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Jsme mìsíc v Evropské unii, která nám
byla sousedem ve jménech sousedních
státù modré zóny u dlouho. Ta sama skuteènost naeho èlenství je pøíli nekonkrétní a pro mnohé dosud nejasná. Tøeba ani nemohli sèítat evropské tisíce a
miliony, ze kterých se u nás tøeba stavìlo a ilo.
Jedna vìc je nám ale po mìsíci jasná.
Posuzujme podle nám nejbliích skuteèností: Je bez diskuze, e ná hranièní pøechod ztratil punt a provoz pøes nìj letí
tak, e fronty hluèných a smrdících kamionù? jsou nevratnou historií. Øíkalo se,
e po prvním kvìtnu se nic nezmìní
 zmìnilo se dost. A pokud po tøetí hodinì odpoledne nìkde fronty jsou, pak jsou
na ulicích proto, e vichni máme auta a
zrovna s nimi musíme nìkam jet.
Do schránek se nám hned na zaèátku
mìsíce nasype hromádka kandidátek stran
a hnutí, které by chtìly vyslat svoje kandidáty do Evropského parlamentu. Kandidátních listin je nìkolik desítek a nemám v úmyslu nìkteré z nich zametat
cestièku do urny. Kadý z nás si tu svou
vybere sám. Jen jsem si s potìením
viml, e do Evropského parlamentu chtìjí
vichni, i jeho zásadní odpùrci.
Øíkám si ovem, e se tyto volby mohou pro ono mnoství papírù a zmatek
v názorech kdekomu zdát neuctivou, zby-

teènou a drahou frakou. A proto volit
nepùjde. Je to naopak. Jsme na zaèátku
evropské existence. Zatím si nedovedeme
pøedstavit, jaký význam pro nás bude mít
evropský poslanec. Pomalu ani pøesnì nevíme, co nás bude stát, ale:
Volíme velice dùleité lidi, kteøí mohou
být výraznì uiteèní doma i v Bruselu.
A moná nejvíce nìkde mezi Èechy a Nìmci, Brity, panìly èi dalími èleny Evropské unie. Budoucnost je ve vzájemném
jednání, v uctivém a vytrvalém rozhovoru, v kontaktech a v poznávání. Budoucnost není v gestech, penìzích a novinových titulcích, ale v práci s lidmi. Kdybychom mìli pocit, e vùbec nic nemùeme
pro upevnìní pozic naeho èeství udìlat, pak volba naeho zastupitele je to
první, co se hodí udìlat. To druhé bude
hned za tím: Zvolený zastupitel nesmí být
osamocen, nemá propadnout výluènosti,
ve které by jej volièi zásobovali jen poklonkami a ádostmi o finanèní úlitby.
Nejsem skeptik, vìøím. Moná to vypadá naivnì, ale já nevìøím lidem, nevìøím
v lidskost. Té jsme si zaili u dost. Vìøím vak, e je mono s lidmi mnohé
udìlat. Proto pùjdu volit teï i na podzim
a vdycky, kdy k tomu budu mít pøíleitost.
Daniel Kvasnièka
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Zprávy
z radnice

èerven 2004
bazénu v Náchodì se spoleèností ALUFRONT, s. r. o., Nové Mìsto nad Metují.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na akci Výmìna oken v Z Staré
Mìsto se spoleèností Kerson spol. s r. o.,
Dobré u Dobruky.

Rada mìsta 4. 5. 2004

Majetkoprávní úkony obce
_ RM revokovala usnesení ze dne 18.
11. 2003 týkající se pronájmu pozemku
p. è. 274 Základní organizaci ÈZS BabíVrky a souhlasila s provedením geometrického zamìøení jednotlivých zahrádek,
které si zajistí a uhradí na své náklady
èlenové osady. Dále RM souhlasila s uzavøením nájemních smluv na pronájem tohoto pozemku s jednotlivými uivateli zahrádek.
_ RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy s Kooperativou, a. s., na pronájem
èásti títové zdi domu èp. 683 (ul. Praská)
pro zøízení reklamy o rozmìrech 9x10 m.
Opravu títové zdi tohoto domu provede
Kooperativa, a. s., na vlastní náklady.
_ RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem èásti pozemku p. è.
342 v Malém Poøíèí se spoleèností EUROCOM international, spol. s r. o., dohodou
k 31. 1. 2004 a souèasnì souhlasila s uzavøením nové nájemní smlouvy s panem
J. Klugarem. Smlouva se uzavírá na dobu
neurèitou s úèinností od 1. 2. 2004, to ve
za podmínky vyrovnání nájmu za mìsíc
leden 2004.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
s VaK Náchod, a. s., týkající se dodávky
a odvádìní vody z objektù v Bìloveské ulici. Smlouva se uzavírá s úèinností od
21. 7. 2003 na dobu neurèitou.
_ RM souhlasila s provedením stavebních
úprav objektu na st. p. è. 3446 v k. ú. Náchod dle pøedloené projektové dokumentace. Provedení stavebních úprav zajistí
a uhradí obèanské sdruení DuhaKamarád Plhov, které se zavazuje, e nebude
ádat mìsto Náchod o jejich úhradu ani
teï ani v budoucnu. Zároveò se toto obèanské sdruení zavazuje, e úhradu vloených nákladù nebude poadovat ani pøi
ukonèení nájemní smlouvy.
_ RM nepovauje vybudování nového psího útulku v Náchodì za akutní problém,
a proto zamítla vechny návrhy.
_ RM souhlasila s uzavøením smluv o výpùjèce (èásti ulice Èeských Bratøí a parkovitì pøed sportovním areálem Hamra)
s Rubenou, a. s., Hradec Králové. Smlouvy se uzavírají na dobu urèitou s úèinností
od 1. 4. 2004 do 31. 3. 2024.
_ RM nedoporuèila zastupitelstvu mìsta
poskytnutí finanèního pøíspìvku akciové
spoleènosti MATANA na opravu èásti høbitovní zdi.
Výbìr zhotovitele, smlouvy o dílo
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na Udrovací práce na plaveckém

_ RM souhlasila s výkonem technického

dozoru investora na akci Stavební úpravy
Z Komenského s Radomírou Martinovou.
_ RM souhlasila s objednáním stavebních
úprav v M Plhov s P. Ticháèkem, Hronov.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
upravené, zúené varianty Udrovacích
prací na zimním stadionu v Náchodì se
spoleèností Adapt-ing, s. r. o., Náchod.
_ RM schválila uzavøení dodatku è. 1 ke
smlouvì o dílo na dodávku a montá interiéru 2. nadzemního podlaí  oddìlení pro
dìti v Mìstské knihovnì v Náchodì o posunutí termínu pøedání díla o jeden týden
tj. do 14. 5. 2004.
Projektové dokumentace
_ RM schválila zadání vypracování projektových dokumentací a s tím souvisejících
smluv o dílo: Chodníky Kladská ul.
 Ing. Burianec a Veøejné osvìtlení Kladská ul.  Vladimír Václavík.
Výroèní zpráva za rok 2003
 Správa budov Náchod, s. r. o.
_ RM schválila výroèní zprávu za rok
2003, plán na rok 2004, zprávu dozorèí
rady, úèetní závìrku za rok 2003, rozdìlení zisku a pøevod vytvoøeného zisku za
rok 2003 na úèet nerozdìlený zisk z minulých let.
Rozbor hospodaøení za I. ètvrtletí 2004
_ RM vzala na vìdomí rozbor hospodaøení mìsta Náchoda za I. ètvrtletí 2004 bez
pøipomínek.
Vyøazení majetku
_ RM schválila na návrh kodní a likvidaèní komise vyøazení a fyzickou likvidaci
majetku v poøizovací cenì od 5 do 20 tis.
Kè za kus.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit vyøazení a fyzickou likvidaci majetku v cenì nad 20 tis. Kè/kus.
Pohledávky po splatnosti nad 15 tis. Kè
_ RM vzala na vìdomí informaci o pohledávkách mìsta Náchoda po lhùtì splatnosti nad 15 tis. Kè a uloila prokazatelnì
nedobytné pohledávky pøedkládat kodní
komisi k projednání jejich odpisu.

Výbìr místního poplatku od osob,
které se nezdrují v místì adresy
trvalého pobytu
_ RM schválila, aby poplatníci místního
poplatku, kteøí se dlouhodobì nezdrují
v místì adresy ohláeného trvalého pobytu, nebyli uvádìni v poètu dluníkù místního poplatku, tj. aby se provádìl jejich odpoèet na základì ètvrtletnì aktualizovaného
seznamu. Za prokázání této skuteènosti
bude povaován záznam poty nebo povìøených doruèovatelù mìsta na nedoruèené zásilce odstìhoval se bez udání adresy nebo na uvedené adrese neznámý
a uloila správci místního poplatku, aby zabezpeèil ètvrtletní aktualizaci jejich seznamu pro potøeby správního øízení.
Poloautomatický parkovací systém
v centru mìsta
_ RM jmenovala hodnotící komisi ve sloení: pøedseda  Ing. Oldøich Ètvrteèka, èlenové: Ing. Jaroslav Rohulán, Hana Kopecká, Ing. Milo tìpán, mjr. JUDr. Miroslav
Suchánek, Jiøí Marík, Ing. Libor Baudy.
Cyklostezka Malé Poøíèí
_ RM schválila uzavøení nájemní smlouvy
na dobu urèitou za èást doèasnì vyuívaného pozemku è. parc. 701 v katastrálním
území Bìloves po dobu výstavby cyklostezky a smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení
vìcného bøemene na èást tohoto pozemku
dotèeného stavbou.
Komise pro výbìr veøejných zakázek
_ RM zruila komisi pro výbìrová øízení
(projektové dokumentace) a komisi pro
výbìrová øízení pro zhotovitele staveb.
_ Novì rada zøídila komisi pro výbìr veøejných zakázek a jmenovala tyto èleny
komise:
Ing. Jan Chaloupka
Jindøich Øezníèek AT
Ing. Pavel Korda AI
Ing. Oldøich Ètvrteèka AI
Václav Rohlíèek AS
Jiøí Fabián AS
Oldøich Marík
Iveta Vajnerová
Ludvík Kirner
Miroslav Brát
Tajemníkem komise rada jmenovala
Ing. Janu Kováøovou.
Dodávka a montá plastových oken
penzionu a domova pro dùchodce
HARMONIE II. v Náchodì
_ RM souhlasila s doporuèením komise pro
výbìr zhotovitele a uzavírá smlouvu na
Dodávku a montá plastových oken penzionu a domova pro dùchodce HARMONIE
II. v Náchodì se spoleèností Proplast,
s. r. o., Nové Mìsto nad Metují.
Stavebnì technický stav budovy M Vanèurova ul. v Náchodì
_ RM souhlasila se zadáním vypracování
stavebnì technického posouzení stavu celé
budovy mateøské koly ve Vanèurovì ulici projektovému ateliéru INS, s. r. o., Náchod.

Náchodský zpravodaj
TELEGRAFICKY:
_ RM rozhodla o pøijetí a nepøijetí dìtí do
pøedkolních zaøízení: M, Náchod, Myslbekova 4 a M, Náchod, Bøezinova 669
dle návrhu rozhodovací komise.
_ RM vzala na vìdomí otevøení malé tøídy
v M, Náchod, Vítkova 304 pro kolní rok
2004/2005.
_ RM souhlasila s dodateèným pøedloením chybìjících dokladù ke konkurznímu
øízení na funkci øeditele Z T. G. Masaryka, Náchod, Bartoòova 1005.
_ RM nesouhlasila s vymezením parkovacích míst na veøejnì pøístupných komunikacích pro fyzické, resp. právnické osoby
za pøedem stanovených podmínek.
_ RM vzala na vìdomí zápis z jednání
kulturní komise ze dne 14. 4. 2004.
_ RM schválila èerpání fondu reprodukce
majetku pøíspìvkové organizace Sportovní zaøízení mìsta Náchoda ve výi 79.729
Kè na nutné opravy.

Rada mìsta 18. 5. 2004

Valná hromada Pivovaru Náchod, a. s.
_ RM jménem mìsta Náchoda jako jediného akcionáøe akciové spoleènosti Pivovar
Náchod v pùsobnosti valné hromady této
spoleènosti schválila:
 Výroèní zprávu za rok 2003
 Úèetní závìrku Pivovaru Náchod, a. s.,
za rok 2003
 Pøevod vytvoøeného zisku za rok 2003
na úèet nerozdìlený zisk z minulých let
 Zprávu dozorèí rady a audit spoleènosti
 Plán spoleènosti na rok 2004
 Rozdìlení zisku za rok 2003 a pøídìl do
soc. fondu
 Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle § 66a odst. 9 podle
zákona è. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
Pøíspìvkové organizace v oblasti kolství
_ RM byla informována o hospodaøení,
správì svìøeného majetku a výchovnì vzdìlávacích èinnostech náchodských základních
kol  Z Komenského, Z Plhov a Z
TGM. Jednotlivé koly prezentovali jejich
øeditelé, kteøí zároveò seznámili èleny rady
se svými úspìchy i aktuálními problémy.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit Obecnì závaznou vyhláku mìsta
Náchoda è. 2/2004 O stanovení pøíspìvku
na pobyt dítìte v mateøské kole, kolní
druinì, kolním klubu zøizovaných mìstem Náchodem pro kolní rok 2004/2005.
_ RM souhlasila s navrenou výí pøíspìvku v jednotlivých oborech Základní umìlecké koly J. Falty, Náchod pro kolní rok
2004/2005. Výe pøíspìvku pro jednotlivé obory zùstává stejná jako v pøedcházejícím kolním roce.
_ RM neschválila sníení úhrady neinvestièních nákladù za áky obci Studnice.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM souhlasila, v souvislosti s plánovanou výstavbou bytových domù, s ukonèe-

ním nájemních smluv uzavøených na pronájem prostor v objektu doèasné stavby na
sídliti SUN v Náchodì a se zahájením jednání o ukonèení nájemních smluv dohodou
se zbývajícími nájemci tohoto objektu.

_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta za-

mítnout ádost o prodej pozemku è. 135/
3 v Bìlovsi v Lázeòské ulici.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o zøízení vìcného bøemene s Èeským rozhlasem Praha a Odborovou organizací pracovníkù Èeského rozhlasu. Vìcné bøemeno se týká zøízení vodovodní pøípojky vedené pøes pozemky v Peci p. Snìkou.
Smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou. Oprávnìní z vìcného bøemene uhradí
vekeré náklady související s vypracováním
geometrického plánu a náklady související
s vkladem práva vìcného bøemene do katastru nemovitostí.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit zmìnu zásad prodeje domù  bytù
tak, e prázdné byty v domech urèených
k prodeji nebudou, od data rozhodnutí ZM
o prodeji domu, pøidìlovány adatelùm
o byt z bytového poøadníku, ale budou nabídnuty k prodeji výbìrovým øízením formou obálkové metody s vyvolávací cenou
stanovenou dle znaleckého posudku
a schválenou radou mìsta.
_ RM revokovala své rozhodnutí ze dne
4. 5. 2004 a doporuèila zastupitelstvu
mìsta schválit zruení pøedkupního práva
u vech smluv, u kterých byla kupní cena
zaplacena k podpisu smlouvy nebo ukonèeno splácení kupní ceny vèetnì úrokù.
Pøedkupní právo se ruí se zpìtnou platností od zahájení prodejù bytù ke vem
bytovým jednotkám, které splòují podmínku zaplacení celé kupní ceny.
_ RM revokovala své usnesení o pøeloce
2 ks sloupù VÈE v ulici Praizlerova v Náchodì. V této ulici a v ul. Nemocnièní provede VÈE kabelové vedení, s èím souvisí také
realizace veøejného osvìtlení a rozhlasu. RM
souhlasila s realizací veøejného osvìtlení
a rozhlasu na ul. Praizlerova a Nemocnièní
firmou TELKABEL CR, s. r. o.
_ RM souhlasila s provedením prací a uzavøením smlouvy o dílo na Opravu èásti
pokozené høbitovní zdi se spoleèností
ENTÁZE, s. r. o., Náchod.
Plán pøípravy investièních akcí
na rok 2005  projektová pøíprava
_ RM schválila pøedloený soubor investièních akcí na rok 2005 a povìøila odbor
správy majetku pøípravou tìchto akcí a
ke stavebnímu povolení. Souèasnì byl od-
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bor správy majetku povìøen jednáním
s VAK, a. s., Náchod o pøíspìvku mìsta na
realizaci akcí dle seznamu.
Objednávky na opravy
v mateøských kolách
_ RM souhlasila s objednáním udrovacích
prací a oprav u tìchto dodavatelù:
 Oprava sociálního zaøízení v M Bøezinova ul. v Náchodì  Petr Volný, Náchod.
 Obklady sociálního zaøízení v M Bøezinova ul. v Náchodì  Martin Hájek, Náchod.
 Oprava terasy v M Bøezinova ul. v Náchodì  Jan Zítka, Náchod.
 Nátìry stropních kazet v M Myslbekova ul. v Náchodì  Jaroslav Valáek,
Dobruka.
 Stavební úpravy kuchynì v M Plhov
 Pavel Umlauf, Hronov.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy na
Opravu sociálních zaøízení v M Komenského ul. v Náchodì s J. Zítkou, Náchod.
Výroèní zpráva Kulturní
a sportovní nadace mìsta Náchoda
_ RM vzala na vìdomí výroèní zprávu
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda za rok 2003.
Zmìny v komisích
_ RM odvolala na vlastní ádost ing. Jiøího Talafanta z komise bytového hospodáøství a Michala Kudrnáèe z letopisecké komise.
_ RM jmenovala MUDr. Radmilu Sedláèkovou èlenkou komise bytového hospodáøství.
TELEGRAFICKY:
_ RM vzala na vìdomí zápis z tìlovýchovné komise ze dne 15. dubna 2004
a z komise výstavby ze dne 12. kvìtna
2004.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o ubytování na táborové základnì Viòov
pro projekt Rodina 2004.
_ RM souhlasila se zøízením políèka pro
zvìø v katastrálním území Dobroov.
_ RM souhlasila se zvýením ceny za pronájem smuteèní obøadní sínì na 1 tis. Kè
za 1 smuteèní obøad s platností od 1. 6.
2004.
_ RM vzala na vìdomí nabídku prezentace Náchoda v publikaci Kam ve mìstech
a neschválila kartografickou prezentaci.
_ RM souhlasila s návrhem pracovní skupiny pro prevenci kriminality na poskytnutí
pøíspìvku na Den s policií v èástce 5 tis. Kè.
_ RM schválila Harmonogram postupu
prací pøi slouèení pøíspìvkových organizací Mìstské støedisko sociálních slueb Marie a Dùm penzion pro dùchodce Harmonie k 1. 1. 2005.
_ RM schválila smlouvu s Petrem Motákem z Pardubic pro monost vyvìení informaèních tabulí v domech spravovaných
mìstem Náchodem a ve vech veøejnì pøístupných objektech patøících mìstu Náchod
za èástku 10 tis. Kè roènì.

èerven 2004
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Mìsto Náchod prodá:
Raisova 676  volný byt 0+1,
I. kat. è. bytu 676/6, ve II. NP,
plocha bytu 27 m ,
vyvolávací cena 300 000 Kè.
Obálku oznaèit  Výbìrové øízení
byt 676/6  neotvírat.
Adresovat na MìÚ Náchod, odbor
správy majetku.
Uzávìrka pøihláek 7. 5. 2004
informace na tel.
491 405 233, 491 405 237
Prohlídky bytu 29. dubna
a 6. kvìtna 2004 vdy v 10 hod.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí
nabídce.

Mìsto Náchod
nabízí k pronájmu
volné nebytové prostory
v Náchodì
Komenského 577 bývalá autokola
Krámská ul. èp. 731 kanceláø
Masarykovo nám. èp.1
Stará radnice  prodejna
Informace na odboru správy majetku
p. Jaroslav Bidlo tel.è.: 491 405 247

Provoz Mìstské
knihovny v èervnu
Z dùvodu stavebních prací v prostoru
schoditì a stìhování poboèky Plhov
a oddìlení pro dìti do hlavní budovy je
Mìstská knihovna v Náchodì do 14. èervna 2004 uzavøena. 15. èervna 2004 bude
otevøeno nové oddìlení pro dìti v 1. poschodí a obnoven provoz oddìlení pro
dospìlé v pøízemí. Zde budou také poskytovány náhradní sluby studovny a èítárny, která zùstane uzavøena do záøí 2004
z dùvodu stavebních úprav ve 2. poschodí budovy knihovny.
Mìk

KRONIKA

2. 4.
Ondøej Zubec
Praha
Zuzana Suková
Praha
10. 4.
Jakub iroký
Èervený Kostelec
Pavlína Pastuchová
Náchod

Narodili se

v dubnu 2004
3. 4. Anna Jirmanová
Helena Kuruová
7. 4. Pavlína Dvoøáèková
8. 4. Luká Rázl
11. 4. Adam Rosecký
13. 4. Jakub Doleal
18. 4. Adéla Bitnarová
20. 4. Elika Jahodová
23. 4. Adam Èejchan
Natálie Smutná
25. 4. Matìj Felkl
30. 4. Jakub Novotný

Luká Kozák
Èervený Kostelec
Markéta Nováková
Náchod
16. 4.
Richard Balá
Náchod
Urszula Czabanová Bialystok, Polsko
23. 4.
Jan Zolman
Rychnovek
Kateøina Fialová
Náchod
24. 4.
Daniel Novák
Náchod
Lenka Chalupníèková
Náchod

Byli oddáni

v bøeznu a dubnu 2004
27. 3.
Luká Gyurács
Nikol Siváková
1. 4.
Martin Zmrhal
Iva Èerná

Náchod
Náchod
Mladá Boleslav
Hronov

Tomá Poláèek
Kamila Chvátalová

Náchod
Náchod

Ludìk Nejedlý
Marie Vlèková

Náchod
Náchod

Pavel Pasler
Jana Ryavá

Èervený Kostelec
Náchod

30. 4.
Marek Musil
Jana Viòáková

Èervený Kostelec
Èervený Kostelec

Ohlédnutí
za Ferdou Mravencem

Stacionáø CESTA Náchod-Bìloves
u pøíleitosti 10. výroèí svého otevøení
uspoøádal, za vydatné spolupráce s EA
v Náchodì, zábavné dopoledne pro stacionáøe a pøedkoláky z M v naem regionu. Akce Velikonoce Ferdy Mravence
probìhla ji 20. dubna, pøesto bychom
chtìli pøipomenout, e se i pøes nepøízeò
poèasí akce zúèastnilo pøes 300 dìtí. Pøili i nìkteøí rodièe s dìtmi z veøejnosti.
Nepoèítali jsme s tak velkou úèastí, ale
o to více jsme potìeni
Jednotlivými disciplínami dìti procházely
s obrovskou snaivostí a s nadením.
Nejvíce se jim líbila zajeèí stezka, kterou
probíhaly s velikánskou mrkví, a také
stavìní mravenitì ze iek a vození
mravenèích miminek. Velmi trpìlivé byly
také u namotávání autíèek na stuhu.
Jako vstupné pøinesla kadá kolka
nìkolik obrázkù Ferdy Mravence. Obrázky byly vyhodnoceny a vybráno bylo pìt
nejpùsobivìjích. Dìti z tìchto kolek byly
dodateènì odmìnìny dárkem. První tøi
ceny obdrely Stacionáø NONA Nové Mìsto nad Metují, M Alova a M Komenského v Náchodì. Kromì drobností obdrely knihu pohádek na motivy O. Sekory
a jako trofej mravenèí miminko, jen
bylo souèástí samotné akce. I dalí dvì,
M Myslbekova a M Babí, dostaly odmìnu za mravenèí snaení dìtí.

Protoe obrázkù bylo hodnì, domluvili jsme se s panem Dubou, e obrázky
budou vystaveny v prostorách Kina Vesmír v Náchodì, aby si je mohla prohlédnout irí veøejnost, a to od 24. 5. do
14. 6. 2004. K prohlédnutí budou souèasnì fotografie celé akce. Pøípadní zájemci si mohou fotky pøedplatit pøímo na
místì a budou jim zaslány na adresu domù.
Na akci pøijal pozvání kouzelník pan
Karel Kapar, který si svým umìním
a vlídným pøístupem k dìtem získal jejich velkou pozornost. Patøí mu upøímné
podìkování nejen za radost, kterou vykouzlil na tváøích dìtí, ale také za ochotu a èas, které nám vìnoval bez nároku
na jakoukoli odmìnu.
Dìkujeme také øeditelce EA Náchod
Mgr. Stakové a studentùm, kteøí projevili znaènou kreativitu a ochotu podílet
se na této akci pro dìti. Nemalé podìkování patøí i pracovnímu týmu stacionáøe
Cesta za vynaloené úsilí nad rámec
svých pracovních povinností. Dále významnì pomohly organizace z Náchoda: Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda,
Beránek, a. s., Pekárny a cukrárny,
a. s., Hotel Praha, s. r. o., Hypernova,
a. s., Delvita, a. s. a Knihaøství ubrt.
Vem Vám srdeènì dìkujeme.
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Z Komenského k výroèí
750 let zaloení mìsta
V rámci projektu pøipraveného k výroèí
750 let mìsta Náchoda jsme strávili neobvyklou hodinu tìlesné výchovy. Seznámili jsme se s tradicí tìlocvièného spolku
SOKOL u nás. Zakladatelem dr. Miroslavem Tyrem se na chvíli stal pan uèitel
Borna, pro tuto pøíleitost obleèený v slavnostním sokolském kroji. Dozvìdìli jsme
se, e SOKOL byl zaloen v roce 1862
a poøádal zpoèátku pouze cvièení pro
mue. Od roku 1869 vak zaèaly cvièit

i eny. Aktivity SOKOLA byly pøerueny
svìtovými válkami a reimem nastoleným
po roce 1948. Èinnost byla plnì obnovena a po roce 1989. V roce 1994 se konal jubilejní 50. vesokolský slet.
V druhé èásti hodiny nám paní uèitelka Housová pøiblíila èinnost SOKOLA
v Náchodì. SOKOL zde byl zaloen v roce
1869. Ke cvièení se vyuívaly rùzné sály
nebo se cvièilo v pøírodì. Roku 1924 postavili vlastní tìlocviènu, její budova je
pøekrásnì architektonicky øeena.
V dne-ní dobì SOKOL rozíøil nabídku
sportù. Necvièí se ji tradièní náøaïová
gymnastika, ale také aerobik, rokenrol,
hokejbal
Poslední informace se týkaly historie
nejznámìjích náchodských sportovi
 plovárny na Plhovì, stadionu na Hamrech a historie kopané v Bìlovsi.
Nakonec jsme si vichni zahráli na
Sokoly. Pod vedením uèitelù jsme nacvièovali slavnostní pochod ve vícestupech.
Sestaveno z pøíspìvkù ákù tøídy 7.C

Z Komenského knihovnì

Od doby pøeslabikování prvních slov
nae tøídy pravidelnì navtìvovaly Mìstskou knihovnu v Náchodì. Kadý rok jsme
tam strávili poutavou a zajímavou dvou-

hodinu, z ní jsme si odnáeli mnoho
nových uiteèných informací a zajímavé
záitky. Nae sezení musela bohuel vìt-

ina tøíd v loòském i letoním kolním roce
vynechat, nebo v knihovnì probíhá rozsáhlá rekonstrukce.
Pøestoe mìla paní øeditelka hodnì starostí, byla i letos ochotna vyhovìt naemu
pøání a uspoøádala alespoò pro áky devátého roèníku besedu ji v pìkných nových
prostorách. Byli jsme pouèeni o regionálních spisovatelích a jejich dílech, èeho jsme
vyuili jak u pøijímacích zkouek, tak pøi
tøídních soutìích a diskuzích, vìnovaných
oslavám výroèí zaloení naeho mìsta.
Chtìli bychom tímto podìkovat vem
zamìstnancùm knihovny za jejich záslunou práci a naim mladím spoluákùm
pøejeme, aby rekonstrukce brzy skonèila
a obnovená budova knihovny je mohla
co nejdøíve znovu pøivítat.
áci devátých tøíd Z Komenského

Jednou z mnoha akcí M Vanèurova bylo vystoupení v Déèku v rámci náchodské
Prima sezóny s muzikálem Tøi zlaté vlasy dìda Vevìda vìnovaným k výroèí zaloení naeho mìsta, který zhlédla i paní místostarostka ing. Maríková a paní Klofáèová  zástupce vedoucí odboru kolství.
Lenka Jiráková
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Abonentní cykly
v Mìstském divadle
Dr. Josefa Èíka
v Náchodì
Pro sezónu 2004/2005 chystáme opìt
dva abonentní cykly  abonentní cyklus
divadelní a komorní hudby. V nabídce divadelního abonmá se mùeme tìit na
Jana Potmìila v Pekaøi Marhoulovi
(Klicperovo divadlo Hradec Králové), uvidíme Taánu Medveckou ve høe Oddací
list (Divadlo Rokoko) i Pavla Trávníèka
v komedii Pozvání na Veèírek (Divadlo
Skelet Pavla Trávníèka), Petra Kostku,
Hanu Maciuchovou, Radka Brzobohatého a mnoho dalích pøedních èeských
hercù. V abonentním cyklu Komorní hudby zazní Sabat mater Antonína Dvoøáka
v provedení Filharmonie Hradec Králové,
v jejím nastudování uslyíme také Ostrèilovy a Fibichovy Melodramy, dále v Náchodì vystoupí pièková violistka Vìra
Binarová, imon Veis, Quartetto Telemann
a dalí umìlci.
Prodej abonentek pro stávající abonenty
bude zahájen 14. 6. a potrvá do 18. 7.
2004 (prosíme o pøedloení letoní prùkazky). Od 14. 6. bude zároveò probíhat
prodej pro veøejnost a to na sedadla, která nebyla v loòské sezónì obsazena abonentem. Prodej ostatních abonentek pro
veøejnost bude zahájen 19. 7. a potrvá
do 5. 9. 2004. Prodej bude probíhat
v recepci hotelu U Beránka v Náchodì,
otevírací doba: pondìlí a nedìle od 9.00
do 17.00 hodin. Rezervaci abonentek lze
uskuteènit telefonicky (491 433 118) nebo
písemnì na adrese Hotel U Beránka
 recepce, Masarykovo námìstí 74, 547
01 Náchod, popøípadì na:
e-mail: hotel@beraneknachod.cz.
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èerven 2004

Stoletá kaple Navtívení
Panny Marie na Lipí
K událostem, které pøedcházely stavbì
kaple na Lipí, od jejího vysvìcení uplyne
první èervencovou nedìli rovných 100 let,
se váe povìst o zboné pannì. Podle lidového vyprávìní ji zaznamenal koncem
roku 1916, uprostøed svìtové války, místní kronikáø. A protoe kadá povìst v sobì
skrývá zrnko pravdy, pøevyprávíme si jeho
záznam ve zkrácené verzi dnes i my.
Tam, kde se nyní nachází kaple, za èasù,
kdy v Lipí byl pouze dvùr s nìkolika chaloupkami, stávala prastará hrueò, která
mìla v korunì vyhnilou prohlubeò. V domì èp. 4 bydlela velice zboná panna, velká ctitelka Rodièky Boí. Pøi jedné pouti
do Vambeøic vidìla na krámku krásnì
vyøezávanou soku Panny Marie. Zdálo se
jí, jako by se na ni Panna Maria usmívala.
Nemìla vak u sebe dost penìz. Vrátila se
domù bez soky, ale neustále na ni myslela a jakmile mìla dostatek uetøeno, ihned
se opìt vypravila do Vambeøic. K její veliké radosti tam soka jetì stála. Doma ji
ozdobila a postavila ji do prohlubnì stromu k veøejnému uctívání. Vichni si soku oblíbili, scházeli se u ní k pobonostem
a prosili o pomoc ve vech nesnázích. Kdy
vypukla sedmiletá válka s Pruskem a vojáci pustoili a vypalovali vesnice, obyvatelé z lipských chaloupek utíkali do úkrytù
v lesích a za Peklo.
Zboná panna vzala
s sebou také soku,
aby ji vojáci nezneuctili. Vdy v noci
u ní konala pobonost a prosila o ochranu.
Jednoho

dne se ráno probudila a soku nenala. Ptala se ostatních lidí, prosila, kdo ji vzal, aby
ji vrátil, ale nikdo o ní nevìdìl. S pláèem
se vracela domù, ale kdy la okolo hrunì a uplakanýma oèima se podívala nahoru, soka stála na svém místì, ozdobená
èerstvými kvìtinami.
Na místì hrunì, která èasem zteøela,
postavili liptí obèané nejprve pouze zvonièku. Zavìsili na ni starý zvonek z roku
1718 koupený od Náchodských z plhovské
kaple, kterou Josef II. zruil, a mariánskou
soku v ní postavili do výklenku. Postupnými úpravami bìhem 19. století se ze
zvonièky stala malá kaplièka, ale i ta léty
zchátrala. Roku 1902 pøi honební schùzi
navrhl tehdejí starosta obce Josef koda,
aby peníze utrené z honu byly vìnovány
na stavbu nové kaple. To byl základ, ke
kterému pøistoupila sbírka a na jaøe 1904
byla nová kaple dokonèena. Byla zasvìcena památce Navtívení Panny Marie a slavnost vykonal za velké úèasti vìøících a druièek náchodský dìkan. Pro starou
soku vak nebylo
v kapli vhodné
místo. A roku
1915 pøed posvícenskou slavností
byla novì nabarvená a v nových atech
opìt postavena
na krásný
oltáøík k veøejnému uctìní.
Mgr. Lydia
Batecká

Kvìtnová
výroèí

Na 1. èerven pøipadají nedoité 70. narozeniny pedagoga a po nìkolik období
i zastupitele Jana Hilberta. Pøed nuceným
odchodem ze kolství byl øeditelem koly
ve Starém Mìstì, po listopadu koly bìloveské. Rozlouèili jsme se s ním letos
v únoru. Pøed deseti lety na zaèátku èervna podlehl zákeøné nemoci P. Jaroslav
Knittl, zaloil a vedl zásluné nakladatelství Signum unitatis, obnovil tradici Akademických týdnù (konají se pravidelnì
v létì na Pavlátovì louce u Nového Mìsta), krátce uèil i na zdejím gymnáziu.
Akademického malíøe a jaromìøského profesora Karla Meisnera jsme znali
i v Náchodì. Narodil se pøed sto lety,
25. èervna 1904, zemøel 24. èervna 1979.
Pøed 640 lety, 30. èervna 1364 zemøel
první arcibiskup praský Arnot z Pardubic. Narodil se moná v Kladsku, kde je
i pohøben, jistì studoval na kláterní latinské kole v Broumovì, Náchodem tedy
pravidelnì projídìl. V èervnu roku 1889
zemøel náchodský purkmistr Milan Tichý,
koncem 60. let pøedminulého století také
pøedseda Hronu. Èestný èlen pìveckého
sboru Hron, prof. Dr. Josef Plavec, hudební vìdec a sbormistr zemøel 29. èervna 1979. Pøed 70 lety, 29. 6. 1934, pøedèasnì zemøel malíø Adolf Kapar, nejznámìjí ilustrátor Babièky, ale i spisù
Jiráskových èi Raisových. Otec Boeny
Nìmcové Johann Pankel se narodil 4. èervna 1794. Dne 17. èervna 1894 se narodil literární historik Miloslav Novotný,
autor monumentálního faktografického souboru ivot Boeny Nìmcové, který zùstal
bohuel vydavatelsky nedokonèený.
Dne 8. èervna 1924 byla i za úèasti
náchodských spolkù slavnostnì otevøena
Jiráskova chata na Turovì. V souèasné
dobì je bohuel mimo provoz.
Nakonec pøipomeòme událost s tragickými následky: 28. èervna 1914 dolo
v Sarajevu k atentátu na následníka trùnu Frantika Ferdinanda dEste. Atentát
se stal záminkou k rozpoutání kruté první
svìtové války. V tý den o pìt let pozdìji
byla podepsáním Versailleské mírové
smlouvy tato válka i formálnì ukonèena.
(AF)

100. výroèí posvìcení
kaple v obci Lipí

Pøi pøíleitosti 100. výroèí posvìcení kaple v obci Lipí si dovolujeme pozvat vechny pøíznivce na oslavu, která se koná v nedìli 27. èervna 2004.
V 10.30 hodin bude slouena me
svatá, na které pøislíbil úèast arcibiskup Mons. Karel Otèenáek.

Náchodský zpravodaj
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Náchodská jubilea

Èerven  Zaloení Sokola (135 let)
Vzniku sokolské jednoty v Náchodì pøed 135 lety je v èervnovém
zpravodaji zcela právem vìnována
samostatná ètyøstránková pøíloha,
pøipravená náèelnicí Vítìzslavou Zelenou. Informuje vak z vìtí èásti
o novodobé èinnosti Sokola s nadením a s radostí znovu obnoveného v roce 1990. Protoe vak Sokolové vdy peèlivì dbali na uchování své dokumentace a písemností, je v archivu uloen cenný
a pomìrnì obsáhlý fond. Bylo by proto pøi této pøíleitosti koda nevyuít historické dokumenty. Umoòují nám podrobnìji se seznámit
s událostmi roku 1869, které v existenci náchodského Sokola zaèínají
èasto citovanými slovy: Bylo to roku
1869 v létì, kdy i u nás v naem
staroslavném a památném Náchodì vznikla mylenka zaraziti tìlocviènou jednotu Sokol. Tak zaèíná
první zápis v ruènì psané knize
podlouhlého vyího formátu, na její vrchní desce je nalepený papírový drak  saò a v jeho tìle umnì
vyvedený nápis Jednací protokol od
18. èervna 1869 do 7. února 1877.
Jsem pøesvìdèena, e draèí podoba
títku vùbec není náhodná a e mìla
svým zpùsobem symbolizovat jednu
z rolí Sokolstva, toti boj za samostatnost a rovnoprávnost èeského
národa uvnitø rakouské monarchie.
Stejnì jako návaznost na revoluèní
rok 1848 a pro nìj charakteristický obèanský sbor Národní gardu mìl
náchodským Sokolùm pøipomínat
jejich nejstarí prapor. Pøihlásili se
ke gardovému znamení èeského lva
a doplnili ho z druhé strany vyitým
Nazdar. Kombinace ponìkud neobvyklá, ale pøímoèaøe burcující. Prapor je mono vidìt v expozici náchodského muzea, ale my se nyní vrátíme k památnému zápisu, který dále
pokraèuje: Za tou pøíèinou nìkolik zdejích rodákù vydalo dne 18.
èervna 1869 k obèanstvu následující provolání. Bratøi rodáci! Jen
v zdravém tìle zdravý duch, kdo
v klidu trvá, mrtev buï!! Za pøíèinou tou, bratøi rodáci, usnesli se
nìkteøí zdejí mìané a obèané, e
by i v lùnì naem mìl být zaøízen
jarý Sokol, zakotvena mìla by býti
tìlocvièná jednota, jakými nae
drahá vlast se ji v mnoha mìstech
s chloubou honosí. A proto, drazí
bratøi, rodáci náchodtí, vyzýváme

Alois Bure, dlouholetý starosta Sokola

První sokolovna v Náchodì

Nejstarí fotografie nách. sokolù z r. 1881

Správní výbor Sokola v Náchodì

vás, byste kdo chu a pevnou vùli
máte, nelenili nás laskavì podporovati a si neobtìovali svým podpisem laskavì stvrditi, e k naí jednotì pøistupujete, jí z plna plic
voláme jako i vám srdeèné sokolské
Nazdar! Za iniciátory jsou pod provoláním podepsáni Jan Polièanský,
uèitel na hlavní kole, a Gustav Mallát, koncipient u notáøe. Poté se jetì tého dne 18. èervna 1869 konala ve 3. roèníku reálky v 18 hodin
první schùze, v ní se na vyloenou
listinu okamitì podepsalo tøicet
rodákù a mìanù zdejích. Polièanský byl zmocnìn, aby jako nejdùleitìjí krok pro zaloení jednoty opatøil text stanov. Bez váhání se
písemnì obrátil jménem konstituující se jednoty Sokol v Náchodì na ji
existující a známé spolky v Praze,
Hradci a Opoènì, ale ádost zùstala
bez odezvy. A na uèitelské konferenci v Úpici, jí se z titulu své profese 17. èervence zúèastnil, se domluvil s jednatelem tamìjího Sokola a od nìj získal jako vzor jednak
pøijímací lístek èlena úpického Sokola a také opis stanov opoèenské
sokolské jednoty, podle kterých se
v Úpici øídili. Na den 1. srpna 1869
byli pak do obecního domu pozváni
vichni, kteøí podepsali první provolání, k diskusi a ke schválení stanov.
S nìkterými zmìnami byly navrené stanovy jednomyslnì schváleny
a byl zároveò zvolen prozatímní výbor jednoty v následujícím sloení:
Gustav Mallát, pøedseda a èlenové
Jan Vejman, Alois Bure, Gustav
Pozdìna, Josef Dítì a Jan Polièanský. Kdy byl jetì p. pøedseda
tomu naemu u svém vzniku se nacházejícímu spolku hluèné Nazdar!
provolal, prohlásil schùzi za ukonèenu, její protokol se podepsal.
Prozatímní zaøizující výbor pak
dne 12. listopadu pøedloil stanovy
spolku ke schválení okresnímu
hejtmanství. To je vak vrátilo
k nìkterým formálním úpravám, take k definitivnímu schválení stanov
Sokola v Náchodì výnosem c.k.
místodritelství v Praze è. 10809
dolo a 25. bøezna 1870. Na den
25. dubna 1870 byla svolána první
valná hromada a tímto dnem také
skuteènì zahájil náchodský Sokol
oficiálnì svoji èinnost.
Mgr. Lydia Batecká
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Volby do Evropského parlamentu
informace pro obèany
Ve dnech 11. a 12. èervna tohoto roku se budou konat volby do Evropského parlamentu.
Upozoròujeme obèany, e podle zákona è. 62/2003 Sb.
o volbách do Evropského parlamentu se tìchto voleb mùe zúèastnit pouze voliè, který prokáe svou totonost a státní obèanství platným cestovním, diplomatickým nebo sluebním pasem Èeské republiky anebo cestovním prùkazem nebo platným
obèanským prùkazem!!
Vzhledem k délce trvání vyøizování ádosti o nový obèanský
prùkaz se strojovì èitelnou zónou  pøiblinì jeden mìsíc, je
moné v souvislosti s výkonem volebního práva v pøípadì, e
obèanovi konèí platnost dosavadního obèanského prùkazu, pøípadnì má nahláenu ztrátu, odcizení nebo pokození obèanského prùkazu, vystavit obèanovi na poèkání obèanský prùkaz bez
strojovì èitelných údajù s platností na jeden rok. K ádosti je
tøeba pøiloit dvì fotografie a podat ji pøímo na Mìstském úøadì v Náchodì. ádat lze i v termínu konání voleb 11. a 12.
èervna 2004, kdy bude na Oddìlení obèanských prùkazù MìÚ
Náchod zajitìna stálá sluba.

Dále upozoròujeme obèany, e dochází ke zmìnì volebních
místností a to v okrsku è. 10, kde místo pùvodního umístìní
v hotelu Hron bude volební místnost umístìna v Pivovaru Náchod, a v okrsku è. 11, kde místo pùvodního umístìní v Tepna
Klubu bude volební místnost novì umístìna v Redutì (bývalá
Altera).
Zároveò si dovolujeme informovat obèany, e Informaèní
kanceláø Evropského parlamentu zøídila na telefonním èísle 810
800 000 informaèní modrou linku k volbám do Evropského
parlamentu. Operátoøi na lince jsou pøipraveni poskytovat obèanùm Èeské republiky základní informace k volbám kadý den
vèetnì víkendu od 8.00 do 22.00 hodin. Linka bude v provozu
jetì nìkolik dní po ukonèení voleb a je zpoplatnìna jako místní hovor.
Vae pøípadné dotazy rádi zodpovíme i pøímo na Mìstském
úøadì Náchod na tel. èísle 491 405 224.
Hana Rothová, vedoucí správního odboru

Souèasný stav pøi vydávání
øidièských prùkazù
Od 1. 5. 2004 se zaèaly vydávat nové øidièské prùkazy (dále jen ØP) podle vzoru Evropské unie.
Jsou nìjaké zásadní zmìny pøi vydávání tìchto øidièských
prùkazù?
Pro adatele se situace pøi podání ádosti o vydání ØP dle
souèasné právní úpravy podstatnì zkomplikovala. Zásadní zmìnou je to, e dosud byly nové ØP vydávány povìøenou obcí,
tedy pøísluným mìstským úøadem, a adatel svùj nový ØP obdrel prakticky okamitì, a u se jednalo o vydání nového po
absolvování autokoly, zmìnu údaje, vydání za ztracený èi pokozený. V souèasné dobì se na registru øidièù mìstského úøadu pøevezme ádost a po pøekontrolování správnosti údajù se
odele do centrálního systému výdeje, který tuto ádost zpracuje, vydá nový ØP a odele jej zpìt na pøísluný mìstský úøad,
kde je mono si jej vyzvednout. Tedy nelze si jako v minulosti
odnést nový øidièský prùkaz z úøadu okamitì, ale doba od
podání ádosti do vydání nového ØP je stanovena max. do 20
pracovních dnù. Mezinárodní øidièské prùkazy jsou nadále vydávány registrem øidièù pøísluného mìstského úøadu okamitì dle zavedeného systému.
Jak se postupuje v pøípadì ztráty nebo pokození?
V pøípadì ztráty nebo pokození ØP se po nahláení ztráty èi
vrácení pokozeného a po podání ádosti vydá prozatímní ØP,
co je ØP, který se vydával do 30. 4. 2004 ovem bez fotografie. Jeho platnost je omezena pouze na území ÈR. Tedy takto
postiený øidiè nemùe absolvovat zahranièní cestu, nebo
i platnost mezinárodních øidièských prùkazù je vázána na platný ØP tuzemský.
Jaké jsou poplatky za vydání nového ØP?
Výe poplatkù se nezmìnila, tedy základní poplatky jsou: za
vydání nového ØP ze zákona (ukonèení platnosti) se neplatí

nic, za ztracený èi pokozený 100 Kè, za zmìnu údajù (bydlitì, jméno apod.) 10 Kè, za rozíøení skupiny 20 Kè a za úplnì
nový po absolvování autokoly 50 Kè.
Jak to je s platností mezinárodních ØP?
Stále èekáme na novelu zákona è. 361/2000Sb. Zatím máme
z kompetentních míst ty informace, které pøi jízdì do zahranièí
doporuèují jetì tak na dobu dvou let mít s sebou i pøísluný
mezinárodní ØP.
Jaká je platnost v souèasné dobì pouívaných ØP?
Platnost ØP
 vydávaných v letech 19641993 konèí dle souèasné právní
úpravy 31. 12. 2005, v rámci navrhované novely zákona
è. 361/2000 Sb. je platnost prodlouena do 31. 12. 2007,
 vydávaných v letech 19942000 konèí dle souèasné právní
úpravy 31. 12. 2005, v rámci navrhované novely zákona
è. 361/2000Sb. je platnost prodlouena do 31. 12. 2010
 vydaných od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 konèí dle souèasné
právní úpravy 31. 12. 2005, v rámci navrhované novely zákona è. 361/2000Sb. je platnost tohoto vzoru prodlouena
do 31. 12. 2013.
Jaké øidièské prùkazy je mono v souèasné dobì vymìnit
ze zákona za souèasnì vydávaný nový vzor?
Jsou to ØP vydávané od roku 1984 (rùové trojskládaèky)
do 31. 12. 2000.
Ing. Libor Baudy, vedoucí odboru dopravy
a silnièního hospodáøství MìÚ Náchod
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Nevíme-li,
Literárnì hudební veèer
nemùeme informovat  Svému mìstu k výroèí
Velmi nás tìí vzrùstající zájem o nae internetové stránky
mìsta Náchoda (www.mestonachod.cz). Od záøí loòského roku,
kdy byly nové internetové stránky sputìny, hledalo na nich
informace témìø 50 tisíc návtìvníkù.
Protoe chceme i nadále tuto slubu zkvalitòovat, obracíme
se na vás s prosbou o pomoc pøi vytváøení a udrování tohoto
webu:
_ v oblasti kultury a sportu  poøádáte kulturní nebo sportovní akce? Jste klub, oddíl, kulturní zaøízení nebo sportovitì?

Náchodský básník Libor Volný a náchodský spisovatel Pavel Grym se nezávisle na sobì rozhodli oslavit 750. výroèí
svého rodného mìsta novou knihou. Mìsto jejich rozhodnutí
podpoøilo, nali se i mecenái a ilustrátoøi. A tak právì v tìchto
dnech spatøily svìtlo svìta dvì nové drobné a pùvabné kníky. Jedna je plná náchodské poezie a druhá obsahuje novodobé náchodské nezbedné povìsti. Pøijïte se s kníkami
a lidmi kolem nich seznámit 16. 6. od 19 hodin v mìstském
divadle. Vìøíme, e vás zaujmou a e obohatí vai knihovnu.

_ chcete upozornit na nìjaký problém nebo naopak nìco pochválit èi nìkomu podìkovat?

_ nemùete najít nìjaké informace nebo vám nìco na stránkách chybí?

_ v oblasti podnikatelské sféry a slueb i nadále pøijímáme for-

muláøe pro registraci firem a organizací ze vech resortù do
naí databáze (formuláø pro registraci najdete pod tímto èlánkem nebo na internetových stránkách)

Vekeré námìty, dotazy a pøipomínky rádi pøivítáme, a to
v jakékoli podobì. Prostøednictvím e-mailu na adrese
jan.vinter@mestonachod.cz, na adrese Mìsto Náchod, Jan Vinter, Masarykovo námìstí 40, 547 61 nebo na telefonu
491 405 305. Zveøejnìní informací je zdarma a témìø okamité.
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Databázi zpracovává: Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.
Informace budou prezentovány na internetových stránkách www.mestonachod.cz a poskytovány v informačních centrech.
Vyplněný dotazník můžete odevzdat na podatelně MěÚ v Náchodě, v kanceláři Jana Vintera (tel.: 491 405 305), v redakci Náchodského
zpravodaje (Nina Svobodová tel.: 491 405 255) nebo zaslat na adresu Města Náchoda. (Obálku označte nápisem „databáze“) .

ZAPSÁNÍ DO DATABÁZE ZDARMA !!!!

Datum

Razítko a podpis
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Primátor

a ízeò nemá anci

V rámci Dne s Primátorem, který probìhl v areálu pivovaru 22. kvìtna, byla oficiálnì zahájena letní spotøebitelská soutì
Primátor a ízeò nemá anci, ve které
mùete a do konce srpna soutìit s náchodským pivovarem o 330 hodnotných cen.
A jaký je princip letoní soutìe? Nasbírejte
25 zátek z lahvového piva Primátorr v pomìru
20 zátek od piv ze standardního sortimentu (Primátor: Premium, Premium Dark, Svìtlý, Nealkoholické pivo a Diamant v libovolném pomìru)
a 5 zátek od pivních speciálù (Primátor: 16%
Exkluziv, 21% Rytíøský 24 % Double, Weizenbier  opìt v libovolném pomìru) a spoleènì
s odpovìdí na soutìní otázku je zalete nejpozdìji do 31. 8. 2004 na adresu ACT, s. r. o., Bøezinova 2005, 547 01 Náchod. Nezapomeòte uvést
zpáteèní adresu a oznaèit obálku nápisem: Soutì
Primátor. Zároveò napite, kterou hlavní cenu a kterou z cen na 2.15. místì v pøípadì umístìní preferujete.
Jak zní soutìní otázka? Kolik kusù zátek od lahvového piva
Primátor je uloeno v multipacku na 10 ks lahví piva Primátor
Premium  svìtlý leák 0,5 l? Vlastní multipack je vyobrazen na
doprovodných letáècích a naleznete jej samozøejmì i v obchodní
síti. Vyhodnocení soutìe probìhne nejpozdìji do 15. 9. 2004,
kdy poøadí výhercù bude urèeno podle pøesnosti odpovìdi na
soutìní otázku. Výherci budou uveøejnìni na www.primator.cz,
a dále 16. 9. 2004 ve Východoèeském vydání Deníkù Bohemia
a ceny jim budou pøedány (zaslány) nejpozdìji do 31. 10. 2004.

O jaké ceny se hraje? Hlavní ceny: 1. cena  výherce má na
výbìr jednu z tìchto cen: zahradní domek, kuleèníkový stùl nebo
domácí kino, kadá v hodnotì 80.000 Kè a 2.15. cena: opìt má
výherce na výbìr jednu z cen: zahradní výèep  pivní soudek
nebo horské kolo, kadá cena je v hodnotì 16.000
Kè. I dalí ceny jsou urèitì zajímavé: 16.
30. cena: pokojová chladnièka, 31.130.
cena: sluneèník Primátor, 131.230. cena:
karton  12 ks plechovek 0,5 l Primátor
Premium, 231.330. cena: dárkový multipack Primátor Premium  10 ks lahví 0,5 l
Primátor Premium.
Úplná pravidla soutìe jsou k dispozici na
www.primator.cz. Vìøíme, e i tato soutì,
která je zamìøena pøedevím na Královéhradecký a Pardubický kraj, pøispìje k dalímu
zvýení zájmu o náchodské pivo.
Pokud ji jsme u speciálních balení  mimo této kvìtnové novinky (multipacku na 10 lahví Primátoru Premium,
který je vzhledem k otevøení polského trhu po vstupu do EU
urèen i pro nae blízké sousedy v pøíhranièních supermarketech)
 je stále zákazníkùm k dispozici speciální multipack Weizenbier (obsahuje 4 lahve tohoto penièného kvasnicového piva
a atraktivní originální sklenici urèenou pro tento druh piva)
i obalovì inovovaný dárkový multipack Paleta chutí z Náchoda
(zde je moné vedle speciální sklenice na noze najít kombinaci
5 náchodských piv).
Ing. Frantiek Meduna
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22. kvìten  Den s Policií EKOutek

Pøedposlední kvìtnovou sobotu se na
dopravním høiti v Náchodì-Bìlovsi konal
ji poètvrté Den s Policií, na jeho poøádání spolupracují Policie ÈR a Mìstská
policie Náchod. Dìti si mohly opìt zasoutìit v mnoha disciplínách o zajímavé
ceny. Velký zájem byl také o ukázky bojového umìní policistù nebo výcviku policejních psù.
Dìti i jejich rodièe si mohli prohlédnout
vystavenou techniku Policie ÈR, Mìstské
policie, Hasièského záchranného sboru
a zdravotní sluby.
Pøes nepøíli vydaøené poèasí odcházelo z dopravního høitì spokojeno velké
mnoství dìtí.

Studentky podnikatelské koly
na recepci JAR
Soukromá støední kola podnikatelská
je zaøazena mezi pøidruené koly
UNESCO a spolupracuje na programech
vyhláených touto institucí.
Dne 22. bøezna 2004 jsme se zúèastnili semináøe zamìøeného na dodrování
lidských práv v Jihoafrické republice. Na
semináøi, probíhajícím v anglickém jazyce, nás o této problematice informovali
tajemníci jihoafrického velvyslanectví.
Odnesli jsme si mnoho poznatkù, je to
pro nás velká zkuenost dozvìdìt se
o tak vzdálené zemi na jiném kontinentì. Obdreli jsme také prospekty se základními údaji o Jihoafrické republice.
O mìsíc pozdìji, dne 29. dubna, byli
studenti naí koly pozváni, díky aktivní
úèasti na semináøi o lidských právech, na
recepci konané u pøíleitosti 10. výroèí
osvobození Jihoafrické republiky od apartheidu. Recepce se uskuteènila v pìtihvìzdièkovém hotelu Praha ve veèerních hodinách. Nejprve nás pøivítal sám jihoafrický velvyslanec pan dr. Noel N. Lehoko.
Mezi hosty byla øada významných osobností, napøíklad ná bývalý ministr zahranièí Jiøí Dienstbier. V bohatém programu
se tanèilo a zpívalo. Pøedevím nás rozhýbaly latinskoamerické rytmy taneèního páru, poté jsme se ocitli v arabském

svìtì s taneènicí orientálních tancù. Zpívalo se anglicky i panìlsky, a to v podání
kubánských zpìvaèek a zpìvákù. Setkali jsme se mnoha zajímavými lidmi z Jihoafrické republiky, obleèenými v domorodém africkém stylu. A také jsme si mohli
vybrat ze iroké nabídky výborných pokrmù a nápojù. Slavnost zakonèil velký
ohòostroj.
Bylo nám velkou ctí, e jsme byli pozváni a mohli se zúèastnit této zajímavé
a pro nás v mnohém pouèné akce.
Jana ubrtová,
studentka 3. roèníku
Soukromé støední podnikatelské
koly Náchod

Foto(zleva): Jana ubrtová, studentka
z Pøíbrami, Lenka Poepná,
Soòa Ronovská

Hejna holubù byla
jetì pøed nìkolika
málo desetiletími neodmyslitelnì spojena s èeským venkovem,
kdy témìø ke kadému stavení patøil
holubník. Dnes je jejich chov spíe výjimkou a holubi zaèali masovì osídlovat mìsta, kde nacházejí pøíznivé podmínky
k obivì i hnízdìní. Následkem toho se
vak èasto pøemnoují a pùsobí znaèné
kody na domovním fondu, v hospodáøství i na lidském zdraví. Snahy tlumit
poèetnost tohoto druhu èasto naráejí na
odpor veøejnosti, která v holubech spatøuje tradièní oivení mìstského prostøedí. Ochránci stavebních památek, ekonomové a zdravotníci vak mají opaèný
názor.
Obrovské kody zpùsobují holubi na
budovách. Vyzobávají vápno a drobné
kamínky z malty a omítek a naruují
mìkký stavební kámen, jako je pískovec
a opuka, co je bìný materiál èetných
historických památek. Pùsobí na nìj jednak mechanicky, ale pøedevím chemicky. Silnì kyselá reakce detìm rozmývaného trusu rychle rozruuje pøísluný
substrát a umoòuje jeho dalí následnou
destrukci zvìtráváním. Dále naruují krovy, nátìry øíms, dalí plochy a materiály,
na kterých ulpí jejich trus.
Mìstské populace holubù vak mohou
kodit i pøímo obyvatelùm mìst, nebo jsou
pro lidi významným zdrojem rùzných alergenù a mohou se té podílet na pøenosu
nìkterých onemocnìní pøenosných ze
zvíøat na èlovìka.
V hnízdech holubù zpravidla pøeívá
celá øada druhù roztoèù. iví se buï krví
èi lymfou svých hostitelù, nebo organickými zbytky  úlomky peøí, jinými roztoèi ijícími ve vrstvách trusu apod. Spoleènì s ostatními mikroskopickými èásteèkami jsou základem prachu, roznáeného
nejen po napadených objektech, ale
i v blízkém ovzduí a mohou pùsobit jako
alergeny.
Mnozí obèané èasto pøi procházkách
mìstem holuby krmí, ani by tuili, e to
s ohledem na uvedené dùvody není povoleno. I v Náchodì je toto zakotveno
v Obecnì závazné vyhláce è. 2/2003,
o udrování èistoty a poøádku ve mìstì,
která ukládá, e na veøejném prostranství je nepøípustné sypat krmení holubùm
a hrdlièkám.
Pøíjemný den pøeje
Ing. Romana Bartoová,
Odbor ivotního prostøedí
(Zdroj: www.wsi.cz, Obecnì závazná
vyhláka è. 2/2003 o udrování èistoty
a poøádku ve mìstì)
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Dva tituly mistrù ÈR
pro SKK Primátor Náchod
Dalí velice úspìnou sezónu mají za
sebou drustva Sportovního kuelkáøského klubu SKK Primátor Náchod. Lze bez
nadsázky øíci, e ta letoní byla jetì úspìnìjí ne ta loòská. Posuïte sami.
Mui obhájili loòský titul a úspìnì
pokraèují v Èeském poháru, kde mají
nakroèeno do finále a tím i dalí obhajobì. K nim se letos pøipojili i dorostenci,
kteøí se jako nováèek I. ligy pøekvapivì,
ale zaslouenì, stali mistry Èeské republiky. Práce s mládeí pøináí své ovoce.
eny i dorostenky si letos mírnì pohorily a obì drustva obsadila v nejvyí soutìi esté pøíèky. I tak patøí do té lepí
poloviny nejvyí soutìe. Prvoligová rezerva muù skonèila ve III. lize skupiny
C na tøetím místì a mui C po dramatickém závìru se ve stejné soutìi
zachránili. Do novì se tvoøící Východoèeské divize postoupilo drustvo D, co
je pøekvapením i pro samotný klub.

Dvanáct medailí z krajských soutìí
a stejný poèet postupujících na mistrovství ÈR jednotlivcù se ji pomalu stává
pravidlem. Tyto soutìe se hrají v kvìtnu.
Vynikající úspìch si vak ji pøipsal jetì
ne dvanáctiletý Pavel Trudiè, který se stal
ji ètvrtým vítìzem prestiního Poháru
mladých nadìjí, co je dlouhodobá celostátní soutì ákù a ákyò. Podobné úspìchy ji vybojovala Mía Diviová a dokonce dvakrát Tomá Jirout.
V kvìtnu a èervnu se konají mistrovství svìta muù, en, dorostencù a dorostenek. A také zde máme své zástupce.
V nominaci jsou Radek Holakovský, Radka Malá a dorostenky Eva Majerová
a Aneta Cvejnová. Mezi náhradníky u dorostencù je i Tomá Jirout.
Kuelkáøi tak znovu potvrdili, e
v souèasné dobì jsou neúspìnìjím sportovním klubem a to nejen v Náchodì, ale
i v celém Královéhradeckém kraji.
Frantiek Majer st.

Mistrovství Èeské
republiky v házené
mladích ákù

V rámci oslav 750. výroèí první písemné zmínky o Náchodì byl házenkáøský
oddíl TJ Náchod povìøen uspoøádáním
Mistrovství Èeské republiky v házené
mladích ákù a to ve spolupráci s Èeským
svazem házené.
Mistrovství se uskuteèní v termínu od
11. do 13. èervna 2004 a to za úèasti
devíti vítìzù oblastních pøeborù ÈR a poøádajícího celku HC TJ Náchod. Vechna
utkání se odehrají v házenkáøské hale Na
Hamrech.
Pátek
11. 6. 8.0020.00
Sobota
12. 6. 8.0020.00
Nedìle
13. 6. 8.0014.30
V nedìli probìhne také slavnostní vyhláení výsledkù turnaje, All Stars teamu, dále pak nejlepího hráèe, brankaøe
a støelce mistrovství.
Zdenìk Duek,
sekretáø HC TJ Náchod

Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda a RnR Chuck Berry Náchod poøádají

Pohár k výroèí 750 let mìsta Náchoda
v akrobatickém rock and rollu
Druh soutìe:
áci  titulární
Kat. C  titulární
Kat. B  nominaèní
Kat. A  nominaèní
Formace dívek  junior, senior

Adresa pøihláek a informace:
Helena Brahová, Bartoòova 275
547 01 Náchod, Staré Mìsto n. Met.
Tel.: 491 424 204
Mobil: +420 604 914 299
E-mail: hela.na@tiscali.cz

Úèast v soutìi:
Páry s oprávnìním startovat v daných
kategoriích z ÈR a zahranièí.
Místo soutìe:
Mìstské divadlo Beránek, Masarykovo nám.
Øeditel soutìe: Helena Brahová.
Startovné: 100 Kè za soutìící osobu, za
kadý klub dva trenéøi vstup zdarma.
Hudební doprovod: V pøedkolech nahrávky poøadatele. Ve finále mohou páry pouít vlastní skladbu nahranou na kazetì
/CD jasnì a èitelnì oznaèenou jménem
páru, skladba nahraná na zaèátku kazety. Skladby musí splòovat Soutìní øád
ÈSAR. Neoznaèené kazety/CD poøadatel
nepøijme.
Velikost parketu: 15 x 17 m
Èasový harmonogram:
9.00  otevøení vchodu pro soutìící páry
9.3010.30  prezentace
10.30  porada poroty
11.00  zaèátek soutìe+bohatý program
17.00  finále soutìe
21.00  pøedpokládaný konec soutìe

Zpùsob provedení soutìe: Soutì bude
provedena podle soutìního øádu pro poøádání soutìí v akrobatickém Rock and
Rollu.
Úhrady nákladù:
Funkcionáøùm dle platných pøedpisù, párùm poøadatel neplatí ádné náklady spojené s úèastí na soutìi.
Stravování: V místì, restaurace.
Ubytování:
Ubytovna MIPI, Karlovo nám. 88
Cena 195 Kè za osobu a den.
Nutno pøedbìnì objednat.
Upozornìní: Za odloené vìci v atnách
a rozcvièovnách poøadatel neruèí! Kadý
klub si zodpovídá za pøidìlenou atnu!
Sponzory a mediálními partnery akce jsou:
l Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda l Pivovar Náchod, a. s. l Královská
úèetní, s. r. o. l Ludìk Petruelka  výroba vstøikovacích forem a nástrojù l LITEX
 www.litex.cz l Olfin Car Trutnov  autorizovaný prodejce vozù Volkswagen l TF
PRESS, s. r. o.  gumárenská výroba l
Snìka Náchod l MESA, s. r. o.  precizní rotaèní dílce l Jana Brenkuová  kvìtiny a dárky l Cukráøství Miluka Koutská l Integraf l DLNK computers l
DEVA Nové Mìsto nad Metují l Rádio
Metuje l Deníky Bohemia  Noviny Náchodska l SPORT GALAXIE l TV Hradec
Králové l

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod

ÈervenÈervenec 2004
K Vedení týmu 5. (pro vedoucí pracovníky a uèitele); lektor PhDr. Karol Ollé;
3. 6. 8.0015.00 hod.; CV Náchod
KInspirativní námìty ve výtvarné výchovì 2.; lektor Mgr. Karla Cikánová; 9. 6.
14.0016.00 hod; CV Náchod
K Anglické prázdniny v Krkonoích pro
mláde od 12 do 16 let; lektoøi Mgr. Zdena Jirková, Mgr. Milena Kaparová;
9.18. 7. ; Krkonoe, Pec pod Snìkou,
chata Mír
KIntenzivní kurzy anglického jazyka pro
dospìlé v Krkonoích (pro irokou veøejnost); lektoøi Mgr. Zdena Jirková, Mgr.
Milena Kaparová; 9.18. 7.; Krkonoe,
Pec pod Snìkou, chata Mír
K Prázdniny pro mláde na horách od
12 do 16 let; lektoøi Mgr. Dana Hruková, Ines ovíèková, Mgr. Lenka Prokeová; 9.18. 7.; Krkonoe, Pec pod Snìkou, chata Mír
1. Výtvarné èinnosti;
Mgr. Lenka Prokeová
2. Bøiní tance;
Ines ovíèková, Mgr. Dana Hruková

VIDEOKLUB 

pro dospìlé v Krkonoích
(pro irokou veøejnost); lektoøi Mgr. Dana
Hruková, Ines ovíèková, Mgr. Lenka
Prokeová; 9.18. 7.; Krkonoe, Pec pod
Snìkou, chata Mír
1. Výtvarné èinnosti;
Mgr. Lenka Prokeová
2. Bøiní tance;
Ines ovíèková, Mgr. Dana Hruková
K Prázdniny pro dìti s rodièi nebo pro
vnouèata s prarodièi na horách; lektoøi
lektoøi Mgr. Dana Hruková, Ines ovíèková, Mgr Lenka Prokeová; 9.18. 7.;
Krkonoe, Pec pod Snìkou, chata Mír
1. Výtvarné èinnosti;
Mgr. Lenka Prokeová
2. Bøiní tance;
Ines ovíèková, Mgr. Dana Hruková
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Pedagogické
centrum
Hradec
Králové

K Prázdniny

V SRPNU POØÁDÁME
2. TURNUS TÌCHTO KURZÙ:
K Anglické prázdniny v Krkonoích pro
mláde od 12 do 16 let
K Intenzivní kurzy anglického jazyka pro
dospìlé v Krkonoích
K Prázdniny pro mláde na horách od 12
do 16 let
K Prázdniny pro dospìlé v Krkonoích
K Prázdniny pro dìti s rodièi nebo pro
vnouèata s prarodièi na horách
Nebudou vak probíhat kurzy Bøiních
tancù, ale vymìní je Ateliér øemesel
a Mandala, aura, èakry a jiné.

Program vzdìlávacích akcí
v èervnu v Náchodì
KHudbou

a pohybem ke zdraví. Pøedtaneèní výchova 5. èervna, 8.0016.00 hod.,
DDM Déèko Náchod; lektor: Martina Svobodová, Taneèní kola Victoria, Brno
KNa slovíèko s ÈI/A; 7. èervna 2004,
8.0012.00 hod., Jiráskovo gymnázium
Náchod; lektor: Mgr. Radomíra Bartoová,
inspektorka, Miroslava Havlíèková, kontrolní pracovnice, ÈI
KNa slovíèko s ÈI/B; 8. èervna 2004,
9.0013.00 hod., Jiráskovo gymnázium
Náchod; lektor: Mgr. Kvìtoslava Døevíkovská, Královéhradecký inspektorát ÈI
KUèební pomùcky z odpadu a rotu
9. èervna 2004, 1416 hod., Jiráskovo
gymnázium Náchod; lektor: Mgr. Z. Polák
KPøíprava pro kolní matematiku a pro
ivot. Labyrinty; 14. èerven 2004, 10.00
 14.00 hod. M Vanèurova; lektor: PhDr.
Michaela Kaslová, didaktièka matematiky,
PdF UK, Praha
KTrestní právo a kolní praxe
16. èerven 2004, JUDr. Miroslav Antl,
Policejní akademie

KINO VESMÍR NÁCHOD uvádí

v èervnu 2004

www.kinonachod.cz; tel. 491 428 498; tel. + fax. 491 420 961, e-mail: info@kinonachod.cz
***********************************************************************************************************************

DNY VÍNA A RÙÍ (DAYS OF WINE AND ROSES  USA 1962)

Reie Blake Edwards. Uznávaný odborník ze San Francisca je spoleèenský piják , který nikdy nepøestává být spoleèen2. st, 3. èt, 4. pá, 5. so ský. Jeho horlivá ena zaène pít, aby s ním drela krok. Mají zlaté èasy Jene pak se vechno obrátí V hlavní roli Jack
 jen v 19 hod.
Lemmon. Èeské titulky, délka pøedstavení 112 minut.
Vstupné 30 Kè
HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA (HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS  Velká Británie/USA 2002)
5. so, 6. ne
 jen v 15.30 hod.
Pøipravte se na kouzla, druhý kolní rok v èarodìjnické kole v Bradavicích právì zaèíná!!! Film natoèený podle kniní
HRAJEME
pøedlohy J. K. Rowlingové uvádíme pøed promítáním premiérové tøetí èásti filmu, nazvané HARRY POTTER A VÌZEÒ
Z AZKABANU (kino Vesmír v èervnu 2004). Èeské znìní, délka pøedstavení 161 minut.
Vstupné 20 Kè
NEJEN PRO DÌTI

AMARCORD (AMARCORD  Itálie/Francie 1973)

Reie Federico Fellini. Pyná ena v èerveném pøitahuje pohledy okolí. Vnadná trafikantka podnìcuje fantazii dospívajících
chlapcù. Duevnì omezený strýèek nalézá útoèitì na stromì Rodina, církev a kamarádství provìøují základy lásky
9. st, 10. èt, 11. pá, a loajality. Vzestup faismu je za dveømi. Vzpomínky, velké i malé, pøetrvávají Legendární filmový tvùrce ve vrcholné formì!
Vstupné 30 Kè
12. so  jen v 19 hod. Film získal v roce 1975 Oscara za nejlepí zahranièní film. Èeské titulky, délka pøedstavení 118 minut.
HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA (HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS  Velká Británie/USA 2002)
12. so, 13. ne
Pøipravte se na kouzla, druhý kolní rok v èarodìjnické kole v Bradavicích právì zaèíná!!! Film natoèený podle kniní
 jen v 15.30 hod.
pøedlohy J. K. Rowlingové uvádíme pøed promítáním premiérové tøetí èásti filmu, nazvané HARRY POTTER A VÌZEÒ
HRAJEME NEJEN
Z AZKABANU (kino Vesmír v èervnu 2004). Èeské znìní, délka pøedstavení 161 minut.
Vstupné 20 Kè
PRO DÌTI

POÁK ZVONÍ VDYCKY DVAKRÁT (THE POSTMAN ALWAYS RINGS RWICE  USA 1946)
16. st, 17. èt, 18. pá,
19. so  jen v 19 hod.
19. so, 20. ne
 jen v 15.30 hod.
HRAJEME NEJEN
PRO DÌTI

Film vycházející z pøíbìhu Jamese M. Caina vypráví o destruktivním vztahu dvou milencù, jejich problémy se nakupí
poté, co skoncují s manelem, který jim pøekáí Víte vak, jak dopadají ty nejlépe promylené plány V hlavních rolích
Lana Turnerová a John Garfield. Èeské titulky, délka pøedstavení 108 minut.
Vstupné 30 Kè

HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA (HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS  Velká Británie/USA 2002)
Pøipravte se na kouzla, druhý kolní rok v èarodìjnické kole v Bradavicích právì zaèíná!!! Film natoèený podle kniní
pøedlohy J. K. Rowlingové uvádíme pøed promítáním premiérové tøetí èásti filmu, nazvané HARRY POTTER A VÌZEÒ
Z AZKABANU (kino Vesmír v èervnu 2004). Èeské znìní, délka pøedstavení 161 minut.
Vstupné 20 Kè

WOODSTOCK (WOODSTOCK  DIRECTORS CUT  USA 1970)

Hudební dokument, který v roce 1970 získal Oscara jako nejlepí dokument, brilantnì pøibliuje jedineèný masový
23. st, 24. èt, 25. pá, záitek dnes ji legendárního rockového festivalu a skvìlé výkony úèinkujících (Coker, Sly Stone, Ten Years After, The
Vstupné 30 Kè
26. so  jen v 19 hod. Who a mnoha dalích). Èeské titulky, délka pøedstavení 216 minut.

èerven 2004
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Zubní pohotovost v èervnu 2004
5. 6. a 6. 6.

MUDr. Blanka Grummichová

12. 6. a 13. 6.

MUDr. Blanka Hulánová

19. 6. a 20. 6.

MUDr. Milan Hýbl

26. 6. a 27. 6.

MUDr. Jan Klimek

Zubní pohotovost
Raisova 677, Náchod
491 422 104
Náchodská (Stavostroj)
Nové Mìsto nad Metují
491 476 176
Hálkova 377, Náchod
491 428 636
Èeských bratøí 407, Náchod
491 427 603

Národní památkový ústav

STÁTNÍ ZÁMEK NÁCHOD Kulturní akce  èerven 2004
12. 6.
917 hod.

Skupina historického ermu Manové Pøemysla Otakara

(ermíøská vystoupení v rámci prohlídek zámku
 gotický sklep, I. nádvoøí a zámecká terasa)
12. 6. (pøípadnì 19. 6.)*
2024 hod. Zámecké slavnosti s volbou KRÁLOVNY BAROKA na III.
nádvoøí (trubaèi  fanfáry z vìe, módní pøehlídka, soutì o titul
královny krásy, historický erm, taneèní a hudební vystoupení,
vyhláení výsledkù, pøedání cen, svìtelná show, raut na zámecké
terase, ochutnávky)
poøadatel  Agentura Veronika, Náchod
(po hlavním programu monost noèní prohlídky zámku s èernou paní)
*Pozn.: v pøípadì nepøíznivého poèasí se tato akce uskuteèní v náhradním
termínu, tj. 19. 6. 2004.
Upozornìní:
pøípadné zmìny programù budou zveøejnìny v tisku a na internetových stránkách:
www.pupce.cz
www.pruvodce.com/nachod
www.hrady-zamky.cz/zamek-nachod
www.zamky-hrady.cz
www.pamatky.com
www.mestonachod.cz
www.sosnachod@host.sk
Správa SZ Náchod

Pozn. red.: Omlouváme se za chybu
v minulém èísle, kde byl nesprávnì uveden název prohlídkové trasy. Správnì je
tedy interiérová prohlídková trasa Kuronských.

GALERIE
Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
ve vech prostorách zámecké jízdárny:

Ludmila Jandová
 grafika, hlubitisky, retrospektivní výbìr z díla
(4. 6.  29. 8. 2004)
Výstava bude otevøena dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.

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.

Podìkování
Okresní výbor Sdruení zdravotnì postiených v Náchodì uspoøádal v pondìlí
31. kvìtna jednodenní semináø na téma:
Pùsobnost a cíle Obèanských sdruení
ZP v regionu a situace po vstupu do EU.
Semináø byl urèen pøedsedùm a hospodáøùm NNO, kteøí sdruují obèany se zdravotním postiením v náchodském okrese.
Místo konání: Zámecká restaurace v Náchodì. Pozvání pøijali: pan Miloslav Plass,
èlen rady s gescí sociální vìci, cestovní
ruch  Královéhradecký kraj, pan ing. Oldøich Ètvrteèka, starosta mìsta Náchoda,
pan ing. Petr Pakosta, daòový poradce, pan
Bc. Pavel Schuma, vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví MìÚ Náchod,
zástupce DI PÈR OØ Náchod, pan Miroslav Prouza, paní Irena Koreèková, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Hradec Králové. Zájem projevila
i poslankynì PS PÈR Zdena Horníková.
Okresní výbor Sdruení zdravotnì postiených v Náchodì touto cestou dìkuje
pozvaným hostùm za jejich úèast.
Kvìtoslav Kábrt,
pøedseda OV SZdP Náchod

Realitní kanceláø
Jiøí Boukal
Komplexní sluby
nízká provize
Masarykovo námìstí 56, 57
Náchod
Tel./fax: 491 420 124; 602 575 252
e-mail: reality-boukal@volny.cz

Loutkové divadélko
Dìtem pro radost
Soubor LS dìkuje vem sponzorùm
a dárcùm, kteøí jakýmkoli zpùsobem
pøispívají nebo pøispìli na èinnost
divadla. Ji teï pøipravujeme pro
dìti na pøítí divadelní sezónu nové
pohádky, upravujeme pohádky léty
osvìdèené, instaluje se nová
technika

Náchodský zpravodaj
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Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 3. 6. od 14.00 hod.
 Øím  procházka svatým mìstem  prùvodcem
u videa Vám bude Miloslav Hlaváè
Ètvrtek 10. 6. od 14.00 hod.
 Kokoøín, Mìlník, Mladá Boleslav  kvìtnový výlet
Vám na videu pøipomene Josef Zavøel
Ètvrtek 17. 6. od 14.00 hod.
 Videohrátky  soutì Vaich nejlepích
a nejvtipnìjích videonahrávek o nové videokazety.
Nezapomeòte je vèas donést!!!
Sobota 19. 6. od 6.15 hod.
 Zájezd horním tokem Jizery  Boskovské jeskynì,
Vysoké n. Jizerou, Paseky n. Jizerou, Harrachov,
Mumlavský vodopád. Odjezd od Tepna klubu
v 6.15 hod. Prodej u ing. Talafantové v IC Kamenice.
SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hodin a je k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm. K vyuití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské
hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách
v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu, Novinách Náchodska, Echu a týdeníku Èas nad Metují.
V èervenci a srpnu budou v Klubu prázdniny. Pøejeme Vám
krásné proití léta a v záøí v Klubu NASHLEDANOU.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
Sdruení zdravotnì postiených Náchod srdeènì zve své èleny
a pøátelé v sobotu 12. èervna 2004 na jednodenní autobusový
zájezd do Polské lidové republiky.
Trasa: Nová trnice, Kudowa Zdroj  Láznì Polanice Zdroj, prameníky léèivých vod  Wambeøice, kostel, betlémy a køiovou
cestu  Soví hory, budováno za Hitlera v letech 194245. Prùvodce zájezdu pan Mgr. Ale Horák. Strava není zajitìna. Návrat pøes hranièní pøechod Broumov asi v 18.30 hod.
Odjezd: od Tepna klubu v 7.30 hod.
Následují zastávky: bývalý OkÚ Náchod, Rubena, vìáky a Rybárna.
Cena zájezdu: èlen 140 Kè, ostatní 160 Kè. Pøihláky: kadé
úterý od 13 do 15 hodin v klubovnì na Hamrech, Praská 1759
Náchod, nebo u paní Zdeny Semerákové na telefonu 491 421
292  nechat déle vyzvánìt.
Výbor pøeje úèastníkùm pìkné poèasí a bohaté záitky.

MEDILEKCE Mgr. Marka M. Manna
Relaxaèní a Meditaèní techniky
pro spokojený a naplnìný ivot
pro zaèáteèníky i pokroèilé

RADOST, TÌSTÍ A KLID

3. 6. 2004 18   Masarykovo nám. 74 hotel
Beránek (salonek), vstupné 70 Kè (studenti 50 Kè)

JAK A PROÈ IJI  O SEBEPOZNÁ(VÁ)NÍ
5. 6. 2004 celodenní semináø
Informace: 608 319 267

marekma@centrum.cz; www.kitak.cz (odborníci)

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. Kolumbárium otevøeno dennì od 9 do 17 hodin.
Nedìle 13. 6. 2004  Srdeènì zveme na komponovaný literárnì hudební poøad vìnovaný J. Á. Komenskému, který se koná
v nedìli 13. 6. 2004 v 16.30 hod. v Husovì sboru v Náchodì.
Úèinkují: Alfréd Strejèek  herec a recitátor, tìpán Rak
 kytarista. Vstupné dobrovolné, výtìek bude vìnován na fond
dostavby varhan v Husovì sboru.

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; pravidelný poøad bohoslueb: 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 a 18.00
v kostele sv. Vavøince, 10.15 v kostele sv. Michaela.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, faráø M. Vaina, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00 hodin a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém
domovì Betanie (preòarova 1053), kde se støídají kazatelé
z køesanských církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná biblická hodina v út v 17.00 hodin. Kadé tøetí pondìlí v mìsíci je
v 19.00 hodin setkání støední generace (tøicátníci).

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: casdnachod@seznam.cz.
Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hod. studium Bible.

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, kazatel Daniel Kvasnièka, tel./
fax 491 427 332; mobil 604 947 739. Vikáø: David Beòa, LicTheol, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz; internetová stránka: www.kvasnicka.info. Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v 18.30 hodin.
Nedìle 6. 6. 2004 od 13.00 dìtské odpoledne a v 15.00 pohádka
hraná dìtmi. 13. 6. v 9.30 dìtské bohosluby pro celý kostel.

Hledáme
obchodní zástupce
pro pøímý prodej knih.
Tel. 603 276 895
e-mail: dag.p@tiscali.cz

èerven 2004

16

Akce

poøádané v rámci oslav 750 let

Èerven

Poklady z muzejních sbírek
 výstava èervenèervenec
výstavní síò muzea  Tyrova ul.
l 5. 6. Mistrovství republiky ákù
v akrobatickém rock and rollu kat. C
se zahranièní úèastí  poøádá Kulturní
a sportovní nadace mìsta Náchoda
a RnR Chuck Berry club Náchod
Divadlo Dr. Josefa Èíka
l 12. 6. Zámecká slavnost s volbou
Královny BAROKA
v pøípadì nepøíznivého poèasí 19. 6.; veèerní prohlídky zámeckých expozic s èernou paní  SZ Náchod
l 13. 6. 9.00 hod. Slavnost Boího Tìla

s prùvodem a hudbou, Masarykovo námìstí
l 16. 6. Udìlení titulu Pedagog roku
2004 náchodským pedagogùm, obøadní síò
mìstské radnice
l 16. 6. Svému mìstu k výroèí  literárnì hudební veèer
prezentace nových knih Libora Volného
a Pavla Gryma
l 21. 6. Den hudby  pøehlídka amatérských hudebních skupin
17.00  Kvìtinový koncert
závìreèné vystoupení ákù ZU J. Falty
Náchod  velký sál Mìstského divadla
l 30. 6. Hurá na prázdniny  zábavné
odpoledne pro dìti  Déèko

Mìstská knihovna Náchod k 750. výroèí
první zmínky o Náchodì vyhlauje soutì

O poklad rytíøe Hrona
Etapová soutì pro dìti a mláde má
devìt kol. Kadý mìsíc je vyhláen jeden
úkol a to vdy první týden v mìsíci.
Znìní úkolu si mùete pøeèíst v Mìstské knihovnì v Náchodì, na webových
stránkách knihovny (www.mknachod.cz),
v Novinách Náchodska a v Náchodském
zpravodaji. Splnìný úkol odevzdáte do
konce pøísluného mìsíce v knihovnì.
Kadý mìsíc je vyhláen vítìz etapy. Je
moné ale také pøistoupit v prùbìhu soutìe a odevzdat více úkolù najednou. Na

koneèné poøadí nemá vliv èas pøistoupení do soutìe. Vítìz celé soutìe bude
vyhláen v øíjnu 2004 v Týdnu knihoven.

1) Prvním historikem Náchoda a Náchodska, autorem knihy Památky hradu, mìsta a panství Náchoda a vlastníkùv jeho
je:
a) Josef Myslimír Ludvík
b) Alois Jirásek
c) rytíø Hron

4) Vyluti tajenku
1. roditì spisovatele Aloise Jiráska
2. zdají se nám v noci 3. øeka, protékající Náchodem 4. pøiel k nám bílý kùò,
zalehl nám celý dvùr 5. nástroj na èesání
6. hlavní mìsto Èeské republiky 7. ptaèí
zlodìj 8. velký savec 9. nae mìsto

2) Nejvýznamnìjím souèasným náchodským rodákem je celosvìtovì uznávaný
spisovatel Josef kvorecký. Podle jedné
jeho kníky se jmenuje studentský festival, který probíhá v kvìtnu v Náchodì. Festival a kniha se jmenují:
a) Zlatý máj
b) Prima sezóna
c) Mirákl
3) V Náchodì se také narodil spisovatel
Václav Erben, autor historických románù, detektivek a pohádek. Napi název
alespoò jedné z nich a pøipi, na kterém místì se odehrává.

Úkol na èerven:
Vyluti literární kvíz.
Splnìný úkol odevzdejte v Mìstské
knihovnì v Náchodì na Kamenici do dìtského oddìlení v 1. patøe do 25. èervna.
Soutìit mohou jednotlivci i skupiny.
Soutìní práce opatøete jménem, adresou,
vìkem a kolou.
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