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W. D. Home: Ledňáček
Divadlo Ungelt
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 270, 250, 230, 210 Kč  
Předprodej od 14. 10. 2008

Chinaski – Space Tour 2008
Hosté: David Koller, Michal Klus 
Vstupné: 330 Kč v předprodeji, 
380 Kč na místě
Předprodej od 25. 9. 2008

Pavel Lohonka Žalman & Spol.
„Žalman 40 let na pódiu“
Vstupné: 150 Kč
Předprodej od 14. 10. 2008

Rudy Linka Trio
Rudy Linka (kytara), Dan Fabricatore 
(baskytara), Rich Huntley (bicí) 
Vstupné: 140 Kč 
Předprodej od 20. 10. 2008

The Backwards Tour 2008
Beatles revival
Vstupné: 170, 150, 130, 110 Kč 
Předprodej od 21. 10. 2008

Neděle
2. 11. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Úterý
4. 11. 2008
v 19.00 hodin

Středa
5. 11. 2008
v 19.00 hodin

Úterý
11. 11. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Čtvrtek
13. 11. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Martin Levický – klavír
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 130, 110, 90, 70 Kč  
Předprodej od 22. 10. 2008

Pod střechami Paříže
Literárně hudební večer
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 3. 11. 2008 

Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil
Umělecká agentura Mario
Vstupné: 50, 40, 30, 20 Kč
Předprodej od 3. 11. 2008

F. F. Šamberk: Blázinec v 1. poschodí
Hrají: O. Navrátil, J. Obermaierová, 
M. Hudečková, J. Hána a další
Divadelní společnost Julie Jurištové
Vstupné: 180, 160, 140, 120 Kč  
Předprodej od 6. 11. 2008

Úterý
18. 11. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Čtvrtek
20. 11. 2008
v 19.00 hodin

Neděle
23. 11. 2008
v 15.00 hodin

Čtvrtek
27. 11. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

uvádí v listopadu

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: 
pondělí–pátek  8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin,  tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů 

MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.  Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. 
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Literárně hudební večer – Pod střechami Paříže
Hudebně poetické pásmo přenese posluchače do Paříže pouličních zpěváků, koncertních kaváren a kabaretů třicátých let 20. století 

a odtud pak postupně přes padesátá léta „velkého šansonu“ (Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Yves Montand) a sedmdesátá léta protestu-
jících (Léo Ferré, Nino Ferret, Jean Ferrat) a jazzových (Claude Nougaro) šansoniérů až do současnosti. Výborná zpěvačka Eva Kriz-Lifko-
vá, žijící střídavě ve Francii a v Praze, zpívá většinu repertoáru ve francouzských originálech, menší část v českých básnických překladech. 
Na klavír ji doprovází jazzový klavírista a skladatel Milan Dvořák. 

William Douglas Home: LEDŇÁČEK
Divadlo Ungelt, Režie: Ladislav Smoček, hrají: Alena Vránová, František Němec, Petr Kostka

Duchaplná anglická komedie o vdově, sirovi a jeho komorníkovi, kteří se dokáží i ve starším věku těšit ze života. Autor Ledňáčka, ve 
své době a své zemi všeobecně uznávaný dramatik Sir William Douglas Home, žil v letech 1912 až 1992. Jeho otec byl třináctým hrabětem 
z Home, žil na rodinném hradě u anglických hranic, měl bezstarostné dětství a dostal vzdělání na věhlasných školách v Etonu a Oxfordu. 
Byl autorem pěti desítek převážně lehkých konverzačních komedií z vyšších společenských vrstev. Několik nejúspěšnějších textů se dočka-
lo i fi lmového zpracování. Ledňáček měl premiéru v roce 1977.
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V pondělí 20. října proběhlo jednání za-
stupitelstva, na kterém se mimo jiné pro-
jednávala otázka prodeje městského pivo-
varu. Nutno říci, že za minimálního zájmu 
občanů. Nechci se vyjadřovat k vcelku 
vášnivé diskuzi ovlivněné z mého pohle-
du mnohdy stranickými postoji. Podsta-
ta celého problému, proč je vůbec otázka 
prodeje pivovaru na stole, leží ve vývoji 
pivovarského odvětví několika posledních 
let. Shrnuto krátce a lapidárně – globali-
zace dorazila, bohužel, i na malý náchod-
ský dvoreček. 

Pivovar se již několik let potýká se stá-
le větší konkurencí na trhu. Z jedné stra-
ny jej dusí rozpínání nadnárodních pivo-
varských společností, které systematicky 
válcují trh reklamou a všemocnými pe-
nězi. Takový malý pivovar, jakým právě 
náchodský je, může jen těžko bez dosta-
tečných fi nančních zdrojů dlouhodobě to-
muto dravému tlaku odolávat. Na straně 
druhé se musí potýkat s koncentrací ob-
chodních sítí. Vyjednání výhodných ob-
chodních podmínek s obchodními gigan-
ty (s obraty několik desítek miliard Kč) je 
pro tak malý subjekt pouhou iluzí. Navíc 
obdobná koncentrace proběhla i na straně 
dodavatelů surovin a energií a i zde je vy-
jednávání pro malý subjekt velice složité. 
Do loňského roku pivovar ustával vcelku 
bez problémů neustále se horšící podmín-
ky na trhu a dokonce zvládl z vlastních 
zdrojů postavit i moderní hotelovou pří-
stavbu Hotelu U Beránka a následně přes 
řadu potíží po tři roky hotelový komplex 
provozovat. Bohužel v loňském roce do-
šlo k poměrně dramatickému nárůstu 
cen klíčových surovin a energií. Pivova-
ru tak jednorázově, téměř ze dne na den, 
stouply náklady o cca 13 mil. Kč (více jak 
7 %) aniž proti tomu mohl, právě díky 
své relativní bezvýznamnosti, cokoli dě-
lat. Promítnout takovýto nárůst nákladů 
během krátkého období do cen či ušetřit 
je v rámci již velice malých rezerv provo-
zu pivovaru, je prakticky nereálné. A tak 

po letech zisků a prosperity začaly pivo-
varu hrozit fi nanční těžkosti. Za této situ-
ace se objevily na městě nabídky o odkup 
pivovaru a nastala několikaměsíční kalvá-
rie, co s těmito nabídkami dělat. Naplno 
se projevilo, jaký problém vyvolá pro ve-
řejnoprávní subjekt, jakým právě město 
je, s jeho komplikovanými rozhodovací-
mi mechanizmy, provedení vcelku běžné 
obchodní transakce. Ze strany pivovaru je 
nutné si přát, především zkrácení období 
nejistoty na minimum. Nutnost obnažit 
své nejcitlivější informace v rámci proce-
su prodeje jej na trhu značně poškozuje.

Ať již výsledné rozhodování o prodeji či 
neprodeji pivovaru dopadne jakkoli, pod-
statné na konci tohoto procesu pro pivo-
var bude to, aby získal silného stabilního 
majitele, který jej bude schopen podpo-
řit dostatečnými zdroji nutnými k uháje-
ní pozice na trhu. A dále, že se případ-
ný prodej náchodského pivovaru nestane 
předmětem spekulativního nákupu. Aby 
potencionální nový nabyvatel, pokud ně-
jaký bude, měl zájem na dlouhodobé pro-
speritě a rozvoji pivovaru a byl schopen 
podstoupit i adekvátní podnikatelská rizi-
ka nutná k pohybu na vysoce konkurenč-
ním pivovarském trhu. A já jen doufám, 
že město bude mít při rozhodování šťast-
nou ruku a naši následovníci budou stejně 
jako dnes moci být i po dalších 136 letech 
hrdí na existenci pivovaru v našem měs-
tě a náchodští občané budou pít to nejlep-
ší pivo na světě (tento titul mimochodem 
letos obdržel náchodský ležák od pres-
tižního odborného časopisu Beers of the 
World). A ruku na srdce, pokud Vám kaž-
dému jednotlivému Náchoďákovi oprav-
du na pivovaru záleží, vzpomeňte si na 
něj také až půjdete do své hospůdky či 
na nákup.

S pivovarským Dej Bůh štěstí

Josef Hlavatý
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Zprávy 
z radnice
Rada města 30. 9. 
Jednání rady města 
se zúčastnilo všech devět radních.
Číselný popis u každé zprávy představu-
je poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-
ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM souhlasila s uzavřením nájemní 

smlouvy na pronájem pozemků za býva-
lou Tepnou na Plhově s fi rmou Miloš Dra-
pač – Elektro. Smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2008. 
Pozemky o celkové výměře 1301 m2 bu-
dou pronajaty v souladu s projektem ce-
lého zájmového území. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy se společností Bytový dům Rai-
sova, s. r. o., na pronájem pozemku před 
tímto domem. Jedná se o slepou ulici před 
budovou bývalé České pojišťovny. Společ-
nost chce zpevněné části pozemků využít 
jako zařízení staveniště při rekonstruk-
ci této budovy, která je jejich majetkem. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
s účinností od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2010.  
 9-0-0

 RM souhlasila s ukončením nájem-
ní smlouvy na pronájem vodní plochy 
v Bražci k 30. 6. 2008 a souhlasila se zá-
měrem přenechat tuto vodní plochu p. č. 
32 do výpůjčky společnosti Lesy města 
Náchoda, spol. s r. o., s účinností od 1. 7. 
2008. 9-0-0
Stavební úpravy komunikací 9-0-0 

 RM souhlasila s nabídkou na zajiště-
ní vypracování projektové dokumenta-
ce na stavební úpravy místní komunika-
ce ul. Železniční kolonie a Na Terasách 
a části komunikace Vodárenská v Nácho-
dě fi rmou Miloslav Kučera – PRODIS Hra-
dec Králové.

 RM souhlasila s nabídkou na zajištění 
vypracování projektové dokumentace na 
stavební úpravy komunikace Na Rachtě fi r-
mou Ing. Josef Hauck, Zlíč, Česká Skalice.
Předložení žádosti do Integrovaného
operačního programu 9-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o schválení Integrovaného plánu rozvoje 
města – sídliště u nemocnice do Integro-
vaného operačního programu, prioritní 
osa 5 – Národní podpora územního roz-
voje, oblast podpory 5.2 Zlepšení prostře-
dí v problémových sídlištích.
Hlavním cílem programu je zlepšení pro-
středí v problémových sídlištích měst 
nad 20 tisíc obyvatel a to revitalizací ve-
řejných prostranství a regenerací byto-
vých domů.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlá-
silo výzvu k podávání žádostí o schválení 

Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) 
pro města od 20 000 obyvatel kromě hlav-
ního města Prahy. Uzávěrka pro předklá-
dání žádostí je 31. 12. 2008.
Myslbekův most 
(Na Skalce) v Náchodě  9-0-0

 RM souhlasila s předloženou nabídkou 
na zajištění vypracování projektové do-
kumentace na opravu tohoto mostu fi r-
my MDS PROJEKT, Vysoké Mýto a s uzav-
řením smlouvy o dílo.
Kapacita pečovatelské služby 9-0-0

 RM souhlasila se zvýšením kapacity 
pro pečovatelskou službu na 260 uživate-
lů a s personálním posílením terénní pe-
čovatelské služby o jedno místo sociální-
ho pracovníka od 1. 11. 2008.

TELEGRAFICKY:
 RM odvolala Mgr. Kristýnu Konárovou 

z komise prevence kriminality, Rostislava 
Hejcmana a Daniela Šárku z kulturní ko-
mise. 9-0-0

 RM jmenovala Mgr. Helenu Kudelo-
vou členkou komise prevence kriminali-
ty a PhDr. Václava Sádlo členem kulturní 
komise. 9-0-0

 RM schválila pořízení repliky současné-
ho koberce do obřadní síně a tento náklad 
zařadit do rozpočtu města na rok 2009.   
 9-0-0
Rada města 14. 10.
Jednání rady města se zúčastnilo všech 
devět radních.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě na pronájem autobu-
sového nádraží s Technickými službami 
Náchod, s. r. o. Dodatkem se kumuluje ná-
jemné za rok 2009 a 2010 do roku 2008. 
Hrazení nájemného je dohodnuto formou 
vložení prostředků ve stejné výši do oprav 
a údržby zařízení autobusového nádraží 
a přilehlé místní komunikace. V letošním 
roce bude provedena větší oprava komu-
nikace a chodníku v hodnotě cca tří roč-
ních nájmů. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem pozemku u domu 
čp. 270 v Českoskalické ulici. Na měst-
ských pozemcích jsou postaveny schody, 
kamenné zápraží, zpevněná plocha pro 
umístění kontejneru na odpad a terasa. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurči-
tou s účinností od 1. 9. 2008. 9-0-0
Příprava investičních akcí města 9-0-0

 RM vzala na vědomí informace o dosud 
získaných dotacích od počátku roku do 
konce září, dále o přípravě podkladů pro 
žádosti o dotace do 31. 12. 2008 a zada-
ných projektových dokumentacích.
Celkem bylo dosud kladně schváleno 10 
žádostí o dotaci. Jedná se o projekty v cel-
kové úhrnné výši 79 mil. Kč, na něž jsme 
získali 64,5 mil. Kč dotací. Jedná se např. 
o akce: rekonstrukce veřejného osvětle-
ní města Náchod – V. etapa, cyklostez-

ka a chodník Náchod–Dolní Radechová, 
Oprava mostu přes Olešenku v Lipí, úspo-
ra energie na objektech města Náchoda, 
cyklostezky v Kladském pomezí nebo re-
generace panelového sídliště Plhov v Ná-
chodě – 5. etapa.
Do konce letošního roku připravuje od-
bor správy majetku a fi nancování ještě 
dalších pět projektů, které budou ode-
slány s žádostí o dotaci (ZUŠ, Česko-pol-
ské komunikace se sdíleným provozem 
pěším, cyklistickým a automobilovým 
v Kladském pomezí – II. etapa, Cyklostez-
ky v Kladském pomezí – II. etapa, Úprava 
a obnova historických objektů měst Ná-
chod a Klodzko a sídliště SUN).
Rodinné domky v lokalitě 
Nad Nemocnicí 9-0-0

 RM souhlasila s předloženou nabídkou 
na zajištění vypracování projektové doku-
mentace na výstavbu 12 rodinných domů 
v lokalitě Nad Nemocnicí – URBAPLAN, 
spol. s r. o., Hradec Králové a souhlasila 
s uzavřením smlouvy o dílo.
Stavební úpravy komunikací 9-0-0

 RM souhlasila s nabídkou na zajiště-
ní vypracování projektové dokumenta-
ce na stavební úpravy komunikací ulice 
Hálkovy a Svolinského a stavební úpravy 
parkoviště u polikliniky fi rmou Ing. Josef 
Hauck, Zlíč, Ćeská Skalice.
Regenerace panelového 
sídliště SUN v Náchodě 9-0-0

 RM souhlasila s předloženou nabíd-
kou na zajištění vypracování projekto-
vé dokumentace na akci „Regenerace pa-
nelového sídliště SUN“ v Náchodě fi rmou 
URBAPLAN, spol. s r. o., Hradec Králové 
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s omezením maximální 

povolené hmotnosti projíždějících vozidel 
(do 5 tun) v ulici Ryšavého a Na Václavá-
ku. 9-0-0

Zastupitelstvo města 20. 10. 
Jednání zastupitelstva města se zúčastni-
lo 26 zastupitelů, později všech 27. 
Majetkoprávní úkony obce

 ZM schválilo doplnění původního usne-
sení k výkupům pozemků pro přeložku 
silnice II/303 Běloves–Velké Poříčí o úhra-
du nákladů spojených s převodem a daně 
z převodu nemovitostí při výkupu zbytko-
vých parcel městem Náchodem. 26-0-0

 ZM schválilo výkup pozemku č. 475/28 
k. ú. Staré Město nad Metují, který souvi-
sí s realizací stavebních úprav komunika-
ce Na Mokřinách, za cenu dle znaleckého 
posudku. 26-0-0

 ZM schválilo prodej spoluvlastnické-
ho podílu o velikosti 1/5 k domu čp. 738 
(budova polikliniky) na stavební parcele 
č. 2781/1 a spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 1/5 ke stav. parcele č. 2781/1 do 
vlastnictví společnosti VISUS, spol. s r. o., 
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se sídlem v Polici nad Metují. Kupují-
cí bude v objektu polikliniky provozo-
vat oční kliniku. Nejprve bude uzavře-
na smlouva o smlouvě budoucí kupní 
s tím, že k uzavření kupní smlouvy do-
jde po uplynutí doby udržitelnosti projek-
tu (předpoklad 31. 12. 2015). Kupní cena 
včetně infl ace bude budoucím nabyvate-
lem hrazena v pravidelných měsíčních 
splátkách po dobu udržitelnosti projek-
tu. Způsob prodeje úzce souvisí s rekon-
strukcí této budovy a dotací, kterou měs-
to na tuto akci obdrželo. 26-0-0

 ZM schválilo provedení výkupu pozem-
ku č. 168/2 k. ú. Staré Město nad Metu-
jí od společnosti Bartoň–textilní závo-
dy, a. s., za cenu dle znaleckého posudku 
s úhradou nákladů spojených s převo-
dem. Uvedený pozemek souvisí s plánova-
nou rekonstrukcí mostu přes řeku Metuji 
v Myslbekově ulici a napojením komuni-
kace Na Strži. 26-0-0
Prodej akcií 
Pivovaru Náchod a. s. 19-4-4

 ZM schválilo záměr prodej 100 % akcií Pi-
vovaru Náchod, a. s. Podmínky prodeje bu-
dou zpracovány a předloženy ke schválení 
na dalším jednání zastupitelstva města. 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, 
kterou se stanoví poplatek 
za komunální odpad 24-0-3

 ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2008, kterou se stanoví poplatek za 
komunální odpad včetně příloh. Platnost 
vyhlášky bude od 1. 1. 2010.
Cílem nového systému je vytřídění větší-
ho množství odpadu a dosáhnutí pokle-
su celkového objemu netříděného komu-
nálního odpadu. Návrh obsahuje zásadní 
změnu oproti stávající vyhlášce, která 
spočívá v možnosti jednotlivých obča-
nů ovlivňovat výši stanoveného poplatku 
podle množství a frekvence svážení netří-
děného komunálního odpadu. Dle návrhu 
vyhlášky je plátcem poplatku vlastník ne-
movitosti, kde vzniká komunální odpad. 
V průběhu roku 2009 proběhne informač-
ní kampaň a může ještě dojít k úpravám 
jednotlivých sazeb poplatku.
Cyklostezky v Kladském pomezí – II. eta-
pa, dohoda o spolupráci partnerů 26-0-1

 ZM schválilo Dohodu o spolupráci na tom-
to projektu a způsob jeho fi nancování.
Město Náchod s partnery Město Hronov, 
Kudowa Zdrój a Obec Česká Čermná při-
pravují projekt do Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika 
– Polská republika 2007–2013. 
Město Náchod bude předkládat do žádosti 
úsek cyklostezky v nezastavěném území, 
při pravém břehu vodoteče Střela, která 
kopíruje státní hranici. Řešený úsek bude 
navazovat na vybudovanou cyklostezku 
Běloves–Malé Poříčí. Trasa bude vedena 
mezi stávajícím mostkem přes vodoteč 
Střela a propustkem melioračního náho-
nu. Úsek bude ukončen na státní hrani-

ci v místě, kde k ní bude z polské stra-
ny přiveden další úsek cyklostezky, který 
bude vybudován polským partnerem Ku-
dowa Zdrój. Oba úseky budou vzájemně 
propojeny. Řešený úsek cyklostezky v dél-
ce 334,52 m je navržen s krytem z asfal-
tového betonu v šířce 3,00 m. Trasa smě-
rově koresponduje se zakřivením břehu 
vodoteče Střela a výškově korespondu-
je se stávajícím povrchem zemědělských 
pozemků. V rámci stavby bude provede-
no umístění drobného mobiliáře (lavičky, 
koše na odpadky, informační tabule, sto-
jany na kola) a bude provedena revitaliza-
ce zeleně v pruhu území mezi trasou cyk-
lostezky a vodotečí Střela.
Odkup části podniku 
a. s. Beránek Náchod

 ZM vzalo na vědomí smlouvu o prodeji 
části podniku Pivovar Náchod a. s. – Ho-
tel U Beránka a pověřilo radu města napl-
něním této smlouvy. 24-1-2

 ZM delegovalo v souladu se zákonem 
o obcích jako zástupce města Náchoda 
na mimořádnou valnou hromadu Berá-
nek Náchod a. s. starostu města ing. Ol-
dřicha Čtvrtečku a zmocnilo jej hlasovat 
pro schválení této smlouvy. 24-1-2

 ZM schválilo rozeslání výzvy na před-
ložení nabídky na střednědobý investiční 
úvěr, prostřednictvím kterého bude usku-
tečněn odkup hotelu U Beránka od a. s. 
Pivovar Náchod za cenu dle znaleckého 
posudku (formou dotace Beránek a. s. viz 
dále). 18-1-8

 ZM schválilo investiční dotaci a smlou-
vu o jejím poskytnutí ve výši 46 mil. Kč 
pro Beránek Náchod a. s. Touto dotací 
bude řešen odkup nově vybudované části 
hotelu U Beránka. 21-0-6

 ZM schválilo prominutí dluhu spo-
lečnosti Beránek Náchod a. s. spočíva-
jícího v nesplaceném zůstatku ve výši 
500 000 Kč k 31. 12. 2008 z půjčky poskyt-
nuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 
30. 6. 2003. 21-0-6 
Schválení Integrovaného plánu 
rozvoje města Náchoda „Rozvoj 
lázeňského města“ 27-0-0

 ZM schválilo Integrovaný plán rozvoje 
města Náchoda „Rozvoj lázeňského měs-
ta“. 
Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je 
souborem vzájemně obsahově a časově 
provázaných projektových záměrů měs-
ta a dalších subjektů působících na jeho 
území, které směřují k dosažení společné-
ho cíle či cílů města. Zároveň představuje 
nástroj pro čerpání fi nančních prostřed-
ků ze strukturálních fondů. Cílem IPRM 
je koordinace aktivit a soustředění zdro-
jů na řešení nejzávažnějších identifi kova-
ných problémů a využití ekonomického 
a dalšího rozvojového potenciálu města.
Projekt „Třídění komunálních 
odpadů v evropském městě 
Kudowa Zdrój-Náchod“ 27-0-0

 ZM schválilo realizaci tohoto projektu 
a zmocnilo starostu města ing. Oldřicha 
Čtvrtečku k uzavření žádosti a podpisu 
čestných prohlášení souvisejících s po-
dáním žádosti.
Podstatou projektu je ve spolupráci s měs-
tem Kudowa Zdrój zjistit a vyzkoušet 
efektivní systém třídění, uložení a svozu 
tříděného a netříděného odpadu, dále vy-
tvořit motivační a ekonomický systém tří-
dění odpadů občany obou měst. Projekt 
bude rozvržen do tří etap. 
První etapa bude zahájena v lednu 2009 
vyhlášením soutěže pro školní děti v Ku-
dowě a v Náchodě. Cílem bude naučit děti 
správně třídit odpad. Soutěž bude ukonče-
na v červnu 2009 Ekofestivalem konaným 
v Kudowě Zdrój. Zde proběhne vyhláše-
ní a předání cen. Na tuto soutěž navazuje 
letní tábor zaměřený na environmentál-
ní výuku dětí a na způsoby třídění odpa-
dů. Děti se kromě jiného seznámí s barev-
ným systémem třídění odpadu, způsoby 
likvidace odpadů, svozu apod. Budou se-
známeny s možnostmi druhotného zpra-
cování odpadu. Tábor se koná v Kudowě 
v letním období, účastní se jej děti jak 
z Polska, tak z Čech.
Česko-polské komunikace se sdíleným 
provozem pěším, cyklistickým 
a automobilovým v Kladském 
pomezí – II. etapa, dohoda 
o spolupráci partnerů 27-0-0

 ZM schválilo Dohodu o spolupráci na 
tomto projektu a způsob jeho fi nancování.
Město Náchod s partnery Město Hronov 
a Kudowa Zdrój připravují projekt do Ope-
račního programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Polská republika 
2007–2013. Město Náchod bude předklá-
dat do žádosti místní komunikaci – Deni-
sovo nábřeží. Tato komunikace je v sou-
časné době za hranicí užitnosti. Projekt 
řeší kompletní úpravu dopravního i při-
druženého prostoru, v rámci které je ře-
šen provoz motorových vozidel, provoz 
pěších a cyklistů, úprava vjezdů, doprava 
v klidu, revitalizace travnatých ploch, od-
vodnění pomocí nové dešťové kanalizace 
a úprava polohy některých stávajících in-
ženýrských sítí.
Nové obchodní centrum 
– investiční záměr 25-0-2

 ZM vzalo na vědomí investiční záměr 
výstavby obchodního centra v bývalém 
areálu Tepny v souladu se stanovisky ko-
mise výstavby ze 17. 9. 2008 a komise do-
pravní z 9. 9. 2008.
Stěžejními objekty budou budovy In-
tersparu a OBI, v řešeném území budou 
k dispozici ještě další plochy k pronájmu. 
Předpokládané zahájení výstavby – jaro 
2009.
Podrobná vizualizace je zveřejněna na 
internetových stránkách města Náchoda  
www.mestonachod.cz.
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Kronika POZVÁNK A

V září se narodili:
Kadaník Lukáš
Hanušová Nela
Antoš Alexandr
Laschová Tereza
Bláhová Valerie
Navrátilová Tereza
Čermáková Anežka
Zvolánková Anna
Frencl Patrik
Prouzová Eliška
Moravcová Alena
Čuriová Sarah
Khunová Tereza
Kočnar David
Gilanová Adéla
Petrů David

V září byli oddáni:
6. 9.
Nicholas Howard Lakey Velká Británie
Petra Pecoldová Kramolna

Viktor Musil Brno
Iveta Popelková Dobré

15. 9.
Jiří Norbert Náchod
Martina Studená Náchod

19. 9.
Josef Janků Česká Skalice
Markéta Klímová Náchod
– Michael Polák Česká Čermná
– Petra Balcarová Náchod
Břetislav Lesk Náchod
Iva Homoláčová Náchod
– Miloš Novák Náchod
– Eva Hanzlová Náchod
František Mencl Vysoké Mýto
Iveta Beránková Náchod

20. 9.
Jaroslav Dubský Všestary
Jana Hrubá Náchod

11. 11. 2008
Den veteránů
Znovu se připojujeme k demokraciím, kte-
ré uctívají padlé všech válek. V Náchodě 
proběhne Den veteránů
v úterý 11. listopadu 2008 v 11 hodin
u památníku na Dobrošově
za účasti Městského úřadu v Náchodě, zá-
stupců ČSBS a dalších organizací.
Odjezd autobusu na Dobrošov od hotelu 
Beránek (Masarykovo nám., Náchod) je 
v 10.30 hodin. Předpokládaný návrat ve 
12.30 hodin.

Josef Hrubý 
předseda OV ČSBS Náchod

Ing. Oldřich Čtvrtečka 
starosta města Náchoda

na Transfuzní stanici v Náchodě    
v pondělí dne 10. listopadu 2008

Přijďte všichni, kdo jste dosud nedaro-
vali krev a je Vám alespoň osmnáct let, 
rozšířit řady dobrovolných dárců krve. 
V poslední době se začíná projevovat ne-
dostatek krevních přípravků, a proto smě-
řuje naše prosba i k Vám. Věříme, že Vám 
není lhostejný osud vážně nemocných lidí 
a pomůžete. Přijďte na Transfuzní stani-
ci v Náchodě mezi 6 a 9 hodinou. Ráno se 
doporučuje jen lehká snídaně.

Bližší informace Vám podají za-
městnanci transfuzní stanice na tel. č: 
491 601 427.

Všem, kteří přijdou, předem děkujeme 
a prostřednictvím zaměstnanců transfuz-
ní stanice si dovolujeme předat malý dá-
rek.     

Oblastní spolek 
Českého červeného kříže v Náchodě    

DEN PRO PRVODÁRCE

Na podzim náš Staroměstský hřbitov, 
tak jako hřbitovy i v těch nejzapadlejších 
vískách, oživí množství světýlek a barev-
ných květů. Tradice nám velí jít „na dušič-
ky“ k hrobům svých rodin, přátel, aspoň 
jednou za rok jít na hřbitov. Koupíme vě-
nec ze chvojí, voskové či živé chryzanté-
my, na hrobě zapálíme prskající svíčku. 
Postojíme, chvilku vzpomínáme a zase 
běžíme – mezi živé…

Ale i na hřbitově může dojít k zajíma-
vým setkáním. Nejen příbuzných a zná-
mých, kteří se léta neviděli a potkají se 
právě zde. Náchodští už téměř dvě deseti-
letí míjejí památník, vybudovaný u vcho-
du do hřbitova. Na kamenných deskách 
jsou vyvedena jména význačných osob-
ností, jež na hřbitově odpočívají. Ať to byli 
přímo náchodští rodáci či ve městě pů-
sobili, prokázali  mnoho dobrého ve pro-
spěch země, národa, celé společnosti. Je-
jich památka nebyla zapomenuta. 

Po rekonstrukci památníku přibudou 

Památce zesnulých 
aneb Náchodské dušičky…

další jména – spisovatele Václava Erbe-
na, ing. arch. Antonína Hartmana, ředi-
tele knihovny PhDr. Jaroslava Suchého, 
náchodského kronikáře a historika Oldři-
cha Šafáře a básníka Libora Volného. Pat-
řili také mezi osobnosti, které se podílely 
na všestranném rozvoji města, jejich pů-
sobení je zúročeno v naší současnosti.

Až půjdete se vzpomínkou za svými 
rodnými, vězte, že odpočívají v dobré spo-
lečnosti hudebníků, výtvarníků, literátů, 
historiků, politiků, stavitelů, učitelů, cír-
kevních představitelů.

Sešli se v okolí starobylého kostelíka 
a  staroměstská lada jim nabídla 
svůj tichý stín
konejšivý jak měkký baldachýn
a jejich  kroky ještě zní mi
teď už však budou mezi svými
a my cestičkou písčitou
jdeme k nim s díkem a pokorou….

Libor Volný, prosinec 2003
Věra Vlčková

ADVENTNÍ  SETKÁNÍ
u vánočního stromu
na Masarykově náměstí

1. ADVENTNÍ  
 SETKÁNÍ 
se uskuteční 

v neděli 30. listopadu 2008 

v 17 hodin

V programu účinkují 
Církev římskokatolická 
a Církev adventistů sedmého dne
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V září vyjeli žáci šestých tříd ZŠ Ko-
menského v Náchodě společně se svými 
třídními učiteli a speciálním pedagogem 
na adaptační týdenní pobyt do Orlických 
hor – Orlického Záhoří a Janoviček u Brou-
mova. Cílem tohoto projektu je stmelení 
nově vzniklých kolektivů dětí při různých 
hrách, zábavném učení, výletech či spor-
tovních kláních. Během pobytu se děti učí 
vnímat jeden druhého, vzájemně spolu-
pracovat, rozvíjejí si komunikační doved-
nosti, vytvářejí si určitý řád – pravidla  
třídy. 

Adaptační pobyty žáků 6. tříd
Také třídní učitelé mohou děti daleko 

lépe poznat nejen při učení, ale hlavně  
při různých dalších aktivitách. Adaptační 
kurz je uzpůsoben tak, aby se děti pozna-
ly mimo školní lavice v situacích, které by 
ve škole nezažily. V předstihu si tak mo-
hou vytvořit sociální vazby a nalézt své 
místo ve skupině, snadno si zvyknout na 
nové prostředí a co nejrychleji se zapojit 
do života školy.

Celý projekt byl fi nančně podpořen 
městem Náchodem a pracovní skupinou 
pro prevenci kriminality.  

(I. T. spec. ped.)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 
chcete se přesvědčit, zda je váš před-

školáček dostatečně připraven na vstup 
do školy? Máte zájem poznat prostředí, ve 
kterém se bude případně od září pohybo-
vat? Chcete být přítomni jeho šikovnosti, 
reakcím a chování ve škole? Pak přijměte 
naše pozvání na DEN OTEVŘENÝCH DVE-
ŘÍ, který jsme připravily na středu dne 
19. listopadu 2008 od 15 do 17 hod.

Za doprovodu barevných skřítků si bu-
doucí školáčci hravou formou vyzkouší 
své umění malířské, hudební, počtářské 
a další dovednosti potřebné pro zdár-
ný vstup do školy. V tělocvičně si mohou 
prověřit svoji hbitost, rychlost a fyzickou 
zdatnost.

Na společné setkání se těší a vaše pří-
padné dotazy rády zodpoví

učitelky a vychovatelky ZŠ.

BAREVNÉ ODPOLEDNE 
na ZŠ Náchod, 
Drtinově náměstí (ve Starém Městě)

Žáci šestých tříd naší školy se zúčast-
nili ve dnech 15.–17. 9. 2008 adaptačního 
pobytu, který se uskutečnil v Janovičkách 
u Broumova. Cílem našeho snažení bylo 
poznávání se dětí mimo školu, stmelová-
ní třídního kolektivu, k němuž přispěla 
i paní Bc. Olga Landová, vedoucí odděle-
ní sociálně právní ochrany dětí a mládeže 
při Městském úřadu v Náchodě. Tématem, 
které prolínalo celý její blok, bylo posílení 
pozitivních sociálních vztahů v kolektivu 
a prevence šikany. Pobytový program se 
zaměřil na zdokonalování sociálních do-
vedností, žáci se realizovali ve společen-
ských a psychologických hrách. Zkusi-
li si lanové aktivity a sportování v rámci 
možností počasí, to nám příliš nepřá-
lo. Jménem naší školy bych chtěla podě-
kovat za poskytnutou dotaci Městskému 
úřadu v Náchodě i paní Olze Landové za 
její podnětnou přednášku a program pro 
naše žáky.                Mgr. J. Mullerová

Janovičky 2008 
na ZŠ TGM Náchod

8. 9. 2008 v 5.40 vyjíždíme z vlakové-
ho nádraží z Náchoda. Po dlouhé cestě 
jsme konečně dorazili k vesničce ROKYT-
NICE NAD ROKYTNOU VEVERKA, kde nás 
čeká 2,5 km cesty (pěšky) s parádně těž-
kými krosnami do střediska Březová. Při 
příchodu nás uvítal sympatický slovenský 
instruktor jménem TOM. Tom nás dove-
dl do „stanového městečka“ a tam jsme 
se ubytovali. Janča jako bonus dostala tří-
lůžkový pokoj v budově, kde nás poslední 
dva dny spalo sedm.

NÁŠ PROGRAM 
– OUTDOOROVÝ SPECIALISTA

První den: Hned po obědě nás čekala 
úplně první atrakce – „SKOK DO PRÁZD-
NA“, na které jsme si užili mnoho legrace 
a chtěli jsme skákat až do konce dne. Další 
atrakcí bylo „NÍZKOLANOVÉ CENTRUM“. 
Tam jsme ukázali svoji šikovnost. Do ve-
čera jsme měli volno a mezitím kluci při-
pravili ohýnek. U něj jsme seděli až do ve-
čerky a vyprávěli si svoje první zážitky.

Druhý den: Ráno se probouzíme z mra-
zivé noci, celí zmrzlí do ještě mrazivějšího 
rána. Po snídani nás čekala rozcvička na 
nedaleké louce. Odtamtud jsme šli k ryb-
níku na rafty, kde jsme hráli hru s mí-
čem, který musel zůstat na vodě a nesmě-
li jsme se ho dotknout rukama, ale pouze 
pádlem ho dopravit k bráně. Z raftů jsme 
neměli žádnou šanci vyváznout suší, po-
něvadž jsme na sebe cákali vodu a shazo-
vali se do rybníka. Chvíli po obědě jsme 
se vydali na stezku IRON MAN, která byla 
16 m vysoká. Pak následovalo poučení 
o bezpečnosti v areálu (hurááááá, konečně 
na VYSOKOLANOVÉ CENTRUM), ozývalo se 
všude, byla to naše nejoblíbenější atrakce, 
kde nám stoupal adrenalin výš a výš.

Třetí den: Ráno jsme měli opět rozcvič-
ku a z ní jsme šli rovnou na „MALOU HO-
ROLEZECKOU STĚNU (8 m) S PŘEVISEM“. 
Na to jsme si jako profíci vyzkoušeli zá-
chranu na „VYSOKOLANOVÉM CENTRU“ 

8. a 9. třídy ZŠ TGM na sportovním kurzu
(16 m). Najednou jsme se ocitli na „RAM-
BODRÁZE“, kde jsme čelili různým nástra-
hám, např.: přehoupnout se na laně přes 
rybníček. A dál jako „outdooroví specia-
listé“, jsme samozřejmě museli vyzkou-
šet lanovku z vysoké věže (16 m) do vody 
dlouhá 120 m. Byl to obrovský zážitek!!!

Čtvrtý den: Ani jsme se nerozkoukali 
a už jsme lezli po „VYSOKÉ HOROLEZECKÉ 
STĚNĚ S PŘEVISY“. Stěna byla vysoká 16 m 
a velmi náročná, tudíž na vrchol nevylez-
li všichni, ale pouze tři „pic, pic a pic“ do 
p. učitelky! Jóóó, radovala se Káťa. „Trefi la 
jsem ji“… Kde že to jsme? No přece na pa-
intballu!!!!… Najednou vše utichlo a mí-
řili jsme k vysoké věži, kde jsem se zkou-
šeli sami slaňovat. Po svačince jsme si šli 
zahrát na „vrahy“ – nééé děláme si leg-
raci, šli jsme pouze střílet ze vzduchov-
ky a luku.

Pátý den: „Tak a poslední den je tady,“ 
říkali jsme všichni.

„Budeš nám chybět Tome,“ ozývalo se 
při odchodu. Poslední pohledy na Toma, 
na tábor, na Horra…

Sportovní kurz nám dal mnoho zku-
šeností, plno zábavy a vzpomínky, které 
nám navždy zůstanou v našich srdcích!

P. Javorková, K. Manychová, 
Kl. Manychová,

K. Ťokanová, K. Kolínová a J. Tučková
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Listopadová výročí
Na počátku listopadu vzpomínáme pravi-

delně na zesnulé, navštěvujeme jejich hroby, 
rozsvěcíme svíčky, vzpomínáme... 

Dne 29. listopadu 1378 zemřel římský císař 
a český král Karel IV., jeden z našich nejvý-
znamnějších panovníků. Ve dnech 7. a 8. pro-
since 1878 uspořádalo město Náchod velkolepou 
vzpomínkovou slavnost k 500. výročí smrti Kar-
la IV., otce naší milé vlasti české. Bylo slavnost-
ní osvětlení města, střelba z hmoždířů, boho-
služby, shromáždění a pochod s hudbou kolem 
náměstí. Školní mládež zahrála divadelní před-
stavení za účelem vystrojení stromku vánočního 
pro chudé dítky školní (citace z kroniky). Tak se 
v předminulém století vzpomínalo takových 
výročí.

Významný spisovatel barokního období, 
jezuita Bohuslav Balbín zemřel 28. listopadu 
1688. Na několika místech svého díla připomí-
ná i Náchod (původní sídlo pánů z Náchoda) s hra-
dem mnohokrát obléhaným. Píše, že jde o pohra-
niční hrad v Královéhradeckém kraji, obrácený 
proti Kladsku, 16 mil od Prahy. „Za naší doby by 
jej byli málem zbořili, kdyby jej byl nezachránil 
jeho pán, znamenitý válečník, kníže Piccolomini.“ 
Zmiňuje se i o Koldovi ze Žampachu, jeho stře-
tech se Slezany a o obléhání hradu Jiřím z Po-
děbrad. A jinde dodává: „Bydlí se tam, sám jsem 
tam také přebýval.“

Připomeňme si i výročí úmrtí dvou náchod-
ských rodáků. Dne 11. listopadu 1973 zemřel 
malíř Emil Tylš. Namaloval úctyhodné množ-
ství obrazů, zejména náchodských partií. Ved-
le talentu výtvarného měl i vynikající talent 
hudební, sestavil a řídil mužský pěvecký sbor, 
který později splynul s Hronem. Poslední lis-
topadový den v roce 1983 zemřel v Chicagu 
František (Frank) Kubina. Pocházel z náchod-
ské hudebně nadané rodiny, do Ameriky ode-
šel po první světové válce a prosadil se tam 
jako významný hudebník i jako sbormistr pě-
veckých souborů nejen krajanských.

I když u nás máme svátek 28. října, první 
světová válka skončila až 11. listopadu 1918. 
V listopadu toho roku byla také ustavena prv-
ní československá vláda a prezidentem zvolen 
T. G. Masaryk (14. 11.).

Dne 14. listopadu 1878 se narodil učitel 
a vlastivědný publicista Bohumil Kulíř, pra-
videlný přispěvatel do časopisu Od kladského 
pomezí. V Náchodě učil v letech 1912–1928. 
V rodině významného profesora náchodského 
gymnázia Josefa Matouše se 2. listopadu 1908 
narodil syn Lubor Matouš, který se vypraco-
val v předního českého orientalistu. Vedle řady 
odborných studií se stal známým překladem 
starobabylonského Eposu o Gilgamešovi. Dne 
25. listopadu 1873 se narodil lékař a spisovatel 
František Skácelík. V letech 1917–1919 působil 
jako okresní lékař v Náchodě. I na to vzpomíná 
ve své knize Krásná setkání. Připomenout mů-
žeme 80. výročí narození (9. 11.) spisovatelky 
Ilony Borské, která vedle řady jiných knih na-
psala i pozoruhodnou knihu o Josefu Čapkovi 
Příběh staršího bratra. K 50. narozeninám mů-
žeme blahopřát výtvarníkovi a architektu Ale-
xandru Skalickému ml.

Před 30 lety připravil (na 28. listopad 1978) 
pěvecký sbor Hron večer za skladeb Leoše Ja-
náčka, na němž zasvěceně promluvil jako host 
spisovatel František Kožík.       (AF)

svém textu se podrobně zabývá místním 
jménem Chudoba. Tento příspěvek by si 
měli prostudovat všichni, kdo byť jen ob-
čas o Chudobě a Kladsku píší a mluví. Lido-
vými vyprávěními kladských Čechů se ve 
sborníku zabývají Eva Koudelková a v jed-
nom z nejzávažnějších a nejobsáhlejších 
příspěvků Kristýna Hladíková. Kartografi i 
a ikonografi i se věnovali Eva Semotanová 
a Günter Fiedler, najdeme tu i reproduk-
ce historických map a pohlednic. Jaroslav 
Šůla detailně sleduje jména obyvatel ho-
molského panství v XVI. a XVII. století. 
O vztahu prof. Václava Černého ke Klad-
sku píše Aleš Fetters, Václav Jirásek o do-
lování ve Stroužném. 

  Jde v podstatě o smutný sborník. Při 
jeho četbě si uvědomujeme, že český živel, 
k němuž ještě před sto lety patřilo v pří-
hraničí snad skoro deset tisíc obyvatel, je 
už záležitostí jen historickou.             (AF)

Jako 5. supplementum Kladského sbor-
níku vyšel nedávno svazek s názvem Čes-
ký koutek v Kladsku (Univerzita Hradec 
Králové 2008). Na více než 300 stránkách 
přináší 13 českých a tři polské příspěv-
ky (Zb. Greń, G. Pisarski a T. Fitych). Re-
daktorem sborníku je Vladimír Wolf, au-
tor úvodního textu, v němž je připomenut 
odkaz spisovatele a folkloristy J. Š. Kubí-
na pro metodiku bádání o tomto území. 
Základní historii Českého koutku se vě-
nují příspěvky Františka Musila a Oldři-
cha Felcmana, o jeho nedávné minulos-
ti píše Jaroslav Vaculík. Ladislav Hladký 
píše o snaze z let 1918 a 1919 připojit sku-
pinu městeček a obcí, v nichž se tehdy ješ-
tě hodně mluvilo česky, tzv. Český koutek, 
k naší vznikající republice. V příloze otiskl 
i texty memorand z roku 1919, jimiž Ná-
chod a další města, obce a spolky regionu 
(marně) žádaly o toto připojení. V dalším 

Sborník věnovaný nedalekému 
tzv. Českému koutku v Kladsku

TJ Sokol Běloves ve spolupráci s místním 
osadním výborem si dovoluje srdečně 
pozvat všechny bývalé i současné členy 
TJ Sokol, jakož i všechny další příznivce 
sportu na výstavu běloveského kroniká-
ře Antonína Samka o historii Sokola v Bě-
lovsi – soubor počítačově zpracovaných 
fotografi í s krátkým doprovodným tex-
tem. Vystaveny budou i vybrané histo-
rické artefakty a dokumenty související 
s historií Sokola a sportu v Bělovsi. Sou-
částí bude podvečerní setkání účastníků 
spojené s besedou a promítáním historic-

Pozvánka na oslavy 110. výročí 
založení TJ Sokol v Bělovsi

kých fotografi í. Ke zdaru akce přispěje 
i místní malířka Hana Koblížková-Šálová 
se svojí kolekcí obrazů.

Zahájení bude v místní sokolovně v so-
botu, dne 29. listopadu ve 14. hodin. 
Doufáme, že se s námi také rádi společně 
vyfotografujete. Promítání bude zahájeno 
v 17 hodin a následovat bude beseda. Ob-
čerstvení zajištěno.
Těšíme se na Váš zájem. Vstup volný.

Výbor TJ Sokol Osadní výbor příměstské 
části Běloves

Tentokrát se na vás těšíme ve středu dne 26. 11. 2008 od 8 do 16 hodin. 
A co se chystá?

– prohlídka budov školy v doprovodu průvodců
– prohlídka odborných učeben a zrekonstruovaných prostor školní družiny
– ukázka práce žáků v informačním centru – využití interaktivní tabule
– možnost vyzkoušet si výukové programy v počítačových učebnách
– ukázka činnosti žáků na lezecké stěně (lze aktivně zkusit)
– možnost vyzkoušet si jednoduché pokusy v učebně fyziky a chemie (odpoledne)
– dětský koutek (po dobu prohlídky školy se vašim malým dětem mohou věnovat 

vychovatelky družiny, popř. asistentka pedagoga)
– možnost zúčastnit se vyučovacího procesu přímo ve třídách
– prohlídka školního skleníku s učebnou 
– doprovodné programy (např. sportovní utkání v tělocvičnách) 

Dále bychom vážené čtenáře rádi upozornili, že již ve čtvrtek 20. 11. začíná Klub před-
školáček – s projektem „Hrajeme si na školu“ – pro všechny děti, které se v září příští-
ho roku stanou školáky. Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme v 15.15 hodin ve ves-
tibulu školy. Více informací na www.zstgmnachod.cz nebo na tel. čísle 491 428 345.

Rok se s rokem sešel a škola ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě

opět pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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10. Fiakři a autodopravci

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

P ředchůdci dnešních taxikářů byli nejprve na začátku 20. 
století povozníci pro dopravu osob, takzvaní fi akři. Měli 
drožku s koňským potahem a náchodský adresář pro rok 

1902 jich uvádí celou řadu. Snad nebude pro čtenáře zpravodaje 
nezajímavé jejich jména zaznamenat: Antonín Heyzlar, Františka 
Horáková, Norbert Jirman, Jan Karásek, František Mrština, Viktor 
Novák, Vilemína z Ottenfeldu, František Rudolf a Josef Vlček. Jen 
pro srovnání uvedu, že povozníci pro dopravu zboží, tzv. špedité-
ři, jsou v tomtéž adresáři uvedeni pouze tři. Bude to nepochybně 
proto, že továrny a větší fi rmy měly svoji dopravu a také leckdo 
z obyvatel mohl mít v této době svého koně s vozíkem. 

Automobilismus pronikal do města pomalu a byli to zpočát-
ku jen nejmajetnější jednotlivci, kteří si automobil mohli a chtěli 
pořídit. Jedním z prvních byl průmyslník Cyril Bartoň a brzy po 
něm i majitel největšího textilního obchodu ve městě Leo Strass. 
Teprve koncem dvacátých let se automobilismus prosazoval in-
tenzivněji a začal pronikat do oblasti živností. Ve třicátých letech 
nastal boom a v obchodním adresáři je v seznamu průmyslu, živ-
ností a obchodů pro autodopravu již samostatná položka. Tento 
způsob služeb se vyplácel zejména hoteliérům a provozovali ho 
Adolf Souček v městském hotelu U beránka, Čeněk Šulc U města 
Prahy a Otto Vejnar v Hotelu Vlček. Hotel U beránka podnikal té-
měř pravidelnou dopravu do sousedních lázní v Chudobě, zejmé-
na pro tamní hosty. 

Největší autodoprav-
ci však byli tři. Jednak 
Adolf Lederer, který 
sídlil na Kamenici v č. 
136. Vlastnil konce-
sovanou autodopravu 
a výhradní zastoupe-
ní fi rmy Citroen a mo-
tocyklů D.K.V. Prodával 
i autopotřeby a olej. 
Druhým byl Jaroslav 
Brouček, kterému pat-
řil rohový dům na Ma-
sarykově náměstí č. 18 
(dnešní Regionální mu-
zeum). Zde provozoval 
svůj podnik a na sta-

rých pohlednicích náchodského náměstí můžeme vidět před do-
mem i benzinovou pumpu. V kůlně na dvoře domu pan Brouček 
garážoval velkou černou limuzínu pro šest osob, kterou vždy sám 
řídil. Protože se snažil konkurovat dalším provozovatelům míst-
ní taxislužby především nízkou cenou, plnil současně i funkci 
jakéhosi dispečera. Zejména na delší trasy nejprve soustřeďoval 
požadavky, např. bral záznamy „na Prahu“, a kombinoval je tak, 
aby auto bylo vždy vytížené. Vůz pečlivě udržoval v perfektním 
stavu a dopravu provozoval, ovšem v omezené míře, i po celou 
dobu protektorátu, v podstatě až do konce svého života.

Dalším, kdo ve městě nabízel služby osobní autodopravy pro 
všechny druhy příležitostí, např. obchodní cesty, svatby, výlety 
i dopravu nemocných, byl čtenářům již známý Jindřich Šustr. 
Ten již ve dvacátých letech přistavěl ke své půjčovně divadelních 
kostýmů dvě garáže, zakoupil dvě auta a najal šoféry. Sám nejez-
dil, pouze podnikání řídil. Bylo skutečně velkorysé, služba byla 
nonstop celých 24 hodin denně, bylo možno ji objednat telefonic-
ky a jezdil i za hranice do sousedního Německa, nabízel vozy kry-
té i uzavřené, ceny mírné, prostě nejrychlejší a spolehlivé cesto-
vání. Podnikání rozvíjel i dál. Vybudoval řadu nájemných garáží 
a vedle nich halu pro mytí aut a jejich opravy. Bylo to v místech, 
kde je dnes Pražská ulice, poblíž dnešního kruhového objezdu, 
vedle bývalého Pavlínkova mlýna. Protože Jindřich Šustr byl 

podnikatelem, který 
vždy pružně reago-
val na poptávku, pro-
voz garáží poměrně 
brzy ukončil a využil 
objekt jiným způso-
bem. Pravděpodobně 
i pod vlivem konku-
rence, protože provo-
zovatelů autogaráží 
a autosprávkáren bylo 
v této době v Náchodě 
již více (např. Ladislav 
Lelek a jiní). Ale ti se 
již vymykají ze zvole-
ného tématu.

Mgr. Lydia Baštecká 
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Úpravami mostu přes Olešenku v Lipí 
byl odstraněn nebezpečný úsek na cyk-
lotrase mezi městy Náchod a Nové Měs-
to nad Metují. 

Provedenými úpravami, které spočíva-
ly ve výměně ocelové konstrukce mostu, 
která byla opatřena polyuretanovým ná-
těrem, a výměně dřevěných prvků mostu, 
došlo ke zkvalitnění podmínek turistiky 
a cykloturistiky na trase nadregionální-
ho významu č. 4034, která je vedena od 
Labské cyklostezky v Jaroměři podél toku 
Metuje do Náchoda-Starého Města nad 
Metují a dále po trase č. 22 přes Náchod, 
Hronov, Polici nad Metují až k jejím pra-
menům v Adršpachu. Most je také součás-
tí cyklotrasy z Pekla na Lipí.

Úpravy mostu stály 531 900 Kč. Akce 
„Oprava mostu přes Olešenku v Lipí“ byla 
spolufi nancována z rozpočtu Královéhra-
deckého kraje z programu Podpora cyklo-
dopravy v návaznosti na Koncepci cyklo-
dopravy Královéhradeckého kraje ve výši 
352 905 Kč.

Most přes 
Olešenku v Lipí

Od 1. ledna 2009 se zásadním způso-
bem zpřísňují postihy pro majitele a pro-
vozovatele vozidel, kteří nemají sjedná-
no povinné ručení. V souladu s novelou 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla, budou pod-
le § 24c počínaje tímto datem povinni za 
každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojiš-
těno, uhradit do garančního fondu České 
kanceláře pojistitelů příspěvek ve výši od 
20 Kč do 300 Kč dle druhu vozidla.

V souvislosti s těmito změnami byla 
připravena informační kampaň, která 
bude probíhat od 14. října 2008 do konce 
ledna 2009. Cílem kampaně je apelovat na 
motoristy, aby předešli platbě příspěvku 
do garančního fondu tím, že si dají věci do 
pořádku, dokud je čas. To znamená pravi-
delně budou platit povinné ručení, nebo 
své používané vozidlo vyřadí z registru 
vozidel. Z tohoto důvodu je předpoklad 
zvýšeného zájmu motoristické veřejnos-
ti o služby poskytované registry vozidel. 
Zejména půjde o vyřazování vozidel z re-

Novela zákona č. 168/1999Sb., 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

gistrů a o poskytování informací typu 
– jaká vozidla jsou registrována na kon-
krétní osoby. z tohoto pohledu je nutné, 
aby si motoristé včas a v klidu dali do po-
řádku všechny tyto záležitosti, neboť po 
náběhu zákona se očekává značný nárůst 
motoristické veřejnosti na přepážkách 
příslušných registrů. Vzhledem k dosta-
tečnému časovému předstihu nebude ře-
šit městský úřad nepořádky posílením po-
čtu pracovníků nebo rozšířením pracovní 
doby registru řidičů.

Ke kampani jsou od 14. října 2008 spuš-
těny vlastní webové stránky České kance-
láře pojistitelů  www.bezpojisteni.cz, kde 
budou vyčerpávající informace o připra-
vovaných změnách.

Závěrem bychom chtěli ještě jednou 
vyzvat všechny vlastníky vozidel: dejte si 
vše včas a v klidu do pořádku, předejdete 
tím nejen újmě psychické, ale především 
újmě fi nanční.             Ing. Libor Baudyš

vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství MěÚ Náchod

Ve dnech 25.–27. září 2008 se obec-
ně prospěšná společnost Branka Náchod 
s Královéhradeckým krajem zúčastnila 
v rámci projektu „Cílená prezentace a pro-
pagace Královéhradeckého kraje jako cel-
ku“ mezinárodního turistického veletrhu 
TT Waszawa 2008.

Českou expozici zajišťovala česká cen-
trála cestovního ruchu – Czech Tourism. 
Kladské pomezí s Orlickými horami mělo 
k dispozici jeden veletržní pultík. Všech-
na města našeho regionu dostala možnost 
poslat své propagační materiály a jejich 
prostřednictvím si přilákat nové polské 
turisty. 

Největší zájem byl o Adršpašsko-teplic-
ké skály, zapomenuty ale nezůstaly ani 
ostatní dominanty a zajímavosti našeho 
regionu. Během tří dnů navštívilo tento 
veletrh několik tisíc lidí, čestným hostem 
našeho stánku byl i Cyril Svoboda.

 Díky získanému projektu „Cílená pre-
zentace a propagace Královéhradeckého 
kraje jako celku“ má společnost Branka 
v současnosti daleko větší možnost rozší-
řit svoji propagaci mimo hranice České re-
publiky a ukázat tak cizincům atraktivitu 
našeho regionu Kladské pomezí.

Markéta Machová, 
IC Náchod

Kladské pomezí 
ve Varšavě

Závěrečná zpráva 
a vyhodnocení projek-

tu „Cyklobusy Kladským pomezím“
Projekt provozu cyklobusu byl zaměřen 

na zvýšení nabídky přepravních možností 
pro turisty a zejména pro cykloturisty hro-
madnými dopravními prostředky s mož-
ností bezproblémové přepravy jízdních kol 
z oblasti Hradce Králové a Jaroměřska do 
turisticky atraktivních míst Českoskalic-
ka, Náchodska, Hronovska, Policka, Tep-
lických a Adršpašských skal, Trutnova až 
na Pomezní Boudy. Z důvodu oživení Brou-
movska jsme rozšířili nabídku o spoj přes 
příhraniční oblasti a rekreační centrum 
Karlów na polském území do oblasti Brou-
movska. První cyklobusy vyjely 17. května 
a provoz končil 28. září 2008 na linkách 
640123 Hradec Králové – Náchod – Adr-
špach – Trutnov – Pomezní Boudy, 640129 
Broumov – Janovičky – Broumov, 000554 
Náchod – Kudowa Zdrój – Karlów- Nowa 
Ruda – Broumov. Přepravu zajišťoval auto-
bus typu SOR s přívěsem pro přepravu jízd-
ních kol a přepravní kapacitou osob: míst 
k sezení 42, míst k státní 30. Provoz byl za-
jišťován – So, Ne, svátky a na lince 640123 
SO, NE, svátky a od 7. 7. do 8. 8. 2008 den-
ně. Bylo přepraveno 5593 osob a 1621 kol 
(v roce 2004 to bylo2 048 cestujících a 590 
kol).

Zahájení provozu předcházela propa-
gační kampaň, jak informacemi v médi-
ích tak pomocí skládaček a letáků, které 
byly rozdány do všech informačních cen-

Zprávy z Kladského pomezí
ter oblasti a v autobusech CDS. Komplet-
ní informace byly dostupné na interneto-
vých stránkách o.p.s. Branka a dopravní 
společnosti CDS Náchod.

Provoz cyklobusu přispěl k rozšíření 
poskytovaných služeb v rámci infrastruk-
tury sloužící pro cykloturistiku a rozvoj 
cestovního ruchu Královéhradeckého kra-
je. Hlavními přínosy jsou: nabídka přepra-
vy pro místní obyvatele, rozšíření nabíd-
ky trávení volného času pro ubytované 
turisty, propagace rozvoje turistiky v tu-
ristické oblasti Kladské pomezí.

Došlo tím k naplnění hlavního cíle zvý-
šení počtu a prodloužení pobytu návštěv-
níků a turistů a zároveň také zvýšení po-
vědomí o turistické oblasti Kladského 
pomezí. Počet přepravených turistů i kol 
prokázal opodstatněnost linek a meziroč-
ně vyšší počet cestujících (kromě Brou-
movska, kde se nepodařilo naplnit záměr 
– minimum cestujících). Rozšířila se mož-
nost pro podnikatelskou sféru při posky-
tování služeb v pohostinství, prodeji su-
venýrů a tiskovin. Projekt nabídl rychlou, 
kvalitní a cenově dostupnou přepravu ro-
din, skupin i jednotlivců do nejkrásněj-
ších míst Kladského pomezí.

Poděkování patří městům obcím a SO 
Kladského pomezí, kteří svou pomocí 
umožňují tento projekt uskutečňovat.

Ještě jednou díky... a v příštím roce opět 
nechte svá auta doma a pojeďte na výlet 
do Kladského pomezí.

Branka, o. p. s. Náchod, M. Štěpánková *    *    *
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SALON SCARLET
 

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

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

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

pracovní doba dle objednání

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

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

Iveta Vítová
tel.: 776 344 900

pracovní doba dle objednání

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

Václav Neckář nedávno oslavil své 65. narozeniny a už 
12. prosince stane na prknech Jiráskova divadla v Hronově při 
koncertu se svou doprovodnou kapelou Bacily. I když od dob nej-
větší slávy Miloše Hrmy a prince Václava z pohádky Šíleně smut-
ná princezna uplynulo hodně vody, jedinečný náboj v hlase le-
gendy české hudební scény rozhodně nezmizel a to ani po vážné 
nemoci, které se Václav Neckář rozhodl čelit hudbou a koncer-
ty. Je až s podivem, s jakým 
zapálením dokáže poslucha-
čům znovu a znovu rozdá-
vat radost svými hity jako 
je Lékořice, Čaroděj Dobro-
děj, Dr. Dam di dam, Tu ky-
taru jsem koupil kvůli tobě, 
Znala pana pána, Stín ka-
tedrál, Chci tě líbat, Mý-
dlový princ, Miluju a malu-
ju, Lady Jane a další a další. 
Nenechte si proto tento je-
dinečný koncert ujít. Vstu-
penky jsou v předprode-
ji v informačních centrech 
v Hronově, Náchodě, České 
Skalici a v trafi ce Dali v Čer-
veném Kostelci.

Autor fotografi e: 
Herbert Slavík

Koncert 
Václava Neckáře v Hronově

Přijďte se podívat na benefi ční koncert v režii studentů Ji-
ráskova gymnázia. Bigbít ve škole! Bláznivost s párky a hoř-
čicí a s Lukášem Horčičkou! 

Výtěžek akce poputuje na konto náchodského stacionáře 
Cesta. Multižánrový hudební festival se koná od 18 hodin 
7. a 8. listopadu v prostorách Jiráskova gymnázia Náchod. 

Program zpestří doprovodné akce.
Těšíme se na Vás…

Studenti Jiráskova gymnázia

P R O G R A M

Pátek:
18.00 Wersus (acoustic-rock)
19.00 Prokel (alternative-progressive)
20.00 Jo!Ska (ska)
21.00 Aroma Lososa (progressive-power)
22.00 Musica de Mortale (hard&heavy)

Sobota:
18.00 Quicksands (metal)
19.00 Plankton (alternative)
20.00 6NaChodníku (autorský šanson)
21.00 Vyxlaj Want (violence-dance music)
22.00 Papaya Tyrkys (funk-pop)

Nechoďte! Sushi na cestě
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                   ST�EDNÍ PR�MYSLOVÁ  ŠKOLA 
                                Hronov, Hostovského 910

                                   kontakt:     ���� 491 485 048      ���� 491 482 226
                                   e-mail: skola@spshronov.cz 

                                                        www.spshronov.cz

Nabízí možnost získání st�edního vzd�lání ve dvou stupních: 
                                                                                                                                                       

ST�EDNÍ VZD�LÁNÍ  S  MATURITNÍ   ZKOUŠKOU                                                                                                                                                                    

Obor vzd�lání: 
     

• Elektrotechnika - po�íta�ové �ídící systémy                            
• Strojírenství  -      výrobní a informa�ní systémy                                       

délka vzd�lávacího programu: 
     -   4 roky denní forma vzd�lávání 
  - 2 roky denní zkrácená forma vzd�lávání  (pro uchaze�e, kte�í získali   
                 st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzd�lání)                                                        

ST�EDNÍ  VZD�LÁNÍ  S  VÝU�NÍM  LISTEM  
        

Obor vzd�lání: 

• elektriká�
• automechanik  
• nástroja�
délka vzd�lávacího programu: 
     -   3 roky denní forma vzd�lávání 
  - 1,5 roku denní zkrácená forma vzd�lávání  (pro uchaze�e, kte�í získali  
                   st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou ) 

KROM�  ST�EDNÍHO  VZD�LANÍ  MOHOU  ŽÁCI  
ZÍSKAT CERTIFIKÁTY  A  OSV�D�ENÍ: 

ECDL,  SW  AUTODESK,  CAD/CAM-ALPHACAM,  SOLID EDGE, 
�IDI�SKÝ PRÚKAZ 

DNY OTEV�ENÝCH DVE�Í 
ve všedních dnech : 6.11.,  20.11., 27.11.2008    a  8.1.2009      

                                                    od 14.30 do 16.30 hodin 
v sobotu 13.12.2008  od 9,00 do 12,00 hodin. 
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Komunitní centrum v Náchodě funguje 
již několik let a děti ho pravidelně navště-
vují od pondělí do čtvrtka. Tráví zde svůj 
volný čas, mohou využít například počí-
tačový kroužek nebo napsat domácí úkol 
apod. Spolu s lektory se rozhodly uklidit 
stráň, podél které chodí pravidelně do 
centra. Není jim jedno, jak různé povalu-
jící se odpadky hyzdí naše město. V ten-
to den šly kroužky stranou a uklízelo se. 
Blízko tak frekventované cesty se našly 
v keřích různé nečistoty a předměty. 

Zhruba po dvouhodinové práci všech 
se podařilo stráň od odpadků zbavit a po 

A uklízelo se… úklidu pracovních pomůcek se děti vrátily 
zpět do centra, kde se ještě na chvíli vrá-
tily ke svým oblíbeným činnostem, které 
v Centru dělají.                L. Galba

 

V zářijovém zpravodaji jsme se zmiňo-
vali o dvou lípách, vysazených k 28. říjnu 
1968 (na Babí a u tehdejší strojnické prů-
myslovky), a požádali čtenáře o zjištění 
dalších památných lip. Jako první se nám 
ozval pan ing. Josef Černohouz (děkujeme 
i dalším…) a upozornil na lípu vysazenou 
v Třešinkách na křižovatce ulic V Zátiší 
a Šafaříkovy. Připomíná, že u ní bývala 
i plechová tabulka s nápisem „Lípa svobo-
dy 1968“. Tabulka někdy kolem roku 1980 
zmizela, ale lípa utěšeně roste (viz foto). 
V oblasti Starého Města a Bražce žádná 
lípa tehdy vysazena nebyla?

STROMY – LÍPY

??? LÍBÍ SE TI FLORBAL A CHT�L BY JSI HO ZKUSIT ??? 
 

FLORBALOVÝ ODDÍL 
FTS FLORBAL NÁCHOD 

PMIJÍMÁ NOVÉ ULENY DO KATEGORIÍ: 
 

 

P�ÍPRAVKA: ro\ník narození 1999-2000 

ELÉV : ro\ník narození 1997-1998 

MLADŠÍ ŽÁCI - ro\ník narození 1996-1995 

STARŠÍ ŽÁCI -  ro\ník narození 1994-1993 

DOROSTENCI - ro\ník narození 1992-1991 

JUNIO�I - ro\ník narození 1990-1989 

MUŽI - ro\ník narození 1988-a starší  

ŽENY – ro\ník narození 1993-a starší 
 

Dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. \ísle: 602/894648 - p|edseda klubu - Martin Havel 
Dotazy k ženské kategorii na tel.\ísle: 776/044644 - vedoucí družstva – Veronika Jansová 

 

více o našem klubu naleznete na:www.florbalnachod.cz 

Pro zpestření činnosti v jednotách vy-
hlásila Česká obec sokolská novou akci. 
Je to sokolení – představení práce sokol-
ských jednot veřejnosti.

Přihlásili se pořadatelé z 21 sokolských 
žup na 150 místech ČR. Byl mezi nimi i Ná-
chod. Pozvali jsme 17. září do sokolovny 
všechny občany, dospělé i mládež. Každý, 
kdo má zájem o pohyb a sport, se mohl  
seznámit s možnostmi, které sokolovna 
nabízí pro využití volného času.

Akce byla dobře připravená našimi cvi-
čiteli. Ve čtyřech disciplínách soutěžilo 52 
dětí, soutěžení neodolalo i několik přítom-
ných dospělých. Všichni si otestovali svo-
ji zdatnost. Sílu paží soutěžící vyzkoušeli 
při shybech na hrazdě, sílu nohou skokem 
do dálky z místa. Rychlost změřili překáž-
kovým během na čas a obratnost počtem 
přeskoků přes švihadlo. Nejúspěšnější zá-
vodníci dostali diplom.

Bylo to pěkné odpoledne a tělocvičná 
činnost vybízí k zopakování. Tuto mož-
nost má každý v hodinách určených pro 
jednotlivé věkové kategorie podle uvede-
ného rozvrhu cvičebních hodin. Všichni 
cvičitelé poskytnou odborné vedení a tělo 
nasměrují ke správnému a zdravému po-
hybu. (více na str. 12)           V. Zelená

Sokolení

Floorbal
Náchodští fl orbalisté vstoupili dobře do 

nové sezóny!
Do nové sezóny FTS fl orbal Náchod 

přihlásil osm družstev, z toho je pět mlá-
dežnických. Soutěže už začaly všem ka-
tegoriím, a tak chceme zrekapitulovat 
výsledky za měsíc říjen, kterými se pre-
zentovali náchodští fl orbalisté. Muži A se 
radovali ze dvou vítězství – s Českými Bu-
dějovicemi si poradili 4 : 1 a Třebíčí pak 
8 : 4. Muži B získali v domácím prostře-
dí 6 bodů, a to za vítězství nad Slatiňany 
4 : 1, a Přeloučí 5 : 4. Ženy si z Rokytni-
ce přivezly jednu porážku 2 : 4 s Pardu-
bicemi a jedno vítězství nad Letohradem 
6 : 0. Junioři v Trutnově vyhráli 3 : 2 nad 
Pardubicemi a remizovali s Trutnovem 
6 : 6. Dorostencům se podařilo nad Hrad-

cem Králové 7 : 2 zvítězit, ale Orel Pře-
louč byl nad naše síly 2 : 4. Starší žáci 
v Chlumci nad Cidlinou dvakrát zvítězili. 
A to 2 : 1 nad Dobruškou a 2 : 0 nad Jaro-
měří. Mladší žáci vyhráli dva turnaje. Je-
den v Dobrušce a druhý na domácí půdě. 
Elévové se nenechali zahanbit. Vyhráli to-
tiž domácí turnaj a přispěli tak k dobrým 
výsledkům celého oddílu. V listopadu se 
naše řady opět rozrostou. Přihlásíme to-
tiž do fl orbalových soutěží družstvo pří-
pravky!

V listopadu chceme touto formou po-
zvat všechny příznivce náchodského fl or-
balu na domácí turnaje, které sehrajeme 
v termínech: Muži A – 22. 11. 2008, starší 
žáci – 23. 11. 2008, junioři – 29. 11. 2008, 
ženy – 30. 11. 2008.

Více o našem klubu naleznete na interne-
tových stránkách www.fl orbalnachod.cz
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Kuželky – program na měsíc listopad
S P O R T s  p  o  r  t s  p  o  r  t Pozvánka na volejbal    

ODDÍL DEN HODINA KDE
Rodiče a děti (dospělý s dítětem) středa 16–17 Střídavě hor. a dol. tělocvična
Předškolní děti (4–6 let) středa 16–17
Gymnastická přípravka středa 16–18 sál
Mladší žákyně a žáci úterý 16–17.30 třídavě hor. a dol. tělocvična
(6–11 let) všestrannost   
Žákyně – cvičení na nářadí úterý 16–18
Ženy – kondiční cvičení s hudbou pondělí 19.30–21 sál
 středa 19.30–20.30 dolní tělocvična
Ženy (v domácnosti)  pondělí 9–10
kondiční cvičení s hudbou úterý 9–10 dolní tělocvična nebo sál
Muži – kondiční cvičení, nohejbal úterý 19.30–21
 pátek 19.30–21 Horní tělocvična
Muži – cvičení na nářadí úterý 18–19.30
 pátek 18–19.30 Horní tělocvična
Integrální  jóga, starší cvičenci středa 18–19 Dolní tělocvična
HIP-HOP tanec – mládež od 12 let pondělí 16–18.30 Dolní tělocvična
Karate úterý 16–19 Dolní tělocvična
 čtvrtek 15.30–18.30 Dolní tělocvična  
Rokenrol pondělí 18.30–21 Dolní tělocvična
 středa 19–21 sál
 čtvrtek 19–21 sál
 pátek 19–21 Dolní tělocvična
Rokenrol  úterý 18–19 Sál
Rokenrol  středa 17–19 sál
– přípravka  pro děti od 5 let čtvrtek 17–18 sál
 pátek 15.30–17.30 Dolní tělocvična 
Sportovní gymnastika pondělí 15.30–19.30 Horní tělocvična nebo sál
(pro dívky od 5 let) středa 15.30–19.30
 čtvrtek 14.30–19.30
 pátek 15.30–19.30
Taneční klub   středa 17.30–20.00 Bartoňův sál
(standardní a latinskoamer. tance) 

Děvčátka od pěti let se mohou pod 
vedením trenérky Míly Vejrkové nau-
čit hravou formou speciální sestavu cvi-
ků ke zpevnění a vznosnému držení těla 
v oddíle GYMNASTICKÉ PŘÍPRAVKY ve 
středu od 16 hodin. 

Oddíl ŽÁCI A ŽÁKYNĚ – VŠESTRAN-
NOST pro chlapce a děvčata 6–11 let zve 
mezi sebe ty, kteří moc nevynikají v něja-
kém sportu, ale chtěli by se naučit něja-
ké dovednosti a být zdraví. Oddíl pořádá 
víkendové pobyty v přírodě. Členové od-
dílu se mohou zúčastnit přeborů v plavá-
ní, šplhu, atletice, v zálesáckých doved-
nostech, žákovském desetiboji a turnaje 
ve vybíjené. Oddíl vede náčelník jednoty 
Martin Horák s cvičitelkou Evou Máslo-
vou a dalšími maminkami. Chlapci a děv-
čata, přijďte v úterý v 16 hodin do šat-
ny žen sokolovny v Náchodě a přineste si 
s sebou cvičební dres a obuv na přezutí. 
Zkusíte si, zda Vám bude mezi námi dob-
ře a pak se můžete rozhodnout, zda se při-
hlásíte do tohoto oddílu.

Oddíl INTEGRÁLNÍ JOGY je určen pro 
všechny muže a ženy od 14 let, kteří buď 
již mají nějaké zdravotní problémy nebo se 
jich chtějí vyvarovat. Mohou cvičit i kar-
diaci (s bypasem či „budíkem“), obézní či 
senioři. Cvičení je zaměřeno na rozvíjení 
všímavosti k vlastnímu tělu v jeho celist-
vosti, udržení pohyblivosti těla a svěžes-
ti ducha, na prodýchání a prokrvení orga-
nizmu i na relaxaci. Oddíl vede cvičitelka 
jogy Eva Trejbalová.

SOKOL  – scházíme se a cvičíme

V sobotu 25. října 2008 uspořádal 
Okresní svaz rekreačních sportů a KVT 
v Náchodě pod záštitou městských úřa-
dů v Náchodě a Hronově a obecního úřa-
du ve Velkém Poříčí 51. ročník silničního 
běhu HRONOV–NÁCHOD.

Výsledky najdete na internetových 
stránkách www.behej.cz, www.beh.cz, 
www.hronovnachod.cz.

51. ročník silničního 
běhu HRONOV–NÁCHOD

Sobota 1. 11. 9.00 Náchod B ženy – Třebíč
 1. 11.   11.00 Náchod A ženy – Konstruktiva Praha
 1. 11.    15.00 Náchod A muži – Jihlava
 1. 11.    18.00 Náchod dorost A – Jihlava B
Neděle 2. 11. 10.00 Náchod – Rosice
Středa 5. 11. 8.00 Celodenní pronájem Českých drah
Pátek 7. 11. 17.00 Náchod C – Milovice
 7. 11. 19.30 Náchod D – Přelouč C
Sobota 8. 11. 10.00 Č. Kostelec – Trutnov
 8. 11. 14.30 Náchod B – Jablonec
Neděle 9. 11. 10.00 Náchod dorostenci A – M. S. Brno
 9. 11. 10.00 Náchod dorostenky – Chotoviny
 9. 11. 13.30 Náchod dorostenci B – Zábřeh B
Sobota 15. 11. 9.00 Náchod ženy B – Přerov B
 15. 11. 11.00 Náchod ženy A – Šumperk
 15. 11. 15.00 Náchod muži A – M.S. Brno
Středa 19. 11. 8.00 Celodenní pronájem Českých drah
Čtvrtek 20. 11. 8.00–13.00 Pronájem Českých drah 
Pátek 21. 11. 17.00 Náchod C – V. Mýto
 21. 11. 19.30 Náchod D – Č. Kostelec D
Sobota 22. 11. 10.00 Č. Kostelec – Jablonec
 22. 11. 14.30 Náchod B – Kolín
Neděle 23. 11. 10.00 Náchod dorostenci A – Blansko
 23. 11. 10.00 Náchod dorostenky – Jihlava
Čtvrtky a pátky   od 16.00 do 22.00  turnaj neregistrovaných

(knm)

 v sobotu 8. listopadu 2008
ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod 
proti SOKOL Hradec Králové
muži od 11.00 a 15.00 hod.
SK Rubena Náchod 
proti Baník Vamberk

 v sobotu 22. listopadu
od 10.00 a 14.00 hod.
kadetky proti TJ Sokol Česká Třebová

 v sobotu 29. listopadu
ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SK Rubena proti OREL Hradec Králové
muži od 11.00 a 15.00 hod.
SK Rubena proti TJ Červený Kostelec
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v listopadu 2008 v Regionálním muzeu
Přehled kulturních akcí

Vzdělávací programy Školského 
zařízení pro DVPP KHK, Náchod
listopad 2008

 5. 11, 2008, 9.00–14.00 hodin, Andělské zvonění, místo konání 
Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor Bc. Šárka Gabrielová

 5. 11. 2008, 9.00–14.00 hodin, Na pomoc učitelkám mateř-
ských škol. Integrované bloky, místo konání Náchod-Hamra, 
Pražská 1759, lektor Bc. Vlasta Kaiserová

 5. 11. 2008, 13.30–16.30 hodin, Zařazení zdravotní TV do ho-
diny tělesné výchovy, místo konání. ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 
1186, lektor PaedDr. Pavel Věchet

 6. 11. 2008, 13.30–16.30 hodin, Zábavné vyučování nejen 
v 1. ročníku – Škola Hrou, místo konání Jiráskovo gymnázium 
Náchod, Řezníčkova 451, Náchod, lektor Mgr. Hana Sedláčková

 11. 11. 2008, 9.00–15.00 hodin, Výuka společenských věd ji-
nak. Zodpovědný spotřebitel, místo konání Náchod-Hamra, 
Pražská 1759, lektor Mgr. Jitka Kašová

 12. 11. 2008, 9.00–12.00 hodin, Zákon o sociálně-právní 
ochraně dětí, místo konání Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor 
Bc. Olga Landová

 13. 11. 2008, 13.00–16.00 hodin, Český jazyk v otázkách a od-
povědích, místo konání Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor 
PhDr. Ivana Svobodová

 19. 11. 2008, 10.00–13.00 hodin, Abeceda strečinku, místo ko-
nání DDM Déčko Náchod, Zámecká 243, lektor Eva Otavová

 19. 11. 2008, 8.00–12.00 hodin, 13.00–17.00 hodin, Výtvarné 
a fl oristické dílny. Kouzelné Vánoce, místo konání Náchod-Ha-
mra, Pražská 1759, lektor Mgr. Jana Matoušová

 25. 11. 2008, 13.00–17.00 hodin, 13.00–17.00 hodin, Zvykoslov-
né pečivo. Vánoce ze slaného těsta, místo konání. Náchod-Ha-
mra, Pražská 1759, lektor Dana Šritrová

 26. 11. 2008, 9.00–13.00 hodin, Tvoříme z přírodních a odpa-
dových materiálů. Ekoateliér – šťastná a veselá přáníčka, mís-
to konání Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor Jitka Horová

 27. 11., 3. prosinec 2008, 9.00–13.00 hodin, Metody aktiv-
ního učení, místo konání Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor 
Mgr. Jana Žaludová

 28. 11. 2008, 8.30–12.30 hodin, Práce s jazykem a metodikou 
angličtiny. Svátky v anglicky mluvících zemích, místo konání 
Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor Mgr. Michaela Čaňková
Přihlášky a další informace můžete získat na www.cvkhk.cz, 
tel. číslech. 491 422 416, 722 569 515.

Dne 2. listopadu tomu bude sto let, co se narodil významný 
náchodský rodák Lubor Matouš. Pocházel z rodiny významného 
levicového intelektuála Josefa Matouše, o němž píše i spisovatel 
Egon Hostovský v románu Všeobecné spiknutí (literárně ztvár-
něná postava profesora Matyáše). Syn Lubor zdědil po svém otci 
mimořádný talent na cizí řeči. Již během gymnaziálních studií 
se sám naučil hebrejsky. Na fi lozofi cké fakultě Univerzity Karlo-
vy byl jedním z mála žáků profesora Bedřicha Hrozného, kteří 
mimořádně náročné studium orientalistiky dokončili.

Lubora Matouše čekala slibná vědecká kariéra, přesto jako 
člověk vysokých morálních kvalit ač sám nevoják dal za dru-
hé světové války přednost vstupu do našich zahraničních jed-
notek. Stalo se tak během jeho studijního pobytu v Istanbulu. 
Jako vysokoškolák se sice mohl stát důstojníkem, ale zůstal vojí-
nem. Byl cvičen jako tankista. Ve funkci velitele družstva se zú-
častnil na podzim 1944 bojů u Dunkerque. Ani tehdy však ne-
zapomínal na vzdělání. V jedné knihovně v severní Francii si 
půjčil Goethovy spisy, které si uložil ve svém tanku a v každé 
volné chvíli je studoval. Za bojů 6. listopadu 1944 byl těžce zra-
něn. Jednalo se o záchranu jeho života. V Londýně dostal něko-
lik transfuzí krve. Britští lékaři mu museli provést plastickou 
operaci obličeje. Do Československa se vrátil po potřebném zo-
tavení až v roce 1946.

Po válce se stává univerzitním profesorem na fi lozofi cké fa-
kultě Karlovy univerzity, ačkoliv nevstoupil do žádné politické 
strany. Je autorem řady pojednání z oboru orientalistiky (např. 
přetlumočil epos o Gilgaméšovi). Ani v poválečném období ne-
zapomíná na svůj rodný kraj. Navštěvuje často Náchod a se svou 
rodinou tráví prázdniny v Orlických horách. Po dovršení 70 let 
se projevují následky jeho válečného zranění ztrátou stability. 
V roce 1984 umírá. Byl držitelem medailí Za chrabrost, Za zá-
sluhy 2. stupně, pamětní medaile se štítkem Francie-Velká Bri-
tánie.

U příležitosti tohoto jubilea vydala Filozofi cká fakulta Univer-
zity Karlovy publikaci Petra Vavrouška Ad perpetuam rei memo-
riam – Památce Lubora Matouše (1908–2008). Regionální muze-
um v Náchodě chystá ve výkladu výstavní síně (na rohu Tyršovy 
a Zámecké ulice) výstavku tak, aby ji mohla zhlédnout co nejšir-
ší náchodská veřejnost.                        Václav Sádlo 

100 let 
od narození Lubora Matouše

 Výstava prací pedagogů Střední školy 
 propagační tvorby a polygrafi e Velké Poříčí

Ve dnech 7. až 29. 11. 2008 mohou návštěvníci ve výstavní síni 
Regionálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) 
zhlédnout výstavu výtvarných prací pedagogů Střední školy pro-
pagační tvorby a polygrafi e ve Velkém Poříčí. Vernisáž se usku-
teční ve čtvrtek 6. 11. 2008 v 17 hodin. Otevřeno je denně mimo 
neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod. 

 Hana Koblížková-Šálová: Obrazy
Do 9. 11. 2008 se koná v přednáškovém salonku a chodbě bu-
dovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Ná-
chodě výstava obrazů Hany Koblížkové-Šálové. Otevřeno je 
denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

 Ohlédnutí Jaroslava Doležala
Od 12. 11. 2008 do 7. 12. 2008 proběhne v přednáškovém sa-
lonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově 
nám., čp. 18 v Náchodě výstava dřevořezeb, dřevorytů a loutek 
Jaroslava Doležala. Vernisáž se uskuteční v úterý 11. 11. 2008 
v 16 hodin. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.

 Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších do-
ložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Ná-
chod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pon-
dělí 9–12; 13–17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. 
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.eko-
nom@seznam.cz.

 Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro 
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze 
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248, na adrese: Regi-
onální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elek-
tronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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Stomatologická pohotovost – listopad
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

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

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 listopad
PROGRAM

 1.  a 2. 11. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 947
 8.  a 9. 11. MUDr. Petr Juran Komenského 10
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 721
 15.  a 16. 11. MUDr. Anna Klikarová Havlíčkova 377
   Hronov tel.: 491 482 700
  17. 11. MUDr. Eva Vinterová Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 421 920
 22.  a 23. 11. MUDr. Jan Klimek Českých bratří 407
   Náchod tel.: 491 427 603
 29.  a 30. 11. MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 428 885

Loutkové divadlo

Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì

uvádí v sobotu 

1. a 15. listopadu  v 15 hodin 

a 8. listopadu v 15 i v 17 hodin

pohádku

Káèátko

a v sobotu 

22. listopadu a 6. prosince v 15 hodin 

a 29. listopadu v 15. i v 17 hodin

Aladinova kouzelná 

lampa

www.detemproradost.com

  Déčko zve velké i malé 
na Martinskou slavnost 

Dne 11. 11. 2008 se koná již po třetí v Ná-
chodě Martinská slavnost. Začne tradič-
ním Martinským trhem na Karlově ná-
městí, kde bude od 9 hodin možné si 
koupit ve zdobných stáncích krásnou ke-
ramiku, ozdoby a vazby ze suchých kvě-
tů, košíky a dřevěné hračky i vařečky, ba-
tikované doplňky a svíčky. Nakládaný sýr 
můžeme zapít horkou medovinou mnoha 
různých příchutí, vše už bude vonět blíží-
cím se Adventem.
Od 16 hodin bude možné si ve stánku 
Déčka vyrobit ozdobné lampionky, při-
neste si na ně prázdnou krabici od mlé-
ka nebo džusu a svíčku. V 17 hodin přije-
de k Itálii na koni Svatý Martin a přiveze 
nám nejenom zimu, ale i mnohé novinky 
ze světa. Na náměstí ho doprovodí svět-
lonoši a lampionový průvod. Tam ho již 
tradičně bude čekat Žebrák, aby mu řekl, 
co se za rok událo v Náchodě. Slavnost za-
končí vystoupení dětí z Déčka.

Provoz v mateřském centru Hopsáček je již v plném proudu a většina kroužků se roz-
běhla nad naše očekávání s velkým zájmem. Ráda bych Vás touto cestou upozornila na 
drobné změny, které nastaly o proti původní nabídce a zároveň si  Vás dovolila pozvat 
na naše jednorázové akce, které pro Vás připravujeme v měsíci listopad.

 ČLOVÍČCI – dopolední cvičení pro nejmenší, tj. od 2 do 12 měsíců (prostě pro ty co ještě 
nechodí) – vzhledem k návštěvnosti jsme se rozhodli věnovat těmto dětem celé dopoled-
ne, stejně, jako je tomu u ostatních věkových skupin, MC pro Vás bude otevřeno od 9 ho-
din, společné cvičení  začíná cca o půl 10, maminky se rozcházejí průběžně, většinou do 
11 hodin, proto je možné nakouknout a popovídat si kdykoli během celého dopoledne.

 Břišní tanečky v úterý od 17 do 18 hod. – pro velký zájem o tento kroužek a vzhledem 
k velkému věkovému rozpětí, jsme se rozhodli kroužek rozdělit na dvě skupiny – pro ty 
úplně nejmenší od 3 do 6 let jsme vyhradili čas od 16 do 17 hod. – kroužek nese název 

 RYTMÁČEK – aneb tancujeme s Nikol – malé tanečnice si vyzkouší od každého trochu 
– břišní tance, mažoretky, discotance. Břišní tanečky zůstávají od 17 hod. a jsou vhod-
né pro děti od 6 do 9 let a kroužek se zaměřuje především na orientální tanec. 

 ANGLIČTINA  pro malé začíná 5. 11. od 17.30 do 18.30 hod. – v případě zájmu je mož-
né se ještě přihlásit. Formou her se děti seznámí s cizím jazykem pod vedením paní 
Zuzany Šplouchalové.

Přehled jednorázových akcí na měsíc listopad:
 3. 11. Stříhání vlásků – 15.30 hod. POZOR: pro velký počet zájemců byl čas stříhání 

posunut. Možno přijít i bez předchozího zavolání.
 7. 11. Duchařský rej – 20.00 hod. Večerní a noční rejdění nejen pro aktivní členy MC - 

zveme všechny, co se chtějí pobavit a zatancovat si v rytmu sedmdesátých let – k tanci 
a poslechu hraje DJ Jung. Předprodej vstupenek v Knihkupectví Flašková (naproti Kinu 
Vesmír) nebo přímo v den reje.

 7. 11. Šikovné ruce – 9.30 hod. Volně přístupné vyrábění pro maminky – tentokrát 
na téma „Pedig z novin“. 

 8. 11. Sobotní cvičení Hopsáčků – 9.30 hod. Setkání dětí, které již začaly navštěvo-
vat mateřskou školu, ale těší se na ty, s nimiž se po dva roky scházely dopoledne v MC 
(ročník narození 2005 – cvičení s Hanou Řehůřkovou).

 9. 11. Helloween párty – 15.00 hod. Duchařské skotačení pro děti, soutěže, kreslení, 
vyrábění, tancování.

 14. 11. Prodej nového značkového oblečení pro nejmenší (do velikosti 110) přímo 
v MC od 9.00 do 12.00 za bezkonkurenční ceny.

 20. 11. Pletení z pedigového proutí – ZVONEČKY – přihlášky a bližší informace na 
tel. 603 293 670

 21. 11. Vánoční focení s fotografem p. Hurdálkem v 15.00 hod. – přihlášky na 
e-mail, telefonicky nebo v MC, pozadí bude uveřejněno na www stránkách MC nebo 
přímo v MC.

 21. 11. Šikovné ruce – 9.30 hod. Volně přístupné vyrábění pro maminky – tentokrát 
na téma „Adventní věnce“.

 4. 12. Mikulášská besídka – Stejně jako v minulých letech i tentokrát se můžete těšit 
na dvě skupiny rozdělené dle věku a odvahy, bohatou nadílku s doprovodem. Přihláš-
ky na e-mail, telefonicky nebo v MC.
Na veškeré Vaše názory, nápady a připomínky se těší kolektiv maminek. Pište, volejte, e-mail: 
hopsacek@seznam.cz, 608 970 406 nebo 604 610 581. Děkujeme a těšíme se na Vás.

listopad v HOPSÁČKU
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GALERIE v Náchodě  v listopadu

Husův sbor Církve československé husitské
Raisova 806. 547 01 Náchod. Tel. 491 426 223, mobil 737 475 945, 
e-mail noccsh.kov@seznam.cz
Bohoslužby – neděle 9 hod., biblická hodina – pondělí 16.30 hod.; 
neděle 1. 11. – 9 hod. Slavnost všech věrných svědků a mučední-
ků Páně; pondělí 2. 11. – 16 hod. – Památka všech věrných zesnu-
lých. Úřední hodiny: pondělí a středa – 9–12 a 13–17 hod.
Dary pro Diakonii Broumov – dávejte do chodby od pondělí do 
soboty v době od 8–17 hod. V neděli prosíme NE!

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

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

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

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

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

Církve v Náchodě

ICC informuje

Senior klub

   NAŠE galerie
Výstava soutěžních prací 3. ročníku výtvarné soutěže pro 
občany Náchodska.
(přízemí a ochoz zámecké jízdárny 7.–23. 11.  2008)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.

  čtvrtek 6. 11. od 14.00 hod.  Posezení u videa s Pepou – Dolní 
Kalifornie a měděný kanon

  čtvrtek 13. 11. od 14.00 hod.  NÁCHOD V LITERATUŘE – bese-
da s Mgr. Alešem Fettersem o regionálních autorech K. Čapkovi, 
J. Škvorečkem a dalších  

  čtvrtek 20. 11. od 14.00 hod.  PÉČE O NOHY – ukázky provádě-
ní pedikúry a ostatních technik péče

  čtvrtek 27. 11. od 14.00 hod.  Posezení u videa se Slávkem 
– Chorvatsko – OMNIŠSKÁ RIVIÉRA
Senior klub je umístěn v přízemí Harmonie 2 v Rybářské ulici.

V tomto čísle bych na úvod ráda oslovila všechny ty, kteří po-
řádají nějaké akce v našem regionu. Pokud pořádáte nějakou akci 
v Náchodě a okolí, doneste nám své letáky a my vám je rádi zdar-
ma vylepíme do výlohy.
Předprodej vstupenek: 

 3. 12. L. Šimánek – diashow „Havajské ostrovy“
 12. 12. Koncert V. Neckáře v Jiráskově divadle v Hronově
 18. 12. Ave Maria – vánoční koncert v kostele sv. Vavřince 

v Náchodě
 POZOR – 5. 11. bude ICC Náchod ZAVŘENO, vstupenky na Žal-

mana a spol. tedy nenechávejte na poslední den.
Nová služba ICC Náchod

 kopírujeme do velikosti A4
V prodeji

 nástěnné kalendáře Kladské pomezí a Orlické hory 2009
 A. Jirásek – „Za vlast a císařovnu“ 

– novinka nakladatelství Bor, E. Koudelková
 Betlémy J. Škopka 

– letošní novinkou je „betlém z Přerova n./L.“
Zdarma

 místní infostránky Náchod, Broumov, Nové Město n./M., Jaro-
měř  mapa Českého ráje/velikost A3  katalogy CK 2009

Sbor Církve bratrské v Náchodě, Purkyňova 584
Sobota 8. listopadu 2008 v 17.00  hodin

Existuje život po životě?
Přednáška o prožitku klinické smrti
Autentické a dobrodružné vyprávění mladého muže, 
který se setkal tváří v tvář se smrtí...
Přednáší: Jan Boštík     
Anotace: „…v srpnu 1988 jsem si zlomil páteř po skoku do řeky…, viděl 
jsem své tělo ležet na dně…, 
cítil jsem se tam „doma“ – byl to nádherný pocit…, prožitek ovlivnil můj 
život ve všech směrech…“

Chcete slyšet autentické a dobrodružné vyprávění mladého muže, který 
se setkal tváří v tvář se smrtí?  
Chcete slyšet osobní zkušenost o prožitku klinické smrti? Jaký vliv má 
tato zkušenost na vztah k Bohu a k lidem v jednom lidském životě?
Autor Jan Boštík (36 let) je zaměstnán jako koordinátor projektů EU, 
má zkušenosti z vedení týmu lidí, pracoval jako propagační pracovník 
a bankovní úředník, sedm let podnikal, a to vše i přesto, že je od roku 
1988 na invalidním vozíku…
Uslyšíte zajímavé povídání, bude dán prostor k dotazům a diskuzi.

Sdružení zdravotně postižených
  26. 11. 2008 Posezení v Sokolovně – předvánoční nálada, 

dárky z „půdy“ hudba, večeře. Vybíráme od členů 70 Kč, nečlen 
80 Kč.

  3. 12. 2008 středa – Adventní zájezd do Klodzka. Prohlídka 
historického centra, vánočních trhů, nákupy. Člen 100 Kč, nečlen 
120 Kč. Odjezd od Tepna klubu v 8.00 hod. Předpokládaný pří-
jezd v 16.30 hod. Přihlášky nejpozději do 15. 11. 2008. Pan Vol-
hejn tel. 603 949 721.

  Přihlášky do 15. 11. 2008! – zájezd do Prahy na muzikál Mona 
Lisa dopolední představení 3. 3. 2009 za 430 Kč. Odjezd od Tepny 
v 7.15 hod., z Prahy 15.30 hod. Kontakt paní Máslová 775 671 344 
nebo p. Volhejn 603 949 721, je nutné zajistit lístky.

  Každou středu od 13.00–15.00 hod. máme poradenský den 
v klubovně MěÚ Palachova, zde se také evidují zájemci o zájez-
dy a odpolední posezení s výběrem peněz. 

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám pěkné podzimní 
dny ve zdraví a pohodě.                Za výbor SZdP Olga Frühaufová
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Městská knihovna Náchod 
informuje – listopad 2008
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Oddělení pro děti
Knihoplutí – celoroční hra pro děti
Vydejte se s námi na plavbu za poznáním a dobrodružstvím, nepotřebujete ani pas 
ani peníze, vaším pomocníkem bude dobrá knížka. Můžete se nalodit na palubu a za-
čít v jakémkoli přístavu – knížce. Seznam přístavů, pravidla hry a další informace zís-
káte v knihovně a na jejích vebových stránkách www.mknachod.cz Tak na palubu, 
plavčíci!

Výtvarné dílny v knihovně
V listopadu se můžete těšit na dvě korálkové dílny, které se konají 18. a 25. listopadu 
vždy od 14 do 16.15 hodin. 18. 11. si vyrobíme náušnice a náramek, 25. 11. k nim přidá-
me korálky a přívěšek. Kapacita korálkové dílny je omezena, takže je možné přihlásit 
se předem v oddělení pro děti městské knihovny.

Oddělení pro dospělé
 Pondělí 3. listopadu 2008 v 17 hodin, sálek ve 2. poschodí knihovny

Autorský večer Miloně Čepelky – setkání s básníkem, dramatikem, scénáristou a her-
cem Divadla Járy Cimrmana. Srdečně zveme!

 10.–24. 11. 2008 Dny poezie v Městské knihovně 
Návštěvníkům knihovny připravíme knižní záložky s úryvky poezie, také básně, „za-
věšené“ v prostoru, nabídneme malé ruličky veršů. Zastavte se u nás a přečtěte si slo-
va básníků. Jaký verš si odnesete právě vy?

 Pondělí 24. listopadu 2008 v 17 hodin, sálek ve 2. poschodí knihovny
Mladí básníci regionu Lenka Jiránková a Miloš Hromádka
Přijďte si poslechnout poezii v podání jejich autorů!

 Výstava fotografi í „Poprvé v Africe“ 
ve 2. poschodí knihovny je prodloužena do 15. 11. 2008.         (So)

Upozornění pro občany – náměstí v Hro-
nově bude z důvodu rekonstrukce uza-
vřeno od 27. října 2008 do 31. července 
2009 

Podrobné informace o objízdných tra-
sách, koridorech pro chodce, zásobování 
a přemístění všech autobusových zastá-
vek (uzavřeno bude i autobusové nádra-
ží) získáte: 
–  na www.mestohronov.cz
–  na úřední desce MěÚ Hronov 
 a ve vývěsních skříňkách 
–  na MěÚ v Hronově, odbor majetek,
 tel. 491 485 053 

Prodejny a provozovny na náměstí zů-
stanou v provozu, přístup k nim bude za-
jištěn tak, že podél nemovitostí zůstane 
průchozí pás široký cca 1,5 m. Tento bude 
soužit i jako pěší trasa pro občany a bude 
dle podmínek stavby přemísťován. Par-
kování pro občany je zajištěno v ulicích 
Dvorská u tvrze (sídlo technických slu-
žeb), Divadelní a Palackého. 

UPOZORNĚNÍPoděkování
Vážení občané,

Městský úřad Náchod v letošním roce 
stejně tak jako v roce předešlém úzce spo-
lupracuje s Městským útulkem pro opuš-
těné a zatoulané psy v Trutnově. Do toho-
to zařízení jsme v letošním roce doposud 
převezli celkem 21 opuštěných psů nale-
zených na území města Náchoda. Téměř 
všem těmto pejskům dokázali pracovníci 
útulku nalézt nový domov ve velmi krát-
ké době.

Chtěli bychom touto cestou pracovní-
kům útulku v Trutnově poděkovat za je-
jich péči, ochotu a vstřícnost. Návštěvu 
tohoto zařízení si dovolujeme doporučit 
všem, kteří uvažují o pořízení domácího 
mazlíčka. Pracovníci útulku Vám zajisté 
ochotně pomohou s výběrem toho pravé-
ho pejska pro Vaši rodinu. 

Zároveň si dovolujeme upozornit obča-
ny, že v měsíci prosinci proběhne již tra-
diční Vánoční sbírka pro opuštěná a za-
toulaná zvířata. Výtěžek této sbírky půjde 
opět na pomoc Městskému útulku v Trut-
nově. O přesném datu zahájení sbírky bu-
dete informováni v prosincovém vydání 
zpravodaje.

Za odbor správní
Bc. Hana Horáková *    *    *

Omlouváme se za chybně uvedeného autora titulní 
fotografi e řijnového čísla. Fotografi e Běly Hlaváčkové 
byla poskytnuta z jejího vlastního archivu.




