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dlouhých dnů a teplých večerů. Každý
máme jiné představy o tom, jak si dny volna užít. Dovolená v domovině díky reklamě sdělovacích prostředků a cestovních
kanceláří již není „in“. Leckdo si také proto již nedovede představit léto bez pobytu
u moře. Protože máme tu smůlu, že Česko
je kolem dokola obklopeno samou pevninou, volíme stále častěji dlouhé stresující jízdy autem do zaslíbených rekreačních
destinací států slanou vodou omývaných.
Každý si můžeme vybrat kam vyrazit, limitováni jsme dnes jen možnostmi rodinného rozpočtu…
A tak je tu nabídka pro ty, kdo třeba
právě dostavěli nebo se ocitli ve svízelné ﬁnanční situaci z jiných důvodů a na
dražší dovolenou jim už peníze nestačí:
Žijeme v krásném koutu Čech a okolí svého domova jsme ještě určitě všude neprozkoumali. Národní park Stolové hory
v sousedním Polsku nebo lázeňská města Chudobu, Dušníky a Polanici na jejich
úpatí nezná ještě dnes hodně obyvatel
našeho města. Překvapivě se setkávám
i s lidmi, kterým neříkají nic názvy známých vrcholů Broumovských stěn Koruna nebo Božanovský Špičák. Spojit vyjížďku autem nebo na kole s pěší procházkou,
poznáním nových obdivuhodných koutů
a poté zakončenou vykoupáním a posezením v kruhu s přáteli může nakonec
přinést mnohem větší uspokojení než
celodenní vystavování těla pálivým slunečním paprskům v horkém písku. Námětů, kam vyrazit z našeho města za „jiným
dobrodružstvím“, je mnoho. Jen se poptat
na správném místě. V náchodské Íčku na
Kamenici Vám určitě poradí. A ještě pár
informací pro ty, kteří do Náchoda přijeli
na dovolenou a právě se jim do rukou dostalo toto číslo NZ:
Již z dálky vítá návštěvníky náchodský
zámeček vršku kulatého, kde byla v roce 2007 nově otevřena třetí prohlídková
trasa „Zámecké interiéry Kuronských“.
Poblíž zámku je možné v zámecké oboře pozorovat muﬂony a daňky, v zámeckém příkopu pak dva medvědy – Ludvíka a Dášu. Druhou světovou válku dodnes
připomíná část pevnostní linie. Největším
a nejznámějším objektem je bezesporu
dělostřelecká pevnost Dobrošov, kde si
mimo jiné lze prohlédnout unikátní vý-

stavu miniatur, ztvárňujících čs. armádu z období před 2. sv. válkou. Pěchotní
srub Březinka v sobě zase ukrývá originální pevnostní protitankový kanon vzor
36, a ve srubu Kahan III bylo zřízeno muzeum studené války. Pro pěší turisty je
zde např. připravena naučná stezka po
stopách prusko-rakouské války 1866 „Náchod–Vysokov–Václavice 1866“. Ani cyklisté nepřijdou zkrátka. Samotný Náchod
i celý region Kladské pomezí je protkán
sítí cyklostezek. A kdo má po náročném
a vyčerpávajícím dni žízeň, může během
července a sprna navštívit náchodský pivovar a zjistit „Jak se vaří a jak chutná
pivo v Náchodě“.
Již od 17. května 2008 zve občany k návštěvě Jiráskovo koupaliště v Náchodě.
V letech 2006 a 2007 proběhla jeho
rozsáhlá rekonstrukce. Na sezonu 2008
se dále podařilo zrekonstruovat sociální
zařízení pod restaurací, vybudovat dvě
dětská hřiště, dát do provozu další vodní
atrakce. Vstupné zůstalo na úrovni roku
2007. Provozní doba je pondělí až neděle od 9 do 19 hodin. V případě nepříznivého počasí (chladno a deštivo) je koupaliště mimo provoz. Kvalita vody je velmi
dobrá. Dokonalá čistota celého areálu je
samozřejmostí. Mimo vodních radovánek
– čtyřdráhové rychlostní skluzavky, vodních chrličů, masážních trysek, nafukovacích atrakcí – je možné si zahrát plážový
volejbal, ruský kuželník, dát si velmi dobrou zmrzlinu a navštívit restauraci s výbornou kuchyní.
Od 11. srpna 2008 zahájí sezonu 2008/
2009 i Zimní stadion v Náchodě. Veřejné
bruslení bude v sobotu 23. 8. od 14 do 16
a od 17 do 19 hodin, v neděli 24. 8. od 14
do 16 hodin a v neděli 31. 8. od 14 do 16
hodin.
K návštěvě obou zařízení Vás zvou zaměstnanci Sportovních zařízení města
Náchoda, příspěvkové organizace. Více
informací na www.sportnachod.cz. Telefon na Jiráskovo koupaliště 491 426 355
a na zimní stadion 491 426 021.
Ing. Jaroslav Rohulán, místostarosta
Markéta Machová, IC Náchod
Ing. Jaroslava Justová,
Sportovní zařízení města Náchoda
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Zprávy
z radnice
Rada města 27. 5.
Jednání rady města
se zúčastnilo devět radních.
Číselný popis u každé zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy mateřských škol 9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací:
MŠ Náchod, Komenského 301,
ředitelka Bc. Alena Dušánková
– 113 dětí ve čtyřech třídách standardních, jedna logopedická
– zateplení budovy, nová fasáda, zrekonstruována parketová podlaha ve dvou
třídách, provedena výměna plotu a nové
brány k zahradě
MŠ Náchod, Myslbekova 4,
ředitelka Šárka Rojšlová
– 78 dětí ve třech třídách, v odloučeném
pracovišti U Kočovny 1 třída, 21 dětí
– nově vybavená školní zahrada – pískoviště, herní sestava „loď“, opravené brouzdaliště, velká rekonstrukce školní jídelny
a celé správní budovy
MŠ Náchod, Havlíčkova 1848 (Plhov),
ředitelka Jaroslava Dušková
– 116 dětí v pěti třídách
– provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení ve dvou třídách, ve školní
jídelně nový sporák
Konkurz na místo ředitele
ZŠ Náchod-Plhov
9-0-0
RM jmenovala do funkce ředitele ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186 Mgr. Vladimíra
Honzů s nástupem od 1. 8. 2008. a pověřila odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu zajištěním nezbytných úkonů spojených se změnou ředitele, včetně
podání žádosti o změnu v rejstříku škol
a školských zařízení.
Výroční zpráva za rok 2007
– Technické služby Náchod, s. r. o. 9-0-0
RM schválila
– Zprávu o činnosti společnosti za rok
2007
– Roční účetní závěrku za rok 2007 bez
výhrad
– Návrh společnosti na vypořádání ztráty
– Zprávu dozorčí rady, Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou
osobou (propojené osoby) dle Obchodního zákoníku a Plán činnosti společnosti
na rok 2008.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcných břemen se společností
ČEZ-Distribuce, a. s., Děčín pro vybudování nového vedení nízkého napětí pro čp. 1

v ulici Českoskalické, pro chatu na p. č. 60
v Pekle a pro výstavbu kabelového vedení
nízkého napětí v ul. Čechova.
9-0-0
RM uložila zajišťovat k majetkoprávním úkonům jako podklad pro rozhodování o prodejní ceně znalecké posudky na
cenu zjištěnou podle platného cenového
předpisu.
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zajištění správy a údržby pozemků získaných
při výkupu pozemků v trase budoucí přeložky komunikace II/303 (Náchod–Hronov) mezi Královéhradeckým krajem
a městem Náchod.
9-0-0
RM schválila opravu parkoviště Smiřických (u zámku). Jedná se o použití odstraněného původního živičného krytu
při opravě komunikací na sídlišti Plhov.
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku ﬁrmy
Technické služby Náchod, s. r. o., na prodloužení veřejného osvětlení u Městského střediska sociálních služeb Marie.
9-0-0
Instalace stojanů
na kola v Tyršově ul.
9-0-0
RM souhlasila s instalací stojanu na
kola na chodníku před čp. 59 z Masarykova náměstí na náklady žadatele, kterým je Ministerstvo zemědělství ČR, Zemědělská agentura Náchod.
Masarykovo náměstí
9-0-0
RM souhlasila s návrhem realizačního
týmu s garancí odpovědného odborného
pracovníka ing. arch. Milana Weinera za
architektonický návrh a uložila zahájit
jednání s INS, s. r. o. – projektový a inženýrský atelier, Náchod. Dále rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na přípravu projektových prací (tři stupně).
Sanační omítky a výměna podlahové
krytiny v jídelně
ZŠ TGM v Náchodě
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na akci „Sanační omítky a výměna podlahové krytiny v jídelně ZŠ TGM
v Náchodě“ s panem Martinem Hájkem,
Náchod.
Sv. Jan Nepomucký
9-0-0
RM souhlasila s podáním žádosti na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
na Ministerstvo kultury ČR a zároveň prohlašuje, že v rozpočtu města jsou zajištěny vlastní prostředky ve výši min. 10 %
dle navrhovaného podílu na nákladech
projektu.
Socha je zapsanou památkou a svojí výtvarnou kvalitou zřejmě jednou z nejhodnotnějších barokních plastik na území našeho města a její restaurování je nezbytně
nutné. Celkové předpokládané náklady na
restaurování činí 114 137 Kč.
Úprava bazénové vody v krytém
plaveckém bazénu v Náchodě
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na dodávku UV lampy do systému
úpravy bazénové vody v krytém plavec-

kém bazénu v Náchodě s ﬁrmou Bazenservis, s. r. o., Týniště nad Orlicí.
Úspora energií na objektech města
Náchoda
– výběr koordinátora stavby
8-1-0
RM schválila pořadí nabídek na zajištění výkonu koordinátora stavby „Úspora energií na objektech města Náchoda“ a uzavření smlouvy o dílo s Manifold
Group, s . r. o ., Plzeň.

TELEGRAFICKY:
RM souhlasila s vyhrazeným parkováním pro prodejnu nábytku v ulici Kladské,
před domem čp. 200. Jedná se o dvě parkovací místa pro zákazníky.
9-0-0
RM souhlasila se spoluprací s agenturou International Sports Marketing,
s . r. o . a Czech Tourismem ČR na projektu Trofeo Niké Bohemia 2008. Projekt je
zaměřen na podporu turistického ruchu,
jedná se o spanilou jízdu historických vozidel. Více informací na str. 13.
8-1-0
RM souhlasila se snížením úhrady poplatku za žáky (děti) obci Česká Čermná
z důvodu využívání základní a mateřské
školy v obci dětmi s trvalým bydlištěm
v Náchodě.
9-0-0

Rada města 10. 6.
Jednání rady města
se zúčastnilo devět radních.
Prodej Pivovaru Náchod, a. s.
7-0-2
RM doporučila zastupitelstvu města
schválit úplatný převodu akcií společnosti
Pivovar Náchod, a. s., mezi jeho majitelem
– Městem Náchod a společností LIF, a. s.
Rozhodnutí zastupitelstva o prodeji pivovaru bylo známo až po uzávěrce tohoto
čísla. Aktuální informace najdete v denním tisku a na www.mestonachod.cz.
V příštím čísle přineseme podrobné informace, včetně vyjádření starosty a ředitele pivovaru.
Výroční zprávy v oblasti školství 9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací:
MŠ Náchod, Alšova 952
– ředitelka Vladislava Domáňová
– 60 dětí ve třech třídách s názvy Bílá, Růžová a Oranžová
– heterogenní třídy, školní vzdělávací
program Hledáme krásnou duhu za každým mráčkem
MŠ Náchod, Březinova 669
– ředitelka Iveta Lukešová
– 50 dětí ve dvou třídách
– školní vzdělávací program Školka je náš
kamarád, budeme si spolu hrát
– pro předškoláky s odkladem školní docházky je určen kroužek Předškoláček,
pro všechny děti kroužky: Šikovné ruce,
Buď ﬁt! a Flétnička
MŠ Náchod, Vančurova 1345
– ředitelka Lenka Jiráková
– 70 dětí ve třech třídách s názvy Sluníčko – nejmenší děti, heterogenní třída
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Hvězdičky a Měsíci – předškoláci
– školní vzdělávací program Svět kolem
nás – svět ve mně
MŠ Náchod, Vítkova 304 (Běloves)
– ředitelka Blanka Posnarová
– 67 dětí je ve třech třídách v ulici Vítkově, 23 dětí dochází do odloučeného pracoviště U Písníku
– školní vzdělávací program Poznáváme
svět kolem nás
Rozdělení ﬁnanční rezervy
sportovním klubům
9-0-0
RM schválila rozdělení ﬁnanční rezervy ve výši 500 000 Kč sportovním klubům
v roce 2008 dle návrhu tělovýchovné komise a doporučila ji zastupitelstvu města schválit:
TJ Kraso Náchod
50 000 Kč
TJ Sokol Staré Město
100 000 Kč
SK Rubena Náchod
50 000 Kč
SK Goll Běloves
30 000 Kč
Bruslařský klub Náchod
30 000 Kč
Tenisový klub
120 000 Kč
Klub českých turistů
25 000 Kč
SK Plhov
25 000 Kč
rezerva
70 000 Kč
celkem:
500 000 Kč
Rozdělení ﬁnanční dotace z rozpočtu
města sportovním klubům
9-0-0
RM schválila rozdělení ﬁnanční částky z rozpočtu města na rok 2008 ve výši
2075 tis. Kč sportovním klubům opět dle
návrhu tělovýchovné komise a doporučila
zastupitelstvu města schválit způsob rozdělení ﬁnanční rezervy.
FK Náchod – Deštné (kopaná) 600 000 Kč
HC Náchod (hokej)
600 000 Kč
TJ Náchod (házená)
600 000 Kč
Sportovní kuželkářský klub
95 000 Kč
SK Rubena Náchod
80 000 Kč
FTS Florbal Náchod
50 000 Kč
TJ Delfín Náchod
50 000 Kč
celkem:
2 075 000 Kč
Kritéria k rozdělování dotací
z rozpočtu města sportovním
klubům v roce 2009
9-0-0
RM schválila návrh nových kriterií
k rozdělování ﬁnančních dotací z rozpočtu města sportovním klubům v roce
2009 a doporučila ho zastupitelstvu města schválit.
Nová kritéria:
1. 40 % přidělené částky na správu majetku (energie, vodné, stočné, údržba) a nájem sportovního zařízení
2. 30 % přidělené částky na mládež do 18
let
3. 10 % přidělené částky – náklady na
sportovní soutěže (cestovné, rozhodčí,
dresy apod.)
4. 5 % přidělené částky na rozdělení dle
výše členských příspěvků
5. 15 % přidělené částky – rezerva na nepředvídatelné události, spoluúčast na
pojistných událostech, příspěvek sportovním klubům, které nelze zařadit do
navrhovaného modelu

červenec–srpen 2008
Rekonstrukce veřejného osvětlení
– V. etapa
9-0-0
RM souhlasila se zajištěním ﬁnančních
prostředků na realizaci projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení města Náchoda – V. etapa a zároveň prohlašuje, že
v rozpočtu města jsou zajištěny vlastní
prostředky ve výši min. 70 % dle navrhovaného podílu na nákladech projektu.
V rámci V. etapy bude provedena kompletní rekonstrukce stávajících svítidel veřejného osvětlení na sídlišti Skalka, Běloves, Karlův kopec. Při současném trendu
zvyšování ceny elektrické energie a při
stárnutí technických zařízení veřejného
osvětlení je nejvýhodnější provést nejen
nutnou údržbu stávajících částí, ale zároveň také provádět postupnou výměnu
technicky zastaralých svítidel s velkým
el. příkonem a malou svítivostí za nové,
technicky dokonalejší s menším příkonem
el. energie a větším efektem svítivosti.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě s Evangelickou akademií. Tímto dodatkem se Evangelická akademie zavazuje uhradit do 30. 6. 2008 nájemné za rok 2011 v celkové výši 150 000
Kč. V uvedené hodnotě město uhradí faktury za vybudování WC v 1. patře budovy čp. 335 v Kladské ulici v Náchodě. Viz
bod dále.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na stavební úpravy 2. nadzemního
podlaží budovy v Kladské ulici, kde sídlí
v současné době Evangelická akademie, se
Štefanem Danišem, Nové Město nad Metují. Ve stávající místnosti ředitelny vznikne 3x hygienická buňka, 2x WC pro ženy
a umývárna.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na nebytový prostor v Náchodě,
Kostelecká čp. 1828 s paní Svatavou Mědílkovou s platnosti od 1. 7. 2008. 9-0-0
Nový název ulice
9-0-0
RM souhlasila s navrženým názvem ulice „Belgická" a doporučila zastupitelstvu
města název ulice schválit. Jedná se o nepojmenovanou ulici na Kašparáku.
Měření rychlosti vozidel v Náchodě
– schválení smlouvy
o poskytnutí dat
7-2-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o poskytnutí dat na zpracování projektové dokumentace společnosti STAVTES,
s. r. o., Prostějov.
Rada města v březnu letošního roku
schválila smlouvu se společností CZECHRADAR, s. r. o., na instalaci zařízení, které
při překročení rychlosti projíždějících vozidel pořídí důkaz pro přestupkové řízení.
Pro jeho instalaci je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Z tohoto důvodu
požádala stavebně technická společnost
STAVTES, s. r. o., Prostějov, která je dodavatelem projektové dokumentace pro
stavební řízení, o poskytnutí katastrální

mapy v papírové podobě, digitální technickou mapu města včetně polohopisu
a inženýrských sítí, aby bylo možno instalaci zařízení urychlit. Jedná se o část ulice
Českoskalické v prostoru „Rybárny“.
Výroční zpráva za rok 2007
– Lesy města Náchoda, spol. s r. o. 9-0-0
RM schválila:
– Zprávu o činnosti společnosti za rok
2007
– Roční účetní závěrku za rok 2007 bez
výhrad
– Návrh společnosti na rozdělení disponibilního zisku ve výši 33 285,75 Kč
– Zprávu dozorčí rady
– Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby)
dle Obchodního zákoníku
– Finanční výhled hospodaření a Výhled
a plán činnosti společnosti na rok 2008
Oprava mostu
přes Olešenku v Lipí
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo s Technickými službami Náchod, s.
r. o., na opravu mostu přes Olešenku v Lipí a se společností Lesy města Náchoda,
spol. s r. o., na dodávku a montáž dřevěných částí tohoto mostu.

TELEGRAFICKY:
RM vzala na vědomí rezignaci ing. Františka Meduny na funkci člena zastupitelstva k 31. 5. 2008 a prohlásila novým členem zastupitelstva p. Jindřich Řezníčka.
9-0-0

Město Náchod prodá
obálkovou metodou
Příkopy 1185 – volný byt,
číslo 1185/7, 5+1, výměra 87,30 m2
vyvolávací cena 1 200 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech
24. a 31. 7. 2008 vždy v 9.00 hod.
Borská 617 – volný byt,
číslo 617/9, 1+1, výměra 30,55 m2
vyvolávací cena 500 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech
24. a 31. 7. 2008 vždy v 9.30 hod.
Nabídky v uzavřené obálce označené
v levém horním rohu nápisem:
Výběrové řízení – byt 617/9
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 1185/7
– neotvírat
doručit na MěÚ Náchod,
Odbor správy majetku a ﬁnancování.
Uzávěrka přihlášek 1. 8. 2008
ve 13.00 hod.
Informace na tel. 491 405 233,
491 405 237.
Prodej pouze prvnímu v pořadí – při jeho
odstoupení se řízení ruší a opakuje.
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Kronika
V květnu 2008 se narodili:
Natálie Davidová
Tereza Večeřová
Radomír Štěpánek
Adam Tymoščuk
Karolína Čermáková
Julie Galbová

Klára Brynychová
Jakub Babka
Magdaléna Janatová
Michal Domáň
Rozálie Páslerová

V květnu byli oddáni:
17. 5.
Libor Fiedler, Náchod
Simona Zítková, Náchod

Zahájili jsme oslavy
15. výročí založení Domova Marie
V sobotu 24. května konečně přestalo
pršet a mraky občas udělaly místo sluníčku. Ideální počasí pro zahradní slavnost,
kterou jsme uspořádali u našeho Domova. Náš Domov Marie totiž slaví v letošním roce své 15. narozeniny a touto slavností jsme zahájili oslavy. Díky našemu
novému řediteli panu Mgr. Jaromíru Vejrychovi měla slavnost opravdu velkolepý
průběh. Přišli nás pozdravit představitelé
města pan starosta ing. Oldřich Čtvrtečka
s manželkou, paní místostarostka Maršíková i pan vedoucí sociálního odboru Bc.
Schuma. K dobré náladě hrála country kapela Nacopak band.
Naše chuťové pohárky oblažovalo občerstvení připravené a podávané panem
Petrem Ptáčkem. A aby nám opravdu nic
nechybělo, byl tu náš obětavý personál,
který jako vždy splnil každé naše přání. Pobavili jsme se, zazpívali a zatančili
a když nás oblíbená taneční hra „mašinka“ dovezla do ﬁniše, ani se nám nechtělo domů. Sluníčko se ale opět začalo schovávat do mraků jako by nám vzkazovalo:
„Tak zase až příště.“

a pobýt s ním v dobré pohodě, to je ta nejkrásnější oslava každého svátku. Tak ještě jednou díky.
Obyvatelé Domova pro seniory Marie

Školní družina ze základní školy na
Babí uspořádala 2. 6. pro děti zábavné odpoledne. Procházkou děti došly na Pavlišov, kde navštívily chlév u Kubečkových.
Viděly zde hospodářská zvířata – býky,
krávy, králíky a telátko, kterému daly
děti jméno Princ. Po prohlídce chlívku se
děti přemístily na nedaleké hřiště za dům
jednoho z žáků školy – Jakuba Vlčka, kde
byly pro děti připraveny soutěže a sladké odměny.
Dětem se celé odpoledne velmi líbilo
a nejvíce okamžiky, kdy se kamarádily
se zvířátky, které běžně nepotkají. V dětských očích, které zářily, bylo vidět nadšení a radost. A to byla největší odměna
pro paní vychovatelky, které netradiční
odpoledne pro děti připravily.
Touto cestou chceme poděkovat paní
Kubečkové a Vlčkové.
ŠD Babí

Mažoretky nezapomněly
Přiblížily se prázdniny a děti už začínají přemýšlet, že škola konečně skončí
a bude volno. O to víc nás potěšilo, že na
nás myslely malé mažoretky, které nám
opět předvedly své nové skladby, které se
od loňského roku naučily. A tak naše májové odpoledne prozářila červenobílá sluníčka nejmladších mažoretek pod vedením paní Moniky Bergerové. Děkujeme za
toto milé potěšení.
Obyvatelé Domova pro seniory Marie

ZŠ T. G. Masaryka
PROJEKT

Děkujeme sponzorům paní Lence Matoušové, panu Petru Ptáčkovi, Ladislavu
Krušinovi, Miroslavu Ptáčkovi, Svatopluku Gollovi a Mgr. Vejrychovi za ﬁnanční
i osobní zajištění akce a všem obětavým
lidem, kteří nám věnovali svůj víkendový čas. Vždyť udělat si čas pro druhého

Dětský den

ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě nenabízí
jen moderní prostory pro výuku a také
množství odborných pracoven. Škola se
dlouhodobě orientuje i na ekologickou výchovu a pracuje u nás přírodovědný kroužek. Environmentální výchovu zařazujeme i do školního vzdělávacího plánu.
V letošním roce pokračujeme v záměru paní RNDr. Šárové vybudovat miniarboretum v okolí školy realizací projektu
„Přijďte pobejt!“ v rámci programu Škola
pro udržitelný život.
Projekt byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život částkou 59 309 korun.

Podání žádostí o nadační
příspěvek (grant)
II. kolo v oblasti kultury
a sportu rok 2008
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda vyhlašuje termín podání přihlášek
o nadační příspěvky (granty) v oblasti kultury a sportu. Nadační příspěvek (grant)
je určen pro fyzické a právnické osoby.
V oblasti sportu se týká pouze města Náchoda, oblast kultury může mít i regionální 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 poskytování nadačních příspěvků obdržíte na
kontaktní adrese nebo na internetových
stránkách města Náchoda – www.mestonachod.cz.
Informace na tel.: 491 405 196

5

červenec–srpen 2008

Slavnost slabikáře
na Základní škole T. G. Masaryka Náchod
Prvňáčci naší školy, pod vedením svých
učitelek paní Poutníkové a paní Maršíkové, připravili pro své rodiče, prarodiče
i kamarády z mateřských škol tradiční
akci „Slavnost slabikáře“. Pro velký zájem se konala dvě představení.
Žáci předvedli ukázku toho, co se naučili v průběhu první třídy. Pásmo básniček, písniček a divadelních scének za
hudebního doprovodu dívek z devátých

tříd, Kristýny Schumové a Boženy Majerové nadchlo všechny diváky a odměnilo
prvňáčky bouřlivým potleskem.

Hurá už zase budou prázdniny…
Po roce pobytu ve školce jsme zjistily, že paní učitelky jsou
jako naše maminky nebo i babičky. Mají nás také rády. Povídáme si s nimi, hrajeme, zpíváme, cvičíme, malujeme a hlavně rády
cestujeme. Když jsme si na podzim povídaly o přírodě, napadlo
paní ředitelku, že bychom si mohly udělat výlet a podívat se na
výlov rybníka do Malé Čermné. Tam nám paní ředitelka koupila
kapra, aby i maminky a tatínkové věděli, kde jsme byly.
Čas rychle utekl a už tu byl čert a Mikuláš. Vánoce – to je
nejhezčí ve školce, protože pomáháme paní učitelce zdobit celou školku, pečeme cukroví, zkrátka naše školka o Vánocích září
jako vánoční stromeček. Ale ten jsme strojily nejen ve školce, ale
i pro zvířátka v ZOO ve Dvoře Králové.
Po Vánocích jsme se těšily na sníh, který ne a ne napadat.
A tak paní učitelky přišly s nápadem vyjet na hory. My naložily
pekáče do autobusu a už se jelo směr Deštné.
Vzpomínáme, co jsme ještě všechno stihly během roku…
Chodily jsme za pohádkou do divadla, školáci navštívili vazačskou dílnu, kde se opravují a vážou knihy, navštívily jsme náchodskou knihovnu, také jsme se učily plavat, byli jsme se podívat na zámku, jak pan doktor Falta očkuje medvědy, malé děti se
svezly vláčkem do České Skalice na chovatelskou výstavu drobných zvířat, spolupracujeme s dětmi ze Stacionáře, kde jim předškoláci zahráli divadlo a ony na oplátku si připravily ukázku scénického tance na jarní tematiku.
Červen je měsíc výletování. A kde jsme všude byly?
Celá školka se byla podívat v Adršpachu, předškoláci jeli vlakem do Prahy do divadla Spejbla a Hurvínka a pak se prošli starou Prahou, svezli se metrem, lanovkou – jistě mají na co vzpomínat. Malé děti vyšly pěšky na Kramolnu, kde se povozily na
koních, prošly si náchodský zámek. Velké děti šly pěšky na Dobrošov, aby poznaly okolí Náchoda.

Krásné překvapení pro nás připravily maminky, když jsme slavily den dětí. Maminky se ustrojily do masek, poschovávaly se
na zahradě, kde jsme je hledaly a hádaly, která je naše maminka. To jsme se moc nasmáli a nám i maminkám se to moc líbilo. Nakonec jsme poseděly, mlsaly, co nám maminky doma napekly a dokonce tatínek Kerouš nám upekl pizzy, které nám moc
chutnaly. Konec školního roku všechny děti oslaví na zmrzlině
u maminky Matějů a pohárem v Bonatu. A když bude svítit sluníčko, osvěžíme se na zahradě pod sprchami, které na nás číhají
ze země. A tak po roce pobytu ve školce jsme zjistily, že nám je
moc fajn a že si to ve školce užíváme. Jen nám je líto, že se musíme rozloučit s dětmi, které jdou do školy a byly našimi kamarády. Ale my se ještě uvidíme. Po prázdninách AHOJ v naši běloveské školce.
Děti z MŠ Běloves
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Legendární pedagog
Na konci května se sešli v Náchodě absolventi gymnázia, kteří
maturovali v tragickém roce 1948. Jako soukromý tisk si k této
příležitosti vydali šestnáctistránkovou publikaci In memoriam
Prof. Jiřího Propilka. Soustředili v ní své vzpomínky na tohoto
mimořádného pedagoga, legendu náchodského gymnázia. Otiskli tam i ukázku z jeho básnických překladů, texty o něm i pozoruhodný dopis, který před svým nuceným odchodem ze školství napsal v květnu 1951 „členům závodní organizace KSČ při
Jiráskově gymnáziu“. Z celé publikace poznáváme vskutku mimořádnou osobnost Jiřího Propilka. Protože absolventi věnovali výtisk i naší městské knihovně, mohou tam zájemci do publikace nahlédnout.
(AF)

Náchod a okolí ve sborníčku
Rodným krajem č. 36
Koncem května vyšlo 36. číslo vlastivědného sborníku kraje
Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným krajem.
Úvodník prof. dr. Vladimíra Wolfa je věnován „osmičkovým rokům“, konec války a vznik samostatného Československa v roce
1918 na Náchodsku sleduje ve stejnojmenném článku Mgr. Barbora Trenčanská. Je doplněn fotograﬁemi z Náchoda roku 1918.
Nové číslo přináší i první část delší stati běloveského kronikáře Antonína Samka Zašlá sláva lázní a zřídel v Bělovsi. Tato
část sleduje jejich historii zhruba do roku 1945. Alexandr Skalický st. připravil text Tři vily architektů Ersta Mühlsteina a Victora Fürtha na Náchodsku, jednou z nich je Löwenbachova vila
v Náchodě z půli třicátých let. O těžkých studentských letech
na konci první republiky a za protektorátu píše JUDr. Alois Kovář. Řadu pozoruhodných textů najde zájemce v pravidelných
rubrikách (Naší přírodou, Kraj blízký mému srdci, Od kladského
pomezí ad.), Bc. Vlastislav Tokoš píše o některých významných
nedávných výstavách (Barvy regionu), v pravidelné rubrice Regionální literatura najdeme upozornění na více než čtyři desítky publikací se vztahem k našemu kraji. Číslo uzavírají tři nekrology za lidmi se vztahem ke kraji, za ing. Františkem Klapalem,
ing. Josefem Exnerem, CSc., a fotografem Vratislavem Šustilem.
V příloze Děti rodnému kraji nás Mgr. Alena Křivská přesvědčí,
že „všichni dospělí bývali nejdříve dětmi“.
Šedesátistránková publikace je čtenářům k dispozici na obvyklých místech stále za 30 Kč, to díky podpoře od jednotlivých
měst a obcí regionu, muzeí a archivu a samozřejmě díky autorům textů i fotograﬁí, kteří pro sborník dělají vše z lásky. (AF)

Stěhování polikliniky
Město Náchod v roce 2007 zažádalo o ﬁnanční podporu ze Státního fondu životního prostředí z Operačního programu Životní
prostředí na projekt „Úspora energie na objektech Města Náchoda“. Projekt byl podpořen a na projekt byla poskytnuta podpora
ve výši 47 101 386 Kč. Projekt zahrnuje dva objekty – polikliniku Náchod, která je pětipatrovou budovou a Základní školu Plhov, která se sestává z pěti pavilonů. V rámci technického řešení zateplení objektů budou provedeny kompletní rekonstrukce
obvodových plášťů a střech včetně zateplení a náhrady stávajících okenních konstrukcí novými.
Budovy polikliniky se týkají i veškeré vnitřní stavební úpravy,
proto bude od 1. 9. 2008 uzavřena. Předpokládaná doba stavebních prací v budově polikliniky je 12 měsíců. V prostorách bude
i po dobu stavebních úprav otevřena lékárna. Praktiční i odborní lékaři se přestěhují do náhradních prostor. Podrobnější informace o místě náhradního působení Vám sdělí Vaši lékaři.

Prázdninová výročí
„Na den sv. Rufa na Poli moravském krev česká tekla proudem,
až zrůžověla zem“ se zpívá ve staré písni, připomínající smrt jednoho z nejvýznamnějších Přemyslovců, krále železného a zlatého Přemysla Otakara II. Jeho smrt v prohrané bitvě znamenala konec nadějí na vzestup Českého království. Bylo to 26. 8. 1278, tedy před 730
lety. – Dne 30. 8. 1868 uspořádal zpěvácký spolek Hron koncert v Bělovsi ve prospěch „pohořelých v Bohdanči a Přerově“. – Dne 18. července 1918 byl v Beránku koncert sólistů Národního divadla z oper
Smetanových a Dvořákových.
Před 150 lety 24. 8. 1858 se narodil v Náchodě Karel Pleskač,
učitel a regionální spisovatel, autor knížky Ratibořická idyla a dalších prací o ratibořickém období života Němcové. Jeho maminka
totiž Barunku znala. – Odhalení pomníku Boženy Němcové na náměstí v České Skalici 15. 8. 1888 se zúčastnily i náchodské spolky.
Promluvil tam J. V. Frič, slavnosti se zúčastnila i dcera B. Němcové
Dora. – Před 30 lety, 15. 8. 1978 zemřel učitel Jan Krtička, zakladatel muzea Boženy Němcové v České Skalici, pronásledovaný a vězněný komunistickým režimem. – Před deseti lety, 11. 7. 1998, zemřel katolický kněz P. František Lukeš. V letech 1947–1955 působil
v Náchodě, naše město bylo jeho prvním působištěm, na něž nikdy
nezapomněl. Svědčí o tom nejen texty v jeho knížkách, ale i to, že
se tu nechal pohřbít. – Na 18. 7. připadají nedožité 80. narozeniny
profesora náchodského gymnázia, výborného angličtináře Zdeňka
Horáka. – Již pět let uplynulo 7. 7. od smrti pana Vladimíra Bachtíka, jednoho z těch, kdo byli léta vězněni a i potom pronásledováni
komunistickým režimem.
V měsících červenci a srpnu si můžeme připomenout také řádku
jmen z oblasti výtvarného umění, s jejichž díly se v Náchodě setkáváme. Na 10. 7. připadá 95. výročí úmrtí Mikoláše Alše, jehož sgraﬁta zdobí naši radnici, byl spoluautorem opony, kterou zakoupilo
město Náchod pro své divadlo, podle jeho kresby byla vytvořena
i plastika rytíře Hrona na nároží radnice. – Na nároží budovy Komerční banky je deska připomínající Bílou horu a osvobození v roce 1918, to připomíná i deska „Za svobodu“ v chodbě školy na Babí.
Obě jsou dílem sochaře Břetislava Bendy. Zemřel 19. 8. 1983. – Světoznámý rakouský architekt Adolf Loos, podle jehož návrhu byly
postaveny domy na Vyšehradě na Babí, zemřel před 75 lety, 23. 8.
1933. – Týž den v roce 1868 se narodil další významný architekt,
který se zapsal trvale i v našem kraji, Dušan Jurkovič. Navrhl Jiráskovu chatu na Dobrošově, přestavbu Pekla, úpravy na novoměstském zámku a řádku dalších staveb. – Na 11. srpen připadá 130.
výročí narození historika umění, akademika Zdeňka Wirtha. Jeho
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu
náchodském z roku 1910 patří ke stále vyhledávaným odborným
publikacím. – Na 10. srpen připadají bohužel nedožité 80. narozeniny malíře a graﬁka Vladimíra Komárka, který v Náchodě několikrát vystavoval a má tu i řádku obdivovatelů. – Už 25. výročí úmrtí malíře Josefa Vondráčka připadá na 29. 8. – Dne 21. 7. se dožívá
75 let akademický malíř Jiří Škopek, jehož obrazy, kresby, ale třeba i drobné pohlednice dovedou potěšit duši. Besedovali jsme tu
s ním před Vánocemi.
I s hudbou je spjato několik jubileí. Před 80 lety, 12. 8. 1928 zemřel Leoš Janáček, jehož dílo patří k vrcholům naší hudby. – Již 35.
výročí úmrtí hudební skladatelky, náchodské rodačky Slávy Vorlové si připomeneme 24. 8. – Neměli bychom opomenout ani sté
výročí narození významného náchodského učitele, kterému pak
ovšem komunistický režim učitelské působení zakázal, muzikanta,
zpěváka a regenschoriho Josefa Štoka. Narodil se 9. 7. 1908. – Dne
21. 8. by se dožil 80 let hudební skladatel Zdeněk Lukáš, jehož skladby pro pěvecké sbory patří k nejzpívanějším a i náš Hron má mnohé
z nich ve svém repertoáru. Zemřel loni 13. července. – Dne 3. 7. 1973
zemřel dirigent České ﬁlharmonie Karel Ančerl, jehož jsme viděli dirigovat i u nás. – Dne 22. 8. oslaví 80. narozeniny učitel hudby,
houslista, ale i výtvarník Viktor Špráchal.
(AF)
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* * * Z historie živností a obchodů v Náchodě * * *
7. Zlatníci a hodináři
Obory zlatnictví a hodinářství bývaly povětšinou provozovány současně a v Náchodě byly reprezentovány téměř výlučně
dvěma jmény – Kudelka a Vrabec. Josef Vrabec byl víc hodinářem a dům, v jehož přízemí měl velký obchod a dílnu, si postavil roku 1911 na spáleništi na rohu Školní (dnes Hrašeho) a Palackého ulice. U Kudelků se umělecké zpracování drahých kovů
a rytectví dědilo z generace na generaci, jak nás o tom zpravuje novinářský článek otištěný dne 3. září 1946 v Lidové demokracii pod názvem Zlatnická živnost náchodských Kudelků už
v pátém pokolení! „Zlatnická živnost Kudelků byla založena v třicátých letech minulého století Janem Kudelkou, rodákem z Hronova.
Ten zemřel v požehnaném věku 80 let r. 1881. Zlatnickou živnost po
něm převzal syn Otto J. Kudelka, narozený v Náchodě r. 1842. Dva
jeho sourozenci František a Josef, rovněž zlatníci, zařídili si zlatnické živnosti ve Vídni. – Otto J. Kudelka zemřel v požehnaném věku
83 let r. 1924 a měl dva syny – zlatníky: staršího Ottu, nar. r. 1871,
a mladšího Rudolfa. Starší syn Otto J. Kudelka zařídil si vlastní zlatnický závod v Náchodě na Kamenici, mladší Rudolf převzal otcovský závod v Palackého třídě. – Tak nastoupilo třetí zlatnické pokolení. – Do zlatnického závodu Otto J. Kudelky na Kamenici vstoupil
už představitel čtvrtého pokolení Kudelků, syn Otto Jan, narozený r.
1898 – a ten zas už má synka Ottu, narozeného r. 1928 – takže už je
tu představitel pátého pokolení. – Také zlatník Rudolf Kudelka má
syna Rudolfa, rovněž zlatníka. Je to opravdu vzácný případ věrnosti k povolání. – Zlatnický rod náchodských Kudelků pro svou poctivost a čestnost těšil se vždy všeobecné úctě a vážnosti.“
Článek neváhal tehdejší kronikář přepsat i do kroniky města.
Již sám tento fakt ukazuje na významnou pozici, kterou Kudelkové v Náchodě po více než sto let zastávali, i na dlouhodobou
úspěšnost jejich podnikání. Někteří z nich byli členy obecního

zastupitelstva, národně demokratické strany, tělocvičné jednoty Sokol a Rudolf Kudelka byl v prosinci 1923 zvolen členem výboru svazu společenstva hodinářů a zlatníků v Hradci Králové.
Pro představu o šíři vyráběného a prodávaného sortimentu se
uchýlím opět k citaci. Tentokrát jde o text dobového inzerátu
z roku 1889. „Otto J. Kudelka, zlatník, stříbrník a rytec ve Slezské
ulici č. 31 v Náchodě, klade sobě za česť velectěnému P. T. obecenstvu
doporučiti svůj chvalně známý, zcela nově dle moderních požadavkův upravený závod a sklad vlastních a továrních výrobků, zlatého,
stříbrného a galanterního zboží. Šperky z českých granátů v pravém
zasazení nejlevnějších a nejjemnějších druhů, korály a imitace. Stříbrné a stolní náčiní úředně znamenané, vkusné a praktické dárky
k svatbám, jmeninám a p. Sklad zlatých a stříbrných hodinek kapesních pro pány a dámy se zárukou správného chodu. Má též hojný výběr zboží z čínského, nového stříbra a alpaky nejnovějších rozmanitých tvarů, vázy pro květiny, stojánky na ocet, olej a sůl i pro vajíčka,
máslenky, cukřenky, košíky, svícny a jiné. Optické zboží jako: skřipce, brejle, divadelní kukátka, tlako- a teploměry, vodní váhy, míry pro
inženýry atd. Rytecké práce koná do všech kovů. Veškeré zakázky co
nejpřesněji a rychle se známou solidností a za velmi levné ceny se vyřizují.“ S obdobnými inzeráty doplněnými navíc kresbami nabízených artefaktů se setkáváme v četných náchodských novinách
a publikacích po celou první polovinu 20. století. A pravděpodobně bychom se s nimi mohli potkávat ještě dnes, kdyby zlatnické
živnosti Kudelkových nesmetla neblahá poúnorová vlna. A tak
jen na závěr připomenu, že onen synek Otto, zástupce páté generace, známý především svým působením ve sportu a v posledních letech i jako sportovní redaktor a korektor v Novinách Náchodska, se 17. června dožil 80 let. Gratulujeme!
Mgr. Lydia Baštecká

8

Náchodský zpravodaj

Náchodské Kuronské slavnosti 2008
„Široko daleko se rozhlásilo, že bohatý vévoda Kuronský a Zaháňský sídlí v Náchodě, a tak se sem přicházeli předvádět mnozí umělci
– zkrátka bylo málo dní, kdy by se nedalo něco vidět...“
Takto zapsal svou vzpomínku mladý zámecký úředník Jan
Müller. Edice rukopisu jeho Pamětihodnosti panství Náchod s bohatým doprovodným obrazovým a textovým aparátem byla vloni vydána. Jako očitý svědek zaznamenává důchodní Müller čilý
ruch na náchodském zámku i ve městečku pod ním, který zavládl během pobytu nového majitele panství Petra vévody Kuronského.
V letošním roce již podruhé proběhnou Náchodské Kuronské slavnosti, které ve svém scénáři navazují na ty historické,
kdy se na zámku předváděli umělci různých žánrů, pouliční kejklíř, i zdatní řemeslníci.
Pracovní skupina se snažila připravit rozmanitý program,
jenž by uspokojil široké publikum, a tak se v sobotu 6. a v neděli 7. září uskuteční koncerty, divadelní představení, zámecká nádvoří ožijí akrobatickými kousky kejklířů i stánky řemeslníků. V sobotu odpoledne na náchodský zámek přijede vévoda

Foto Vl. Balcar

BIKE CHALLENGE 2008
v Náchodě
Ve dnech 26. 7. až 2. 8. 2008 se na území česko-polského pohraničí pojede 4. ročník velmi náročného etapového závodu
dvojic na horských kolech s účastí závodníků z 19 zemí celého
světa. Start závodu bude v polské Kudowě Zdróji a cíl v sobotu
2. 8. 2008 v odpoledních hodinách na náchodském Masarykově náměstí.
Program: 26. 7. Kudowa Zdrój
1. etapa
27. 7. Kudowa Zdrój – Duszniki Zdrój
2. etapa
28. 7. Duszniki Zdrój – Králíky
3. etapa
29. 7. Králíky - Ladek Zdrój
4. etapa
30. 7. Ladek Zdrój – Bardo
5. etapa
31. 7. Bardo – Gluszyca
6. etapa
1. 8. Gluszyca – Teplice nad Metují
7. etapa
2. 8. Teplice nad Metují – Náchod
Předpokládáme, že závodníci budou dojíždět od náchodského
zámku Zámeckou ulicí na Masarykovo náměstí mezí 13 až 17 hodinou, slavnostní vyhlášení výsledků celého závodu proběhne
v 18.30 hod. za účasti starostů všech zúčastněných měst a dalších významných představitelů veřejného života.
Na náměstí zároveň vystoupí náchodská skupina „Splav“.
Všichni Náchoďané jsou na Masarykově náměstí vítáni.
Další informace na www.mtbchallenge.com – fotky, mapka
atd.

Kuronský se svým doprovodem, aby slavnosti zahájil. A pak se
prostory zámku rozezní zpěvem, hudbou, návštěvníkům se představí břišní tanečnice, kejklíři, náchodská loutková scéna připravila pohádku pro děti i dospělé o strašném Koldovi ze Žampachu
– hrát se bude v zámeckém sklepení! Pro malé návštěvníky zámku jsou po oba dny připraveny pohádky, hry i malování. Ve večerních hodinách se budeme moci obdivovat pražským umělcům
v půvabné komedii dell arte a poté noční ohňové show. A můžeme se také těšit na prezentaci fotograﬁí a snímků z Lotyšska, jehož součástí je právě Kuronsko, odkud vévoda Petr i jeho manželka vévodkyně Dorothea pocházeli.
V neděli zazní barokní hudba v zámecké kapli, Manové Přemysla Otakara předvedou své šermířské umění, návštěvníci se
mohou projet kočárem zámeckou alejí, dětem je opět určen program u zámecké obory, v Piccolominské zahradě bude také rušno – bude se zde kouzlit, ukážou se hezké manekýnky a zase
bude všude plno kejklířů, tanečnic, prodejních stánků. Dobrou
náladu zajistí skupina Kantoři, poetické bude vystoupení skupiny Musica Dolce Vita v historickém Španělském sále. Na závěr
zazpívá náchodský sbor Hron, naposledy všem dá dobrou noc
sólo trubačů z náchodské Hudební harmonie, která v programu
obou dnů také vystoupí. A možná přijedou i umělci z družebního Kladska.
Celý zámek, včetně terasy a věže bude otevřen široké veřejnosti, provázet bude černá paní i v nočních hodinách a sokolníci budou v areálu zámku předvádět dravé ptáky i jejich výcvik.
Věříme, že si každý návštěvník Kuronských slavností vybere
z pestrého programu právě to, co se mu líbí, co ho potěší a prožije tak dva hezké dny na náchodském zámku!
V doprovodném programu, který se uskuteční v Náchodě,
bude určitě lákavý houslový koncert Pavla Šporcla a divadelní představení Schillerova dramatu Marie Stuartovna v podání
umělců opavského Slezského divadla.
Všichni jste srdečně zváni!
Věra Vlčková

CHAPEAN BRASS BAND
Tento rok 17. května oslavila kapela Chapean Brass Band 25.
výročí svého vzniku. Dirigent, Torben Kaarslev, vede kapelu již
do počátku. Kapela, která byla před 25 lety založena triem dívek, jejichž jména CHArlotte, PErnille a joAN dala vzniku jména kapely CHAPEAN, dodnes v kapele působí. Během prvních let
počet členů kapely vzrůstal a po deseti letech byl kompletní jak
ho známe dnes.
Kapela Chapean Brass Band se mnohokrát účastnila koncertů v zemích jako Norsko, Švédsko, Skotsko, Švýcarsko, Německo a také již podruhé své umění předvedou v České Republice.
V roce 2001 Chapean Brass Band též vyhrál 1. místo v regionální dánské soutěži.
Chapean Brass Band Vás zve dne 11. 7. 2008 v 10.30 hod. na
koncert na zámku v Náchodě.
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Náchodský pedagog roku 2008
Město Náchod již od roku 1998 oceňuje vždy v závěru školního roku několik pedagogů za jejich práci udělením titulu „Náchodský pedagog roku“. Připomíná tak veřejnosti záslužnou práci pracovníků ve školství.
Návrhy na ocenění učitelů předkládají ředitelé příslušných základních škol, za tři menší školy vždy jednoho po vzájemné dohodě. Návrh na ocenění zástupce pedagoga z mateřských škol po
dohodě předkládají ředitelky mateřských škol. Uděleno bylo rovněž ocenění za dlouholetou práci ve školství. Slavnostní předání
proběhlo v obřadní síni náchodské radnice 17. června 2008.
Mgr. Lenka Jandová- Prokešová, učitelka ZŠ Plhov
Paní učitelka byla pedagogem roku 2008 navržena kolektivem
školy. Členkou pedagogického sboru Základní školy Náchod-Plhov je osm let, jejími aprobačními předměty jsou český jazyk
a výtvarná výchova, které rozšířila před dvěma lety o studium
etické výchovy na Univerzitě v Hradci Králové.
Mgr. Dana Čejchanová, učitelka ZŠ Náchod, Babí
Po ukončení studia na náchodském gymnáziu vystudovala
Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – obor ZŠ 1.–4. ročník se specializací na tělesnou výchovu.
Po ukončení studia v r. 1996 zahájila pedagogickou dráhu na ZŠ
Náchod, Babí a dodnes zůstala této škole věrná. Ve všech ročnících vyučuje anglický jazyk a zábavnou a hravou formou vede
i kroužky angličtiny.
Paní Lada Poláková, učitelka MŠ, Komenského
Paní učitelka v mateřské škole Komenského dlouhodobě dosahuje vynikajících výchovně vzdělávacích výsledků. Její speciali-

MUZIKÁLOVÝ KOKTEJL
„Jesus Christ, Superstar, tvá hvězda, tvá oběť sláva jí, …“
Tato slova, podbarvená známou melodií z výše jmenovaného
muzikálu a sólem Terezy Hanušové v roli Máří Magdaleny, zamíchala jako první MUZIKÁLOVÝ KOKTEJL, který pro vás připravila Základní umělecká škola J. Falty Náchod 11. června 2008
v divadle Dr. J. Čížka.
Pro pravidelné návštěvníky koncertů ZUŠ Náchod bylo jistě
překvapením propojení smyčcového orchestru zaměřeného zejména na vážnou hudbu, který vede p. uč. Lukáš Janko a F. A.
Bandu, který se pod společným vedením p. uč. Simony Adamcové a p. uč. Františka Fraňka zaměřuje na jazz a swing. Oba zmiňovaní pánové se pro tento večer vystřídali za dirigentským
pultem. Tato dvě zcela odlišná tělesa nás svým úžasným společným výkonem hodným profesionálním hráčům strhla do víru
muzikálového světa. Melodii z muzikálu MY FAIR LADY podtrhly vokalistky pěveckého sboru CANTO, který se též představil
v samotném ﬁnále koncertu závěrečnou písní muzikálu LES MISÉRABLES – BÍDNÍCI „Slyš tu píseň zástupů“, která navazovala
na píseň Knížka snů z téhož díla. Tu nám naprosto brilantně zazpívala Andrea Šulcová.
To, že je muzikál obor nekonečných možností, nám v případě
WEST SIDE STORY předvedl jak harmonikový orchestr Musica
Harmonica pod taktovkou p. uč. Jaroslava Kubečka ve svém průřezu tímto muzikálem, tak i taneční oddělení vedené p. uč. Janou
Valtarovou, které zazářilo i s muzikály MISS SAIGON a CHICAGO. Klavíristka Kristýna Schumová se stala též nedílnou součástí celého projektu. Jako sólová hráčka přednesla píseň CABARET
a dále byla hlavním doprovodem pro EVITU Danielu Andršovou
a Olgu Havlíkovou, která svou písní Memory z muzikálu CATS
ohromila nejen diváky, ale i smyčcový orchestr, jež ji s úžasem
sledoval z pod pódia.
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zací jsou výtvarné činnosti s dětmi. S dětskými pracemi se pravidelně umisťuje na předních místech ve výtvarných soutěžích.
Mgr. Iva Třísková, učitelka ZŠ Komenského
V základním školství v Náchodě pracuje od roku 1984 a na
škole Komenského od roku 1999. Po ukončení Vysoké školy pedagogické – obor první stupeň + hudební výchova nastoupila
jako učitelka 1. stupně v ZŠ Náchod-Plhov. V průběhu své pedagogické praxe si neustále zvyšovala kvaliﬁkaci. Nejprve to bylo
rozšiřující studium speciální pedagogiky – obor psychopedie-logopedie na Karlově univerzitě v Praze a později absolvovala rozdílové studium speciální pedagogiky a logopedie.
Jaroslav Kubeček, učitel ZUŠ J. Falty
Pracuje v Základní umělecké škole J. Falty jako učitel akordeonů. Věnuje se výuce sólové, komorní i orchestrální hry. Je zakladatelem akordeonového orchestru Musica harmonica, se kterým nyní pravidelně dosahuje na posty nejvyšší. Za zmínku stojí
absolutní vítězství v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ, která
se konala na jaře tohoto roku v Hořících, či stříbrné pásmo v mezinárodní soutěži PRAGUE HARMONICA DAYS.

Čestné uznání za dlouholetou práci ve školství
Mgr. Ladislava Simonová,
ředitelka Základní školy Náchod-Plhov
Učila na ZŠ v Komenského ulici a brzy po otevření základní školy na Plhově přesídlila tam. Od roku 1995 vede plhovskou
školu jako ředitelka. Její aprobací je český jazyk – tělesná výchova. Stála u zavedení tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy
a vytváření podmínek pro sportování všech dětí a zároveň vedla školu tak, aby to bylo prostředí přispívající k etickému a estetickému rozvoji žáků. Paní Simonová se rozhodla opustit své ředitelské křeslo, ale učit bude dál…
Naprostým překvapením pro mnohé diváky a rodiče bylo dixilendové pojetí písně HELLO DOLLY, ve kterém se sólově vystřídala část učitelského sboru. Tím si mohli rodiče ověřit, že jejich
ratolesti jsou rozhodně v dobrých rukou a vyrostou z nich muzikanti tělem i duší jako z jejich učitelů. Za saxofon, klavír a elektrickou kytaru zasedla již zmíněná trojice pedagogů Adamcová, Franěk, Janko, trubka je doménou Štěpána Přibyla, který si
již v průběhu písně vysloužil oprávněný aplaus, bicí Davida Paseky, akustickou kytaru zahrál Pavel Čermák, který též pomohl
dětským hráčům v náročných partech Bídníků a na basovou kytaru se představil Petr Vaculovič. Ten se také spolu s p. uč. Fraňkem postaral o rozepsání hudebních aranží většiny hraných melodií. Závěr písně zazpívala p. uč. Radka Jiřičková, která se navíc
hlavní měrou podílela na scénáři, režii a hladkém průběhu zkoušek i samotného koncertu.
Všichni účinkující se obohatili o něco málo svízelů, které nejen muzikál, ale i hudba sama, skrývá. Návštěvníci si, doufejme,
odnesli spoustu hudebních zážitků a své nejbližší přijdou jistě
podpořit při další příležitosti, kterou pro vás brzy připraví ZUŠ
J. Falty v Náchodě.
(RJ)
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Sbor dobrovolných hasičů Běloves
oslaví
let svého působení

125

Dobrovolné hasičské jednoty vznikají v zemích Koruny české
až po „Josefovských reformách“, zvláště pak po přijetí zákona
o „Právu shromažďovacím pro obyvatele Rakouské monarchie“.
První placený hasičský sbor byl ustaven v Praze roku 1853. Hlavní odpovědnost za hašení požárů proto ležela od 2. poloviny 19.
století až do druhé světové války na dobrovolných hasičských
sborech měst a obcí. První „český“ dobrovolný hasičský sbor pak
vzniká ve Velvarech v roce 1864.
Historie sboru dobrovolných hasičů Běloves se začala psát
dne 5. února 1883. Prvním předsedou byl dne 25. února téhož
roku zvolen Čeněk Hejzlar a velitelem František Loquens. Protože výzbroj byla velmi drahá, žádal sbor různé instituce o ﬁnanční podporu. Přispěli Občanská záložna v Náchodě, broumovský
opat, majitelé pozemků v Bělovsi, princ Schaumburg-Lippe i jeho veličenstvo Císař Pán. První křest ohněm byl dne 3. června
při zásahu na Pavlišově. V roce 1884 byla z darovaného stavebního dříví od rolníků dostavěna konstrukce hasičské cvičírny.
V roce 1888 se konal v Bělovsi II. župní hasičský sjezd, kterého se zúčastnilo 32 sborů, celkem kolem jednoho tisíce mužů.
Bylo uskutečněno veřejné cvičení, vrcholící úspěšným hasebním útokem na Řezníčkovu hospodu, kde se dne 5. ledna 1890
konal 1. hasičský ples. Pro velký úspěch a oblibu se ples konal
každoročně. Provizorní úschova stříkačky a výstroje nevyhovovala. Dne 6. listopadu 1892, starosta obce při slavnosti „převezení stříkačky“ slavnostně předal hasičům stavbu nové zbrojnice
do užívání. Ze zápisů vyplývá, že hasiči zorganizovali i nacvičili společně s divadelními spolky Havlíček, DTJ, později Osvěta několik her. Dne 26. srpna 1928 došlo k 45. výročí trvání sboru ke slavnostnímu předání nového dvoukolového motorového
stroje ﬁrmy Ing. Stratílek z Vysokého Mýta. Hašení požáru náchodského zámku roku 1934 se aktivně účastnil se i běloveský
požární sbor. Již od roku 1937 byly ve velkých lázních pořádány
Jakubské poutě, od roku 1939 zcela v režii hasičů. Od roku 1953
byla ustavena Místní jednota požární ochrany. Činnost hasičstva se přesunula do oblasti preventivní ochrany. Členové byli
nazýváni požárníky a pojem „hasič“ se stalo hanlivým označením. V roce 1956 bylo založeno družstvo žáků a v roce 1957 byl
velitelem zvolen nedávno zesnulý Jirka Bek. Vlastní vlajky bylo
poprvé použito v průvodu na 1. máje roku 1960. Otevření nové
zbrojnice, která hasičům slouží dodnes, proběhlo v roce 1968.
Název Sbor dobrovolných hasičů byl používán od května téhož
roku. Od roku 1980 byl prováděn nábor na školách ve spolupráci s pionýrskou organizací. V současné době hasičský sbor re-

gistruje 45 dospělých členů, z toho 22 žen a 23 mužů. Není bez
zajímavosti, že nejstarším členem sboru je pan Kašpárek, který
letos oslaví 103 let a zatím se těší dobrému zdraví. Běloveským
hasičům velí pan Pavel Punar.
V Bělovsi, dnes v příměstské části Náchoda, nedávno oslavili
50 let nepřetržité činnosti s mládeží. Oddíl Mladých hasičů Běloves registruje 23 dětí ve věku 6–15 let. Vedoucí oddílu, Dáša Kadlečková a Jarda Čmelík, a několik instruktorů připravují děti na
soutěže v hasičských disciplínách a podnikají s nimi i další zajímavé a dobrodružné akce jako např. železná neděle, návštěvy
bazénu, exkurze, víkendové akce s poznávací tématikou a výlety do přírody. Letos v dubnu děti vyhrály 1. místo v soutěži „Memoriál Jirky Beka“ (dříve „Běloveský pohár“) v Bělovsi, v kategoriích starší i mladší žáci; mladším žákům přitom putovní pohár
již zůstane. Každý rok se této zajímavé soutěže účastní na 25 kolektivů mládeže z celého okresu a devítičlenná družstva soutěží ve dvou disciplinách. V soutěži „O pohár starosty SDH Nízká
Srbská“ děti v kategorii mladí žáci letos v květnu získaly taktéž
ocenění nejvyšší. V květnu si děti v kategorii mladších a starších
žáků v okresním kole hry Plamen zajistily 2. místem svůj postup
do krajského kola, ve kterém v červnu obsadily pěkné 6. místo.
Oslavy k 125 let výročí založení sboru se budou konat v sobotu dne 30. srpna u hasičské zbrojnice v Bělovsi, kde proběhne
ukázka hasičské techniky a ukázky tradiční soutěžní činnosti
mládeže i dospělých. Pro děti budou připraveny zajímavé soutěže o ceny. Hudba a občerstvení bude zajištěno, pro dospěláky
i točené pivo PRIMÁTOR. Přijďte se podívat, jste co nejsrdečněji
zváni. Oslava se bude konat i v případě deštivého počasí. Srdnatí členové SDH Běloves a nebojácné děti z oddílu MH Běloves totiž nejsou žádná ořezávátka. Akci zdar!
Pavel Punar a Dáša Kadlečková

125 SLDEHTB Ě L O V E S
1883–2008

Srdečně zveme na oslavy založení sboru,
které se uskuteční
v sobotu 30. srpna 2008
od 14.00 hodin
u hasičské zbrojnice v Bělovsi
občerstvení,
ukázky, soutěže,
taneční zábava
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V posledním týdnu května se v Praze již po desáté uskutečnil
mezinárodní romský festival Khamoro. Jelikož se jednalo o desátý jubilejní ročník vybrali pořadatelé do programu to nejlepší
z předešlých ročníků. Celý festival organizačně zajišťovalo občanské sdružení Slovo 21. Záštitu nad celým festivalem přebral
předseda vlády Mirek Topolánek a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.
Program festivalu byl velmi bohatý a nabídl účastníkům jak
přehlídku předních romských světových hudebníků jako například makedonskou „star“ číslo jedna Esmu Radžepovou, která
je světovou královnou romské hudby, tak i mnoho dalších akcí,
které festival doprovázely.
U příležitosti Khamora ve spolupráci s Karlovou univerzitou se
též uskutečnila Mezinárodní konference „Hudba menšin“, které
se účastnili přední světoví ethnomuzikologové. Khamoro není
jen hudba, ale jsou to i vernisáže a výstavy, ze kterých je třeba
jmenovat aspoň jednu, která se konala v prostorách muzea na
Kampě, kdy název „Ztracený ráj“ dal prostor předním romským
výtvarníkům z celého světa pro ukázku svých nejlepších prací.
Nezapomělo se však ani na „ﬁlmový maraton“, který reprezentovalo několik skvělých ﬁlmů, z nichž ﬁlm ŠUTKA je opravdovou
lahůdkou pro ﬁlmového nadšence tohoto žánru.

Dechová harmonie v Polsku
Partnerské město Klodzko uspořádalo tradiční dny svého města, v pořadí 47. Vedle mnoha kulturních událostí, které se odbývají po celý týden koncem května, byla vrcholem neděle 1. června. Na pořadu byla přehlídka dechových orchestrů, na kterou
přijali pozvání umělci z města Carvin – Francie, Náchod – Česko
a domácí orchestr z Klodzka. Orchestrům, organizátorům a především divákům přálo počasí a celá přehlídka se vydařila.
Náchod reprezentoval orchestr Dechová harmonie pod vedením pana Jaroslava Vlčka. K první změně v programu došlo,
když se francouzský orchestr dozvěděl, že přijede dechová hudba
z Náchoda. Organizátoři museli změnit pořadí orchestrů. Francouzi požádali, aby mohli vystupovat před Čechy z Náchoda. Argumentovali tím, že po náchodských muzikantech by jejich vystoupení bylo velmi těžké, vzhledem k vysoké kvalitě českých
muzikantů. Přání bylo samozřejmě vyhověno a Francouzi vždy
vystupovali před náchodskou Dechovou harmonií. Předpoklad,
že publikum nebude chtít pustit náchodské hudebníky ze scény,
se bezezbytku vyplnil. Aplaus nebral konce a pan Vlček se svým
orchestrem museli přidat několik skladeb navíc. Tak se při této
příležitosti, za hřejivého červnového sluníčka, vyjednávalo vystoupení, které se uskuteční před letošními Vánocemi.
Závěrem panu Vlčkovi a všem členům náchodské Dechové
harmonie děkuji za naprosto bezchybnou reprezentaci města
Náchoda jakož i české hudební školy.
František Molík, Hospodářská komora Náchod

Festival Khamoro ukončil galakoncert, ve kterém účinkovalo osm předních kapel, které čítaly přes sto hudebníků a tanečníků z celého světa.
Závěrem je třeba dodat, že celý festival byl organizován profesionálně a na velmi vysoké úrovni. Dá se říci, že pokud někdo
chce poznat jiné kultury a národy, je Khamoro tím nejlepším,
jak s tím můžete začít.
L. Galba

Promenáda
v plavkách opět chyběla
V té naší „MISS“ totiž nejde ani tak o míry 90–60–90, ale o to,
pomoci druhým. Akce, o které se zde zmiňuji, je totiž volba „MISS
PANENKY“ pořádaná v rámci projektu „TÝDEN PRO UNICEF“, který u nás na ZŠ Komenského proběhl již druhým rokem.
Cílem tohoto projektu je podpora organizace UNICEF a jejich
kampaně „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“, kde každá vyrobená panenka znamená ﬁnanční prostředky na očkování jednoho
dítěte v rozvojových zemích. A díky nelhostejnosti dětí z naší
školy má šanci na lepší život 57 z těch, kteří při narození neměli tolik štěstí. Právě tolik panenek se nám letos (občas i za vydatné pomoci některých rodičů) podařilo vyrobit. Volba MISS
však nebyla jedinou akcí tohoto projektu. Zasoutěžit si mohli
i rodiče a ostatní návštěvníci, kteří v tomto týdnu do naší školy
přišli a zúčastnili se odpoledního programu, který jim zpříjemnila vystoupení pěveckých sborů, stepařského kroužku FLAT,
výstava keramiky a dokonce sám Karel IV., i když pouze v básnické podobě.
Je nutné zmínit, že jedna ze tří vítězných panenek postoupila
v krajském kole „MISS PANENKY“ pořádané 4. 6. 2008 Českým
rozhlasem v Hradci Králové mezi 10 ﬁnalistek.
A teď již zbývá pouze uvést jména autorů tří vítězných panenek, tří vítězných literárních prací na téma „Co je pro mne štěstí“ a poděkovat všem, kteří touto cestou pomohli.
Takže: na druhém stupni, tedy v kategorii MISS PANENKA získaly tento titul hned dvě panenky a samozřejmě i jejich tvůrci Saﬁ Camara, Petra Kosařová, Gábina Kuťáková, Silvie Lelková, Pepa Šimon a Pepa Ruffer. V kategorii MINIMISS, tedy mezi
tvůrci na prvním stupni, si vítězství odnesla se svoji panenkou
Kája Simonová.
Jako autoři nejlepších literárních prací byli vybráni Anežka
Knotková, Pepa Balcar a Viki Židková.
V příštím školním roce nás čeká již 3. ročník „Týdne pro
UNICEF“ a s ním i nová kategorie pro dospělé – rodiče, kolegy
– MAXIMISS a jako novinka i soutěž výtvarná.
A já se již teď obávám, že vybrat „tu nejhezčí“ bude přinejmenším tak těžké jako letos a vloni. Ale i tak se moc těším.
Mgr. Vlaďka Schneiderová
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Opět vzhůru přírodou na Jiráskovu chatu
„Náchod – Dobrošov“ již po třiadvacáté
Nevídaný rozvoj rekreační pohybové
aktivity po celé ČR je příčinou toho, že
uznávaný seriál „Český pohár v běhu do
vrchu 2008 – 23. ročník“ má od 19. 4. do 8.
11. 2008 již 43 dílů. Jeho součástí je v neděli 13. července 2008 též 22. závod, tedy
tradiční výběh Náchod-Dobrošov, XXIII.
ročník.

Dvacet let se běhalo po silnici a za současného pro účastníky zcela neúnosného provozu na komunikacích byl závod
v r. 2006 přeložen do přírodních partií se
zpevněnými cestami a vede též po zcela
nové cyklostezce. Má délku 8,9 km s výhledy na Pekelské údolí nad Ostrovy, na
Krkonoše se Sněžkou před Lipím a na Jiráskovu chatu na Dobrošově, z jejíž rozhledny účastníci mohou, za ideálních
podmínek, spatřit až třetinu Čech.
Před Jiráskovou turistickou chatou
s rozhlednou (JTCHsR), zrekonstruovanou
Klubem českých turistů, je též staronový
cíl. Doplňková, atraktivní jízda pro cyklisty je po známé trati v délce 7,4 km.
XXIII. ročník závodu na kopeček Dobrošov nad Náchodem, s n.m. výškou 622 m,
je pod patronací hejtmana Královéhradeckého kraje, s ﬁnanční podporou, obdob-

Špičkové časy a 18 zlatých
náchodských Delfínů na oblastním přeboru plavců
Aneta Nýčová do čela letošních tabulek ČR
na obou prsařských tratích!
V Trutnově se za účasti 15 oddílů z Královéhradeckého a Pardubického kraje konal oblastní přebor 12letých plavců a starších až po kategorii dospělých. Plavecký
oddíl Delf ín Náchod zde potvrdil svoji kvalitu celkovým třetím místem hned
za regionálními giganty – Lokomotivou
Trutnov a PK Hradec Králové. Celkově přiváží 18 zlatých, 16 stříbrných a 20 bronzových medailí.
Bezkonkurenční formu prokázal Josef
Matyáš, ročník 1996, který všech svých
devět startů proměnil ve zlatou medaili
a to i v nejnáročnější disciplíně 1500 volný způsob. Jeho čas 30,3 na 50 VZ je navíc
v průběžných tabulkách jeho ročníku letos 3. v ČR, ve dnech 21.–22. 6. se zúčastnil letního MR 12letých v Prostějově.
Pět zlatých přiváží z Trutnova 14letý
Martin Cöger. Všechny disciplíny zaplaval v osobních rekordech. Jeho nejhodnotnějším výkonem byly 200 prsa – 2:40,0 je
2. časem v ČR jen necelé 2 desetiny za letos vedoucím starším žákem – Zaňkou

z Tábora. Navíc Martin plaval poloviční
trať za 1:13,0 a tento výkon by mohl papírově brát na MR bronz.
Dvěma zlatými, třemi stříbrnými a jednou bronzovou, ale především špičkovými výkony excelovala po nedávném zařazení usilovného dvoufázového tréninku
Aneta Nýčová, r. 96. Tato velká naděje
východočeského plavání a 3. sportovkyně náchodského okresu za rok 1997 překvapila časy 1:23,0 na 100 prsa a 2:58,7 na
dvojnásobné trati, které jsou letos zatím
nejlepšími v naší republice a řadí tak tuto
plavkyni Delfínu do role favoritky na již
zmiňovaném MR.
Další zlaté do sbírky přidali Štěpán Remeš (r. 95) a dorostenec Josef Hakl (r. 90).
Štěpán zvítězil na 200 polohově a přidal
4 stříbrné a 1 bronz. Josef byl první na své
oblíbené trati 200 prsa a druhý na 400 polohově.
Tři stříbrné a tři bronzové medaile vybojoval Daniel Halaška (r. 94). Mezi dalšími multi-medailisty byli se stříbrem a třemi bronzy Kryštof Kinl (r. 95) a Martina
Ulmanová (r. 96). Jindřich Čáp (r. 95) dosáhl na dvě stříbra a jeden bronz. Zbylé
medaile si přivážejí i Barbora Čejchanová
(r. 95) – stříbro a bronz, Tereza Brothánková (r. 90), Veronika Ročková (r. 94) a Marek Rajsner (r. 93) – všichni po dvou bronzových medailích.
Aneta Nýčová – TJ Delfín Náchod – nejlepší
časy v ČR na 100 a 200 m prsa
(foto: Petr Jansa)

ně od Nadace města Náchod, Pivovaru Náchod, PeCe Náchod a dalších... Bezpečnost
pohybu účastníkům na nezbytných komunikačních úsecích zajistí Městská policie Náchod.
Běžci startují v 10.00 hodin od lávky přes Metuji – pod zimním stadionem
v Náchodě. Cyklisté následně tamtéž, již
do IX. ročníku, v 10.01 hodin.
Šatny, prezentace účastníků je v restauraci hotelu Zimní stadion od 8.15 hod do
9.45 hod. Přeprava svršků a zavazadel závodníků do cíle bude zajištěna.
Závod je vypsán pro všechny věkové
kategorie od 10 let obého pohlaví, též pro
rekreační a kondiční sportovce. Mládež do
15 let startuje jen se souhlasem a nejlépe
i se spoluúčastí rodiče. Každý pak startuje
jen na „vlastní nebezpečí“. Zdravotní službu zajišťuje ČČK na Lipím a v cíli...
Oběd, tradiční kuřecí stehna s bramborem pro každého startujícího – zúčastněné a vyhlášení výsledků s předáním cen
bude již v šest let zprovozněné Jiráskově
turistické chatě s rozhlednou. Účastníci
běhu mají vstup na rozhlednu zdarma...
K pohodičce všech přítomných v JTCHsR
přispěje živá hudba.
Nejstaršími běžci v roce 2007 byli 73letý Jan Buchar z Vrchlabí a 59letá Miloslava Keprtová z České Třebové. Nejmladší účastnicí byla 13letá Alena Henclová
ze Skuhrova nad Bělou. Titulem „Miss
XXII. r.“ byla oceněna vítězka běhu Lenka Hanušová z Nového Města nad Metují a úspěšným kolektivem byl vyhlášen
AC Náchod. Neváhejte, přijďte se setkat
s přáteli a prověřit svou kondičku... vypotit deka! K účasti za organizátory Sportovního centra Dobrošov zve
J. Kolisko

Rychlobruslařky BK Náchod Markéta
Žďárková a Klára Prokopová vpravo
byly nominovány Českým svazem
rychlobruslení na in-line Mistrovství
Evropy juniorů a kadetů v Dánsku. Mezi
šesticí nominovaných je i Milan Sáblík
(bratr Martiny Sáblíkové).
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Státní zámek Náchod
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště
v Josefově a správa Státního zámku Náchod
si Vás dovolují pozvat na tyto kulturní akce:
1. 6. – 31. 7. VÝSTAVA MALEB HIST. VOZIDEL:
Prodejní výstava sbírky maleb p. Bořivoje Zábřezského
Velký sál na I. nádvoří, každý den kromě pondělí od 9–17 hod.
3.–6. 7. Šermířské scénky: V podání SHŠ Buhurt z Křenovic
u Slavkova, krátké scény v gotickém sklepení zámku v rámci
jednotlivých prohlídek.
Gotické sklepení na I. nádvoří, vždy od 9 do 17 hodin
3.–5. 7. Večerní představení: Samostatné divadelně-šermířské vystoupení, pohádka „Princeznina čarodějnice“, účinkuje
SHŠ Buhurt s Křenovic u Slavkova.
Na III. nádvoří (s kašnou) vždy v 18 hodin.
V případě nepříznivého počasí se vystoupení ruší.
11. 7. Koncert dánského dechového orchestru: Proběhne na
III. nádvoří, v případě nepříznivého počasí ve Velkém sále na I. nádvoří v 11 hodin.
16.–19. 7. Renesanční a barokní hudba: V podání dechového
souboru „Brass band“ ZUŠ Police nad Metují, pod vedením paní
Němcové. Během denních i večerních prohlídek zámku.
Španělský sál, od 9–17 hod.
16.–19. 7. Večerní prohlídky s Černou paní:
Je nutné objednat se předem na tel. čísle 491 426 201.
Prohlídky se konají od 21.00–22.00 hod. na I. okruhu.
1. 8. – 30. 9. VÝSTAVA Fotograﬁí sídel rodu Kuronských: Neprodejní výstava fotograﬁí.
Velký sál na I. nádvoří, každý den kromě pondělí od 9–17 hod.
2. 8. Večerní představení: Samostatné divadelně-šermířské
vystoupení, účinkuje SHŠ Manové Přemysla Otakara II.
Na III. nádvoří (s kašnou) 21 hodin. V případě nepříznivého
počasí se vystoupení ruší.
Vstupné: 50 Kč dospělí, 25 Kč děti
3. 8. Koncert tria „In camera caritatis“:
Proběhne ve Velkém sále na I. nádvoří v 18 hodin.
Vstupné jednotné: 40 Kč
21.–23. 8. Renesanční a barokní hudba: V podání dechového
souboru „Brass band“ ZUŠ Police nad Metují, pod vedením paní
Němcové, během denních i večerních prohlídek zámku.
Španělský sál, od 9–17 hod.
21.–23. 8. Večerní prohlídky s Černou paní:
Je nutné objednat se předem na tel. č.: 491 426 201.
Prohlídky se konají od 21.00–22.00 hod. na I. okruhu.

Výstava Egon Hostovský 100 let v Náchodě
Regionální muzeum pořádá ve své budově na Masarykově náměstí v Náchodě čp. 18 výstavu Egon Hostovský 100 let. Návštěvník zde najde všechny důležité informace o životě a díle tohoto hronovského rodáka a významného světově uznávaného
spisovatele, jehož díla byla přeložena do patnácti jazyků včetně japonštiny. Thomas Mann o jeho novele Úkryt mimo jiné
prohlásil, že se jedná o nejlepší literární dílo, které česká literatura dala světu. Děj románu Všeobecné spiknutí se z podstatné části odehrává v místě Hostovského gymnaziálních studií v Náchodě.
Součást výstavy tvoří i knihy našich předních spisovatelů s jejich věnováním Egonu Hostovskému (Karel Čapek, Vladislav Vančura, František Halas, Vladimír Holan, Jaroslav Seifert, Vladimír
Neff, František Hrubín, Jaroslav Durych ad). Výstava potrvá do
17. 7. 2008. Otevřeno denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hod.
Pro předem hlášené školní výpravy (tel. 491 423 248) dělá výklad
PhDr. Václav Sádlo, autor knihy Egon Hostovský a rodný kraj.
(vs)
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Přehled kulturních akcí
v červenci a srpnu 2008 v Regionálním muzeu
Egon Hostovský 100 let
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 výročí narození spisovatele Egona Hostovského. Otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12; 13–17 hod.

Martin Jirout: Obrazy a kresby
Ve dnech 18. 7. až 24. 8. 2008 si mohou návštěvníci v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout výstavu obrazů Martina
Jirouta. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.

Jaroslav Jošt: Gobelíny
Od 26. 8. do 28. 9. 2008 proběhne v přednáškovém salonku
a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp.
18 v Náchodě výstava gobelínů Jaroslava Jošta. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.

Šaj Ginottová: Na počátku…
Do 17. 7. 2008 si mohou návštěvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) prohlédnout
výstavu fotograﬁí izraelské přírody a krajiny fotografky Šaj Ginottové: Na počátku… Práce této umělkyně byly prezentovány
v řadě míst Evropy a Ameriky. Otevřeno je denně mimo neděle
a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.

Karel Šafář
Na měsíc červenec a srpen 2008 připravuje muzeum ve výstavní
síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) výstavu obrazů a kreseb známého oblíbeného náchodského malíře Karla Šafáře. Podrobnější
informace budou upřesněny později.

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

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armády 1. republiky v miniatuře. V červenci a srpnu je otevřeno denně mimo pondělí
10–12, 13.30–18.00 hod. Objednávky na tel. č. 491 426 047,
491 423 248, na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám.
1, 547 01 Náchod, popř. muzeumna.ekonom@seznam.cz.

Historická vozidla v Náchodě
Město Náchod je cílovým městem 2. etapy projektu spanilé
jízdy posádek historických vozidel Trofeo Niké Bohemia 2008.
Slavnostní příjezd automobilů je naplánován na Masarykovo náměstí v sobotu
5. července 2008 kolem 17.00 hod. Trasa povede z obce Vysokov,
ul. Pražskou, přes Kamenici a Palackého na Masarykovo náměstí. Na parkovišti před Hotelem U Beránka proběhne představení a odparkování jednotlivých vozidel. Hudební skupina Beruška
bude hrát pro návštěvníky a účastníky jízdy v předzahrádce hotelu hodinu před jejich příjezdem. Druhý den ráno v 8.30 hodin
odjedou vozy z náchodského náměstí ulicí Komenského směrem
na Nové Město nad Metují. Přijďte si prohlédnout 26 historických
vozidel a Tatru s Karlem Lopraisem!
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Stomatol. pohotovost – červenec-srpen
5. 7.
6. 7.
12. a 13. 7.
19. a 20. 7.
26. a 27. 7.
2.

a 3. 8.
9. 8.
10. 8.

16. a 17. 8.
23. a 24. 8.
30. a 31. 8.

MUDr. Alena Zdražilová
Náchod
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod
MUDr. Jana Vaňková
Červený Kostelec
MUDr. Alois Vejmola
Náchod
MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poříčí
MUDr. Eva Vinterová
Náchod
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod
MUDr. Petr Juran
Nové Město nad Metují
MUDr. František Balský
Náchod

PROGRAM
prázdniny
Vavřinecká pouť
– 8.–10. srpna 2008 v Náchodě
Tradiční Vavřinecká pouť se koná na Masarykově náměstí v Náchodě. Kromě kolotočů, stánků, vystoupení mažoretek SK
Rubena Náchod a dalších atrakcí proběhne od pátku do neděle kulturní program
na pódiu na Masarykově náměstí např.:
DJ Iceman a DJ Noel, ZUŠ Hronov, skupiny
Exit, Domamazec, Švihadlo a další.
Mezinárodní festival
„Léto, tvořivost, úsměv“ 15.–17. 7. 2008
V polovině července přivítáme v Náchodě poprvé mezinárodní kulturní festival,
na kterém vystoupí dětské a mládežnické soubory z Ruska, Ukrajiny, Běloruska,
Litvy, Polska. Hlavní témata soutěžního
festivalu jsou folklor, tanec, zpěv, divadlo
módy, muzikál. V těchto oborech vystoupí
umělecké soubory, které pracují při známých tanečních školách v zemích bývalého Sovět. svazu. Můžeme se těšit na průvod souborů městem, na jejich soutěžní
vystoupení i na závěrečné Grand Prix vyhodnocených. Podrobné informace o programu budou na plakátech festivalu.
Pod záštitou Města Náchod pořádá společnost MIKMA Krakov a Déčko Náchod
Mezinárodní setkání mládeže Evropa
ve škole 16.–23. 8. 2008
Déčko Náchod pořádá již po osmé mezinárodní setkání laureátů výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole. Účastní
se ho 26 mladých lidí z osmi evropských

Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 427 548
Denisovo nábřeží 665
tel.:491 427 548
ul. Manž. Burdychových 325
tel.: 491 463 421
Palackého 20
tel.: 491 424 524
Náchodská 548
tel.: 491 482 000
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 421 920
Větrník 720
tel.: 491 462 331
ul. Manž. Burdychových 325
tel.: 491 463 237
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 427 548
Komenského 10
tel.: 491 472 721
Komenského 419
tel.: 491 424 326

zemí, které jsou do soutěže zapojeny. Déčko pro ně připraví zajímavý program, naplněný poznáváním evropských kultur,
hrami, tvořivými technikami, návštěvou
památek a galerií. Setkání přispívá k odbourávání hranic mezi státy EU, k toleranci a respektu k odlišným kulturám. Jednacím jazykem je angličtina.

Den dobrých skutků
a Muž roku
Jak už je tradicí, tak i letos se uskuteční celorepubliková akce v Náchodě Den
dobrých skutků. Na 22. a 23. srpna 2008
je pro návštěvníky Městského divadla Dr.
J. Čížka připraven kulturní program v podobě Koncertu Nadi Urbánkové a skupiny Bokomara a letos podeváté i exkluzivní celorepublikové soutěže Muž roku
ČR 2008 a Muž roku SR 2008. Ale především tato akce je určena postiženým dětem a lidem, kteří do Náchoda zavítají na
koncert Nadi Urbánkové z celé České republiky ze stacionářů, ústavů a dětských
domovů. Letos přijedou z deseti stacionářů, dětských domovů a ústavů. Celý výtěžek bude věnován Stacionáři Cesta v Náchodě, Stacionáři Nona v Novém Městě
nad Metují, Dětskému domovu v Pardubicích.
Letos poprvé se bude volit i Muž roku
Slovenské republiky.
Podeváté se uskuteční také soutěž MUŽ
ROKU 2008, v pátek 22. 8. 2008 od 20.00
hodin. Z celkového počtu přihlášených
854 uchazečů bylo vybráno dvanáct ﬁnalistů, šest z ČR a šest ze Slovenska.
David Novotný
hl. organizátor

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

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

Oceňování
bezpříspěvkových
dárců krve
14. červen je již tradičně ve všech zemích připomínán a slaven jako Světový
den dárců krve.
Vyhlásit tento den Světovým dnem
dárců krve a vzdát tak hold obětavým jedincům, jejichž zásluhou jsou často zachráněny lidské životy, byla společná
myšlenka Světové zdravotnické organizace (WHO), Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní
společnosti transfúzního lékařství.
Ústředním heslem tohoto dne je „Krev
je dar pro život. Děkujeme.“
Z historie krevních
převodů a dárcovství krve
Historie krevních převodů se datuje
od r. 1818, kdy byla provedena v Londýně první přímá transfúze krve od člověka k člověku. V Čechách je historie krevních převodů a krevních skupin spojena
se jmény českého chirurga Karla Maydla
a psychiatra Jana Janského, který v roce
1907 objevil čtvrtou krevní skupinu.
V prosinci 1948 byla v Československu
usnesením vlády zřízena Národní transfúzní služba a v jejím rámci byly po celé
republice budovány transfúzní stanice. Tato etapa je spojena s náborem sice
dobrovolných, ale placených dárců krve.
Právě před 47 lety – v roce 1960 přišel
Československý červený kříž jako první
s myšlenkou bezpříspěvkového dárcovství krve a o čtyři roky později – v r. 1964
– udělil mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům krve (BDK) první plakety
(dnes medaile) prof. Jana Janského.
Také v obřadní síni MěÚ v Náchodě
předával Oblastní spolek ČČK v Náchodě
dne 18. 6. 2008 ocenění, která dokazují,
že mezi námi je mnoho lidí, kteří nezištně pomáhají právě tím, že darují krev někomu neznámému, jehož osud jim není
lhostejný. Při slavnostním ocenění bylo
předáno 14 bronzových, 23 stříbrných
a 17 zlatých medailí prof. MUDr. Jana Janského. Všem srdečně blahopřeji k jubilejnímu odběru, přeji pevné zdraví, mnoho
osobních i pracovních úspěchů, krásnou
dovolenou a ještě jednou upřímně děkuji.
Lenka Zelená – za OS ČČK v Náchodě
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Sdružení zdravotně postižených
Sdružení zdravotně postižených Náchod upozorňuje své členy a příznivce, že v červenci a v srpnu bude poradenství v klubovně uzavřeno.
Přejeme všem krásné prožití léta, ve zdraví a pohodě. Na shledání s Vámi se budeme těšit při zářijových akcích a výletech (Praha-muzikál, členská schůzka).
Výbor SZdP Náchod

ICC informuje
Novinky
Cyklotrasy v Kladském pomezí – vyšla nová (aktuální) cyklomapa tras v našem regionu v měřítku 1 : 100 000, včetně výškových proﬁlů. Cena 45 Kč.
Rodným krajem – vyšlo nové číslo (36) vlastivědného sborníku, tentokrát i s článkem A. Samka „Zašlá sláva lázní a zřídel v Bělovsi“
Památky Náchod – brožura představující náchodský zámek
a další zajímavosti našeho města, cena 49 Kč
E. Hostovský a rodný kraj – nová knížka V. Sádla o životě tohoto spisovatele, cena 70 Kč
cykloatlas Česko 1 : 75 000 – novinka letošní sezony, cyklotrasy celé ČR
Vstupenky
„ROCK TRENCLE – Opat fest 2008“ – 19. 7. 2008 od 15 hodin
v Hejtmánkovicích na fotbalovém hřišti, cena 160 Kč.
Abonentky – od pondělí 14. 7. lze vyměnit stávající abonentky
Zdarma:
„Cyklobusy a vlaky přepravující cyklisty do Orlických hor“
– mapa s jízdními řády „Sport a turistika“ – rady a tipy (Ma)

Zámek Nové Město nad Metují
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
Trhy uměleckých řemesel
V sobotu 5. července 2008 od 9.30 do 17 hodin na nádvoří zámku a před zámkem. Můžete se těšit na umělecko řemeslné výrobky, vůni koření, medoviny a staročeských perníků. Pro malé
návštěvníky je připraveno divadélko a své umění předvedou sokolníci. Vstupné je 10 Kč.
Divadlo na zámku
V sobotu 19. července 2008 v 18 hodin na nádvoří zámku. Konverzační komedii s názvem Polib tetičku přijedou zahrát ochotníci z Náchodské divadelní scény pod režijním a uměleckým vedením Ludmily Šmídové. Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí
příjemně pobavit a od srdce se zasmát. Vstupné je 70 Kč.
Výstava obrazů
Výstava se koná od 2. do 29. července 2008 ve Výstavní síni Vojtěcha Sedláčka. Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
Výstava obrazů – Krajinou času
Od 3. do 29. 7. 2008 v Galerii Pod Žebrovkou na novoměstském
zámku. Vernisáž bude ve čtvrtek 3. července 2008 v 17 hodin.

GALERIE

výtvarného umění v Náchodě pořádá
o prázdninách v zámecké jízdárně výstavu

Josef Wagner – obrazy, kresby, graﬁka
Retrospektivní výstava u příležitosti narozenin ing. arch. Josefa Wagnera, který je mimo jiné i autorem architektonického návrhu interiéru GVUN.
(přízemí a ochoz jízdárny 28. 6. – 31. 8.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.

Církve v Náchodě
Husův sbor Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Bohoslužby neděle 9 hod. Úřední
hodiny o prázdninách – pondělí a středa 9–12 hod. Farář: Zdeněk Kovalčík, tel. 491 426 223, mobil 737 475 945. Sbírky pro Diakonii Broumov je možno sdávat do chodby z Raisovy ulice od
pondělí do soboty od 8–17 hod. V neděli NE!

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

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

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

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

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

XV. varhanický kurz opět v Náchodě
Ve dnech 8.–16. srpna se po dvou letech v Náchodě opět uskuteční již XV. kurz varhaníků a zpěváků Církve československé
husitské, který vede farář Zdeněk Kovalčík.
Přes dvacet nadšených muzikantů z různých koutů naší vlasti
i všech generací se sejdou v našem městě, aby se zdokonalili ve
svých muzikantských dovednostech, nabyli nových vědomostí,
ale také prohloubili svou spiritualitu díky vedení emeritního patriarchy Josefa Špaka. V sobotu 9. 8. podniknou autobusový výlet nazvaný „Po stopách bratří Čapků“, který připravil prof. Aleš
Fetters. V neděli 10. 8. oslaví den Páně s náchodskou obcí v Husově sboru při bohoslužbě v 9 hod., v 18 hod. zazpívají také při
večerní poutní bohoslužbě v kostele sv. Michala a pak se sejdou
v 19 hod. k tradiční biblické večeři ve Farského síni. Od pondělí do pátku rozezní náchodské varhany, sejdou se k odborným
přednáškám a k společnému nácviku zpěvu. Jejich pracovní den
bude orámován ranními (od 8. 30) a večerními (od 18.30) zamyšleními v Husově sboru, při nichž se vystřídají u varhan. Pracovní píle účastníků varhanického kurzu bude zaměřena k přípravě veřejného koncertu, který se uskuteční v pátek 15. 8. od 19
hod. v Husově sboru. V programu zazní varhanní skladby, sborový i sólový zpěv. Kurz uzavře v sobotu 16. 8. songová bohoslužba v 9.30 hod. Srdečně zveme náchodskou veřejnost k účasti na koncertě i doprovodných akcích varhanického kurzu CČSH
a účastníkům přejeme, aby se jim v Náchodě líbilo a dobře muzicírovalo.
Z. Kovalčík
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Městská knihovna Náchod
informuje – červenec-srpen 2008
Provozní doba v červenci a srpnu 2008:
odděl. pro dospělé, studovna, čítárna
Pondělí
9 – 17
Úterý, Středa, Čtvrtek
9 – 17
Pátek
9 – 17
Sobota
zavřeno

odděl. pro děti
9 – 14
12 – 17
9 – 14
zavřeno

Oddělení pro děti
2. ročník soutěže Čteme a soutěžíme má své vítěze.
Kategorie „náctiletých“:
Kategorie mladších čtenářů:
1. místo Lucie Schneiderová (239 bodů)
1. místo Tadeáš Maršík (250 bodů)
2. místo Radka Vlčková (160 bodů)
2. místo Karolína Borsová (115 bodů)
3. místo Kateřina Vlčková (153 bodů)
3. místo Lenka Macková (111 bodů)
Gratulujeme vítězům i všem účastníkům soutěže. Všichni, kdo přišli na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, zhlédli výborné představení – scénické čtení z knížky „Tobiáš Lolness“ autora Timothée de Fombelle v podání Věry Hollé a Pavla Oubrama.
V červnu jsme v knihovně postupně přivítali žáky prvních tříd všech náchodských škol.
Opět pro ně bylo připraveno „pasování na čtenáře“. Fanfáry oznámily příchod rytíře
Hrona, doprovázeného vznešenou dámou. Děti předvedly rytíři Hronovi, jeho společnici i přítomným rodinným příslušníkům, jak zvládly boj s neposlušnými písmenky. Každý prvňáček přečetl kousek textu a dohromady jsme tak slyšeli celou básničku. A jak
zní slavnostní slib, který děti slíbily dodržovat? „Slibuji, že se budu pečlivě a svědomitě učit poznávat písmenka, skládat
je v slova, slova ve věty a věty v příběhy. Slibuji, že zachovám věrnost knihám
a budu je vždy ochraňovat. Slibuji, že se
budu statečně a čestně jako rytíř bít za
všechno dobré, co je v knihách napsáno.“
Rytíř Hron pak poklepem meče pasoval
každé dítě na čtenáře. Vše bylo stvrzeno
pasovacím glejtem a čtenářským odznakem. Většina dětí obdržela také čtenářský průkaz do knihovny, pokud rodiče
předem vyslovili svůj souhlas podpisem
přihlášky. Svět knížek s pohádkami a příběhy tak přivítal další malé čtenáře. Přejeme všem 210 nově „pasovaným“ dětem,
aby se knihy a čtení staly trvalou součástí jejich života.
(So)

Vynikající výsledky ZUŠ J. Falty v Náchodě
Výtvarný obor ZUŠ J. Falty v Náchodě
se účastnil několika významných soutěží
a vždy uspěl. V krajském kole soutěže VO
MŠMT předkládali pedagogové Mgr. Jana
Matoušová a Lukáš Jícha dvě kolekce a to
„Dálný východ“ a „Komunikace“.
V konkurenci 17 ZUŠ Královéhradeckého kraje měly tyto kolekce úspěch u poroty, a tak bylo vybráno na celostátní přehlídku, která se bude konat ve Šternberku
na Moravě, 37 prací na téma „Dálný východ“. Zde musíme ocenit žáka Petra Kočičku, který do ústředního kola postoupil
se šesti a Tereza Tylerová se čtyřmi pracemi. S řady „Komunikace“ bylo vybráno
17 prací. Za tento vynikající úspěch si žáci
odnesli ocenění a sladkou odměnu.

Český rozhlas letos vypsal soutěž
na téma „Můj sen“.
Do ﬁnále této mezinárodní soutěže postoupili tito žáci: Alžběta Prouzová, Beáta
Kýrová, Tomáš Verner, Jakub Jiránek a Karolína Kvapilová, všichni ze třídy p. učitelky Aleny Schejbalové. Žáci byli oceněni
a jejich práce jsou vystaveny v Národním
muzeu v Praze.
Pavel Mrověc a Lukáš Nývlt, žáci p. učitele Jindřicha Roubíčka, uspěli ve výtvarné soutěži středních škol na téma
„Katedrála“. Ceny si převzali v Novém
Adalbertinu v Hradci Králové.
Všem žákům, ale i pedagogům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. (Mat)

Tiráž
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město
Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40,
547 61 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof.
Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia
Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká,
Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Michal Kudrnáč,
Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková, Daniel Šárka
a MVDr. Pavel Bělobrádek.
Fotograﬁe pořídila redakce, autoři článků a archiv.
Titulní foto Oldřich Žďárek. Graﬁcká úprava
Garmond studio, tel.: 491 420 239. Číslo 7–8/2008
vychází 1. 7. 2008. Náklad 5200 ks. Distribuce
zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny
v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých
akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané
se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky
pořídila redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad
v Náchodě, Masarykovo náměstí 40,
547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: nina.adlof
nina.adlof@mestonachod.cz, nachod@email.cz.
Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 6. 2008.
Uzávěrka zářijového čísla bude 18. 8. 2008!

