných úkolů jsme např. 
vypátrali, kdo byl prvním ředitelem ZOO, 
jak žijí jednotlivá zvířata apod. V červnu 
nás ještě čeká literární exkurze do Ratibo-
řic za oživlými postavami z knihy B. Něm-
cové Babička.

Ve dnech 13. a 14. května proběhla 
v aule naší školy veřejná prezentace výše 
zmíněných ročníkových prací před naši-
mi rodiči. Jsou to práce za celý rok. Kaž-
dý žák si vybral ke zpracování téma sobě 
blízké. Myslíme si, že jsme prezentaci 
i vlastní práce skvěle zvládli. Někdo měl 
sice „výpadky“ paměti, ale to vůbec ne-
vadí. Program jsme doplnili divadelním 
představením Povedená rodinka. Všem 
rodičům se akce líbila. Za její hladký prů-
běh děkujeme všem konzultujícím učite-
lům a našemu technikovi panu Vrzalovi. 
Dále děkujeme rodičům za to, že si uděla-
li čas a přišli se na nás podívat. Poděková-
ní patří i vedení naší školy, které s nápa-
dem ročníkových prací přišlo a tím nám 
umožnilo rozšířit naše znalosti.

Naše třída je skvělá, máme se všichni 
rádi. Doufáme, že tak vydržíme až do de-
vítky.    Žáci 6.C třídy ze ZŠ T. G. M. Náchod

Město Náchod ve spolupráci s městskou 
policií připravilo novinku na interneto-
vých stránkách města Náchoda (www.
mestonachod.cz).

Návštěvníci zde naleznou fotogra-
fii a popis zvířat nalezených v Náchodě 
a blízkém okolí a také kontakt, na kterém  
získají další informace.

Nalezená zvířata na www
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K „osmičkovým“ rokům patří i rok 
1918: Válka se vlekla, v zemi byl pro 
nás dnes už nepředstavitelný nedosta-
tek potravin a ovšem i dalšího zboží. 
Dne 6. června 1918 proto demonstrova-
lo náchodské dělnictvo za ukončení války, 
požadovalo uzavření míru. – V sobotu 
22. a v neděli 23. června 1918 pořádal 
Klub českých turistů v Náchodě Jirásko-
vu slavnost. Jirásek, který byl spoluor-
ganizátorem manifestu českých spiso-
vatelů v květnu 1917 a 13. dubna 1918 
přednesl památnou „národní přísahu“, 
byl v té době nejen uznávaným spiso-
vatelem, ale i symbolem boje za národ-
ní svébytnost. Ochotníci hráli v sobo-
tu jeho Pana Johanese, hru se zřetelně 
aktuální tendencí, v neděli byla lidová 
slavnost na Dobrošově. Byla tam také 
manifestována snaha přestavět dosa-
vadní chatu podle „předválečného“ 
návrhu Dušana Jurkoviče a nazvat ji Ji-
ráskovou chatou. – O deset let později, 
20. června 1928 navštívil Náchod pěvec-
ký sbor Lyra z Chicaga, založený a řízený 
náchodským rodákem Františkem Ku-
binou. – V neděli 19. června 1938 byla 
zahájena výstava Náchod ́ 38. Trvala do 
15. srpna, hlavním prostorem bylo teh-
dy vybudované výstaviště na Hamrech, 
expozice byly i ve všech náchodských 
školách. Její součástí byly desítky sjez-
dů, zasedání, soutěží, koncertů, spor-
tovních utkání. Rozsah výstavy doku-
mentuje obsáhlý, kvalitní katalog, dnes 
historicky významný dokument doby. 
– Dne 27. června 1968 bylo zveřejněno 
2000 slov, text, kterým vyvrcholil na-
dějný obrodný proces, ale pak se stal 
i záminkou pro represe.

Autor projektu dnešního Beránku, 
s jehož stavbou se začalo v roce 1912 
a dokončena byla na jaře 1914, ar-
chitekt Alois Jan Čenský, se narodil 
22. června 1868. V Brzicích se 2. června 
1898 se narodil Jan Hostáň, učitel, au-
tor desítek knížek pro děti. Sedmdesá-
té páté narozeniny oslaví 22. června di-
rigent Libor Pešek, kterého jsme viděli 
několikrát dirigovat i u nás. Sedmdesát 
bude 6. června dvěma tvůrcům kres-
leného humoru, Miroslavu Bartákovi 
a Vladimíru Jiránkovi. Shodou okol-
ností se narodili v tentýž den.

PS: Ve svých záznamech jubileí asi 
někdy neuvedu leckterou význam-
nou osobnost související s Náchodem. 
Z prostého důvodu, že mohu připome-
nout jen ty, jejichž data mám k dispo-
zici. Pokud na některé blížící se výročí 
včas upozorníte (mne nebo redakci NZ), 
rádi je do tohoto pravidelného přehle-
du zařadíme.                (AF)

Červnová výročí
Lubor Šušlík sice dnes žije v Pardubi-

cích, ale četným zájemcům o vojenskou 
historii je znám i v Náchodě. Již sedmnác-
tou sezonu mohou návštěvníci zhlédnout 
ve výstavní síni provozního areálu na Dě-
lostřelecké tvrzi Dobrošov jeho unikátní 
sbírku figurek vojáčků naší armády z do-
by první republiky i s dobovou výzbrojí. 
Byla již mimo jiné představena v televiz-
ním pořadu České televize Toulavá kame-
ra. Soubor dnes zahrnuje na 1200 položek 
a každoročně je jejím tvůrcem doplňován. 
Pan Šušlík říká, že by návštěvníci neby-
li spokojeni, kdyby každý rok viděli stej-
né věci. Tak je tomu i v tomto roce, kdy 
zde přibyl model vozu naší vojenské zdra-
votní služby z doby před druhou světo-
vou válkou. 

Lubor Šušlík je znám i z České televi-
ze či našich předních novin a časopisů. 
Poutavě zde líčí, jak se na konci války zú-
častnil dramatických bojů o Český roz-
hlas v Praze. Ještě předtím se snažil po-

Významné jubileum pana Lubora Šušlíka
moci našim partyzánům. Na olomouckém 
nádraží však u něj německá hlídka našla 
granáty a stanný soud jej odsoudil k tres-
tu smrti. Ve zmatku při bombardování se 
mu podařilo přejít do transportu dělní-
ků určených na nucené práce do říše. Po-
druhé mu stejný trest hrozil za vystou-
pení proti komunistickému režimu v roce 
1949.

Dnes jej také poznávají mnozí naši tu-
risté při zájezdech do zahraničí jako prů-
vodce. Lubor Šušlík totiž zná pět cizích 
jazyků. Dne 25. května se dožil osmde-
sáti let, ale na tento věk rozhodně nevy-
padá. Říká, že za to může skautská výcho-
va. Pan Šušlík je totiž velikým zastáncem 
a vyznavačem tohoto hnutí. Svůj podstat-
ný vliv na tom má i optimistický pohled 
na život. Jeho příznivci, mezi nimiž jsou 
i mnohem mladší zástupkyně něžného 
pohlaví, mu přejí k jeho významnému ži-
votnímu jubileu vše nejlepší.

    PhDr. Václav Sádlo

V tomto roce si připomeneme 70. vý-
ročí pohnutých mnichovských událostí, 
které se bezprostředně dotkly i Náchoda, 
protože zde tehdy bylo na hranicích sou-
sedem nacistické Německo. Obrana toho-
to úseku byla svěřena 18. hraničářskému 
pluku, jehož důstojníkem byl i nadporu-
čík Jan Voznička. Později vzpomínal, jak 
plnění podmínek mnichovské dohody teh-
dy mělo na obránce našich hranic nega-
tivní dopad: Na všechny vojáky kapitulace 
působila zdrcujícím dojmem…Část vojáků 

Obránce našich hranic Jan Voznička
byla zakřiknuta, jiná vyjadřovala své ná-
mitky. Dojetí bylo velké a strašná byla i bez-
mocnost. V prosinci 1938 se jeho jednot-
ka přestěhovala do Hakaufovy továrny do 
Náchoda. Byla přejmenována na druhou 
pracovní rotu, jejím velitelem se stal prá-
vě Jan Voznička. 

Na konci války ho čekala radostnější 
úloha. Zúčastnil se bojových akcí v Bě-
lovsi při odzbrojování poražené němec-
ké armády. Dne 15. května by se dožil sta 
let.           (VS)

Ředitel Krajského vojenského velitel-
ství v Hradci Králové plukovník Špaček 
svolal na 23. duben 2008 do sálu restau-
race Vatikán v Náchodě aktiv vojenských 
důchodců náchodského regionu.

Sešli se funkcionáři KW Hradec Králové 
pan podplukovník Zdeněk Dvořák a paní 
Marie Kánská, také funkcionáři náchod-
ského klubu vojenských důchodců před-
seda pan Antonín Honejsek a zapisovatel 
pan František Papež. (Na území bývalé-
ho okresu Náchod je 89 vojenských dů-
chodců, včetně nejstaršího člena klubu 
Édy Houdka. Náchodský klub vojenských 
důchodců má 51 členů.)

Aktivu se zúčastnila i delegace kolegi-
álního klubu z polského Kladska vedená 
předsedou panem plukovníkem v. v. Kazi-
mierzem Koreckým a panem kapitánem 
v. v. Janom Lakem.

Účastníci byli informováni o některých 
změnách v naší armádě a o postavení vo-
jenských důchodců a klubů vojenských 
důchodců. Poté následovala diskuze k té-
matu. Zástupce polské delegace pan ka-
pitán Lak připomněl blížící se 70. výročí 
přepadení Polska a tím i zahájení dru-
hé světové války. Vzpomněl také Tobruk, 
Monte Casino a polskou tankovou divizi 
u Caen a Falaise při invazi v roce 1944. Na 
závěr se zmínil o hranici Evropské unie 
na východě Polska.

plk. Stanislav Šafránek (red. upr.)

Aktiv vojenských důchodců v Náchodě

Omlouváme se všem čtenářům a zejmé-
na pak panu Fettersovi a panu Čejpovi za 
hrubou pravopisnou chybu, která se nám 
nedopatřením vloudila do nadpisu článku 
v minulém čísle.           (red.)

Omluva
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6. Knihtiskárny a litografie

Z historie živností a obchodů v Náchodě*  *  *   

V Náchodě jednalo obecní zastupitel-
stvo o několika žádostech k povolení tis-
kárny již v roce 1896, kdy si nejprve podali 
žádost slečna Ida Aronová a pan Augustin 
Hanuš. Městská rada ve své schůzi dne 19. 
9. zaujala „vůči oběma těmto žádostem sta-
novisko negativní, navrhujíc jejich zamít-
nutí vzhledem k poměrům místním. Měst-
ská rada, věc zrale uváživši, uznává sice 
potřebu zřízení řádné tiskárny v Náchodě, 
která by potřebám obyvatelstva vyhovova-
la, dospěla však ku přesvědčení, že by žád-
nou z obou žádaných malých akcidenčních 
tiskáren potřebě této nikterak odpomoženo 
nebylo. Také postrádají oba žadatelé v § 23 
živnostenského řádu pro knihtiskárnu pře-
depsané zvláštní způsobilosti; mimo to dluž-
no i k tomu nutně přihlížeti, aby se někdejší 
tiskárna zdejší octla v dosti pevných, povola-
ných a proudu sociálně-demokratickému ne-
povolných rukou, ve kterémžto směru stává 
při slečně Aronové odůvodněná obava, že by 
živlům těmto s potřebnou energií čeliti s to 
nebyla.“ Téhož roku jen o dva měsíce poz-
ději, dne 21. 11., se v městské radě znovu 
projednávaly žádosti o povolení tiskárny, 
a to hned tři – Františka Másla z Nácho-
da, Karla Trohoře ze Dvora Králové a Kar-
la Kruliše rovněž ze Dvora Králové. Znovu 
s negativním výsledkem, i když „po před-
nesení všech žádostí i s doklady a dotyčných 
vyzvání slavného c. k. okresního hejtman-
ství uznává se vzhledem k poměrům míst-

ním jednosvorně potřeba zřízení knihtiskár-
ny ve městě zdejším“. V roce 1897 žádal, 
opět však bez úspěchu, o udělení knihtis-
kařské koncese pro město Náchod Václav 
Popelka, typograf v Poličce. Několik a po 
tolik let odmítaných žádostí se zdá být až 
podezřelé, ale podle všeho proklamova-
ná a uznávaná potřeba této instituce byla 
dostatečně saturována velmi prosperují-
cím podnikem v sousedním Novém Měs-
tě nad Metují, kde působil jeden z nejú-
spěšnějších podnikatelů v tiskárenském 
oboru v Čechách vůbec – Theodor (nebo 
také Bohdan) Böhm. Město Náchod nako-
nec jedné žádosti z deseti současně po-
daných vyhovělo, ale až v roce 1900, kdy 
konstatovalo, že „poměry a potřeba míst-
ní skutečně již nezbytně toho vyžadují, aby 
ve městě zdejším jedna knihtiskárna zří-
zena byla“. Knihtiskařskou koncesi teh-
dy získal Josef Ryšavý z Jaroměře, o rok 
později pak otevřela akcidenční tiskár-
nu pro příležitostné tiskoviny i vytrva-
lá Ida Aronová z Náchoda. Třetí knihtis-
kařská koncese pro Náchod byla udělena 
v roce 1914 Václavu Rydlovi z Vrchovin. 
V září zahájila jeho nová tiskárna činnost 
v ulici Českých Bratří. Nabízel tisk nejrůz-
nějších tiskopisů pro obchod a průmysl, 
katalogy, brožury, ceníky, v letech 1916
–1919 se zde tiskly také známé Náchodské 
listy. Na začátku 20. století vznikla v Ná-
chodě také tiskárna Hugona Lustiga. Byla 

*  *  *   

umístěna ve starém měšťanském domě na 
Kavčím rynku na úpatí zámeckého kop-
ce a pro tiskárenský provoz byl k budo-
vě přistavěn nový objekt. Tiskárna byla 
moderně vybavena technikou litografie 
a později i zařízením pro barevný tisk. 
Ve třicátých letech se tu tiskly krásně vy-
pravené knihy, například reprezentativní 
publikace, vydaná Městskou spořitelnou 
k sedmdesátinám jejího předsedy Cyrila 
Bartoně-Dobenína, „Náchodsko“. Pro ten-
to účel byl objednán u regionální malíř-
ky Julie Zemanové i portrét tiskaře, který 
nyní z knihy reprodukujeme. Podnik byl 
roku 1936 prodán Antonínovi Novotnému 
a po roce 1948 likvidován. Grafické závo-
dy Václav Lehm v Náchodě byly založeny 
v roce 1925 v nově zastavované Běloveské 
ulici. Závod se rozrůstal jak prostorově, 
tak i vybavením a počtem zaměstnanců. 
Dbalo se zde nejen na dobrou řemeslnou 
práci, ale i na umělecké provedení v mo-
derní grafické úpravě. Václav Lehm byl 
také nakladatelem několika prací míst-
ních literátů. Za okupace tiskárna stag-
novala. Po válce se však znovu úspěšně 
etablovala pod heslem „stále zdokonalovat 
a neustrnout a především dobře dělat“, jak 
dosvědčuje mimo jiné i celostránková op-
timistická inzerce v propagační brožuře 
náchodských firem a podnikatelů z roku 
1947. Ovšem, jak jinak, po roce 1948 byla 
stejně jako řada dalších likvidována.

Mgr. Lydia Baštecká
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Vážení občané, 

dovolujeme si Vás upozornit na skuteč-
nost, že v tomto roce proběhne poslední 
etapa plošné výměny občanských průka-
zů bez strojově čitelné zóny.

Podle ustanovení § 1 písm. d) Naříze-
ní vlády č. 612/2004Sb., kterým se stano-
ví lhůty pro výměnu občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů, jsou státní 
občané České republiky povinni provést 
výměnu občanských průkazů bez strojo-
vě čitelných údajů, které byly vydány do 
31. 12. 2003 za průkazy se strojově čitel-
nou zónou. Výměna musí být provedena 
nejpozději do konce roku 2008. Zažádat 
o tuto výměnu jsou občané povinni nej-
později do 30. 11. 2008.

Žádost lze předložit u kteréhokoliv 
obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností nebo u matričního úřadu. Doporu-
čujeme občanům zažádat s dostatečným 
časovým předstihem, aby se vyhnuli pří-
padným dlouhým čekacím lhůtám ke kon-
ci roku. 

Bc. Hana Horáková 
Vedoucí správního odboru

Výměna OP

Stavební úpravy komunikace ulice Če-
chova v Náchodě bude zahájena uzavír-
kou dne 2. 6. 2008, kdy provede VAK Ná-
chod opravu kanalizace a vodovodních 
přípojek. Od 10. 6. 2008 zahájí Teplárna 
Náchod opravu rozvodů tepla v četně čás-
ti ulice Komenského u základní školy. Sou-
časně budou realizovány rozvody nízkého 
napětí společností ČEZ. Dne 10. 7. 2008 
převezme staveniště firma STRABAG, a. s., 
provede opravu vozovky, chodníků a bu-
de opraveno veřejné osvětlení. Tyto práce 
budou dokončeny do 30. 8. 2008 a komu-
nikace bude uvedena do provozu.

Základy výtvarného spolku Amag v Náchodě byly položeny 
již v roce 1948. V tomto roce se rozhodlo několik náchodských 
výtvarníků založit výtvarný kroužek pod názvem Kruh výtvar-
níků. První ustavující schůzka se konala v březnu r. 1948 a zú-
častnili se jí zakladající členové malíři Jan Ficek, Josef Fiedler, 
Alois Hornych, Jiří Kaufman, Božena Kaufmanová-Mazánková 
a Karel Šafář. Výtvarný kroužek byl tehdy organizován pod zá-
vodním výborem Východočeských bavlnářských závodů v Ná-
chodě. Smyslem založení spolku bylo rozšířit a prohloubit zájem 
o výtvarné umění a estetickou výchovu. V kroužku se osvědčil 
přístup, který vycházel z metodiky založené na individuálním 
přístupu k tvorbě jednotlivých členů s přihlédnutím k možné-
mu a chtěnému směru jeho zájmu a tvůrčímu rozvoji. Těm čle-
nům kroužku, kteří v sobě přinesli svůj naivněrealistický vý-
tvarný názor, byl směr jejich tvorby v tomto pojetí podporován. 
Pokud měl člen kroužku úmysl pochopit a poznat strukturu mo-
derního pojetí, byla mu rovněž dána široká možnost uplatnit se 
v této tvorbě. Uměleckým vedoucím se v roce založení kroužku 
stal prof. Jiří Votýpka a školení o sochařství a modelování vedl 
sochař Jindřich Roubíček. Nejdéle od roku 1951 až do roku 1972 
vedl kolektiv prof. Bohumír Španiel. V roce 1975 byl získán jako 
lektor ak. malíř Josef Ducháč a později od roku 1980 se ujal ko-
lektivu ak. malíř Ivo Švorčík, který vedl kroužek až do roku 1990. 
Výtvarný spolek Amag v Náchodě navazuje svojí činností na 
Kruh výtvarníků, který zanikl po rozpuštění Spojeného závodní-
ho klubu Tepna, dříve Bavlnářský podnik, v roce 1990. Po tomto 
roce byl atelier přestěhován do soukromí. Zůstalo zdravé jádro 
bývalého kroužku a na začátku roku 1991 byl ustanoven výtvar-
ný spolek Amag se sídlem v Náchodě ul. Komenského 235. V ro-
ce 2004 jsme našli prostory a to díky podpoře ze strany SG klu-

Výtvarný spolek AMAG 
slaví 60 let své činnosti

bu v Náchodě jmenovitě od paní Kuželkové, která nám umožnila 
setkávat se v klubovně SG každý čtvrtek. Bohužel, v roce 2008 
byl SG klub rozpuštěn a nám se podařilo získat nové prostory 
opět v soukromí. Každý čtvrtek, mimo prázdnin, může také kaž-
dý člen tvořit v učebně výtvarné výchovy v Jiráskově gymnáziu 
v Náchodě. I za to patří dík ředitelství gymnázia a prof. výtvar-
né výchovy Kláře Mičíkové. Členové skupiny Amag jsou nejenom 
výtvarníci, ale i přátelé a aktivní vyznavači výtvarného umění.
V současné době spolek sdružuje 20 členů.

 
V úterý 13. května 2008 se uskutečnila v obřadní síni radni-

ce malá slavnost. Členové spolku Amag byli přijati předtaviteli 
města u příležitosti 60. výročí založení výtvarného spolku. Zá-
roveň byla v prostorách výstavní síně a v salonku regionálního 
muzea otevřena výstava (14. 5. – 7. 6.) tvorby žijících i nežijících 
členů tohoto uskupení. 

Výstava se koná za podpory Kulturní a sportovní nadace měs-
ta Náchoda a Tiskárny Polonček, Náchod.

Milan Jícha, Jan Linhart

Uzavírka 
v Čechově ulici

Začínáme se připravovat na příměstské 
tábory, které jsou již plně obsazené. Opro-
ti minulým létům těm nejmenším nabízí-
me malou změnu.

POZOR – dopolední kroužky v pondělí, 
úterý a ve čtvrtek nekončí a budou probí-
hat až do konce června. Stejně tak tomu 
je i u večerního cvičení PILLATES v pon-
dělí a ve středu. Toto cvičení bude v na-
šem MC probíhat i přes letní prázdniny 
pravidelně každou středu. Zveme všech-
ny, kteří mají zájem o toto cvičení a zatím 
jste nesebrali odvahu přijít to vyzkoušet. 
Upozorňujeme, že v novém školním roce 
letos začínáme s dopoledními a večerní-
mi kroužky již od 1. září.

A na co se můžete těšit? Stávající na-
bídku kroužků plánujeme rozšířit o od-
polední kroužek „Klokánek“ pro děti od 
3 do 7 let, dopoledne se budeme těšit na 
„Človíčky“ (pro děti od 3 měsíců – 1 rok), 
odpolední „Cestáček“ pro malé školá-
ky a maminkám chceme nabídnout roz-
šířený „Odvykánek“ o další dvě hodiny 
odpoledne. Samozřejmě se můžete těšit 
na většinu kroužků, které jsme Vám na-
bízeli v tomto školním roce (Break danc, 

Břišní tance, Šikovné ručičky, Posezeníč-
ko, Hopsáček I. a II., Kalanetika, Jóga, Ae-
robik a další. Nezapomeňte a přijďte se 
1. týden v září podívat a pozeptat na vše, 
co Vás zajímá. Samozřejmě můžete i vo-
lat (608 970 406) nebo poslat e-mail: hop-
sacek@seznam.cz. Sledujte naše webové 
stránky www.hopsacek.ttnet.cz.

červen v HOPSÁČKU



9 červen 2008

 1.  U bytových domů zůstávajících ve vlastnictví města, budou od 1. 1. 2009 zřízeny vnitropodnikové ana-
lytické účty, kde budou účetně soustředěny vybrané nájmy z příslušného bytového domu, z nichž budou 
financovány opravy dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. týkající se příslušného bytového domu. 

  Z analytického účtu každého bytového domu bude zřetelně vidět souhrn příjmů a souhrn výdajů usku-
tečněný v každém kalendářním roce.

  Pro Správu budov, s. r. o., je závazné nařízení vlády č. 258/1995 Sb. 

 2.  Mimořádné opravy nad rámec takto získaných finančních prostředků budou k definitivnímu rozhodnu-
tí předloženy radě města, která musí stanovit zdroj krytí takto vynucených oprav.

 3.  Roční plán oprav v bytových domech ve vlastnictví města schválí DR Správy budov, s. r. o., a následně 
rada města při projednání ročního plánu. Plán musí vycházet z disponibilních zdrojů, musí přihlédnout 
ke stupni opotřebení daného bytového domu a příslušným zákonným ustanovením. Musí vycházet z prin-
cipu očekávaných finančních zdrojů z nájemného a nesmí vznést nároky na spoluúčast rozpočtu města.

 4.  Nájemce, který se v daném bytovém domě nechová dle  § 689 OZ, bude písemně upozorněn na toto cho-
vání. Pokud se toto chování nezlepší, přistoupí pronajímatel k soudní výpovědi. Takový nájemník bude 
vystěhován bez náhrady (pokud nestanoví jinak soud).

 5.  Drobné opravy dle § 687 odst. 2 OZ, nestanoví-li nájemní smlouva jinak, budou důsledně hrazeny nájem-
níky.

 6.  Pokud dojde k poškození vnitřního zařízení nájemního bytu dle § 420 a násl. OZ, bude důsledně vymá-
háno plnění na nájemci.

 7.  Správa budov, s. r. o., bude striktně postupovat podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. u požadavků na drob-
né opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu. (viz § 5 citovaného nařízení ve smyslu § 687 
odst. 2 OZ a viz § 6 citovaného nařízení vlády)

 8.  Pronajímatel může uzavřít Dohodu o finanční účasti nájemce bytu na větších opravách a výměnách před-
mětů vnitřního vybavení.

 9.  Pokud nájemce bytu neplatí řádně nájemné, nechová se řádně dle § 689 OZ a pronajímatel přistoupí 
k ukončení nájemního vztahu (a v případě ukončení smlouvy o nájemním vztahu na dobu neurčitou sou-
dem bez povinnosti náhrady), nebude nadále možné dané osobě poskytnout v budoucnu jiný byt ve vlast-
nictví města.

 10.  Uzavření nájemního vztahu na nájemní byt ve vlastnictví města s nájemcem je podmíněno nulovými dlu-
hy vůči městu Náchodu.

 11.  Opravy volných bytů z běžného výskytu, dále určených k prodeji obálkovou metodou, budou financová-
ny dle platného usnesení RM.

 12.  Zdroje nájemného, inkasovaného z bytů určených k prodeji, které zatím zůstávají ve vlastnictví města, 
budou využity mj. i pro krytí nákladů spojených s opravou nájemních bytů zůstávajících ve vlastnictví 
města.

 13.  Tato pravidla jsou závazná a žádný subjekt mimo radu a zastupitelstvo města nemá právo zasahovat do 
jejich plnění.

Pravidla 
pro hospodaření s byty, 

které zůstávají ve vlastnictví města.
(v souladu s nařízením vlády č. 258/1995 Sb.)

  Ing. Pavla Maršíková Ing. Oldřich Čtvrtečka
     místostarostka starosta

   Schváleno RM dne 13. 5. 2008 pod číslem usnesení č. 48/1126/08
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Dne 3. května v odpoledních hodinách hasiči z Jizbice oslavili 
120 let své existence. Starosta sboru Petr Břenda zahájil výroč-
ní schůzi hymnou ČR a následně přivítal všechny členy a hosty. 
Při této významné příležitosti předal všem ocenění sboru a po-
děkoval jim za jejich podporu a práci, kterou vykonávají pro 
hasiče a obec. Při příležitosti výročí založení sboru byla vydá-
na publikace „Dějiny obce Jizbice“, kterou pokřtil kmotr Bc. Lu-
bomír Franc. Tato publikace všem občanům umožňuje nahléd-
nout do dřívějších let. Čtenář si může udělat obrázek o tom, jak 
se žilo na vesnici dříve a jak nyní. Tímto bychom chtěli podě-
kovat všem sponzorům za jejich finanční podporu, bez které by 
publikace nikdy nevyšla. Mezi sponzory patří: Prádelny a Čis-
tírny Náchod, a. s., Stavební firma Rudolf Polák, Obec Jestřebí, 
SDH Česká Čermná, Nadace na podporu hasičského hnutí ČR a Ji-
ří Urban z Dobrošova.

Foto ze křtu knihy, fotograf: Marek Dvorský

Hasiči Jizbice oslavili 120 let

I. kolo Velký Třebešov   17. 5. 2008  v 10 hodin
II. kolo Velká Jesenice 24. 5. 2008  v 10 hodin
III. kolo Blažkov 14. 6. 2008  v 10 hodin
IV. kolo Jestřebí 21. 6. 2008  ve 13 hodin
V. kolo Vysokov 30. 8. 2008  ve 13 hodin
VI. kolo Nový Hrádek 6. 9. 2008  ve 13 hodin
VII. kolo Červený Kostelec 13. 9. 2008  v 11 hodin
VIII. kolo Kramolna 20. 9. 2008  ve 13 hodin

Požární sport – Náchodská hasičská primátor liga
V květnu opět začala hasičská liga na Náchodsku. Již 17. květ-

na se sešly hasičské sbory na první soutěži v lize, aby si změři-
ly své síly. Očekávaný favorit Velký Třebešov bohužel nestanul 
na prvním místě, ač byl na domácí půdě. Velkým překvapením 
však bylo družstvo ze Sněžného, které si vedlo velice dobře. Z na-
šeho města reprezentovala družstva z Jizbice a Lipí. Pro zajíma-
vost bych zde rád zmínil, že obě družstva města Náchoda patří 
ke sborům, které letos oslavily 120 let své existence.

Hasiči na Lipí oslavili 120 let 
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Obecně prospěšná společnost Branka již čtvrtým rokem reali-
zuje projekt Cyklobusy Kladským pomezím za podpory Králové-
hradeckého kraje a měst vyskytujících se na trase cyklobusu. 

Každý víkend a o svátcích vás od 17. 5. do 28. 9. 2008 s vaším 
jízdním kolem, nebo dáte-li přednost pěší turistice, s batohem 
a pohorkami cyklobus dopraví do překrásných míst regionu 
Kladské pomezí – do srdce Adršpašsko–teplických skal, Stolo-
vých hor k našim polským sousedům nebo na Pomezní boudy 
v Krkonoších. Vystoupit či nastoupit lze kdekoli na trase. Mož-
ností k výletům se nabízí nepřeberné množství. Cyklobusu mů-
žete využít i k návratu zpět domů.

V letošním roce je připraveno několik novinek. 
Na Broumovsku je rozšířena nabídka o spoj přes příhraniční 

oblast a rekreační centrum Karlów na polském území do oblas-
ti Broumovska. Krásný zážitkem je výšlap na Hejšovinu (Szeli-
niec Wielki, 919 m n. m. ) odkud je  neopakovatelný výhled na 
broumovskou kotlinu. 

Druhá novinka se týká provozu linky z oblasti Hradce Králo-
vé přes Jaroměř, Českou Skalici, Náchod, Hronov, Polici n. Me-
tují, Teplice, Adršpach, Trutnov až na Pomezní Boudy v Krko-
noších. Po této trase bude cyklobus jezdit nejen o víkendech 
a svátcích, ale v době od 7. 7. do 8. 8. 2008 každý den.

Díky návaznosti na dopravní spoje firmy Orlobus pak mo-
hou zájemci zamířit nejen po Kladském pomezí ale i do Orlic-
kých hor.

Nechte své auto doma 
a pojeďte na výlet do Kladského pomezí

Cestujícím budou v cyklobusech k dispozici propagační a in-
formační materiály.

Doporučujeme použít cykloturistickou mapu „Kladským pome-
zím na kole i pěšky“ nebo Orientační mapu cyklotras KČT k do-
stání v informačních centrech.

Více informací včetně jízdních řádů na www.kladskepomezi.
cz.         Marcela Štěpánková, Branka, o. p. s. 

Občanské sdružení CANISTERAPIE vzniklo v dubnu letošní-
ho roku. Jak už sám název napovídá, budeme se věnovat hlav-
ně canisterapii a věcí kolem ní. Naše občanské sdružení je sice 
nové, ale většina z nás není v canisterapii nováčky. Byli jsme 
dříve členy Canisterapeutického svazu, který má sídlo v Polič-
ce, ale protože jsme si některé věci chtěli dělat po svém, zalo-
žili jsme si nové občanské sdružení. Hlavní myšlenka zůstala 
ale stejná a to na canisterapii nevydělávat. Spolupracujeme se 
zkušenými kynology a nebráníme se ani další spolupráci s ji-
nými canisterapeutickými organizacemi. 
Máme mezi sebou jak odborníky na vý-
chovu a výcvik psů, tak zkušené caniste-
rapeuty, kteří rádi poradí. 

Teď ve zkratce, co je to canisterapie: 
Doslovný překlad zní canis = pes a te-
rapie = léčba tedy canisterapie = léčba 
psem, léčba pomocí psa a to jak stavu psy-
chického, tak tělesného. Canisterapeutic-
ké týmy se nasazují tam, kde jsou: vroze-
né vady tělesné, vrozené vady smyslové, 
poškození nemocí (ochrnutí, křeče, defor-
mace), poruchy vnímání, poruchy vyjad-
řovacích schopností verbálních i never-
bálních, poúrazové stavy, degenerativní 
onemocnění ve stáří (Parkinsonova nemoc, Alzheimeirova ne-
moc, senilní demence), poruchy socializace a asociální jedinci.

Pes je využíván jako společník pro podporu psychiky, moti-
vace tělesné aktivity. Pro přenos energie a tepla pro uvolňování 
křečí a spasmů, pro činnosti vnitřních orgánů. Jemná a hrubá 
motorika pro rozvíjení hmatových vjemů a nenásilné pohybo-
vé činnosti i zlepšování psychické i tělesné zdatnosti. Mnozí kli-
enti jsou ochotni podrobit se lékařským zákrokům a rehabili-
tačním procesům, které dříve odmítali. Velice často se snižuje 

užívání sedativ a antidepresiv. Upravuje se krevní tlak a snižu-
je hladina krevního tuku. Pes má značně pozitivní vliv na člově-
ka. Tam kde je ke psu odpor, nesmí se klient nutit přibližovat ke 
psu, ale zároveň není správné pro několik nesouhlasných klientů 
zakázat v zařízení canisterapii. Obdobné je to s obavami ze psa. 
Obě skupiny se časem začínají přibližovat ke skupině, kde canis-
terapie probíhá. Není výjimkou, že právě z těchto klientů se ně-
kteří stávají velcí milovníci psů. Psychicky se posílí, že překona-
li sama sebe.

Máte-li zájem pomáhat i ostatním, máte-li čas na pravidelné 
návštěvy a máte vhodného pejska (kterého si dopředu otestu-
jeme), můžete k nám přihlásit. Ještě jedna důležitá informace 

– za canisterapii nebereme žádné pení-
ze tj. nečekejte výdělečný kšeft, ale spí-
še koníčka, který vás bude stát čas a ně-
kdy i peníze. Ze své zkušenosti můžu říct, 
že canisterapie je úžasný koníček, který 
vás pohltí a kterému se musíte věnovat 
naplno. Canisterapie většinou nezabírá 
hned, ale je to metoda dlouhodobá a ne-
smíte čekat zázraky. Musí vám stačit jako 
odměna úsměv a radost, kterou vy a váš 
pes budete rozdávat tam, kde osud k li-
dem nebyl příznivý. Je to to jediné, co od 
svých klientů dostáváme a je to to nej-
krásnější, co nám mohou dát!

Kam vlastně s našimi pejsky chodíme? 
Mimo různých dětských dnů a akcí pro děti pravidelně navštěvu-
jeme školky a školy v Náchodě i okolí, stacionář CESTA v Náchodě 
a to obě dvě stanoviště, děti v Základní škole ve Žďárkách, Ústav 
sociální péče a Domov důchodců v České Skalici, Speciální školu 
v Červeném Kostelci, Středisko sociálních služeb Oáza v Novém 
Městě nad Metují.

Mimo Náchoda máme své týmy ještě ve Dvoře Králové nad La-
bem, Lanškrouně, Pardubicích, Vysokém Mýtě, Praze, České Tře-
bové, …     Jitka Erlebachová, CANISTERAPIE, o. s.

C A N I S T E R A P I E
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Plavecký oddíl Delfín Náchod uspořádal na přelomu měsíce 
dubna a května plaveckou soutěž Modrá stuha města Náchoda, 
která patří k nejstarším sportovním akcí v našem okrese. Tato 
soutěž je dělena do dvou částí. Tou první, mladší, byl závod pro 
zdravotně postiženou mládež ze stacionářů a ústavů sociální 
péče, která se konala 19. dubna. Hlavní soutěž pro plavecké od-
díly se konala v sobotu 3. května. Obě části soutěže zahájila po-
slankyně parlamentu ČR Mgr. Zdeňka Horníková. Její nadační 
fond soutěž dlouhodobě sponzorsky podporuje a letos přispěl 
hodnotným věcným darem stacionáři Trutnov. Generálním part-
nerem celé soutěže je již 11 let Společnost Duha, Nadace pro děti 
postižené mozkovou obrnou Trutnov, která i letos prostřednic-
tvím svého prezidenta, pana Zdenka Poula následně podpořila 
věcným darem stacionář NONA Nové Město n. Metují. 

V letošním jubilejním 20. ročníku Modré stuhy, který se ko-
nal první květnovou sobotu, startovalo 151 závodníků z 19 od-
dílů, z toho dva oddíly z nedalekého Polska. Soutěžilo se v šesti 
disciplínách a kategoriích dospělých a žactva. Poprvé v historii 
soutěže byla v náchodském bazénu použita k měření časů elek-
tronická časomíra Omega, která přilákala kvalitní konkurenci. 
Byly to především plavkyně trutnovské Lokomotivy, které půso-
bí v reprezentačních výběrech ČR a nedávno obhájily prvoligo-
vý bronz. Mezi jejich největší soupeřky patřily hradecká Hana 
Paloušková a Kamila Wlostowská z Jelenie Góry.  

Modrá stuha se specializuje na prsařské tratě, hlavní soutě-
ží je tak prsařský dvojboj v součtu disciplín 50 m a 200 m prsa. 
Letošní vítězkou se v kategorii žen stala právě Paloušková před 
Řehůřkovou a Elhenickou (obě z Trutnova). U mužů bylo pořa-
dí Roman Lang (SC Pardubice), Petr Mužíček (Bižuterie Jablonec) 
a David Jehlička (SC Pardubice). Jen těsně za stupni vítězů zao-

Jubilejní 20. ročník 
Modré stuhy města Náchoda

stal teprve dorostenec Josef Hakl, který skončil 4., když vyhrál 
trať 200 m prsa v novém osobním rekordu 2:29,72.

V žactvu dominoval 14letý Martin Cöger z pořádajícího od-
dílu. Přiváží nejen vítězství ve dvojboji za dvě první místa, 
ale i další dvě zlaté na tratích 200 polohově a 100 znak. Jeho 
čas 2:40,97 na 200 prsa je v tomto roce druhým v ČR 14letých. 
Ke zlatým přidal navíc i stříbro na 100 motýl. Stejně starý Da-
niel Halaška obsadil dvě druhá místa na 200 polohově a 100 VZ 
a 3. místo na 200 prsa. V kategorii žákyň zvítězila ve dvojboji 
Alžběta Kührová z Prostějova. Součástí soutěže je i soutěž  zú-
častněných oddílů o Pohár starosty města, který letos získala 
Lokomotiva Trutnov před PK Hradec Králové a Pardubicemi. TJ 
Delfín Náchod skončil čtvrtý.

V soutěži pro stacionáře, která se konala v dubnovém termí-
nu, se soutěžilo celkem ve třech disciplínách na tratích 50 met-
rů – volný způsob, znak a na závěr prsa. Hlavním závodem byl 
Dvojboj o modrou stuhu, vypsaný společně pro disciplíny znak 
a VZ, kde rozhodoval součet bodů za jednotlivá umístění na obou 
tratích. Nejúspěšnějším účastníkem v dvojboji mužů se stal klub 
Vánek Nové Město, jehož dva závodníci obsadili 2. a 3. pozici na 
stupních vítězů – Jiří Balcar stříbro a Martin Bílek bronz. Celko-
vé vítězství si ovšem zaslouženě odváží vítěz obou jmenovaných 
disciplín – Radko Pavel ze stacionáře Trutnov (ročník 1973).

V dvojboji žen a žaček po vítězství na 50 VZ i na 50 znak slavi-
la celkové prvenství Kamila Gilarová z ÚSP Hajnice. Druhou nej-
lepší závodnicí byla Lucie Tlachačová z trutnovského stacioná-
ře, která byla druhá na 50 Z a 4. na 50 VZ. Třetí v pořadí skončila 
15letá žákyně Tereza Prchalová z klubu Vánek Nové Město.

Kromě hlavního partnera  letos soutěž podpořily i další fir-
my a nadace. Nadační fond Zdeňky Horníkové se svými partne-
ry Saargummi a Harpen, Kulturní a sportovní nadace města Ná-
choda, Amulet Náchod, pivovar Primátor Náchod, Veba Broumov, 
pivovar Opat Olivětín, VAK Náchod a Sněžka Náchod. 

Roman Hakl

Po dvou letech se bude v hale SK Ru-
bena Náchod hrát opět liga. Zasloužilo se 
o to družstvo kadetek, které si v rozhodu-
jících utkáních výborným výkonem zajis-
tilo pro příští ročník účast v této druhé 
nejvyšší soutěži v republice.

Trenérkou kadetek je Jana Osobová, asi-
stentkou Renata Šmejkalová.

Kadetky  SK Rubena Náchod postoupily do 1. ligy
v dubnu oslavila 80. narozeniny v kruhu 
svých bývalých svěřenkyň, bývalých spo-
luhráček a spolupracovníků z ČSTV. Býva-
lá hráčka volejbalového týmu II. ligy Ru-
bena Náchod. Od roku 1953 do roku 1983 
trenérka mládeže s druhou trenérskou 
třídou. Rozhodčí 3. třídy, 10 let členka STK 
Ústředního Českého  volejbalového svazu. 
V Okresním volejbalovém svazu pracova-
la od roku 1955 do 1985. Do roku 2001 
aktivní funkcionářka  a hospodářka Spor-
tovního klubu SK Rubena Náchod.

Děkujeme a přejeme hodně zdraví do 
příštích let.

Za všechny sportovce  –  předsedkyně 
Okresního sdružení ČSTV  Hana Kopecká

Paní  Zdena  Kejzlarová 

Den vítězství, 8. květen, jsme oslavi-
li účastí na setkání Podkrkonošské župy 
Jiráskovy, které se uskutečnilo ve Vlko-
vě. Položením kytice k pomníku padlých 
v obou světových válkách jsme uctili  pa-
mátku hrdinů, kteří obětovali život pro 
svobodu národa. Na náchodském hřbito-
vě jsme vzpomněli na našeho sokolské-
ho dorostence Václava Čejpa, který padl 
9. května 1945 v bitvě u Bělovse. Ná-
rod nesmí na své hrdiny nikdy zapome-
nout. Proto se v tento den již po mnoho 
let scházíme a vzpomínáme na všechny, 
díky jimž se můžeme radovat z krásných 
májových dnů.

Sportovní činnost pokračovala v neděli 
18. května, kdy se v atletickém areálu zá-
kladní školy v Náchodě-Plhově uskutečnil 
přebor všech složek Podkrkonošské župy 
v lehké atletice.

V týdnu od 18. května jsme pořáda-
li „Den otevřených dveří“ pro náchod-
skou veřejnost. Domníváme se, že cvičení 
a sporty jsou důležitou částí lidského ži-
vota, přispívají ku zdraví tělesnému i du-
ševnímu. Není to nic nového, Sokol se o to 
snaží již 146 let.           V. Zelená
Zájezd do Liberce

Autobusový zájezd pro necvičící do 
Liberce na „Slet pod Ještědem“ se koná 
22. června 2008. Přihlášky přijímá žup-
ní kancelář – tel. 491 423 380 nebo tel. 
491 426 663.

    

TJ SOKOL Náchod
          Z naší činnosti
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v červnu 2008 v Regionálním muzeu
Přehled kulturních akcí

  AMAG: Setkání 60
Do 7. 6. 2008 si mohou návštěvníci v budově stálé expozice na 
Masarykově nám., čp. 18 prohlédnout výstavu členů Ateliéru 
malířů a grafiků (AMAG) s názvem Setkání. Druhá část této vý-
stavy umístěná ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy 
ulice) bude prodloužena do 14. 6. 2008. Ve výstavní síni bude ote-
vřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 
8–12 hod. a v budově stálé expozice na Masarykově náměstí den-
ně kromě pondělí 9–12; 13–17 hod.

  Egon Hostovský 100 let
Od 10. 6. 2008 do 17. 7. 2008 mohou návštěvníci v přednáškovém 
salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově 
nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu věnovanou stému vý-
ročí narození spisovatele Egona Hostovského. Otevřeno je den-
ně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.

  Šaj Ginottová: Na počátku…
Ve dnech 24. 6. až 17. 7. 2008 si mohou návštěvníci ve výstavní 
síni Regionálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy uli-
ce) prohlédnout výstavu fotografií izraelské přírody a krajiny fo-
tografky Šaj Ginottové: Na počátku… Práce této umělkyně byly 
prezentovány v řadě míst Evropy a Ameriky. Vernisáž se usku-
teční v sobotu 21. 6. ve 13 hodin. Otevřeno je denně mimo nedě-
le a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod. 

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

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, z let 1935–1938 s prohlídkou roz-
sáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky 
v miniatuře (autor L. Šušlík). V červnu je otevřeno denně mimo 
pondělí 10–12, 13.30–18.00 hod. Návštěvu pevnosti lze objednat 
na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248, na adrese: Regionální mu-
zeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky mu-
zeumna.ekonom@seznam.cz.

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Jo-
sefově a správa Státního zámku Náchod si Vás dovolují pozvat 
na tyto kulturní akce:

 1. 6. – 31. 7.  VÝSTAVA MALEB HISTORICKÝCH VOZIDEL
Prodejní výstava sbírky maleb p. Bořivoje Zábřezského
Velký sál na I. nádvoří, každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Státní zámek Náchod

…mimořádný koncert 48členného pěveckého sboru z Jihoaf-
rické republiky KINGSWAY CHOIR UNIVERZITY V JOHANNESBUR-
GU a ruského Akademického studentského smíšeného sboru 
z Jekaterinburgu.

Koncert se koná v pátek 4. července od 16.30 hodin v maloska-
lickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici. 

Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 16. června 2008 
v Regionálním rozvojovém informačním centru, Husovo náměstí 
51, Česká Skalice (v sousedství staré radnice) tel./fax: 491 453 870, 
e-mail: info.cz@seznam.cz.

Nenechte si ujít

 Jak na školní řády – 4. červen 2008, 9–15 hodin, Náchod-Ha-
mra, Pražská 1759, lektor: Mgr. Michaela Veselá

 Na pomoc učitelům dějepisu. Jak učit nejnovější dějiny
4. červen 2008, 12–15 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lek-
tor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

 Abeceda strečinku – 9. červen 2008, 10–13 hodin, DDM Déč-
ko Náchod, Zámecká 243, lektor: Eva Otavová

 Zdravotní zotavovací akce – 12., 13., 19., 20. červen 2008, 
9–19 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektoři: pracovníci OS 
ČČK Hradec Králové, cena: 1400 Kč

 Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí
13. červen 2008, 10–18 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lek-
tor: pracovník OS ČČK Náchod, cena: 500 Kč
Více informací a přihlášky na: www.cvkhk.cz, telefonicky na čís-
lech: 491 422 416, 722 569 515 nebo na emailové adrese: stepano-
va@cvkhk.cz.

Vzdělávací programy Školského 
zařízení pro DVPP KHK, Náchod
červen 2008

Statky Bartoň Nové Město nad Metují, s. r. o.
Správa zámku, Husovo náměstí 1201
549 01 Nové Město nad Metují
Tel: 491 470 159, Fax: 491 470 418
zamekkultura@statkybarton.cz

  Letní koncert H-KVINTETU
Pan Josef Bartoň-Dobenín s chotí a Správa zámku Nové Město 
nad Metují Vás srdečně zvou na letní koncert, který se bude ko-
nat v sobotu 21. června 2008 v 18 hodin na nádvoří novoměst-
ského zámku. V tento červnový podvečer vystoupí populár-
ní soubor H-KVINTET z Trutnova, v jehož podání zazní známé 
a slavné swingové a jazzové evergreeny. Vstupné je 70 Kč. Srdeč-
ně zveme všechny milovníky věčně zelených melodií.

  Výstava keramiky
Pan Josef Bartoň-Dobenín s chotí a Správa zámku Nové Město n. 
M. Vás srdečně zvou na výstavu užité keramiky paní Věry Ne-
všímalové. Výstava keramických prací se bude konat od 31. 5. do 
29. 6. 2008 ve Výstavní síni Vojtěcha Sedláčka za zámeckou po-
kladnou. Otevřeno denně, kromě pondělí, od 9 do 16 hodin.

  Výstava grafik
Pan Josef Bartoň-Dobenín s chotí a Správa zámku Nové Město 
n. M. Vás srdečně zvou na výstavu grafik novoměstských výt-
varníků pánů Josefa Gryma a Karla Vlčka. Retrospektivní výsta-
va bude od 2. 6. do 30. 6. 2008 v Galerii Pod Žebrovkou na nov. 
zámku. Otevřeno denně, kromě pondělí, od 9 do 16 hodin.

Zámek Nové Město nad Metují

Pondělí 2. 6. 2008 19.00 hod. 
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka NÁCHOD
ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU
Chamber Choir 
and Orchestra California State Unicersity Fullerton

Je vynikajícím souborem z USA, v jehož provedení zazní du-
chovní i světská hudba minulosti i současnosti. Počet účinkují-
cích 60 (z toho 30 zpěváků a 30 hudebníků)
Dirigent: Kimo Furumoto; Sbormistr: Robert M. Istad
Program: A. Dvořák – Slovanský tanec č. 1; Arvo Part – Berlínská 
mše; Kenneth Walicki – Bardo tanec (Světová premiéra)
Joseph Haydn – Stvoření (výběr scén)

Program 38. ročníku festivalu
CAMERATA NOVA NÁCHOD 2008
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Stomatologická pohotovost – červen
 31. 5.  a 1. 6. MUDr. Milan Hýbl Hálkova 367
   Náchod tel.: 491 428 636
 7.  a 8. 6. MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 424 921
 14.  a 15. 6. MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548 
   (MUDr. Jan Šnajdr) tel.: 491 482 850
   Velké Poříčí 
 21.  a 22. 6. MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548
   Velké Poříčí tel.: 491 482 850
 28.  a 29. 6. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 423 748

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

Stomatologická pohotovost

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

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 Kód 0208 – Vodácký tábor „Překvapení“ 
28. 6. – 5. 7. 2008 – 8 dní; pro děti 10–18 let 
Jméno řeky je letos „Překvapení do poslední 
chvíle“. Výběr vhodné řeky ke sjezdu až v sa-
mém závěru června podle stavu vody, táboření 
pod stany, hry vodní i na suchu, návštěva pa-
mátek, vodácký křest, vaření na ohni – skvě-
lá bašta kuchaře Karla, dobrá parta kamarádů 
– dětí i vedoucích. Naučíme jezdit na kanoi či raf-
tu každého, jedinou podmínkou je umět plavat.
Vedoucí: Ing. Ludmila Pohanková, Helena Mar-
tínková, Roman Hanuš 
Cena: 2400 (člen Déčka 2300) Kč

 Kód 0308 – Hurá na prázdniny – Déčko
30. 6. – 5. 7. – 6 dní; pro děti 6–9 let
příměstský tábor pro holky a kluky, kteří se 
o prázdninách nechtějí nudit, program v pra-
covní dny od 7.30–16.30 hod., spousta soutěží, 
her a hrátek, základy turistických dovedností, 
cesty za poznáním, hrátky s barvami, ubrous-
ky, dřevem, sklem a jinými materiály, páteční 
táborák a noční hra, přespání v Déčku 
Vedoucí: PhDr. J. Nývltová, A. Matysková, J. Ko-
hnheiser. Cena: 860 (člen Déčka 810) Kč

 Kód 0408
Cykloturistický tábor – Kostelec n. Orlicí   
5.–14. 7. – 10 dní; pro děti 9–16 let
Vydáme se poznávat na kolech krajinu a zají-
mavosti kolem řeky Orlice, zajedeme i do Orlic-
kých hor. Budeme hrát hry a soutěžit. Naučíte 
se nalézt správnou cestu, poskytnout základ-
ní první pomoc nebo opravit kolo. Ubytování 
je v hezkém prostředí budovy DDM Kostelec 
nad Orlicí, uprostřed rozlehlého parku. Děti 
budou rozděleny do skupin podle výkonnos-
ti a věku. Tábor je určen i pro začínající cyk-
listy. Více informací pro děti i rodiče:  www.
ventilek.org, příp. 608 507 508; Vedoucí: Mar-
tin Adámek a zkušení vedoucí cyklistického 
oddílu. Cena: 2250 (člen Déčka 2150) Kč

 Kód 0708 – Hejbni kostrou 2 – Chata Perla 
v Orlickém Záhoří
12.–19. 7. – 8 dní; pro dívky 7–15 let
báječný tábor se zaměřením na různé pohy-
bové aktivity, můžete se těšit na moderní ta-
nec, taneční a sportovní aerobic – dance aero-
bik, kick box aerobik, posilování, břišní tance, 

nebudou chybět ani výtvarné techniky, noč-
ní hra, dobrodružný výlet, spousta zábavných 
her a soutěží, koupání v bazénu, možnost vy-
užití tenisových kurtů a minigolfu, ubytování 
v horské chatě
Vedoucí: Edita Pošepná a cvičitelky
Cena: 2500 (člen Déčka 2400) Kč 

 Kód 0808 – „Archa Noemova“ – Chata Blesk, 
Pomezní Boudy – Krkonoše; 
12.–19. 7. – 8 dní; Tábor pro rodiče s dětmi
letos budeme společně „budovat“ velkou loď 
– Archu a s její pomocí zachraňovat všechno 
živé před velikou potopou. Čeká na nás spousta 
dobrodružství při plavbě, výstupech na horu 
Ararat, hry, sportovní aktivity, spousta legra-
ce. Při hrách se budeme mimo jiné učit ang-
ličtinu formou hry. Pobyt zlepšuje komunikaci 
v rodině, ubytování v horské chatě, strava 5x 
denně, pitný režim 
Vedoucí: Mgr. A. Strapková, A. Matysková
Cena: 3100 Kč dospělý nebo dítě nad 15 let, 2600 Kč 
dítě do 15 let

 Kód 0908 – Duhová letní škola I. 
–„Poznej sám sebe!“ – Sebuč u Chvalkovic 
18.– 27. 7. – 10 dní; pro mládež 14–20 let
tábor pro mládež, instruktory, začínající ve-
doucí a ostatní kamarády, kteří chtějí projít 
programem plným zážitkových her a „bojo-
vek“, sportovních a netradičních aktivit, kteří 
chtějí poznat, v čem jsou dobří, co jim je vlast-
ní a kde jsou naopak jejich hranice, chtějí po-
znat spousty legrace a dobrodružství, součástí 
programu je i náhled do základů pedagogiky, 
psychologie, bezpečnosti a zdravovědy pod 
vedením kvalifikovaných lektorů a prožitkové 
aktivity – lezení, raftování, spousty denních 
a nočních her, absolventi získají osvědčení
Vedoucí: Bc. Gerd Weinlich s kamarády a od-
bornými lektory. 
Cena: 2090 (člen Duhy 1790) Kč

 Kód 1008 – Tábor pro Správňáky – Vižňov 
21–27. 7. – 7 dní; pro děti 8–14 let
tradiční pobytový tábor pro všechny správ-
né holky a kluky, kteří se o prázdninách chtě-
jí setkat se svými starými kamarády a poznat 
nové, známé i dosud neznámé soutěže, denní 
i noční hry a hrátky, tábornické a sportovní 
aktivity, výtvarné činnosti, celotáborová hra
Ved.: PhDr. J. Nývltová, Š. Štrofová, I. Hrachová
Cena: 1940 (člen Déčka 1840) Kč

 Kód 1208 – Náhrdelník královny Viktorie – 
tábor s výukou angličtiny – chata Blesk, Po-

mezní Boudy; 26. 7. – 2. 8. 2007 – 8 dní
pro mládež 15–20 let
tábor pro mládež dovede účastníky k zájmu 
o angličtinu, při strukturované výuce budou 
účastníci rozděleni do skupin podle pokroči-
losti v porozumění jazyku. Je zajištěn překlad 
pro úplné začátečníky. V bloku konverzace 
a volném programu se vrátíme do viktorián-
ské doby a zahrajeme si spoustu her. Výuku 
angličtiny povedou američtí lektoři – přátelé 
Církve bratrské v Náchodě, kteří také předsta-
ví základní myšlenky křesťanství
Vedoucí: Ing. Ludmila Pohanková   
Cena: 2850 (člen Déčka a sboru CB 2750) Kč

 Kód 1308 – Legenda – „Mafie“ – Studánka 
u Vernéřovic; 27. 7. – 8. 8. – 13 dní  
pro děti 8–16 let
hry, akce, výtvarné a hudební aktivity, bojov-
ky a noční hry v prostředí plném gangsterů 
a mafiánů, kterému šéfuje velký kmotr, uby-
tování ve stanech s podsadou, více se dozvíte 
na www.legenda.wz.cz
Vedoucí: Jan Valenta, Aleš Říha, Dušan Horvát, 
Radek Jůza, Vojtěch Houska
Cena: 2650 (člen Déčka 2550) Kč

 Kód 1608 – Výtvarný tábor – Poselství ob-
sidiánového motýla – Vižňov 
10.–17. 8. 2008 – 8 dní; pro děti 7–15 let
tradiční tábor pro holky i kluky, kteří rádi 
tvoří a zkoušejí netradiční techniky, ale chtě-
jí zažít i nějaké to dobrodružství, najít nové 
kamarády, užít si výlety v přírodě, koupání 
i trochu netradiční rozlučkový večírek, celo-
táborová hra, která nás zavede to tajemných 
oblastí pralesů a hor v Jižní Americe, ubyto-
vání ve zděné základně s vybavením, vhodné 
i pro děti, které jedou na svůj první tábor
Vedoucí: Tereza Išová, DiS., Petr Neumann, 
Káťa Chmelařová, Jana Valterová, Pája a Pája 
Cena: 2490 (člen Déčka 2390) Kč

 Kód 1808 – Dyslektický tábor – „Asterix 
a Obelix“ – Vižňov; 24.– 30. 8. – 7 dní 
pro děti 7–15 let
celotáborová galská hra, galské příběhy, plno 
zážitkových her, soutěží a sportů, výlety, kou-
pání, pouť, disko-karneval, galské slavnosti, 
tábor pro děti se specifickými poruchami uče-
ní (např. dyslexie), součástí je program s od-
borníky z pedagogicko-psychologické po-
radny, reedukační a jógová cvičení, práce 
s přírodním materiálem, estetické okénko. 
Tábor se koná s podporou grantu Královéhra-
deckého kraje. 
Vedoucí: Bc. Gerd Weinlich s kamarády a od-
borníky z pedagogicko-psychologické porad-
ny Náchod. Cena: 1950 (člen Déčka 1850) Kč

 tábory 2008
PROGRAM
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Senior klub
 čtvrtek 5. 6. od 14.00 hod. – Posezení u videa 

– Na cestě po Persey, Mali – řeka v poušti
 čtvrtek 12. 6. od 14.00 hod. – Orlické Hory 

– Deštné a další u videa se Slávkem Hlaváčem 
 čtvrtek 19. 6. od 14.00 hod. – Tahiti – Samoa 

– posezení u  videa
 čtvrtek 26. 6. od 14.00 hod. – Acapulco, Indonésie – Kaliman-

tan – posezení u videa
V červenci a srpnu budou v Klubu prázdniny, bude uzavřeno. Na 
shledanou u dalších akcí a pořadů se s Vámi budeme těšit opět 
v září. Přejeme Vám krásné prožití léta.  Výbor SDČR MO Náchod

  pořádá oblíbený, nenáročný jednodenní výlet:
HARACHOV, JIČÍN a ROVENSKO POD TROSKAMI 
Termín: čtvrtek 19. června 2008. Cena 250 Kč. Cena zahrnuje: 
dopravu autokarem Karosa, průvodce. Cena nezahrnuje: vstup-
né (sklárna a minipivovar 20 Kč – invalidé, děti; 120 Kč dospělý 
a muzeum panenek 50 Kč.
Program: odjezd z Náchoda za Tepna klubem v 7.30 hod., příjezd 
do Harachova kolem 10. hod., prohlídka druhé nejstarší sklárny 
u nás (expozici výrobků, povoz, hutní halu s pecemi, brusírnu, 
zázemí brusírny – turbínu s transmisemi, minipivovar, muze-
um), odjezd do Rovenska pod Troskami, zde návštěva krásné-
ho muzea panenek a medvídků s 1000 exponáty, příjezd do Jičí-
na kolem 15. hod., zde individuální procházka městem, možnost 
občerstvení nebo pozdního oběda, návrat do Náchoda kolem 19. 
hod. Závazné přihlášky a platba vždy každou středu od 13 do 15 
hod. v suterénu budovy Okr. soudu Náchod a nebo paní Máslo-
vá, telefon: 491 465 350, mobil: 775 671 344. 
Výbor přeje účastníkům hezké počasí a šťastný návrat.

  Sdružení zdravotně postižených Náchod srdečně zve své 
členy a příznivce na předprázdninovou besedu v ODASU dne 
26. 6. 2008 od 14.30 hod. Připravíme něco z historie našeho měs-
ta, představíme ředitele domova důchodců v Náchodě pana Vác-
lava  Voltra. Program  bude doplněn dle Vašich přání. Na odpo-
lední občerstvení vybíráme od členů 30 Kč, od nečlenů 40 Kč. Na 
zájezdy i na toto odpoledne je možno se přihlásit každou středu 
13–15 hod. v naší klubovně (suterén budovy Okr. soudu Náchod) 
nebo paní Věra Máslová č. tel.: 491 465 350, 775 671 344. 

Za výbor Olga Frühaufová
  Sdružení zdravotně postižených Náchod srdečně blahopře-

je k životnímu výročí paní Zdeně Semerákové a děkuje za obě-
tavou práci pro naše členy.

Sdružení zdravotně postižených

GALERIE výtvarného umění v Náchodě pořádá
v červnu 2008 v zámecké jízdárně výstavu:

  David Kubina (1976–2007) výběr z díla: obrazy a kresby
Retrospektivní výběr z tvorby mladého umělce z Hejtmán-
kovic u Broumova, jehož předčasně ukončená tvorba se ne-
mohla dostatečně rozvinout, přesto je pozoruhodná a její 
přínos je nadregionální. (přízemí a ochoz jízdárny do 15. 6.)

  Josef Wagner – obrazy, kresby, grafika
Retrospektivní výstava u příležitosti narozenin ing. arch. Jo-
sefa Wagnera, který je mimo jiné i autorem architektonic-
kého návrhu interiéru GVUN.
(přízemí a ochoz jízdárny 28. 6. – 31. 8.)
Vernisáž výstavy se koná v pátek 27. června v 17 hodin.

Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin. 

Předprodej: „Michalovi mazlíčci“
– 22. 6. 2008 ve 14 hodin přijede do Náchoda Michal Nesvadba 
(z kouzelné školky) se svými plyšáky. Pro děti je připravena zhru-
ba hodinová show. Ceny vstupenek 135, 145 Kč
„Bujará Úpice“ – 20.–22. 6. 2008, 
doprovodný program k Festivalu cyklistiky v Úpici
program: kapely Vypsaná fixa, Heebie Jeebies, V. Mišík a ETC. 
Pepa Lábus a SPOL…, taneční skupiny, program pro děti…, ceny 
v předprodeji 150, 240 Kč
Propagační materiály:
– vyšel nový propagační materiál Orlické hory – Klodzko: pev-
nosti, krásy přírody, cyklo, rozhledny 
– jízdní řády cyklobusů CDS a Orlobus, pokrývající oblast Klad-
ského pomezí, Orlických hor a polského příhraničí
Nové zboží: – magnety Náchoda (resp. magnetické fólie) – cena 
27 Kč, vhodná upomínka na Náchod – mapa rozhledny ČR – vy-
dal Geoclub – pohledy Dobrošova, Josefova, Babiččina údolí

Husův sbor Církve československé husitské
Náboženská obec Církve československé husitské v Ná cho dě, 
Raisova 806, 547 01. Farář Zdeněk Kovalčík. Tel. 491 426 223, 
mobil faráře 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bo-
ho služ by – neděle 9 hod. Úřed ní ho di ny: Pondělí a středa 9–12 
a 13–17 hod. Ko lum bá ri um přístupné od 8–17 hod.

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

Pozvánka na Šonovskou misijní slavnost

ICC informuje

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Náchodě-Šono-
vě všechny srdečně zve na Šonovskou misijní slavnost, která se 
bude konat v neděli 22. června v evangelickém kostelíku v Šo-
nově u Nového Města nad Metují. 
Program: v 10.00 bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně, 
ve 12.00 společný oběd, 13.00 vystoupení pěveckého sboru Hron 
a ve 14.00 přednáška hosta P. Hoška ThD., kazatele CB.
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Městská knihovna Náchod 
informuje – červen 2008

Oddělení pro děti 
„O čertovi“ – pondělí 16. 6. 2008 v 15 hodin

Zveme Vás na maňáskovou pohádku pro děti v podání členek čtenářského kroužku 
naší knihovny. Vstupné dobrovolné.

Listování  
Čteme a soutěžíme

V úterý 10. 6. 2008 ve 13 hodin vyvrcholí druhý ročník čtenářské soutěže pro děti 
Čteme a soutěžíme. Všechny soutěžící zveme na slavnostní vyhlášení nejlepších dět-
ských čtenářů, kterému bude předcházet scénické zpracování knížky „Tobiáš Lolness“ 
francouzského spisovatele Timothée de Fombelle. V pořadu vystoupí členové Jihočes-
kého divadla České Budějovice Pavel Oubram a Věra Hollá. Vstupenkou budou soutěž-
ní lístky „razítkovačky“.

Pasování prvňáčků na čtenáře
V červnu opět proběhne slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře.
Rozpis jednotlivých škol zjistíte v knihovně nebo ve školách.

Kde končí svět
Náchodské kolo soutěže Kde končí svět má své vítěze.

Výtvarnou soutěž – koláž „Mapa mého života“ vyhrála Lenka Ullwerová z 8. A ZŠ Pl-
hov. Vítězem literární soutěže se stal Miroslav Balcar ze ZŠ Plhov s příběhem „Sezná-
mila nás slepice“ (téma Moje cesta ke kamarádovi). Na druhém místě je Jan Koranda 
z 8.B ZŠ Police nad Metují s příběhem „Výprava do skal“ (téma Moje nejkrásnější prázd-
ninová cesta). Třetí místo obsadila Michaela Cvejnová z 6. tř. ZŠ Plhov, která napsala 
příběhy na všechna tři témata.

Vítězové soutěží se za odměnu zúčastní vyhodnocení krajského kola v krásném pro-
středí zámku a hippologického muzea ve Slatiňanech. Navštíví také známé stáje s cho-
vem vynikajících koní, starokladrubských vraníků. 

Všem vítězům soutěží blahopřejeme!        (Vo)

Hlavním průvodcem bude pan Manfred Beneš, rodák ze Stroužného a aktivní člen 
KČT. Je připraveno několik možností (tras) vycházky. Definitivní program se dohodne 
na místě podle převažujícího zájmu účastníků. Sraz je v Malé Čermné u bývalého hra-
ničního přechodu v 10 hod. Odtud budou účastníci přepraveni na Stroužný, kde bude 
u „Kalvínky“ oficiální zahájení v 10.30 hod. Zdatnější turisté či cyklisté se mohou při-
pojit přímo ve Stroužném. Návrat z vycházky se předpokládá individuální nebo je mož-
no se nechat přepravit zpět do Malé Čermné. Uvádíme proto i příjezd a odjezd pravidel-
né autobusové dopravy. Sobotní autobusový spoj přijíždí z Hronova do Malé Čermné 
v 9.50 hod. (odjezd z Hronova v 9.25 hod.). Odpoledne odjíždí pravidelná linka z Ma-
lé Čermné do Hronova ve 14.10 a 18.10 hod. (odjezd ze Žďárek ve 14.17 a 18.17 hod.). 
Hlavní náplní vycházky je možnost seznámit se s lokalitami a trasami, které se nám 
otevřely díky tzv. Schengenu, potěšit se z krásné přírody a dozvědět se některé zají-
mavosti z historie. 
Srdečně zveme.
Více informací najdete na stránkách sdružení Pumpa www.pumpa-malacerma.cz.

Dále doporučujeme 
akci Polické univerzity volného času, která se koná v úterý dne 17. června 2008. Jde 
o vycházku na trase Žďárky–Doly–Stroužné s průvodcem panem Václavem Jiráskem, 
Známým a uznávaným znalcem lokální hornické historie a autorem knihy Ve zname-
ní mlátku a želízka. Sraz účastníků je ve Žďárkách v 9.30 hod. Autobus z Hronova při-
jíždí do Žďárek v 9.25 hod. 

POZVÁNKA
Na akci vycházka (vyjížďka) na trase Malá 
Čermná – Pstrążna (Stroužný) – Žďárky, která 
se koná v sobotu dne 7. června 2008.
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