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Ne kadý zaije to, co se dá zaít pouze na Prima sezónì, a ne kadému se
potìstí do samostatného svìta náchodského festivalu vniknout. Tìchto nìkolik
odstavcù bude proto urèeno tìm, kteøí
zmekali. A chybovali.
Bylo krásné støedeèní ráno plné témìø
letního sluníèka a vitoøivého umu èilých ptáèkù. Kadý normální èlovìk jetì spal, poøadatelé právì zaèínající Prima sezóny vak ji stáli na nohou a nekontrolovatelnì pobíhali mezi Déèkem,
radnicí a Beránkem, aby se ve mohlo
uvést do chodu. Nadení bylo obrovské,
co dokazovala i hyperaktivita vech zúèastnìných. Nakonec se ve úspìnì rozjelo a Prima sezóna mohla opravdu
zaèít.
Program vìtiny dnù byl dost nabitý,
a tak se nikdo nudit nemusel. Hned zpoèátku jsme mìli monost spatøit nìkolik
celkem kvalitních divadelních her, mrknout se na vernisá studentských výtvarných prací a veèer poøádnì oslavit èarodìjnice (èeho také kadý jaxepatøí vyuil)...
Druhým dnem se nesla atmosféra prvního máje. Rozkvetlá tøeeò lákala mladé i starí páry pod svou bílorùovou
korunu. Krásné poèasí podtrhlo pøíjemnou náladu a ponìkud odlehèený program
dne nabízel monosti se vyít i jinak ne
kulturnì. Ve chvílích, kdy si kadý uíval teplých sluneèních paprskù, vak
v okolí Beránku vrcholily pøípravy na
majáles...
...kde studentské ílenství dostalo zelenou. Jednotným tématem se letos stala
historická epocha  støedovìk. A tak se
onoho páteèního odpoledne celkem solidnì zaplnil prostor pøed pódiem, které bylo
umístìno vedle Beránku, na kterém dvì
moderátorky (Markéta Lelková a Ota
Faifr, vystupující jako Hortensie) uvedly
nejprve ermíøe z Èerveného Kostelce
a krátce nato est ztøetìných soutìí (krvavé pranýøování, bolestivé stavìní hradeb, zmatené vázání uzlù apod.). V závìreèném poøadí se na prvním místì umístil anglický tým Warrington Wolves (ti
náchodtí hosté, co nemluvili èesky), kdy
vem vypálili rybník svým totálním nasazením. Poté, co majáles zvolením krále
a královny skonèil (tituly se mohou pynit Eva Králová a Zdenìk Nývlt), mohl se
kadý pøesunout do velkého sálu Beránku, kde se poøádal jazzový veèer.
Dalí, sobotní den byl opìt ponìkud
odpoèinkový. Prima sezóna byla v tìchto
chvílích pøesnì v polovinì. Krystalizovala nová pøátelství, moná i lásky, a ka-

dý cítil, e to, co zde proívá, je jako sen.
A tak se smálo, bavilo a snilo s otevøenýma oèima.
Druhá polovina náchodského festivalu
utíkala zbìsilou rychlostí. Nedìlní program
nám pøipravil tøi divadelní hry v podobì
vynikajících zákuskù (Ètyøi pohádky
o jednom drakovi, Mastièkáø a Polapená
nevìra (to byl obzvlá masakr) a Co Pan
powie, Panie Freund (made in Polsko)).
Pomyslný dort obstarával bìh Terryho
Foxe a koncert studentských kapel a závìreènou tøenièkou se stal pøíjezd J. H.
Krchovského, který zaujal svými mírnì
depresivními básnìmi.
Pondìlí bylo po pohodovém víkendu
opìt pìknì nalapané. Dopolední program
obstarala ètyøi divadla, z nich dvì (Romeo, Julie a tma a Hodina tance) získala
pøední umístìní v celkovém hodnocení. Odpoledne se konala beseda o Evropské unii,
na kterou se dostavilo trestuhodnì málo
lidí. Ostatní se seli na prvním autorském
ètení studentky JGN Marie Iljaenkové.
Hodinka vìtinou dekadentních básní
utekla jako voda a lo se èekat na Atara. Atar aran, vesmírný èlovìk, který
nás vechny jednou spasí, mìl zastoupit
absentovaného Ivana Klímu. Pùl hodiny
jsme na nìj pøed radnicí èekali a volali
Jeho jméno. Nepøilít... Ale on pøiletí!
A vechny nás vezme na svou loï. :)
Pøedposlední den byl melancholicky
naladìn. Vem dolo, e týden zázrakù
konèí a e se jede døíve nebo pozdìji domù.
A proto moná program vypadal tak, jak
vypadal. Dopoledne opìt obstaraly ètyøi
divadelní hry. Odpoledne zùstalo celé prakticky volné, moná proto, abychom se
mohli vichni navzájem naposledy pozvat
na pivko. Veèer poté probìhl ve znamení
nejspí poslední spoleèné akce  koncertu studentských rockových kapel. Podle
zvìstí, které jsem zaslechl, to byl nejspí
poøádný náøez
Závìr celého festivalu obstaralo slavnostní vyhláení vítìzù v jednotlivých
kategoriích. Vem gratuluju, já jsem zase
nic nevyhrál... Ale ano. Málokomu se potìstí proít tolik krásných dnù s tolika
pøíjemnými lidmi. Byla to ta nejkrásnìjí
cena, kterou jsem mohl dostat.
A tak...
...ani letoní Prima sezóna nezklama.
Kdo nebyl, nepochopí, kdo byl, ví svý...
Tomá Kábrt,
student Jiráskova gymnázia v Náchodì
a redaktor festivalového zpravodaje
Prímáèek

èerven 2003

Zprávy
z radnice
Rada mìsta dne 22. 4. 2003

Organizace oslav 750 let mìsta Náchoda
l RM souhlasila se sloením uí pracovní skupiny pro pøípravu oslav  Ing. Jaroslav Rohulán, Hana Kopecká, Frantiek
Molík, Eva Foøtová, Vítìzslav Tremèínský
a RNDr. Ivana árová.
l RM schválila paní Hanu Kopeckou jako
hlavního organizátora a koordinátora oslav
750 let první historické zmínky o Náchodì. Garantem pøípravy oslav za mìsto
Náchod byl povìøen místostarosta ing. Jaroslav Rohulán.
Smlouvy o provozu Azylového domu
Farní charitou Náchod
l RM souhlasila v souvislosti se zmìnou
provozovatele Azylového domu s uzavøením smlouvy o výpùjèce, smlouvy o provozování Azylového domu a poskytování
dalích sociálních slueb a smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta.
Majetkoprávní úkony obce
l RM schválila uzavøení nájemní smlouvy s paní Jaroslavou Grossovou na pronájem objektu v Bìloveské ulici (novinový
stánek) za cenu 3500 Kè/mìs. Smlouva
byla uzavøena s úèinností od 1. 5. 2003
na dobu neurèitou.
l RM schválila pøidìlení prodeje obytných
domù èp. 195860 v ul. Bílá se stavebními
pozemky realitní kanceláøi INS real Náchod.
l RM schválila uzavøení nájemní smlouvy
na nebytový prostor v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1 se Svazem cestovního ruchu
Branka, o. p. s., s platností od 1. 5. 2003.
l RM schválila uzavøení nájemní smlouvy na nebytový prostor v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1 s Euroregionem Glacensis s platností od 1. 6. 2003.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy na
Opravu topného systému v Z Plhov
s firmou R.O.K. 93, Trutnov za 344.348
Kè vè. DPH, Opravu støeního plátì zimního stadionu v Náchodì s firmou IZOLCENTRUM, spol. s r. o., Soukenická 1183,
Rychnov n. Kn. za 1.538.000 Kè vè. DPH.
Odtah vozidel
l RM uzavøela Smlouvu o nuceném odtahu vozidel s firmou AUTO-BRANKA,
spol. s r. o., Náchod, vèetnì pøílohy è. 1.
l RM schválila Naøízení rady mìsta Náchoda è. 1/2003 o stanovení ceny za nucený odtah a hlídání odtaených vozidel
do hmotnosti 2,5 t pro mìsto Náchod.
Tímto naøízením se stanovuje maximální
cena za nucený odtah a hlídání silnièních
vozidel, poruujících obecnì závazné právní pøedpisy na území mìsta Náchoda s tím,
e místo, kde budou odtaená vozidla, bude

hlídáno. Z hlediska vlastní realizace odtahu silnièních vozidel se jedná o maximální
cenu za dokonèený odtah (600 Kè), dále
o maximální cenu za nedokonèený odtah
(450 Kè) a marný výjezd odtahového vozidla (300 Kè). Za hlídání jednoho odtaeného vozidla na pøedem urèeném místì bude
úètováno za kadý zapoèatý den 50 Kè.
Stavební úpravy ulice Kamenice
l RM souhlasila s výbìrem zhotovitele
zádlaby ul. Kamenice dle návrhu komise
pro výbìr zhotovitele staveb  STRABAG,
a. s., Rychnov nad Knìnou za cenu
2.666.063 Kè.

TELEGRAFICKY:
l RM souhlasila s vypracováním projektové dokumentace na zajitìní opravy
komunikace K Sokolovnì v Bìlovsi a její
realizací v roce 2004.
l RM souhlasila v souvislosti s opravou
vodovodního potrubí v ulici Ryavého VAKem, a. s., Náchod, s následnou opravou
celé komunikace a uloila odboru správy
majetku uzavøení smlouvy o pøíspìvku
z rozpoètu mìsta v roce 2004.
l RM schválila uzavøení veøejnoprávních
smluv na úseku projednávání pøestupkù
pro obce Vysokov a Studnice.

Rada mìsta dne 6. 5. 2003

Rozbor hospodaøení za I. ètvrtletí 2003
l RM vzala na vìdomí rozbor hospodaøení Mìsta Náchoda za I. ètvrtletí roku 2003.
V tomto období pøevyovaly pøíjmy výdaje
o 14,9 mil. Kè.
Logo oslav
l RM schválila návrh
loga oslav 750 let Náchoda, jeho autorem
je pan Tremèínský. Zároveò RM schválila autorovi loga finanèní odmìnu ve výi 5000 Kè.
Výroèní zpráva Správy budov Náchod,
s. r. o.
l RM schválila výroèní zprávu za rok
2002, plán na rok 2003, zprávu dozorèí
rady, úèetní závìrku za rok 2002, rozdìlení zisku, pøevod vytvoøeného zisku za
rok 2002 na úèet nerozdìlený zisk z minulých let a odmìnu jednateli spoleènosti
v plné výi.
l RM odvolala p. Pavla Nývlta a p. Ludmilu mídovou z dozorèí rady Správy budov
Náchod, s. r. o., a zvolila za její nové èleny

p. Hanu Kopeckou, p. MVDr. Josefa Øeháka a p. Libora Fiedlera.
Majetkoprávní úkony obce
l RM uloila odboru správy majetku pøipravit smlouvu o výpùjèce pro Lesy mìsta
Náchoda, spol. s r. o., na vyuití areálu
bývalého pøírodního divadla podle døíve
pøedloeného návrhu a tuto smlouvu pøedloit RM ke schválení.
l RM nesouhlasila s ádostí Regionálního romského sdruení Náchod o prodlouení doby uívání propùjèených nebytových prostor v è.p. 4 v Potovní ulici.
V souèasné dobì je uívání pøenechaných
prostorù vymezeno od pondìlí do soboty
od 14 do 19 hod. Zmocnìnec sdruení pan
Vladimír Galba ádal radu mìsta o prodlouení uívání o jeden den, a to nedìli,
a dále o prodlouení èasu od 15 do 22
hod. v pátek a v nedìli.
l RM nemìla námitek k prodeji státního
pozemku è. 73/4 ve Starém Mìstì nad
Metují firmì BEZEDOS za pøedpokladu
smìny èásti uvedeného pozemku za pozemek è. 480 pro vznik cyklostezky a uloila projednat odboru správy majetku zámìr
vzniku cyklostezky i s majitelem potøebného dalího pozemku, tj. firmou MERKURTISK.
l RM schválila uzavøení smlouvy o výpùjèce na nebytový prostor v Náchodì,
v Komenského ulici èp. 610 s Klubem
Vánek s platností od 1. 6. 2003.
l RM uzavøela smlouvu o dílo Úprava
terasy restaurace Na Koupaliti v Náchodì se zhotovitelem Martinem Hájkem,
U Vodojemu 2034 Náchod, za cenu
131.000 Kè vèetnì DPH.
Mìstská knihovna
l RM schválila uzavøení smlouvy o dílo s p.
Jaroslavem Ungerem na provedení I. etapy
opravy výkladcù a opravy, pøípadnì výmìny
kamenných soklù Mìstské knihovny Náchod v pøedpokládané výi 325.000 Kè bez
DPH s termínem dokonèení 30. 6. 2003.
l RM schválila uzavøení dodatku ke
smlouvì o dílo s firmou Jiøí Fabián-STAVOS na provedení pøesklení výkladcù
mìstské knihovny izolaèním dvojsklem za
cenu 434.500 Kè bez DPH s termínem
dokonèení shodným s navrhovaným dokonèením I. etapy stavebních úprav mìstské knihovny tj. do 31. 7. 2003.
Stavební úpravy Mìstské knihovny Náchod  práce provedené nad rámec smlouvy o dílo, termín dokonèení stavby
l Pøi provádìní stavebních úprav mìstské
knihovny bylo nutné provést nìkteré práce
nad rámec uzavøené smlouvy o dílo. Jedná
se pøedevím o náklady související s vysokou hladinou spodní vody. Bylo nutné provést tìrkovou drenání vrstvu, pøisekat
a upravit základové konstrukce pod tlakovou izolaci, dodateènì doplnit tlakovou izolaci schoditì. S ohledem na silný pramen
spodní vody bylo nutné ve spolupráci se statikem zmìnit konstrukci základù výtahové
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achty. Dalí práce vznikly po odkrytí a provìøení stávajících konstrukcí. Bylo tøeba odstranit pùvodní rákosový podhled, který nebylo moné, vzhledem k jeho nevyhovujícímu stavu, opravit v souladu s projektovou
dokumentací. Vechny takto vzniklé práce
v celkové cenì 372 tis. Kè jsou stavbyvedoucím podrobnì zamìøeny, zapsány do stavebního deníku a projednány s technickým
dozorem stavby a projektantem.
l Práce provedené nad rámec smlouvy
o dílo budou uhrazeny z prostøedkù Mìsta
Náchod, schválených v letoním rozpoètu
na financování stavby. Celkové náklady na
stavební práce v roce 2003 nepøekroèí
schválenou èástku 10,2 mil. Kè. Schválené
navýení a finanèní prostøedky na dokonèení II. a III. etapy stavebních úprav mìstské knihovny ve výi cca 2 mil. Kè budou
zaøazeny do návrhu rozpoètu na rok 2004.
Úprava støechy Z Staré Mìsto
l RM souhlasila s úpravou støechy Z Staré Mìsto v návaznosti na pùdní vestavbu
kolní druiny, která bude realizována
v pøítím roce. Zároveò uloila odboru
správy majetku pøipravit projektovou dokumentaci pro stavební povolení v letoním roce a odboru kolství, kultury a sportu zajitìní dotace z Ministerstva financí
ÈR pro pøítí rok.
Zastavovací studie
l RM souhlasila se zastavovací studií na
výstavbu rodinných domù U Rybárny
a uloila pøipravit prodej tìchto pozemkù.
l RM souhlasila se zastavovací studií na
výstavbu dvou rodinných domù v ul. Na
Výsluní na Brance a uloila pøipravit prodej tìchto pozemkù.
Smìrnice pøidìlování bytù (úprava)
l RM revokovala své usnesení ze dne
28. 1. 2003 a schválila upravené znìní
Smìrnice pøidìlování bytù platné od 1. 6.
2003. Dochází k jejímu zpøísnìní v bodì
III.B, kdy ádost o pøidìlení bytu mùe
podat pouze adatel, který má v Náchodì
trvalý pobyt delí 3 let nebo je v Náchodì
nepøetritì zamìstnán po dobu delí 1
roku, podniká zde nebo studuje.
Výstavba SUN III  V. etapa
l Odbor správy majetku zajistil prodlouení termínu výstavby bytových jednotek
na rozsah zainvestované infrastruktury
v lokalitì SUN do 30. 6. 2008. Vzhledem
k tomu, e je tento termín nutno dodret,
odbor majetek provedl ve spolupráci s INS
atelier Náchod revizi zástavbové studie.
Zpùsob dalího postupu byl konzultován
se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj
a Státního fondu rozvoje bydlení. Na základì získaných poznatkù RM souhlasila
s realizací výstavby, která bude zajitìna
komerèním investorem (stavební firma+banka) a uloila zajistit pøípravu realizace dostavby SUN III-V.
Výstavba rod. domù v ulici Smiøických
l RM revokovala usnesení ze dne 11. 6.
2002 a netrvá na zpracování regulaèního

plánu pro lokalitu rodinných domù v ulici
Smiøických. Napojení na inenýrské sítì
a návaznost na ochranné pásmo zámku
budou øeeny v rozhodnutích o umístìní
stavby podle dokumentací pro územní øízení na výstavbu 4 RD. Dotèené orgány
státní správy a úèastníci pøedmìtných
správních øízení budou moci své pøipomínky uplatnit v rámci tìchto øízení.
Kino Vesmír
l RM souhlasila s dokonèením projektové
dokumentace k územnímu øízení na stavební úpravy a dostavbu kina Vesmír. Potøebných 170 tis. Kè je zahrnuto v rozpoètu mìsta na rok 2003 a 110 tis. Kè bude
zajitìno z fondu rezerv a rozvoje kina
Vesmír. RM dále souhlasila s vypracováním
dodatku smlouvy o dílo na prodlouení termínu dokonèení projektové dokumentace.
TELEGRAFICKY:
l RM souhlasila se stavebními úpravami
chodníku v ulici Purkyòova.
l RM souhlasila s instalací hlavního uzávìru plynu na chodníku v ulici Holubova.
l RM nesouhlasila s opravou chodníku
v ulici Kladská pøed domy èp. 15221524.
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávu Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda
za rok 2002.

Rada mìsta dne 20. 5. 2003

Výroèní zprávy pøíspìvkových organizací Mìsta Náchoda v sociální oblasti za
rok 2002
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávu za
rok 2002 Mìstského støediska sociálních
slueb Marie, DPD Harmonie a Azylového domu pro matky s dìtmi.
Azylový dùm pro matky s dìtmi
l RM stanovila zamìstnance zøizovatele
ing. Janu Schützovou jako statutárního zástupce pøíspìvkové organizace Azylový dùm
pro matky s dìtmi s platností od 1. 7. 2003.
Správní rozhodnutí na penìitá plnìní
 pohledávky
l RM povìøila odbor finanèní MìÚ Náchod
výkonem správních rozhodnutí na penìitá plnìní, vèetnì vydávání vech rozhodnutí s tím souvisejících (napø. povolení splátek dluhù).
Veøejné prostranství  pøesné urèení pro
zpoplatòování
l RM schválila pøesné urèení veøejného
prostranství v mìstì Náchodì pro zpoplatòování dle § 4 zákona è. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích.
Správa budov Náchod, s. r. o.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit poskytnutí pùjèky spoleènosti Správa
budov Náchod, s. r. o., do výe 700.000 Kè
s úrokem ve výi vyhláené úrokové sazby
KB, a. s., splatné do tøí mìsícù. Pùjèka bude
urèena pro pøípad èasového nesouladu mezi
pøíjmy a výdaji na úhradu faktur firmám
ÈEZ a VAK a na vracení pøeplatkù za sluby uivatelùm bytových jednotek. Rozhod-

!
nutím o poskytnutí pùjèky povìøila místostarostku ing. Maríkovou.
Vymáhání nezaplacených pokut MP a pohledávky za nájem a energie soukromým
exekutorem
l RM schválila pøedání nezaplacených pokut mìstské policie a nezaplacených pohledávek k vymáhání soukromému exekutorovi.
Lávka pro pìí
l RM souhlasila s výstavbou rampy a lávky dle varianty è. 2, tj. elezobetonová
rampa bez zastøeení a ocelová lávka se
zastøeením, a uloila vypsat výbìrové øízení na dodavatele stavby, s podmínkou
získání státní dotace.
Majetkoprávní úkony obce
l RM schválila uzavøení dodatku è. 1
k nájemní smlouvì se skautskou skupinou JUNÁK  støedisko Náchod. Dodatek
se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností
od 1. 1. 2003 a výe nájmu je stanovena
na 10 Kè/rok.
l RM zruila výbìrové øízení na provozovatele Hotelu Zimní stadion schválené
usnesením rady mìsta dne 11. 3. 2003
a vyhlásila nové výbìrové øízení.
Smlouvy o dílo dle schváleného rozpoètu
l RM souhlasila s uzavøením smluv na
tyto akce:
 Oprava vnìjího schoditì v Z TGM
Jiøí Fabián, Èeskoskalická 1, Náchod:
790.612 Kè vè. DPH
 Gastrotechnologie M Komenského
Boleslav Pùlpán, Opatovice nad Labem:
1.020.948 Kè vè. DPH
 Gastrotechnologie Z Staré Mìsto
Boleslav Pùlpán, Opatovice nad Labem:
1.351.460 Kè vè. DPH
 Oprava travnaté plochy høitì a skoku
dalekého stadionu Na Hamrech Zdenìk
Philipp, Vítkova 298, Náchod: 330.000 Kè
vè. DPH
 Stavební úpravy kuchynì M Komenského INEX CS, a. s., Wiesnerova 1835,
Náchod: 2.240.386 Kè vè. DPH
 Stavební úpravy kuchynì Z Staré Mìsto Jiøí Fabián, Èeskoskalická 1, Náchod:
1.909.973 Kè vè. DPH
 Výmìna technologického zaøízení krytého plaveckého bazénu v Náchodì BAZENSERVIS, s. r. o., Èapkova 538, Týnitì nad Orlicí: 1.836.296 Kè vè. DPH
TELEGRAFICKY:
l RM schválila odborem sociálních vìcí
a zdravotnictví pøedloený projekt Tvorba komunitního plánu sociálních slueb
pro mìsto Náchod.
l RM schválila dodatek è. 2 k pojistné
smlouvì na pojitìní majetku a odpovìdnosti za kodu u Generali Pojiovny,
a. s., tj. rozíøení pojitìní nemovitého majetku o bytové domy èp. 539, 540, 541 na
sídliti SUN II.
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KRONIKA
Byli oddáni

V dubnu 2003:
4. 4.
Viktor Mychajlovyè Moldavèuk,
Ukrajina
Simona Samková, Náchod
5. 4.
Luká Taufman, Náchod
Alena Raková, Velké Poøíèí
Radek Balcar, Náchod
Ilona Koèová, ernov
19. 4.
Miroslav Èeli, Náchod
Lenka Jirásková, Náchod
Wassim Mohamed Salem El Masri,
Libanon
Lenka Tempírová, Èeská Skalice

25. 4.
Petr Novák, ïárky
Alena Kuchová, Náchod
Jaroslav Schmiedt, Velká Jesenice
Petra Schoberová, Èeská Skalice
26. 4.
Luká Pøibyl Dis., Náchod
Vladislava Machková, Úhlejov
Michal Veèeøa, Náchod
Markéta Pourová, ïár nad Metují

Narodili se

V dubnu 2003:
3. 4.
tìpánka tìpánová
8. 4.
Radka Haklová
11. 4. Terezie Lelková
Matìj Skalický
12. 4. Dominik Peek
Melanie Kováøová
14. 4. Tereza Stránská
25. 4. Ondøej tìpánek
28. 4. Elena Vintrová

Okresní kolo
biologické olympiády

Letos poprvé se Z TGM Náchod stala
spoluorganizátorkou okresního kola Biologické olympiády. Soutì je rozdìlena do
kategorií C a D pro áky 6.7. a 8.9. tøíd
a jim odpovídajícím roèníkùm osmiletých
gymnázií. Koncem dubna ji probìhlo kolo
starích ákù, koncem kvìtna se uskuteèní klání mladích. Soutì se skládá z nìkolika èástí. Nejprve si zmìøí síly v teoretickém testu, který je kadým rokem tematicky zamìøen na urèitou oblast z biologie.
Letoní roèník byl vìnován bezobratlým.
Dalí body mohou úèastníci získat v poznávání rostlin a ivoèichù a dále za splnìní

praktického úkolu, který je také kadoroènì obmìòován. Ti starí pak mohou své
bodové ohodnocení navýit jetì pøi obhajobì svých samostatných prací. áci si mohli
vybrat z nìkolika zadaných témat úkol
k pozorování, ze kterého poøídili písemný
protokol s výsledky a závìrem.
V kategorii 8.9. tøíd se letos soutìe
zúèastnilo 12 ákù ze 4 Z a 2 gymnázií
z okresu Náchod. Do krajského kola postoupili: Petra Jirásková (Z Hoøièky),
Vojtìch Papík a Adam Fridrischek (oba
Gymnázium Jaromìø).
Mgr. Kvìta Kopecká

Azylový dùm pokraèuje
Azylový dùm pro matky s dìtmi má od
èervence 2003 jiného provozovatele. Pøed
deseti lety zaèal jako jedna z prvních vlatovek v republice poskytovat pomoc matkám v nouzi. Myslím, e svoji funkci plní
dodnes dobøe. Matky zde najdou støechu
nad hlavou, radu a pomoc pøi øeení jejich tíivé situace. Dìti si mohou v klidu
hrát na zahradì Azylového domu s darovanými hraèkami a neruenì proívat své
dìtské sny a pøání. Nyní je zde ubytováno 23 matek, 23 dìtí do 5 let a 24 dìtí
do 18 let. V dané chvíli je dùm zcela vyuit a nejsou ádná volná místa. Vem tìmto obyvatelùm bych chtìla popøát, aby se
jim podaøilo co nejdøíve vyøeit svou nelehkou situaci, která je pøimìla hledat úto-

èitì v tomto zaøízení. Chci také podìkovat vem zamìstnankyním AD za ochotu
a pomoc pøi øeení vech problémù, které se dennì vyskytují v tomto domì. Vìøím, e nástupnická organizace Charita
bude v zapoèaté práci pokraèovat a i jí
pøeji hodnì energie a síly na zvládání
vestranné pomoci matkám, jejich osudy bývají èasto velmi smutné.
Jetì jednou díky vem lidem, kteøí se
snaili pøispìt k dobrému chodu Azylového domu radou, vlídným slovem, nezitnou ochotou, penìzi, dary, zkrátka vím,
èím mohli. A jetì dlouho tento dùm pomáhá tìm, které to v dané chvíli potøebují.
øeditelka AD Mgr. Alena Poláková

kolièka na Babí
V poslední dobì se v dùsledku úbytku
dìtí stává oehavým tématem kvalita kol.
Dìtí je málo, a tak budou muset nìkteré
koly svùj provoz omezit nebo i ukonèit.
Otázka vak je  které? Samozøejmì, pøeít by mìly ty lepí. Ale jaké je kritérium
kvality? To u závisí na úhlu pohledu,
a ten je jiný u státních úøedníkù, jiný
u rodièù a jiný u dìtí. V této souvislosti
bych chtìl upozornit na jednu kolu, kterou povauji za výjimeènì kvalitní. Je to
Základní kola v Náchodì-Babí. Pøiznám
se, e sám mám k této kole osobní vztah,
nebo jsem jejím absolventem stejnì jako
moje dìti. Ale to není tak podstatné. Tuto
kolu podle mého názoru musí ocenit kadý. U pøi vstupu získáte pocit, e pro
lidi, kteøí tady pracují, není kola jenom
pouhé zamìstnání, ale e jí dávají také
kus svého srdce. Útulnost tøíd a ostatních
prostor koly tolik kontrastuje se strohostí
velkých sídlitních velkovýroben vzdìlanosti. Vyjukaný prvòáèek se urèitì pøizpùsobí plnìní kolních povinností lépe
tady, ne uprostøed nekoneèných studených chodeb, zamøíovaných aten a uniformních tøíd. Hlavní sílu koly vak vidím v lidech  paní øeditelce Hoffmannové a jejích kolegyních. Z jejich pøístupu
je cítit, e svoji práci a ty své áèky
mají doopravdy rády. Nejen, e kvalitnì
uèí, ale nelitují èasu a pro dìti pøipravují
øadu dalích akcí. Poøádají kadoroènì
dìtský karneval, kolní ples, zájezdy, sportovní odpoledne, krásnou vánoèní besídku a tak dále. A to prosím v esti lidech!
A abych nezapomnìl na to hlavní  na
studijní výsledky. V tomto roce bylo do
primy na náchodské víceleté gymnázium
z cca edesáti pøijato pìt dìtí, které absolvovaly první ètyøi roèníky ve kole na
Babí. To je, myslím si, sluný výsledek
 v pomìru k velikosti koly. Na závìr
chci podìkovat paní øeditelce Hoffmannové a jejím kolegyním za poctivou práci
a vechno to, co dávají navíc, aby se dìti
ve kole na Babí cítily jako doma.
A hlavnì chci vyzvat rodièe budoucích prvòáèkù  zapite je do téhle koly a uvidíte, e se tam budou cítit dobøe a spokojeni budete i Vy. Nebo se tam alespoò jdìte
podívat a udìlejte si obrázek sami.
Ing. Milan Prchal

Náchodský zpravodaj
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S myslivci do Novary
Vzpomínám na naeho dlouholetého pøítele dr. Brùhu z Prahy.
Èasto k nám do Náchoda v osmdesátých letech minulého století
jezdíval na návtìvu. Vdy jsme se tìili na jeho vyprávìní a vycházky po památkách spojených s událostmi váleèných útrap roku
1866, které zasáhly nae mìsto a jeho okolí. Byl a stále zùstává
s paní uèitelkou Peterkovou nevyèerpatelnou studnicí znalostí této
èásti historie rakouského mocnáøství. Èasto jsme si kladli otázku,
zda se v budoucnosti najde nìkdo, koho budou události sedmitýdenní pruskorakouské války z roku 1866 také zajímat a pomùe zachovat spolu se státními institucemi a samosprávou vzpomínku na tisíce padlých, kteøí leí v hrobech rozesetých na bývalých
bojitích, dnes pøipomínaných eleznými køíi èi kamennými pomníky v polích a lesích mezi Náchodem, Václavicemi a Èeskou
Skalicí.
Studnice zájmù a iniciativ obèanù je nevyèerpatelná a vydala
k radosti nejen mé Spolek pøátel
vojenské historie  6. prapor
polních myslivcù Náchod. Oficiálnì byl ustaven v roce 1994, ale
zárodek jeho vzniku odkazují
pøedseda Jan Èíek a velitel jednotky Radek Teichman do roku
1991. Spolek má dnes 19 èlenù
a jednoho èekatele. Jeden z mnoha spoleèných spolkových výjezdù uspoøádal v roce 1997 po stopách válek 18481918. Mui
rùzných profesí se chtìli sami
pøesvìdèit, zda staré vojenské
historické mapy nelou. Pøejeli
tehdy Alpy a hledali hroby èeských legionáøù pochovaných
v severních italských provinciích.
Hledali i ve vinicích zarostlých
keøi a nali je. Pìknì upravené hroby s pomníky ès. legionáøù byly nìmým svìdkem váleèného roku 1918. Správa severoitalského mìsteèka Arco vybu
dovala chodníèky, místo pietnì
upravila a oznaèila èeskou vlajkou. I tak je moné íøit povìdomí o existenci malého národa ijícího uprostøed Evropy.
První zájezd do Itálie pøinesl i nové pøátele a hned nato pozvání k pøipomenutí jedné z bitev války 1866 v severní Itálii
a to u Custozzy. A tak v roce 1998 u jede do mìsteèka Sommacampagna celý autobus. Po pietním aktu èekají jeho úèastníky
jetì italské Dolomity. V Sommacampagni se náchodtí myslivci
jetì potkali se dvìma kolegy z vojenského historického spolku
v Novaøe a na svìtì byla dalí pozvánka. V roce 1999 tak do
Novary na 150. výroèí bitvy u tohoto mìsta leícího v Pádské
níinì mezi Milánem a Turínem cestovali Náchodtí spoleènì
s kamarády z Josefova a Hradce Králové. Myslím si, e kadého
návtìvníka Novary osloví zejména historická èást tohoto mìsta. Monumentální stavba katedrály nebo vysoká dlouhá podloubí
kolem námìstí s domy s bohatì zdobenými fasádami z druhé
poloviny 19. století. Èech bude také pøekvapen spoustou otevøených krámkù i vìtích obchodù a ulicemi plnými lidí v sobotu po
ètvrté odpolední. Jak mi bylo vysvìtleno, Italové nemají chaty
ani zahrádky a èas o víkendu vìnují návtìvám, korzování po
ulicích i nákupùm v obchodech.

Pøipravit cestu do Novary nebyl tehdy úkol lehký. Organizátorùm chybìly kontakty a jazyková bariéra se zdála nepøekonatelná. Spojení navazovali nejprve potou. Ta byla ale pøíli pomalá.
Pak pøiel na øadu internet s nìmèinou, aby nakonec hochy
z Náchoda oslovovala z Novary èetina! Odvánému tìstí pøeje
 novarským pomohla v nouzi paní Miroslava Hájková  Èeka
ijící v Novaøe od roku 1969. Dnes v roli pøekladatele a tlumoèníka vystupuje její syn Daniel.
Pøi vzpomínkových akcích ke 150. výroèí novarské bitvy (za
sjednocení Itálie se 23. bøezna 1849 støetlo vojsko vedené sardinským králem Karlem Albertem s vojskem vedeným rakouským marálem èeského pùvodu Josefem Václavem Radeckým)
byl ná spolek v roce 1999 srdeènì pøijat spolkem italským.
O dva roky pozdìji se doèkal pøijetí i u novarského prefekta
(vrchního státního úøedníka novarské provincie) a 22. bøezna
t.r. se výpravì z Èeska dostalo
pozvání nejen k prefektovi, ale
i ke starostovi Novary. Letoní
bøeznová setkání s italským spolkem vojenské historie i pøedstaviteli mìsta byla velmi srdeèná
a pøátelská. Protoe italsky umìl
z èesky mluvících pouze Daniel
Hájek, pouívalo se mimo oficiální setkání k dorozumìní s úspìchem èasto také rukou a nohou.
Myslím, e mùeme být hrdí
na své reprezentanty v 1100 km
vzdálené Novaøe. A u za sobotní koncert pochodující vojenské
dechovky v lidmi pøeplnìných
novarských ulicích nebo za úèast
tøí èeských jednotek v historických vojenských uniformách
a s dobovými zbranìmi (spolu
s naimi myslivci jeli do Novary
také pìáci z Hradce Králové
a dìlostøelci z Josefova) v ukázkách bojù bitvy roku 1849 v nedìli odpoledne. Ji potøetí tak pøipomnìli témìø stotisícové Novaøe existenci republiky Èeka,
Náchoda, Jaromìøe a Hradce Králové i skuteènost, e území dnení Èeské republiky mìlo tehdy
stejného mocnáøe jako velká èást severní Itálie a obyvatelé obou
zemí pøiblinì ve stejné dobì aktivnì zapoèali podobnì trnitou
cestu: Italové za vytvoøení jednotného státu, Èei za národní
sebeurèení. Na ní má své historické místo i pruskorakouská
válka v roce 1866 vedená za vùdèí postavení Pruska nebo Rakouska ve spolku malých nìmeckých státù. Snad je symbolické,
e a 1. svìtová válka a rok 1918 pøinesl Italùm dobudování
státu v dneních hranicích a Èechùm po rozpadu Rakousko
Uherska samostatný národní stát. Abychom dnes spoleènì hledìli ke sjednocené Evropì, museli nai pøedci projít úskalími
a strastmi válek. Vzájemná nesnáenlivost a nadutost døívìjích
vládcù a mocných vedla lid ke zbraním a netìstí. Pøipomínat si
tyto události je nutné. Stejnì tak nesmíme zapomínat na statisíce padlých, kterými jsou posety cesty k dnení snad lepí a vem
jejím obyvatelùm vstøícnìjí Evropì. Chtìl bych vìøit, e v Evropì bez válek a s lidmi pouèenými historií.
Ing. J. Rohulán  místostarosta
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ZE STARÉHO NÁCHODA
Doctorova továrna
Naproti nádraí, tam, kde dnes stojí Úøad
práce a sousední obytné domy, stávala
veliká továrna H. S. Doctora, tkalcovna
a úpravna, která nemálo pøispìla k rozvoji
náchodského textilního prùmyslu. Zabírala velikou plochu vymezenou ulicemi Plhovská, Kladská a Tkalcovská. Byla zaloena ji roku 1882, stejnì jako nedaleké
Mautnerovy závody, nynìjí Tepna.
H. S. Doctor, pùvodnì jeden z nejvìtích
náchodských faktorù, který zamìstnával
spoustu ruèních tkalcù, byl zdatným obchodníkem a brzy po postavení náchodské továrny pøenesl vedení své firmy do
Vídnì. Mimo náchodský závod, který mìl
i filiálku na Komenského ulici, kde je dnes
Rubena, vlastnil i tkalcovny ve Støedním
Lánovì a ve Steinamangeru v Uhrách.
Podnik mìl nejvìtí rozvoj do roku 1918,
kdy vzhledem ke zmìnìné politické situaci byly ztraceny nìkteré zahranièní trhy
a výroba musela být znaènì omezena.
Dalí pohroma pøila s hospodáøskou krizí ve tøicátých letech, kdy byl provoz postupnì zcela zastaven. Ani pokus o obnovení provozu v roce 1937 nebyl úspìný, firma zamìstnávala nìkolik pracovníkù a poèátkem roku 1940 naøídily
nìmecké orgány úplnou likvidaci této idovské firmy.
Veliký tovární objekt pak v roce 1941
koupila nìmecká firma Zimmerman, Schill-

ling a spol., která tu pod firmou Metallbauwerk Náchod zavedla výrobu pro letecký prùmysl. Podnik se za nových podmínek dále rozrùstal a koncem roku 1944
tu pracovalo u 2000 muù i en. V náchodském metálu, jak se podniku øíkalo, nalezlo útoèitì mnoho pracovníkù,
kteøí by jinak byli odvleèeni na nucené
práce do Nìmecka.
Konec války znamenal i konec metálu. Pùvodní textilní výroba obnovena
nebyla a tovární objekty se postupnì likvidovaly, aby udìlaly místo nové výstavbì. Pùvodnì tu mìlo být postaveno podnikové øeditelství nového národního podniku Východoèeské bavlnáøské závody.
Byly poloeny základy, ale stavba byla zastavena a na základech pozdìji vyrostl
internát národního podniku Tepna a sousední øada obytných domù. V Plhovské
ulici byl pak získaný pozemek vyuit pro
stavbu závodní jídelny a pozdìjího Tepna klubu.
Oldøich afáø

Èervnová výroèí
Ve svých záznamech jubileí nenacházím na letoní èerven ádnou osobnost
tìsnì související s Náchodem. Pøitom
obèas asi nìkoho významného opomenu, z prostého dùvodu, e jeho data
nemám k dispozici. Pokud na nìkteré
blíící se výroèí vèas upozorníte (mne
nebo redakci Náchodského zpravodaje, alespoò s dvoumìsíèním pøedstihem), rádi je do tohoto pravidelného
pøehledu zaøadíme.
Pøipomeòme tedy alespoò, e autor
projektu výstavby nového Beránku, zapoèaté v roce 1912 a dokonèené na
jaøe 1914, architekt Alois Jan Èenský se narodil 22. èervna 1868. Tý
den slaví 70. narozeniny dirigent Libor Peek, kterého jsme vidìli u nás
nìkolikrát dirigovat. Na 14. èerven
pøipadají nedoité 90. narozeniny operního pìvce Beno Blachuta, jeho tenor znìl nìkolikrát také naím divadlem.
Pìtaedesát bude 6. èervna dvìma
tvùrcùm kresleného humoru, Miroslavu Bartákovi a Vladimíru Jiránkovi.
Shodou okolností se narodili tentý den.
Dne 27. èervna 1968 bylo zveøejnìno 2000 slov, text, kterým tehdy vyvrcholil nadìjný obrodný proces.
(AF)

Jaro v plhovské Harmonii
Po nevlídné zimì pøivítali obyvatelé
penzionu HARMONIE nové jaro opravdu
radostnì.
Ve velikonoèním týdnu je dvakrát navtívily dìti z mateøské koly v Alovì ulici
a na Komenského tøídì a potìily je svými jarními poøady, které v podání tìch
nejmeních mají pro seniory vdy své
kouzlo. A hned po Velikonocích je krásné sluneèní poèasí pøedèasnì vylákalo na
prohøátou terasu, kde je jaro pøivítalo
dlouhým záhonem pøekrásnì rozvitých

tulipánù. Ani na Svátek matek se nezapomnìlo a obyvatelky se sely 9. kvìtna
skuteènì ve velkém poètu ve spoleèenské místnosti, aby jej oslavily. Pozdravily
je svými básnièkami a písnièkou opìt malé
dìti, k svátku jim popøál zástupce rady
obyvatel a pak následovala zábava, o ní
se postaral svým vystoupením kouzelník
a pøedevím výborná harmonikáøka paní
Kubrtová. Díky sponzorùm, náchodskému
pivovaru a èeskoskalické cukrárnì Pod
Rousínem, nechybìlo ani dobré obèerstvení.
A aby nástup do jara byl opravdu pìkný, hned 14. kvìtna vyjeli obyvatelé penzionu na jarní výlet. S výborným prùvodcem si prohlédli Nové Mìsto nad Metují,
kostelík ve Slavoòovì a pøes Nový Hrádek a Rokoli dojeli na Jiráskovu chatu,
kde výlet zakonèila dobrá veèeøe a opìt
vystoupení harmonikáøky paní Kubrtové.
I poèasí bylo pøíznivé, kdy zmrzlí mui
dovolili jarnímu sluníèku, aby høálo. A tak
se výlet opravdu vydaøil!
Oldøich afáø

19. dubna náhle zemøel ve vìku 73
let spisovatel Václav Erben, náchodský
rodák. Pøesnì mìsíc pøedtím èetl v Beránku pøi literárnì hudebním veèeru ze
své poslední knihy O straidlech, kterou situoval na Náchodsko a zabydlel
postavami z náchodské historie i souèasnosti.
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HISTORIE NÁCHODSKÝCH ÚØADÙ
VI. kolské úøady
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Dohled na kolství náleel ji od støedovìku v meních mís- Skládaly se z pøedsedy, zástupcù koly a kolní obce. Funkèní
tech a mìstech vrchnosti, ve vìtích mìstech mìstské radì. Do období bylo ètyøleté a pøímý dozor nad èinností rady vykonávali
kompetence tìchto tzv. patronátních úøadù patøilo hmotné okresní a zemtí kolní inspektoøi. Okresní kolskou správu vyzajitìní kol a uèitelù, zatímco dozor nad pedagogickým pùsobe- konávaly okresní kolní výbory, které vystøídaly døívìjí okresní
ním mìla církev. Výe zmínìné hmotné náklady na kolu a uèi- kolní rady. Okresní kolní výbor se skládal z pøedsedy, jím byl
opìt okresní hejtman, z odborných
tele byly patronátním úøadem pøereferentù, co byli okresní kolní
náeny z velké èásti pøímo na rodiinspektoøi, a ze zástupcù uèitelstva
èe kolních dìtí. Nelze se pak divit,
a obèanstva. Napøíklad v roce 1921
e postavení uèitelù bylo èasto velbyl pøedsedou OV v Náchodì dr.
mi bídné, jak dokládají jejich èetné
Otakar Bayer, odborným referenstínosti a stesky na neplacení koltem inspektor Josef Trejtnar a èleného. Sí zvlátních úøadù pro sprány Josef Smetana, øídící uèitel ve
vu kolství se zaèala vyvíjet v roce
Vysokovì, Jindøich Preis, uèitel ve
1848, stabilizovala se vak a konVelkém Poøíèí, Jaroslav Bìlobrádek,
cem 60. let. Øíský zákon è. 48 ze
øeditel chlapecké koly v Hornovì,
dne 25. 5. 1868 vyòal koly definiAnna Libosvárová, øeditelka dívèí
tivnì z církevního dohledu a podøíkoly v Èeské Skalici, Josef Jirout,
dil je novým speciálním kolským
starosta obce Malé Poøíèí, Frantiek
úøadùm  zemským, okresním
Sláma, pøádník v Náchodì, JUDr.
a místním kolním radám. Byly to
Rudolf Adler, advokát v Náchodì,
v podstatì zemìpanské správní úøaJUDr. Josef Èíek, advokát v Náchody, v nich byla zastoupena i samodì, Václav lechta, námìstek staspráva, která v niích instancích
rosty v Náchodì, Václav Pavlínek,
dokonce pøevládala.
pekaø v Náchodì, Frantiek Adákolní obce byly seskupeny v tzv.
mek, starosta obce v Olenici, Ankolní okresy zahrnující zpravidla
tonín Suk, hostinský v Náchodì.
území politického okresu. V národDále bylo zvoleno jetì 12 náhradnostnì smíených okresech vznikníkù. Vichni museli sloit slib plly kolní okresy dva podle vyuèovanìní svých povinností vyplývajících
cího jazyka. Pro kadý kolní okres
z funkce. Vlastních materiálù
pak byla vytvoøena okresní kolní
okresní a místní kolní rady v Nárada (Bezirksschulrat), jejím pøedchodì se mnoho nedochovalo. Vìtsedou byl okresní hejtman. Dalími
inou pouze podací protokoly, úèetèleny OR byli okresní kolní inní knihy a knihy kolného a osobní
spektor, zástupci náboenských spospisy uèitelù. Za zmínku stojí také
leèností, uèitelstva a obcí. Do oboru
seznam knih okresní uèitelské
èinnosti OR spadaly pøedevím záknihovny. Mnoství zpráv vak naleitosti obecných a mìanských
lezneme ve kolních kronikách
kol. Okresní kolní rada zastupoa pozdìji v místním tisku. Bohatým
vala zájmy kolního okresu naveHold kolní mládee císaøi Karlu I. pøi jeho nástupu a dodnes vyuívaným zdrojem innek, vedla jednání o úpravì a rozína trùn roku 1916
formací o náchodském kolství je
øení existujících kol a o zøízení kol
publikace Èeská kola na Náchodnových, obsazovala prozatímnì
sku sestavená uèitelstvem a vydauprázdnìná uèitelská místa apod.
ná nákladem c.k. okresní kolní
Nejniím kolským úøadem k dorady v Náchodì v jubilejním roce ehledu nad národním kolstvím byly
desátého výroèí nastoupení na trùn
místní kolní rady (Ortsschulrat).
císaøe Frantika Josefa I. v roce
MR se zøizovala v obci, ve které
1908.
bylo sídlo koly a kde byly koly
Roku 1948 byla kolská správa
èeské i nìmecké, vytvoøily se místpøenesena na národní výbory a jení kolní rady dvì. Pøedsedou MR
jich odbory kolství. Po roce 1989
byl podle zákona obecní starosta,
Úøední razítko Okresní kolní rady v Náchodì
jejich agendu pøevzaly novì zøízeèleny byli zástupci obce, faráøi a záz r. 1900 s podpisem pøedsedy OR,
né úøady státní správy  kolské
stupci koly. Místní kolní rada bdìokresního hejtmana Dostraila
úøady, které byly od 1. 1. 2001 zala nad dodrováním kolských záèlenìny do okresních úøadù jako
konù a naøízení vyích kolských
úøadù. Byla usnáejícím se a dozorèím orgánem a výkonným samostatné referáty kolství a s nimi k 31. 12. 2002 zanikly.
V souèasné dobì správu kolství základního vykonávají mìstské
orgánem byl její pøedseda.
Po roce 1918 byly novì organizovány místní kolní rady úøady, správu kolství støedního krajské úøady.
Mgr. Lydia Batecká
a zøizovaly se v kadé obci, kde byla kola, jako veøejný úøad.
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Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
Vedoucí odboru:
Bc. Pavel Schuma, kanceláø
è. 136, I. poschodí (budova bývalého okresního úøadu), tel. è.:
491 405 437; e-mail: pavel.schuma@mestonachod.cz
Umístìní: Odbor je rozdìlen na
dvì èásti  Oddìlení sociálnì-právní
ochrany a prevence a oddìlení
sociálních dávek a slueb. V souèasné dobì odbor sídlí na dvou
místech. Oddìlení sociálnì-právní
ochrany a prevence a èást oddìlení sociálních dávek a slueb (pøíspìvky pro zdravotnì postiené
obèany, pøíspìvek na výivu
a kurátor pro dospìlé) jsou umístìny v budovì bývalého okresního úøadu v I. poschodí. Zbývající èást oddìlení sociálních dávek zùstává prozatím na stejném místì (budova staré radnice),
avak ke konci mìsíce srpna t. r. by se mìlo uskuteènit pøestìhování do objektu bývalého okresního úøadu, aby byl odbor
umístìn kompletnì v jednom objektu.
Náplò práce odboru:
 zajiování komunitního plánování sociálních slueb
 zpracovávání projektù, analýz, statistik se sociální problematikou
 v samostatné pùsobnosti vytváøí pøedpoklady pro kulturní,
sportovní, jinou zájmovou a vzdìlávací èinnost dìtí
 zajiuje èinnost zøizovatele pøíspìvkových organizací Domov penzion pro dùchodce Harmonie, Mìstské støedisko sociálních slueb Marie, Azylový dùm pro matky s dìtmi, který
bude od 1. 7. 2003 provozovat Farní charita Náchod rozhoduje o pøijetí do zaøízení sociální péèe a zaøízení sociálních
slueb, øízených úøadem, o ukonèení pobytu v nich, o pøemístìní do jiných zaøízení, která øídí, a o úkonech peèovatelské sluby
 poskytuje informace podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní pozdìjích pøedpisù v rozsahu své pùsobnosti. Pøi své èinnosti se øídí zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì
nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
 odbor spravuje finanèní prostøedky svìøené rozpoètem mìsta v kapitole 28.
Oddìlení sociálnì-právní ochrany a prevence zajiuje:
 provádìní sociálnì-právní ochrany dìtí vèetnì metodické pomoci (z.è. 359/1999 Sb.)
 výkon funkce opatrovníka a poruèníka, byl-li soudem stanoven obecní úøad obce s rozíøenou pùsobností jako opatrovník nebo poruèník a dále èiní neodkladné úkony v zájmu
dítìte a v jeho zastoupení v pøípadech stanovených zvlátním pøedpisem (z.è. 94/1963 Sb.)
 podávání podnìtu na umístìní dítìte do péèe nahrazující výchovu rodièù, podávání podnìtu na ústavní výchovu a výchovná opatøení k okresnímu soudu a pøíprava podkladù pro
soudní jednání
 sledování výkonu ústavní výchovy návtìvou v ústavech nejménì 1x za 6 mìsícù
 pomoc rodièùm dìtí s poruchami chování, práce s dìtmi
a mladistvými, kteøí se dopustili trestného èinu a nad kterými byl soudem stanoven dohled

 sledování vývoje dìtí, které byly umístìny do výchovy jiných
obèanù ne rodièù a spolupùsobení pøi organizování náhradní rodinné péèe o dìti
 vedení evidence obtínì vychovatelných dìtí a spolupráce na
jejich výchovì
 práce s dìtmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná
èinnost (týrané a zanedbané dìti, mravní naruení mládee),
vèetnì podávání podnìtù k proetøení a trestního oznámení
 vyhledávání dìtí uvedených v §6 odst. 1 zák. è. 359/1999 Sb.
 dále pùsobí na rodièe, aby plnili povinnosti vyplývající z rodièovské zodpovìdnosti
 projednává s rodièi odstranìní nedostatkù ve výchovì dítìte
 projednává s dítìtem nedostatky v jeho chování
 sleduje, zda je zamezováno pøístupu dìtí do prostøedí, které
je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohroující
 rozhoduje o výchovných opatøeních podle zvlátního pøedpisu a sleduje, zda jsou tato opatøení dodrována
 provádí sociální prevenci
 spolupráce s Policií Èeské republiky v oblasti prevence kriminality a v prùbìhu trestního øízení
 spolupráce s obcemi, kolami, kolskými a zdravotnickými
zaøízeními, dìtskými lékaøi, psychology a Poradnou pro rodinu, manelství a mezilidské vztahy, obèanskými sdrueními, charitativními aj. organizacemi
 vykonává funkci opatrovníka u obèanù zbavených zpùsobilosti k právním úkonùm, vede pokladní hotovost pro hospodaøení s finanèními prostøedky tìchto obèanù
 agenda Komise sociálnì-právní ochrany dìtí, vèetnì pøípravy
podkladù pro její jednání
 agenda Komise prevence kriminality
Oddìlení sociálních dávek a slueb:
 zabezpeèení informaèního sociálního servisu
 plnìní úkolù na úseku sociálního zabezpeèení (z.è. 100/1988
Sb., z.è. 114/1998 Sb.)
 vyøizování ádostí o dávky sociální péèe ve správním øízení
 vydávání speciálních oznaèení vozidel, kterým byly pøiznány
mimoøádné výhody druhého nebo tøetího stupnì (z.è. 361/
2000 Sb.)
 vydávání prùkazù ZTP
 péèe o marginální skupiny obyvatel (výchovná, poradenská
a psychoterapeutická péèe, ubytování v sociálním zaøízení,
poskytování vìcných a penìitých dávek)
 péèe o obèany kteøí potøebují zvlátní pomoc (rozhodování
o bezúroèných pùjèkách, o poskytování pøíspìvku na výivu
dítìte, poradenská a výchovná péèe pøi øeení jejich sociálních problémù)
 zajitìní integrace osob s pøiznaným postavením uprchlíka
(podle instrukce Ministerstva vnitra èj. U-1097/94)
 spolupracuje s Úøadem práce, odborem státní sociální podpory, Okresní správou sociálního zabezpeèení, Okresním centrem sociálních slueb Náchod, Policií ÈR, Mìstskou policií
a dalími státními i nestátními subjekty
 agenda rozmisovací komise
Zdravotnictví:
 vydávání tiskopisù receptù a ádanek s modrým pruhem
s vyznaèením poøadového èísla tiskopisu a kódu obecního
úøadu obce s rozíøenou pùsobností
 pøíslunost k projednávání pøestupkù
 ukládání pokut právnickým a fyzickým osobám za poruení
zákona o ochranì pøed alkoholismem aj. toxikomaniemi
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Vím, k èemu se vyjadøuji?
Kadý den slyíme nìkolikrát slovo Evropská unie, setkáváme se s materiály
o ní, pøesvìdèují nás o výhodách vstupu
známí i neznámí lidé u nás i v zahranièí.
A nastane den, kdy se musí rozhodnout
kadý z nás, zda øekne ano èi ne ke vstupu do spoleèenství patnácti evropských
státù, které spolupracují v hospodáøské
a politické oblasti a to tak, aby tato spolupráce byla pro nì vzájemnì výhodná. Proto je také potøebné, abychom se snaili
èerpat z dostupných informací, které budou základem pro nae rozhodnutí, zda
budeme souèástí velké evropské rodiny,
nebo zda zùstaneme osamìlým ostrùvkem
uprostøed Evropy.

Kdy mluvím o vstupu do Evropské unie
s mladými lidmi, jsou vichni pro. Pro mladou generaci to znamená obrovskou anci ve vzdìlání, pracovní pøíleitosti, monost neomezeného cestování. Je to dáno
i tím, e mladí jsou jazykovì pøipraveni
na rozdíl od nás starích, kteøí si tento
nedostatek stále více uvìdomujeme.
Tak se mohou zaèít ptát právì ti starí,
jakou zmìnu k lepímu jim vstup do Evropské unie pøinese. Co se konkrétnì zmìní. Chci vìøit, e to bude monost vyuít
prostøedky k rozvoji ekonomicky slabích
oblastí a tím sníit nezamìstnanost, zvýit dohled nad ivotním prostøedím, docílit
zlepení a dodrování zákonù v souladu

'
s evropskou legislativou, zajistit odpovídající sociální politiku. Velké zmìny nastanou v hospodáøské politice  bezcelní
zóna, volný pohyb zboí, slueb, osob,
kapitálu. A není zanedbatelná ani spoleèná ochrana míru, stabilita evropského
kontinentu a jeho spoleèný rozvoj.
Neznamená to ovem, e ztratíme svou
národní identitu, svoji svobodu, monost
vyjádøit svùj názor, a souhlasný èi nesouhlasný. To by mìly zajistit demokratické
zásady, na kterých je Evropská unie zaloena. A také ti, kteøí nás budou v jednotlivých orgánech Evropské unie zastupovat.
Vyuijme proto èas, který zbývá do referenda, k tomu, abychom získali co nejvíce informací ke správnému rozhodnutí.
Ing. Pavla Maríková, místostarostka

REFERENDUM 13. a 14. èervna 2003
Váení obèané,
ve dnech 13. 6. 2003 od 14 do 22 hodin a 14. 6. 2003 od
8 do 14 hodin probìhne referendum o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii.
Hlasování probìhne v hlasovacích místnostech stejnì jako
u voleb. Zmìna volební místnosti je pouze v Malém Poøíèí, kde
bude volební místnost umístìna v jídelnì Správy a údrby silnic. Hlasovací lístky a úøední obálky budou kadému pøedány
v hlasovací místnosti.
Právo hlasovat má kadý obèan Èeské republiky, který alespoò druhý den konání
referenda dosáhl vìku 18 let. Vezmìte si s sebou obèanský prùkaz nebo cestovní pas.
Pokud hlasujete mimo místo svého trvalého pobytu, nezapomeòte hlasovací prùkaz.
Obèan, který nebude moci hlasovat v místì svého trvalého bydlitì, mùe zaádat
o vystavení hlasovacího prùkazu, který ho opravòuje hlasovat v jakémkoliv okrsku na
území Èeské republiky.
Poádat mùete dvìma zpùsoby:
 osobnì a do 11. 6. 2003 do 16 hodin (doba uzavøení stálých seznamù oprávnìných
obèanù)
 písemným podáním, které musí být opatøeno úøednì ovìøeným podpisem adatele
a musí být doruèeno obecnímu úøadu, kde máte trvalé bydlitì, nejpozdìji do 4. 6.
2003.
Na Mìstském úøadì v Náchodì vyøizují ádosti o hlasovací prùkaz pracovnice Evidence obyvatel  ul. Nìmcové 2020.
Vydání hlasovacího prùkazu
Obecní úøad vydává hlasovací prùkazy adatelùm od 29. 5. 2003 a to buï
 pøímo adateli
 osobì, která se prokáe plnou mocí s úøednì ovìøeným podpisem adatele
 nebo jej adateli zale.
Otázka v referendu, na kterou budete odpovídat ANO nebo NE:
Souhlasíte s tím, aby se Èeská republika stala podle smlouvy o pøistoupení
Èeské republiky k Evropské unii èlenským státem Evropské unie?!
Celá smlouva o pøistoupení ÈR k EU je Vám k dispozici na Mìstském úøadì v Náchodì
od 23. 5. 2003 v úøedních hodinách a dále na internetu na oficiálních stránkách Ministerstva zahranièních vìcí www.euroskop.cz
Pokud potøebujete dalí informace o referendu, volejte Mìstský úøad v Náchodì tel.
è. 491 405 111.
Hana Rothová, vedoucí odboru správního

Ve støedu 21. kvìtna navtívil Náchod
velvyslanec a vedoucí Delegace
Evropské komise Ramiro Cibrian.

Nekonèí Vám platnost
cestovního pasu?

Vem dritelùm cestovních pasù doporuèujeme zkontrolovat si termín ukonèení platnosti pasu a ujistit se, e cestovní
pas je platný jetì minimálnì po dobu,
kterou poaduje stát, do kterého chcete
cestovat (zpravidla jeden a est mìsícù).
Pøesné informace k cestám do jednotlivých zemí naleznete na www.mzv.cz.
Pøipomínáme, e lhùta stanovená zákonem pro vydání cestovního pasu je 30
dnù. Ze závaných dùvodù lze ádat
o cestovní pas v kratí lhùtì. Vzhledem
k nárùstu ádostí vyøizujeme tyto pasy dle
poètu adatelù (nejdøíve do 1 týdne). Úøední
hodiny Mìstského úøadu v Náchodì: pondìlí a støeda 8 a 17 hodin.
Upozoròujeme na monost vyøízení
ádostí ve lhùtì 30 dnù na mìstských
a obecních úøadech Èervený Kostelec,
Èeská Skalice, Hoøièky, Hronov, Machov,
Nový Hrádek a Police nad Metují.



èerven 2003

Soutì
s Primátorem

V mìsíci kvìtnu zahájil pivovar pod heslem
Hlaste ízeò velkou letní spotøebitelskou soutì,
která je zamìøena na lahvové pivo (speciálnì na
Svìtlý leák, Svìtlé výèepní pivo a Nealkoholické
pivo). Úèastníci, kteøí zalou 15 soutìních etiket
a co nejpøesnìji odpoví na otázku Kolik zátek od
piva znaèky Primátor váí stejnì jako jimi vybraná
hlavní cena (zahradní traktor STIGA èi skútr HONDA LEAD)? se vedle tìchto hlavních cen mohou
tìit na dalích více ne 700 lákavých cen (napø.
zahradní sekaèky, horská kola, sluneèníky èi termotaky s 6 plechovkami Svìtlého leáku). Více
informací naleznou zájemci pøímo na etiketách soutìních piv a na internetové stránce www. primator.cz. Soutì potrvá a do konce mìsíce srpna
a výherci dvou hlavních cen je obdrí na speciální
soukromé zahradní párty, kam si budou moci pozvat pìt svých blízkých èi kamarádù  samozøejmì opìt za
úèasti piva Primátor. Vìøíme, e i tato soutì, která je zamìøena pøedevím na Královéhradecký a Pardubický kraj, pøispìje
k dalímu zvýení zájmu o náchodské pivo.
Letos si velmi úspìnì vede Tmavý leák, který od poèátku
roku vykazuje nárùst 23 % a speciální svìtlý 16% Exkluziv,
který vykazuje 14% nárùst. Velmi dobøe se prodává i Svìtlý

Návrat na Bøezinku
V dobì, kdy se vojenská technika doplhala kvality chladnokrevnì myslících nástrojù na nièení ivé síly, které nedovedou
rozliit mezi pøítelem a nepøítelem, skupina nadencù dokázala
vìnovat nespoèet hodin, financí a energie na obnovu pevnostního srubu na stráni nad Náchodem. Jejich snaha je právì korunována velkým úspìchem, o kterém stojí za to informovat. Ostatnì, mnozí spoluobèané se mohli sami pøesvìdèit, pokud navtívili
výstavu FORT EXPO v sobotu dne 3. kvìtna 2003. Dokonce
ivì, protoe ve 13 hodin probìhlo na Bøezince cvièení prvorepublikové Èeskoslovenské armády.
Výstavba èeskoslovenského opevnìní v letech 193538 pøináela významné objednávky tehdejímu zbrojnímu prùmyslu. Opevnìní mìlo být budováno a do zaèátku padesátých let, co slibovalo zbrojaøským firmám dlouhodobé zakázky
a peníze na vývoj pevnostních zbraní dle poadavkù Ministerstva národní obrany.
Do výzbroje pìchotních srubù byl zaøazen protitankový kanón vzor 36 kasematového provedení ráe 47 mm ve spoleèné lafetì s pevnostním
tìkým kulometem vzor 37. Ve svìtovém mìøítku svým výkonem a pøesností tento kanón patøil
k tomu nejlepímu, co dìlostøelecká technika
tehdy znala. Kanón mìl tovární oznaèení A6,
kódové oznaèení L 1. Tento kanón byl jako jediná dìlostøelecká zbraò vyroben v dostateèném
poètu a montání týmy ho staèily osadit vude
tam, kde to dovolil stav opevòovacích prací. Za
okupace jeho výroba ve kodových závodech pokraèovala a nìmecká armáda ho úspìnì osazovala na svých
opevnìních. Dodnes se zachovalo mnoství støílen pro umístìní
kanónù na Atlantickém valu a Siegfriedovì linii.
Klub vojenské historie Náchod zaèal od roku 1990 upravovat
zcela zdevastovaný pìchotní srub Bøezinka u Náchoda jako mu-

leák a to zejména v 0,5 lt plechovkách, kdy s nástupem letních dovolených a díky velmi pøíznivé cenì oèekává pivovar
dalí nárùst. Trvale je velký zájem o náchodské Nealkoholické
pivo a to i mimo vlastní region.
V nedávné dobì pivovar obdrel i oficiální Statistické údaje
o výstavu piva v ÈR za rok 2002. Pro náchodské patrioty vyjímám nìkolik údajù  Pivovar Náchod se s loòským výstavem
134 810 hl umístil podle výe výstavu na 20. místì, kdy po stránce výroby lahvového piva je ji na
11. místì. Souèasnì je v Èesku druhým nejvìtím
výrobcem nealkoholického piva (vloni zaznamenalo ze vech naich piv nejvyí rùst  13%), tøetím
nejvìtím výrobcem piva se sníeným obsahem
cukrù (Primátor Diamant) a ètvrtým v kategorii
speciálních piv. Vìøíme, e právì pøízeò naich
zákazníkù z Náchoda a blízkého regionu nám napomùe v naem nelehkém boji s pivními giganty
na èeském trhu a jejich ji dva roky velmi masivní
a intenzivní reklamou.
Pro pøípad, e se nìkdo pro velký zájem nestihl
podívat do provozù naeho pivovaru pøi Dni
s Primátorem, nabízí pivovar ji druhý mìsíc  zatím stále pouze zkuebnì  pro veøejnost (neorganizované jednotlivce èi skupinky osob) monost speciální bezplatné exkurze. Zájemce provede po prostorách spoleènosti s odborným výkladem sládek roku 2002 pan Pavel Koøínek a to ve ètvrtek
5. èervna  opìt od 15 hodin. Není nutné se pøedem pøihlaovat  staèí pouze k nám pøijít a ohlásit se na vstupu do pivovaru.
Ing. Frantiek Meduna
zeum. Za pomoci dobrovolníkù byla elezobetonová ruina bìhem
deseti let uvedena do stavu, v jakém se srub nacházel v øíjnu
roku 1938, kdy ho Èeskoslovenská armáda opustila. V pùvodní
výzbroji byl v pìchotním srubu také osazen protitankový kanón
L 1. Koncem devadesátých let ji chybìla jediná opravdu zásadní
souèást výzbroje objektu, a to právì tento kanón. Èlenové klubu
se rozjeli po Atlantickém valu a pátrali po monosti získat aspoò
nìjaké torzo kanónu, které by bylo moné pouít pro postupnou
stavbu repliky kanónu. Mìsto Náchod dokonce oficiálnì poádalo francouzská mìsta Diéppe a St. Malo o pøenechání zkorodovaných a neúplných kanónù z objektù Atlantického valu.
Pomoc zcela neèekanì pøila a ze vzdáleného Norska. Bìhem roku 2000 se do Èeské republiky prostøednictvím pánù
Mario Kiriakova a Duana ateckého dostala informace, e by
pravdìpodobnì bylo moné získat originální pevnostní kanón
koda. V Norsku toti po válce kanóny zùstaly na místech, kam
je osadili Nìmci. Norská armáda zaèlenila kanóny do své pobøení ochrany. Po roce 1957 ve slubì zùstalo ji
jen nìkolik kanónù. V prùbìhu jednání o získání kanónu dne 8. dubna 2002 bylo zjitìno, e
Norové mají ve sbírkách dva kanóny. Jeden z tìch
dvou byl kanón se sériovým èíslem 173 pocházející z N-S 82 Bøezinka.
Do Náchoda kanón dorazil 2. prosince 2002
brzy ráno. Jetì pøed polednem ji èlenové KVH
tøídili jeho jednotlivé díly na Bøezince. 23. 3.
2003, byla dokonèena montá a veøejnosti byl
pøedstaven právì 3. 5. 2003.
Evropská unie, do které smìøujeme, má ve
svých fondech také jeden fond zamìøený na údrbu památek pevnostních opevnìní. Rychlý kontakt na Petra Zahradníka z finanèní skupiny CONSEQ FINANCE, který zpracovává podklady pro bruselské úøady
EU, snad pøinese také nìjaké peníze naim pevnostem, které
byly opravovány a udrovány díky mnoha ochotným dárcùm.
Tìm patøí dík.
Ale Horák a Daniel Kvasnièka, Náchod

Náchodský zpravodaj
Konkurzní komise jmenovaná starostou mìsta Náchoda oznamuje
v souladu s vyhlákou MMT è. 72/2003 Sb., o sestavování konkurzních
komisí a pravidlech jejich èinností pøi konkurzním øízení na vybrané funkce
v oblasti kolství

Konkurzní øízení

na místo øeditele/ky Mateøské koly, Náchod, Havlíèkova 1848
Poadavky:
 vzdìlání a pedagogická praxe podle vyhláky MMT è. 139/1997 Sb.,
o podmínkách odborné a pedagogické zpùsobilosti pedagogických pracovníkù (V,
VO, ÚSO se zamìøením na pøedkolní pedagogiku, 2 roky praxe)
 znalost problematiky øízení ve kolství a kolských pøedpisù
 obèanská a morální bezúhonnost
 dobrý zdravotní stav
K pøihláce pøilote:
 ovìøené kopie dokladù o dosaeném vzdìlání
 doklad o prùbìhu zamìstnání potvrzený posledním zamìstnavatelem
 podrobný ivotopis
 koncepci rozvoje koly (max. 2 strany strojopisu)
 výpis z rejstøíku trestù (ne starí 6 mìsícù), popø. doklad o jeho vyádání
 èestné prohláení dle § 4 odst. 3 zákona è. 451/1991 Sb., v platném znìní
 lékaøské potvrzení o zdravotní zpùsobilosti k výkonu funkce
Pøihláky musí být doruèeny nejpozdìji do 6. 6. 2003 na adresu:
Mìstský úøad Náchod, odbor kolství, kultury a sportu, 547 01 Náchod
oznaète: Konkurz  M  neotvírat!

Mìsto Náchod vyhlauje výbìrové øízení
na pronájem Hotelu a restaurace Zimní stadion
Základní podmínky výbìrového øízení:
 zajitìní celoroèního provozu hotelu a restaurace
 odborná zpùsobilost a praxe s provozováním obdobného zaøízení
 bezúhonnost
 po dohodì s vlastníkem zajiovat modernizaci vnitøního vybavení objektu
a zvyovat úroveò hotelové a restauraèní èinnosti
 spolupracovat s organizací Sportovní zaøízení mìsta Náchoda
 pronájem bude uskuteènìn obálkovou metodou, minimální cena pronájmu je
300.000 Kè/rok
 s vybraným zájemcem bude nájemní smlouva uzavøena do 14 dnù od vyhláení
výsledkù výbìrového øízení
 koneèný termín pro podání pøihláek do výbìrového øízení je 6. 6. 2003
 prohlídka objektu se uskuteèní 29. 5. a 5. 6. 2003 vdy ve 13 hod.
Dalí informace na telefonu 491 405 237.
Mìsto Náchod nabízí k pronájmu nebytové prostory Praská ul. 1759, NáchodHamra (bývalý objekt TJ Náchod). Jedná se o kanceláøské místnosti o výmìøe
33,5 m , 47,5 m a 49 m . ádosti o pronájem adresujte na MìÚ Náchod, odbor
správy majetku. Prohlídka místností je moná po domluvì na telefonu 491 405
237. Na uvedeném telefonu získáte i podrobnìjí informace.

Skautská slavnost
24. duben, který je svátkem Svatého
Jiøí, je dnem, kdy se ji tradiènì setkávají
skauti z celého Náchoda na zámku u klubovny 1. chlapeckého oddílu. Letos jsme
se seli v pøedveèer, tj. 23. dubna, abychom tento den oslavili. Celkem se nás
selo víc ne 150. Podìkování za pøípravu této slavnosti patøí bratru Václavu
Kopeckému.



EKOutek

Pøeji pìkný den, koneènì je mìsto plné zelených stromù a keøù.
Vnímavý èlovìk má samozøejmì radost z kadého zeleného lísteèku navíc, pøesto ne vechny rostliny
jsou v naem okolí vhodné. Existují toti
druhy, které jsou u nás nepùvodní, nìkteré z nich se dokonce bleskovì íøí (tzv.
invazní rostliny). V Náchodì jde napøíklad
o netýkavku láznatou (Impatiens glandulifera) kolem øeky Metuje a o køídlatku (Reynoutria sp.)  na fotografii. Ta
vytváøí souvislé porosty a dva metry vysoké, které utlaèují pùvodní vegetaci. Zarùstá také dopravní znaèení, svými koøeny naruuje bøehy cest a vodních tokù,
pøi povodni mohou stonky zanáet potoky
i øeky. Nejèastìji se vyskytuje na málo
udrovaných plochách, na navákách
a kolem vody. V zimì ji poznáte podle vysokých hnìdorezavých uschlých stonkù,
pod kterými je holá pùda.
Je zøejmé, e pro trvalé odstranìní køídlatky je nutná spolupráce vech vlastníkù napadených pozemkù, dotèených správních úøadù a sdruení na ochranu pøírody. Nejvhodnìjí je kombinace pøípravku
Rund-up Biactiv (postøíkat celé rostliny)
a mechanického odstranìní (pokosit a odvézt), nejlépe dvakrát a tøikrát roènì, po
dobu nejménì tøí let. Pozor na èásti stonkù a koøenù, køídlatka má výbornou schopnost zakoøenit.
Pokud máte podezøení, e se na vaem
pozemku èi v blízkém okolí køídlatka vyskytuje, obrate se nejlépe na Technické
sluby Náchod, a. s., které se její likvidací
zabývají.
S modrou oblohou Mgr. Kateøina Gerová
odbor ivotního prostøedí

(Èerný, Z., Neruda, J. Václavík, F.: Invazní rostliny a základní zpùsoby jejich likvidace. Institut
výchovy a vzdìlávání Mze ÈR v Praze, 1998.)

Není Vám lhostejné
chování vandalù
a lidí, kteøí nièí
majetek?
Vyuijte bezplatné telefonní
linky Mìstské policie Náchod

#$

a toto jednání nahlaste.



èerven 2003

Fousaté plavecké rekordy
devítiletých v ohroení
V sobotu 17. kvìtna se v chrudimském
krytém bazénu konal Oblastní pohár actva kategorie 910 let. Na startu byli plavci z Pardubic, Hradce Králové, Trutnova,
Svitav, È. Tøebové, Jièína, Chrudimi, Jilemnice, Vysokého Mýta, Polièky a Náchoda.
Náchodské plavání reprezentovalo 15
dìtí, které si pøivezly celkem 17 medailí.
Nejhodnotnìjích výkonù dosáhl devítiletý Pavel Janeèek, který vyrovnal v disciplínì 50 metrù znak èasem 40,3 19 let
starý krajský rekord a v dalích svých disciplínách 100 kraul a 50 kraul skonèil jen
nìkolik desetin sekundy za krajským rekordem. Daøilo se i dalím náchodským.
Martin Cöger zvítìzil na 50 a 100 metrù
prsa a Michal Ulrich na trati 200 polohový závod. Na velmi pìkných druhých místech se pak umístili Daniel Halaka a Jan
Bøeský. Z dìvèat se na stupeò vítìzù ádná nepostavila, ale 4. místo si vybojovala

desetiletá Dvoøáková Lucie na trati 100
znak a devítiletá Øehoøová Tereza na 50
prsa a 100 znak.
Výpis výsledkù náchodských plavcù do
5. místa:
Devítiletí  Janeèek P. 50 Z 40,3 (1.),
100 K 1:17,9 (1.), 50 K 34,8 (1.), 50 M
40,8 (2.), Cöger M. 50P 51,6 (1.), 100 P
1:51,6 (1.), Halaka D. 100 PZ 1:52,9 (2.).
100 P 1:52,4 (2.), 50 P 52,6 (2.), 100
K 1:35,2 (4.), Øehoøová T. 100 Z 2:10,3
(4.), 50 P 55,8 (4.), 100 P 2:03,4 (5.),
100K 2:04,3 (5.)
Desetiletí  Ulrich M. 200 PZ 3:23,5 (1.),
100 PZ 1:41,8 (2.), 100P 1:50,9 (2.), 100
Z 1:43,8 (3.), 50 P 50,8 (4.), 50 Z 45,7
(4.), Bøeský J. 50 Z 47,1 (5.), 200 PZ
3:52,3 (3.), 50 P 50,7 (2.), 100Z 1:46,8 (5.),
100PZ 1:44,0 (3.), 100 P 1:52,4 (3.), Matejsek M. 200 K 4:23,1 (4.), Dvoøáková L. 100
Z 1:46,3 (4.), Hácová R. 50 M 53,2 (5.).

Modrá stuha mìsta Náchoda

 pomáhá zdravotnì postieným dìtem
Poslední dubnový víkend se na náchodském krytém bazénu konal tradièní plavecký závod Modrá stuha mìsta Náhoda.
Letos to byl ji 15. roèník soutìe. Do Náchoda pøijelo 17 oddílù z ÈR a jeden zahranièní klub z Izraele. Na startu se objevila taková plavecká esa plavání jako je
Petra Chocová prsaøská jednièka ÈR, ale
i dalí reprezentantky, Majerová, imáková, Pivoòková Ozdobou muské èásti
soutìe byl start reprezentantù Jiráèka
a Duba z Prahy. Výborné výkony odvedli
Jan Lipavský z Hradce Králové a stále se
lepící trutnovtí plavci.
Hlavní soutìí závodu byl prsaøský dvojboj, který se plaval ve ètyøech kategoriích
na tratích 200 a 50 metrù prsa. Výsledky
dvojboje: eny: 1. Chocová P. È. Lípa
(2:35,0 a 0:33,7), 2. Veselá J. Neratovice
(2:44,9 a 34,5), 3. Majerová D. Bohemians
(2:40,2 a 35,7). Mui: 1. Jiráèek J. Bohem.
(2:19,3 a 30,9), 2. Øehák P. Bohem. (2:28,8
a 31,7), 3. Sáèek R. Brno (2:31,9 a 31,1).
áci: 1. Elhnický J. (2:44,6 a 36,0), 2. Rej-

mont V. oba Trutnov (2:52,5 a 35,5),
3. Javorka L. ze Svitav ((2:54,5 a 36,4).
aèky: 1. Øehùøková A. Trutnov (2:49,3
a 36,8), 2. Víková K. Svitavy (2:57,1
a 35,5), 3. afrová V. È. Lípa (2:53,6
a 36,4). Celkem se plavalo 24 disciplín. Bodovì nejlepí výkon celé soutìe mezi mui
zaplaval J. Jiráèek a to na trati 200 polohový závod (2:05,6). Mezi enami to byla
P. Chocová na trati 200 Prsa (2:35,0).
Z Náchoda startovalo celkem 18 plavcù.
V actvu nejlepího umístìní dosáhla
L. Zeinerová. Na trati 100 znak obsadila
2. místo èasem 1:13,2. V enách to byla
P. Halaková, která doplavala v disciplínì
100 motýl na 3. místì (1:08,9). Od roku
1998 se soutìí mezi drustvy o putovní
Pohár starosty mìsta. V letoním roèníku
zvítìzilo drustvo z Lokomotivy Trutnov
pøed plavci z Hradce Králové a USK Praha.
Nedìlní soutì byla jak pro zdravotnì
postiené plavce, tak i pro dìti ze stacionáøù
a dìtských domovù. Zúèastnilo se jí 9 oddílù
a 65 závodníkù. Tuto soutì zahájil tak jako
v sobotu pan Zdenìk Poul  prezident Spoleènosti Duha, Nadace pro dìti postiené
mozkovou obrnou Trutnov, a paní Mgr.
Zdeòka Horníková, která do soutìe vìnovala barevný televizor. Souèástí zahájení
soutìe bylo pøedání finanèního daru pro
dìti ze Sdruení pøátel zdravotnì postiených dìtí Vánek od náchodské firmy Ametek, a. s., která rovnì sponzoruje plavecký
oddíl Delfín Náchod. Televizi si z Náchoda
odvezly dìti z denního stacionáøe Trutnov.

Èinnost v SOKOLE
V mìsíci kvìtnu se daøilo závodníkùm
tøí oddílù. Dùvod k radosti mìla trenérka
rokenrolu Hana Filipová. Úspìný pár Vojtìch Tremèínský a Tereza Hubková získal
vítìzství na závodech v Holandsku. Oba
závodníci vynikajícím zpùsobem proli celou soutìí a obhájili tak loòské vítìzství.
Druhým úspìným oddílem byly gymnastky, které absolvovaly nároènou soutì v Jihlavì. Do krásné haly Sokola Bedøichov se
sjelo 110 dìvèat z 10 oddílù celé republiky.
Závodilo se v nároèných sestavách na bradlech a na kladinì. V kategorii nejmladích
ákyò získala druhé místo za nároènou sestavu osmiletá Káa imonová. V kategorii
mladích ákyò vynikly výkony Pavlíny Cardové, která vybojovala první místo a Terezy
Lantové, která byla druhá. Úspìná byla
také Mía Adamù, která získala místo ètvrté. Vynikající výkon v kategorii en podala
osvìdèená závodnice Kateøina Dostálová,
kdy se umístila na prvém místì. Náchodské drustvo obsadilo zásluhou tìchto dìvèat druhé místo v soutìi za drustvem
Sokola Chrudim. Tøetí skonèily gymnastky
Jindø. Hradce. Velkou radost ze svých svìøenkyò mìla jejich trenérka Míla Vejrková.
V soutìi tancù v Novém Mìstì n. M.
získal oddíl chlapcù break dance pìkné
druhé místo. Tito chlapci trénují pod dohledem cvièitelky ing. Evy Trejbalové, která
se po odchodu vedoucího tomuto oddílu
obìtavì vìnuje pøesto, e je vytíená jako
náèelnice jednoty.
Soutìícím gratulujeme k úspìchu, kterého docílili v závodech. Trenérkám dìkujeme za péèi, kterou jim vìnují a vem
dìkujeme za vzornou reprezentaci. Z èinnosti dalích oddílù pøipomínáme pøebor
ÈOS v hokejbale. Mìl by být poøádán
v èervnu, ale vìc je jetì v jednání. Na
pøelomu mìsíce èervna a èervence pøipravuje achový oddíl otevøený turnaj v sokolovnì. Na 19. èervna pøipravujeme pro actvo dìtské odpoledne.
Mimo výe jmenované oddíly, které se
zúèastnily soutìí, mají èlenové Sokola, mláde i dospìlí, monost vyuití volného èasu
v dalích dvanácti oddílech. I v tìch nezitnì pracují dobøí cvièitelé a cvièitelky. Výbor
Sokola jim dìkuje za nároènou èinnost pøi
pøípravì a vedení cvièebních hodin a vem
sokolùm pøeje pìkné prázdniny. V. Zelená
Nejlepí výkony v nedìlní soutìi pro
zdravotnì postiené sportovce pøedvedla
náchodská Bìla Hlaváèková a Dalibor Mach
z Holic. Oba jmenovaní rovnì zvítìzili
v plaveckém dvojboji o Modrou stuhu. Podìkování patøí nejenom vem sponzorùm,
a partnerùm soutìe, ale i rozhodèím a zamìstnancùm Sportovních zaøízení mìsta
Náchoda, kteøí pøispìli ke zdárnému prùbìhu velmi nároèného dvoudenního závodu.

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Èerven 2003

_ Program výtvarné výchovy 3.
Lektor: PaedDr. Marta Pohnerová
5. 6. 2003; 8.3013 hod.; CV Náchod
_ Zájezd do Velkých Losin
Vedoucí zájezdu: Leo Poláek; 7. 6. 2003
_ Chemický zákon
Lektor: PaedDr. Dana Hladíková
11. 6. 2003; 1415.30 hod.; CV Náchod
_ Zájezd Za paní Knìnou do Zahánì
II.  autobus z Nového Mìsta nad Metují
Vedoucí zájezdu: Leo Poláek; 21. 6. 2003
_ Mluvený projev
Lektor: Jan Pøeuèil; 24. 6. 2003; 916.30
hod.; CV Náchod
Zjednání pozornosti, zaujetí posluchaèe,
rétorika v praxi, proè rétorika a její uplatòování dnes, technika výslovnosti, pøíprava textu, 12 osobností øeèníka, modulace a frázování, práce s mikrofonem, gestikulace, tréma, praktické cvièení.
_ Malba na hedvábí v duchu znakù vytvoøených ze slov
Lektor: Mgr. Lenka Prokeová
30. 6. 2003; 8.3015 hod.; CV Náchod
V èínské poezii je za báseò povaována
naprosto jednoduchá vìta, která je sama
o sobì krásná. Na základì takové vìty si
úèastníci vytvoøí motiv pro malbu, který bude
naprosto originální a nauèí se s tímto zna-

kem pracovat. Pokud máte chu hledat inspiraci, pøijïte mezi nás.
_ Jungova psychologie v pedagog. praxi
Lektor: PaedDr. Marta Pohnerová
1. 7. 2003; 8.3013.30 hod.; CV Náchod
_ Bøiní tance
Lektor: Mgr. Dana Hruková
2. 7. 2003; 8.3018 hod.; CV Náchod
Bøiní tanec pomáhá enám objevovat svoji typickou sílu, enské charizma a svými
pohyby vede k tìlesné harmonii. Je pøíjemnou relaxací pro tìlo i dui.
_ Mandala
Lektor: Mgr. Dana Hruková; 4. 7. 2003;
8.3016 hod.; CV Náchod
Na základì jednotlivých mandal svìta (tibetských, orientálních, keltských, indiánských) Vám lektorka pootevøe bránu do
této øíe z ponìkud jiného úhlu. Malování
mandal bude mimo jiné prokládáno meditacemi, významy èísel, tvarù a barev.
_ Týden v Krkonoích 7.11. 7. 2003
Pro dìti: anglické prázdniny (výuka celý
den, konverzace v pøírodì, hry, soutìe)
výtvarné èinnosti na horách, letní turistika
Pro dospìlé: intenzivní kurz anglického
jazyka, metodický kurz anglického jazyka, výtvarné èinnosti na horách, letní turistika
Pro více informací nás kontaktujte.
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
 písemnì: Centrum vzdìlávání,
Smiøických 1237, 547 01 Náchod
 elektronickou potou:
centrum@cvnachod.cz
 prostøednictvím webových stránek:
www.cvnachod.cz
Více informací na tel: 491 422 437.

Pøehled výstav

poøádaných v èervnu 2003 Regionálním muzeem v Náchodì
Náchodská exlibris ze soukromé sbírky
Pøednákový salonek a chodba stálé expozice Okresního muzea, Masarykovo
námìstí, èp. 18, Náchod
16. 5.  27. 7. 2003,
dennì mimo po 912; 1317 hod.
Výstavu je mono zhlédnout jako souèást
prohlídky stálé expozice, nebo samostatnì za sníené vstupné 10 a 5 Kè.
Výtvarníci Náchodska
 tøináctá èlenská výstava
Výstavní síò, roh Tyrovy a Zámecké ul.
19. 5.  14. 6. 2003;
dennì mimo nedìle a pondìlí 912;
1317 hod.
Vystavují Jana vecová, Petr Èuhaniè,
Lubo Janata, Michal Jícha, Jiøí Kollert,
Josef Smola a Bohumír paniel. Vstupné:
10, 5 Kè.

Dìjiny Náchoda a Náchodska
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18
dennì mimo po 912, 1317hod.
Stálá expozice zachycuje historický vývoj
na území mìsta Náchoda a v náchodském
regionu od pravìku do souèasnosti. Organizované výpravy lze objednat na èísle: 491 433 722. Vstupné: 30, 15 Kè,
studenti v rámci kolní výpravy 10 Kè,
uèitelé jako doprovod zdarma.

Pevnost Dobroov
Listopadbøezen: Pevnost je otevøena pro
objednané výpravy podle dohody.
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást Ès.
pohranièního opevnìní z let 19351938,
s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. 491 423
248; na adrese: Okresní muzeum, Zámek
1284, 547 01 Náchod; nebo el.: muzeum.nachod@wordonline.cz. Vstupné: 40, 20 Kè.
Podrobnosti o výstavách: http://www.muzeum.nachod.web.wo.cz

!
Pedagogické
centrum
Hradec
Králové
Program vzdìlávacích
akcí v Náchodì
_ Na slovíèko s ÈI/A
18. èerven 2003, 912 hod., Jiráskovo
gymnázium v Náchodì
Pro øeditele M, jejich zástupce a dalí
zájemce. Lektor: Mgr. Radomíra Bartoová, ÈI, pracovitì Náchod
_ Na slovíèko s ÈI/B
19. èerven 2003, 912 hod., Jiráskovo
gymnázium v Náchodì. Pro øeditele Z,
jejich zástupce a dalí zájemce.
Pøihlásit se mùete písemnì na adrese
Pedagogické centrum, Jiráskovo gymnázium v Náchodì, Øezníèkova 451, 547
44 Náchod, nebo prostøednictvím webových stránek www.pgchk.cz.

Oslavy 750 let
mìsta Náchoda
nabídka pro neziskové
organizace

Mìsto Náchod
oslaví v pøítím
roce 750 let od
první historické
zmínky o Náchodì.
Vyzýváme neziskové organizace,
aby se na pøípravì oslav podílely nabídkou vlastních
akcí. Zajímavé nápady budou zaøazeny
do programového kalendáøe a pøípadnì
podpoøeny finanèní èástkou z rozpoètu
mìsta.
Své písemné nabídky s pøedpokládaným
návrhem rozpoètu zasílejte do konce èervna 2003 potou na adresu:
Eva Foøtová, vedoucí odboru kolství, kultury a sportu, MìÚ Náchod
nebo e-mailem na adresy:
volejbal.nachod@quick.cz (Hana Kopecká),
eva.fortova@mestonachod.cz (Eva Foøtová,
MÚ Náchod).
Upozoròujeme ètenáøe, e ANKETA
PRAPOR konèí v pátek 6. 6. 2003, kdy
máte poslední monost vybrat jednu
z variant uveøejnìných v minulém èísle Náchodského zpravodaje. Varianty praporu
je moné zhlédnout na stránkách Mìsta
Náchoda http://www.mestonachod.cz/informace/prapor.pdf
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Zubní pohotovost v èervnu 2003
31. 5. a 1. 6. 2003

MUDr. Pitorová Elika

7. a 8. 6. 2003

MUDr. Proudová Alena

14. 6. 2003

MUDr. Vokùrková Jarmila

15. 6. 2003

MUDr. Rysnarová Boena

21. a 22. 6. 2003
28. a 29. 6. 2003

MUDr. Hýbl Milan
MUDr. Sedláèková Radmila

Hopsáèek

Zubní pohotovost
Nové Mìsto nad Metují
Komenského 48
Náchod
Jugoslávská 33
Èervený Kostelec
Vìtrník 720
Èervený Kostelec
ul. Burdychových
Náchod, Hálkova 377
Náchod, Kostelecká 1204

Obèanský klub SUN  dìtský
klub Hopsáèek si Vás dovoluje
upozornit, e v letním období tj.
od 11. 6. 2003 do 3. 9. 2003 bude otevøeno pouze jedenkrát
týdnì a to vdy ve støedu od 9.30 hodin. Vítány jsou vechny
maminky s dìtmi s maximální vìkovou hranicí 4 roky. Program
bude probíhat dle poèasí v prostorách výmìníku SUN nebo budou poøádány krátké výlety do okolí.
Dále bychom touto cestou rádi podìkovali vem, kteøí pøispìli sebemení finanèní èástkou, ale i tìm, kteøí obìtovali svùj
volný èas, podíleli se na pøípravì programù, úèastnili se výroby
naeho jedineèného domeèku a vytrvale zvelebují prostory výmìníku SUN. Za to ve patøí dík pøedevím naim maminkám,
ale i nìkterým tatínkùm.
Vìøíme, e v pøítím roce najdeme více organizací, které nám
vyjdou vstøíc a pomohou nám tak rozíøit nai dosavadní èinnost. Pro tento kolní rok bychom rádi touto cestou podìkovali
pøedevím firmì Elektro Martin Kosík ve Starém Mìstì a øeditelce mateøské koly v Bìlovsi, paní Blance Posnarové. Nesmíme opomenout obèanské sdruení VO 106, které nai èinnost
právnicky zastøeuje, dále Osadní výbor sídlitì SUN a v samotném závìru i Mìsto Náchod.
Jetì jednou vem dìkujeme a tìíme se na Vás v novém
kolním roce 2003/2004.
Klub SUN
 mobil: 604 610 581
sídlitì u nemocnice  objekt výmìníku tepla
tel.: 491 422 049, pí Plailová
Ulice Bílá, Náchod
tel.: 491 424 655, inf. Domeèek, pí Schumová
Aktuální informace: venkovní vývìska Klub SUN
Námìty a pøipomínky: e-mail: hopsacek@seznam.cz
http://sweb.cz/hopsacek/

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

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

Loutkové divadlo Dìtem pro radost
Dìkujeme vem, kteøí pøijali pozvání na oslavy 50. výroèí zaloení souboru a strávili s námi pøíjemné chvíle.
Na setkání s malými i velkými pøíznivci pohádek se tìíme na podzim, u první pohádky 51. sezóny. Loutkáøi.

PROGRAM
Významné akce poøádané Déèkem v èervnu 2003
1. 6. 2003 Den dìtí
Odpolední program v parku Déèka a blízkém okolí vìnovaný
dìtem k jejich svátku, plný her a soutìí o ceny.
1. 6. 2003 Pøekvapeníèko
Souèástí Dne dìtí bude jako kadoroènì i Pøekvapeníèko
 dovedností dìtí z kroukù Déèka urèené vem rodièùm, prarodièùm, sourozencùm, kamarádùm a vem ostatním, kteøí
chtìjí shlédnout bìhem nedìlního odpoledne zajímavý program.
6.8. 6. 2003 kolení hlavních vedoucích
Kurz pro hlavní vedoucí a vedoucí táborù, kol v pøírodì
apod. kolení se koná na TZ Déèka Náchod ve Viòovì
u Mezimìstí. Blií informace podá Gerd Weinlich, tel.
491 428 744.
18.22. 6. 2003 Záhady hlubin Vltavy
Putování po Vltavì na raftech a gumových èlunech od Vyího Brodu po Èeský Krumlov. Sjídìní jezù i retardérek,
techniky kormidlování, vodní i suchozemské hry a mnoho
dalích dobrodruství na nejoblíbenìjí vodácké øece.
20. 6. 2003
Den hudby  oslava evropského dne hudby a zaèátku léta
Øada vystoupení souborù ze základních kol, M a ZU
a hudebních skupin z Náchoda a okolí  park u hotelu Praha,
Masarykovo námìstí, park Déèka. Poøádá Déèko Náchod za
podpory Kulturní a sportovní nadace. Program probíhá od 13
do 22 hod.

Náchodský zpravodaj
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Program Senior klubu Církve v Náchodì
Úterý 3. 6. od 7.00 hod. Zájezd do Podkrkonoí a na Novopacko
odjezd od Tepna klubu
Ètvrtek 5. 6. od 14.00 hod.
Posezení u videa
Ètvrtek 12.6. od 14.00 hod.
Tentokrát z Náchoda
 hudebnì zábavné video z naeho mìsta a okolí
Ètvrtek 19. 6. od 14.00 hod.
Posezení u videa
Ètvrtek 26. 6. od 14.00 hod.
Posezení u videa
SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hod. Programové zprávy sledujte na vývìskách
v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì klubu, Novinách Náchodska a ECHU.
V èervenci a srpnu budou v Senior klubu prázdniny a klub bude
uzavøen. Na shledanou s vámi se budeme tìit zase od záøí.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
uskuteèní v sobotu 14. 6. 2003 pro své èleny a pøátele kulturní zájezd do Polska. Navtívíme kostnici v Nìmecké Èermné, podíváme se na skanzen ve vsi Strouné a zakonèíme návtìvou Duníkù, kde je Muzeum papírnictví. Prùvodcem je pan Ale Horák.
Návtìva trnice se nevyluèuje. Pøekontrolujte si platnost pasù nebo
OP!!! Pravdìpodobný návrat v 17 hod. Odjezd od Tepna klubu v 8
hod. Dále okr. úøad, Rubena, Rybárna a v Bìlovsi u Korunky.
Strava nezajitìna. Cena zájezdu pro èlena 90 Kè, pro neèlena 120
Kè. Pøihláky kadé úterý 1315 hod. v klubovnì na Hamrech,
Praská 1759 nebo u p. Z. Semerákové, tel. 491 421 292. Prosíme, nechat déle vyzvánìt. Srdeènì zveme své èleny a pøátele.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá v kvìtnu:

V zámecké jízdárnì:

v pøízemí: Expozice ruského malíøství 19. století ze sbírek èeských galerií. (30. 5.  31. 8.)
na ochozu: Josef Koutný  obrazy, kresby. Výstava k 50
letùm VO a SP stavební arch. Jana Letzela v Náchodì.
(30. 5.  22. 6.)
Jan Raba  fotografie. Retrospektivní výstava náchodského
fotografa. (27. 6.  31. 8.)

Galerie U Mistra s palmou
Netopýøi, Petr Nikl  Kresby (20. 6.  29. 8.)
Zahájení výstavy se koná v pátek dne 20. èervna 2003
v 17 hodin. V multimediálním pøedstavení spoleènì vystoupí Petr Nikl a Irena a Vojtìch Havlovi.

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova ul., 547 01 Náchod. Faráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík.
E-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Tel. 491 426 223, mobil: 737
475 945, bohosluby kadou nedìli v 8.30 hodin. Nedìle 8. 6.
2003  Hod Boí svatoduní  zveme na pøátelské setkání na
farní zahradì se smaením vajíèek (slezský svatoduní zvyk).
Zaèátek ve 14.30; 9. 6.  bohosluba  pondìlí svatoduní
16.30; biblická hodina  pondìlí 2. 6. a 16. 6. v 16.30. Kolumbárium bude otevøeno dennì od 9 do 17 hod.; Sbor CÈSH je Sbìrným støediskem Diakonie Broumov  kadý den kromì nedìle
 vdy od 9 do 17 hod.  vìci je mono dát do chodby sborového
domu na Raisovì ul. proti TJ Start  v pytlích a v krabicích.

Øímskokatolická farnost

dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka
603 861 275, kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek 491 431 325, 737
755 480, internetová stránka: http://www.volny. cz/nfara; po
7.00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 7.00 a 18.00, so 7.00
a 18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00 kostel sv. Vavøince, 10.15 v kostele
sv. Michaela. 1. 6. v 9.00 Slavnostní me svatá, pøi které jdou
dìti k prvnímu sv. pøijímání; 15. 6. v 10.15 poslední bohosluby u sv. Michala pøed prázdninami; 22. 6. slavnostní me sv. na
Masarykovì námìstí s prùvodem Boího tìla.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ulice 535, faráø M. Vaina, tel.: 491 426 712. Bohosluby v ne 9 hod. v Náchodì a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém domovì Betanii (preòarova 1053), kde se støídají kazatelé
z køesanských církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná biblická
hodina v út v 17 hod. Kadé tøetí pondìlí v mìsíci je v 19 hod.
setkání støední generace (tøicátníci).

Církev bratrská

kazatel D. Kvasnièka, Purkyòova 584, 547 01 Náchod, tel./fax:
491 427 332; mobil: 604 947 739. Vikáø: David Beòa, LicTheol,
kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc. E-mail: cbnachod@iol.cz. Bohosluby v ne v 9.30 (1. 6. Køestní nedìle, 8. 6.
Svatoduní nedìle, 15. 6. Dìtská nedìle, 22. 6. Návtìva kazatele Jong Sil Lee z Jiní Koreje); pravidelný rozhovor nad Biblí
ve støedu v 18.30. Akce dìtí: Obèanský klub na SUN: Orlíci
a Domeèek plný lidièek, ve sborovém domì klub puntù.

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Vít Vurst, tel.: 491 433 605, mobil:
777 010 128, e-mail: vurst@quick.cz. Bohosluby pravidelnì
kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hod. studium Bible. 14. 6. v 17.00 hod.  Himaláje  pohled zblízka na
nejvyí pohoøí svìta  Mount Everest a Anapurny  Radek
Veselý  amatérský horolezec a fotograf.

svìtová jednièka
Od 15. 4. do 16. 6. 2003
Vám nabízíme
6 modelù køovinoøezù
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se slevou od 700 do 1500 Kè

PRODEJNÍ AKCE

POZOR ZMÌNA
ADRESY

BRODWEY s.r.o.
Jiráskova 242
Èervený Kostelec
491 461 703,
606 832 679
Sníení cen motorových
pil a o 1600 Kè.

èerven 2003
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Státní zámek Náchod
kulturní akce  èerven 2003
7. 6. (pøípadnì 14. 6.)* 2024 hod.
Zámecké slavnosti s volbou MISS GOTIKY
(velká bitva, výmìna králù, divadelní a hudební pásmo, volba královny krásy, historický erm  Manové Pøemysla Otakara, divadelní ochotníci z Hronova, taneèní
skupina Trn v oku, hudební dobové vystoupení praského souboru, ochutnávky,
raut pro sponzory na zámecké terase, noèní prohlídky zámku s èernou paní
 paralelnì se zaèátkem rautu  od 22 hod.) poøadatel  Agentura Veronika, Náchod
*Pozn.: v pøípadì nepøíznivého poèasí se tato akce uskuteèní v náhradním termínu, tj. 14. 6. 2003.
14. 6. Skupina historického ermu Manové Pøemysla Otakara, 917 hod.
(ermíøská vystoupení v rámci prohlídek zámku  gotický sklep, zámecká
terasa)
15. 6. Renesanèní a barokní hudba
pøi prohlídkách zámeckých expozic, 917 hod.
(ZU Police nad Metují  dechový soubor Brass Band)
22. 6. Skupina historického ermu Manové Pøemysla Otakara, 917 hod.
(ermíøská vystoupení v rámci prohlídek zámku  gotický sklep, zámecká
terasa)
29. 6. Renesanèní a barokní hudba
pøi prohlídkách zámeckých expozic, 917 hod.
(ZU Police nad Metují  dechový soubor Brass Band)
Pozn.: Správa státního zámku v Náchodì upozoròuje návtìvníky na zmìnu termínu otevøení II. patra reprezentaèních prostor zámecké expozice s renesanèními
trámovými stropy pro veøejnost, tj. od 1. 7. 2003 (z dùvodu posunu provádìní
dokonèovacích prací na instalaci mobiliáøe), a pøedem dìkuje za pochopení.

Mìstské divadlo v Náchodì
Zahájení pøedprodeje

ABONENTNÍCH
CYKLÙ
stávajícím abonentùm

DIVADELNÍHO CYKLU
A KOMORNÍ HUDBY
9. èervna 2003
(ukonèení 27. èervna)
Recepce hotelu U Beránka
v Náchodì
Farní sbor Èeskobratrské církve evangelické v Náchodì-onovì srdeènì a bratrsky zve na onovskou misijní slavnost
v nedìli 22. 6. 2003 v onovském kostele.
l Dopolední bohosluby v 9 hodin s vysluhováním sv. Veèeøe Pánì.
l Odpolední pøednáka ve 14 hodin.
l Naím hostem bude Prof. ThDr. Ing.
Jakub Trojan z Evangelické teologické
fakulty UK v Praze, který bude dopoled-

Mozart a Náchod
 literárnì hudební veèer

Závìreèný veèer osmé sezóny literárnì hudebních veèerù bude vìnován jednomu z nejvìtích hudebních géniù Wolfgangu Amadeu Mozartovi. e byl náchodský zámek za vévody Kuronského místem
prvního provedení jeho slavné opery Don
Giovanni, to ví u nás asi kadý. Ménì
známý je osobní vztah náchodského rodáka, biskupa litomìøického Josefa Frantika Hurdálka ke slavnému skladateli.
O obojím promluví Mgr. Lydia Batecká.
Veèerem budou znít Mozartovy arie
a písnì v podání sopranistky Zuzany Meierové-Genrtové se souborem Musica per
quatro. Veèer pøipravil a provází jím Ale
Fetters.
ne kázat a odpoledne pøednáet na téma
Etické problémy jako výzva dneku.
l V rámci odpoledního shromádìní vystoupí Polyfonní sdruení z Nového
Mìsta n. M.
Obèerstvení bude zajitìno na onovské
faøe po celý den. Na spoleèné setkání
s Vámi, kteøí pøijdete, se tìí starovstvo
sboru Náchod-onov.
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Za zmìny v programech zodpovídají
poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù.
Pøíspìvky jsou vítány, sluná diskuze má
vdy místo. Nevyádané pøíspìvky se
nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané
pøíspìvky poøídila redakce. Adresa
èasopisu: NZ, Mìstský úøad v Náchodì,
Masarykovo námìstí 40, 547 61,
tel./fax: 491 405 255,
e-mail: svobodova@mestonachod.cz.
Uzávìrka tohoto èísla byla 16. 5. 2003
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