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1. kvìtna jsme si pøipomnìli loòský
vstup Èeska do Evropské unie. Mnozí
z nás v kadodenním shonu ani tuto událost nezaznamenali. Èasto ani nevnímáme zmìny, ke kterým v uplynulém roce
dolo a které se bezprostøednì dotýkají
nás, obèanù ijících v okresním mìstì na
hranici s Polskem. Proto letmým pohledem zaznamenejme, co nám Náchoïanùm
dalí nabourání státní hranice pøineslo:
Fronty kamionù na hranicích a v Bìlovské ulici zmizely Nahradily je ale
dopravní zácpy na Praské a ve støedu
mìsta. Aut vùbec pøibylo jen od posledního sèítání cca 6000 vozidel za 24 hodin
na dneních cca 24 000!!
Za nákupy se pøesouváme stále èastìji
do supermarketù lákáni nízkými cenami
a levnìjím zboím z dovozu. Negativním
jevem tohoto procesu je vak skuteènost,
e malé obchody ztrácejí své zákazníky.
Na druhé stranì se ale i v Náchodì objevily nové krámky polských obchodníkù
Uvolnil se obecnì trh práce. Za prací
k nám stále více a více dojídìjí nai sousedé. Na polské stranì se rodí blízko státní hranice prùmyslová zóna. Je nadìje,
e by mohla pøinést zamìstnání i naim
obèanùm.
Láznì Bìloves nacházejí svého investora a oivuje tak nadìje na vznik lázeòského komplexu mezi Bìlovsí a Kudowou
Zdrój a tedy na dalí pracovní pøíleitosti.
Nai obèané mají ji dnes monost dojídìt za ambulantní lázeòskou péèí do
Kudowy, zdravotní oetøení vyhledávají
nìkteøí poltí obèané v náchodské nemocnici.
Ostatnì s naím novým partnerským
mìstem jsme v loòském roce uzavøeli
dohodu o spolupráci, která nezùstává
zapsána jen na papíøe. Lze pokraèovat
následujícími pøíklady: èeská firma popr-

vé v zimní sezónì zajiovala údrbu lyaøských bìeckých tratí v okolí Karlova, na Machovsku i v okolí Dobroova.
Uplatnili jsme spoleèný projekt v rámci
programu Interreg IIIA na rekonstrukci
komunikací pøecházejících státní hranici
v Malé Èermné a ve ïárkách, v letoním roce vydali z prostøedkù Evropské
unie kalendáø doporuèených turistických
akcí pro návtìvníky naich mìst Týden
v evropském mìstì. Od 14. kvìtna byla
uvedena do provozu nová autobusová linka mezi Náchodem a Kudowou Zdrój, která byla zaøazena do jízdního øádu integrované hromadné dopravy IREDO. Obyvatelé a návtìvníci severní èástí náchodského okresu i Kudowy tak mají
monost pøemístit se autobusem nebo
vlakem na jednu jízdenku do kterékoliv
zóny systému. Od 14. kvìtna jezdí opìt
cyklobus, který v minulé letní turistické
sezónì dováel turisty z Hradce Králové
pøes Náchod do Adrpachu a od letoního
roku propojuje také Náchod s Karlowem
v polském národním parku Stolové hory.
S naím sousedním partnerským mìstem rovnì jednáme o monostech rozíøení televizního signálu náchodské TV,
vytvoøení spoleèné redakce a vzájemné
výmìnì informací ze spoleèenského dìní,
kultury i sportu a ji prostøednictvím
televize nebo mìstských zpravodajù èi
plakátovací sluby.
Je hmatatelné, e hranice nemizí jen
v úøedních rozhodnutích. Sice pomalu, leè
pøeci se naplòují pøedstavy optimistù evropské integrace i v naich podmínkách.
Pøejme si, aby se tento proces nezastavil
a øeil v dalím období také problémy,
které dùvìru ve smysluplnost spolupráce
státù v rámci EU podkopávají.
Ing. Jaroslav Rohulán,
místostarosta
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Zprávy
z radnice
Zastupitelstvo mìsta 25. 4. 2005

Majetkoprávní úkony obce
l ZM schválilo provedení smìny pozemkù v ulici U Cihelny s adatelem. Jedná
se o smìnu pozemkù adatele za pozemky mìsta. Rozdíl ve výmìrách bude vyrovnán za cenu dle znaleckého posudku.
Pro pøístup do garáe na st. p. è. 2598
bude zøízeno vìcné bøemeno. Náklady spojené s pøevodem uhradí kupující.
l ZM schválilo provedení smìny èásti pozemku mìsta Náchoda (parc. è. 1187/5)
za pøíslunou èást pozemku obce Velké
Poøíèí (parc. è. 1557) ve v k. ú. Velké
Poøíèí s tím, e náklady a daò budou uhrazeny kadou stranou. Jedná se o smìnu
pozemkù nutných k výstavbì cyklostezky
Malé  Velké Poøíèí.
Smlouvy o poskytnutí dotací
v rámci rozpoètu
l ZM schválilo Smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kè z rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2005.
Seznam poskytnutých dotací:
Øímskokatol. církev
 støecha sv. Vavøince
85 000 Kè
TJ Sokol Náchod
220 000 Kè
Øímskokatol. církev
 støecha sv. J. Køtitele
580 000 Kè
TJ Sokol Staré Mìsto
72 000 Kè
Regionální muzeum
v Náchodì
350 000 Kè
SK Rubena Náchod
220 000 Kè
Galerie
120 000 Kè
SK Kuelky Náchod
120 000 Kè
Informaèní centrum
(ICC Náchod)
105 000 Kè
HC Náchod  hokej
524 000 Kè
Kulturní a sportovní nadace 170 000 Kè
SK lyování Náchod
67 000 Kè
Festival
Náchodská Prima sezóna 100 000 Kè
FK Náchod-Detné
440 000 Kè
SK-Náchod
 fotbalový oddíl  závlaha 190 000 Kè
TJ Kraso
305 000 Kè
Nona
100 000 Kè
TJ Náchod  házená
420 000 Kè
Betanie
60 000 Kè
TJ Delfín
191 000 Kè
Stacionáø Cesta
350 000 Kè
SK Babí-Náchod
62 000 Kè
Poradna pro rodinu
58 000 Kè
Pùjèky z fondu rozvoje bydlení mìsta
l ZM schválilo rozdìlení pùjèek z Fondu
rozvoje bydlení mìsta, uzavøení smluv
o poskytnutí tìchto pùjèek s adateli dle
schváleného vzoru smlouvy a pravidel za
podmínky pøedloení nezbytných podkladù do 16. èervence 2005. Celkem bylo
rozdìleno 1,4 mil. Kè.

l ZM dále schválilo doplnìní v pravidlech
mìsta Náchoda è. 2 o vytvoøení a vyuití
úèelových prostøedkù Fondu rozvoje bydlení na území mìsta Náchoda o výmìnu
oken.
Deklarace o spolupráci obcí
l ZM schválilo Deklaraci o spolupráci obcí
vèetnì dodatku.
Pøedmìtem této deklarace je pøedevím
spolupráce mìst a obcí  Hronov, Náchod,
Stárkov, Velké Poøíèí, Vysoká Srbská
a ïárky. Na polské stranì se jedná o mìsto Kudowa Zdrój. Hlavním cílem je rùst
konkurenceschopnosti pøíhranièního regionu a jeho stabilní hospodáøský a ekonomický rozvoj opøený o pøírodní hodnoty
a podmínky regionu. Smyslem je potom
posílení vyjednávací pozice jednotlivých
obcí. Dodatek se týká spolupráce obcí
v rámci projektu cyklostezek s názvem
Masarykùv okruh.
Strategický plán rozvoje Náchodska
l ZM schválilo sloení jednotlivých odborných pracovních skupin pro zpracování
Strategického plánu rozvoje Náchodska.
Návrh na rozdìlení
zlepeného hospodáøského výsledku PO
l ZM schválilo návrh na rozdìlení zlepeného hospodáøského výsledku pøíspìvkových organizací za rok 2004 do fondu
odmìn, do rezervního fondu a odvod do
rozpoètu zøizovatele (fond rezerv a rozvoje).
Beránek Náchod, a. s.
l ZM schválilo upravený plán investic
akciové spoleènosti Beránek Náchod na
rok 2005, který bude krytý z ji schválené investièní dotace ve výi 1 110 000 Kè.
Úprava souvisí s prùbìným upøesòováním nákladù na jednotlivé rekonstrukce
a nutné úpravy.
l ZM schválilo Dodatek è. 1 ke smlouvì
o poskytnutí dotace na kulturní èinnost
pro Beránek Náchod, a. s. Dodatek upravuje splátkový kalendáø a výe jednotlivých
mìsíèních splátek poskytované dotace tak,
jak si je vyaduje provoz. Celková výe
dotace se tímto nemìní.
Realizace projektu
Zklidnìní ulice Praské
l ZM schválilo realizaci navrhovaného
øeení za finanèní spoluúèasti mìsta Náchoda do èástky 500 000 Kè za pøedpokladu získání dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.
K tomuto úèelu byla vypracována studie,
která øeí bezpeènost úèastníkù silnièního provozu (chodcù) a tìlesnì postiených
(vozíèkáøù) a zlepení prùjezdu vozidel
Praskou ulicí. Jedním z problémù, které
tato studie øeí, je odboèení do ulice U Cihelny ve smìru od Hradce Králové, zmìna poètu a umístìní nìkterých pøechodù
pro chodce, staení dvou pruhù na výjezdu z Náchoda do jednoho nebo odboèení
do ulice Bratøí Èapkù.
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l ZM vzalo na vìdomí odstoupení MVDr.
Josefa Bìlobrádka z kontrolního výboru
a novým èlenem zvolilo p. Kamila Babku.
Na post pøedsedy i èlena kontrolního výboru rezignoval p. Jan Birke a novým èlenem byl zvolen p. Roman Pokorný, který
není èlenem zastupitelstva. Pøedsedou
kontrolního výboru (musí být zastupitel)
byl zvolen Mgr. Karel Petránek.
l ZM schválilo Dotaci a smlouvu o poskytnutí investièní dotace ve výi 900 tis. Kè
Sportovnímu kuelkáøskému klubu Náchod z rozpoètu mìsta Náchoda na rok
2005. Dotace je urèena na úhradu doplatku kupní ceny, který je vázán na dokonèení instalace nových drah na kuelnì.

Rada mìsta 4. 5. 2005

Výbìr zhotovitele
komunikace ulice Tyrovy
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
a uzavøením smlouvy o dílo na akci Stavební úpravy komunikace ul. Tyrovy
v Náchodì s firmou STRABAG, a. s., Hradec Králové.
V souvislosti se stavebními úpravami této
ulice byla také vybrána firma TELKABEL
ÈR, která provede opravu veøejného
osvìtlení.
Úprava veøejného osvìtlení
 nasvìtlení pøechodù pro chodce
l RM schválila výsledek výbìrového øízení na úpravu veøejného osvìtlení v Náchodì  nasvìtlení pøechodù pro chodce. Úpravu provedou TECHNICKÉ SLUBY NÁCHOD, s. r. o.
Nasvìtlení pøechodù navazuje na nìkolik
realizovaných ji na konci loòského roku.
V letoním roce by mìly být nasvíceny ètyøi pøechody v ulici Kostelecké, dva v ulici
Plhovské, dalí pøechod v Bartoòovì ulici
a pøechod v ulici Èeských Bratøí u koly.
Rekonstrukce
veøejného osvìtlení mìsta Náchoda
l RM schválila výsledek výbìrového øízení na rekonstrukci veøejného osvìtlení
v ulicích Praská a Èeskoskalická (1. etapa), kterou budou provádìt TECHNICKÉ
SLUBY NÁCHOD, s. r. o.
l RM schválila na základì výsledku výbìrového øízení provedení rekonstrukce veøejného osvìtlení v parku Déèka (3. etapa) firmou TECHNICKÉ SLUBY NÁCHOD, s. r. o.

Rada mìsta 10. 5. 2005

Karlovo námìstí v Náchodì
l V souvislosti s plánovanou úpravou
Karlova námìstí byla rada mìsta seznámena s øeením Karlova námìstí, které
vylo v roce 2000 z vítìzného návrhu
soutìe Pìí zóna Náchod. Do øeení
budou zapracovány souèasné poadavky
a návrhy.
Výroèní zpráva Mìstské knihovny, o.p.s.
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávu

Náchodský zpravodaj
obecnì prospìné spoleènosti Mìstská
knihovna, kterou pøedloila její øeditelka
Mgr. Marie Sobotková.
Mìstská knihovna Náchod, o. p. s., jejím
zakladatelem je mìsto Náchod, sídlí
v památkovì chránìném a bezbariérovì
pøístupném domì na pìí zónì v centru
Náchoda. Své sluby poskytuje ve tøech
podlaích. V pøízemí a mezipatøe je oddìlení pro dospìlé, v 1. poschodí oddìlení pro
dìti, ve 2. poschodí studovna s èítárnou
a oddìlení regionálních a informaèních slueb. Knihovna je pøístupná svým klientùm
6 dnù v týdnu: v pondìlí a v pátek od
9 do 17 hodin, v úterý, ve støedu a ve
ètvrtek od 10 do 18 hodin, v sobotu od
9 do 11 hodin.
Organizace provozu
mateøských kol v èervenci a srpnu 2005
l RM souhlasila s navrenou organizací
provozu mateøských kol v èervenci a srpnu 2005.
V pøedcházejících letech byly vechny M
uzavøeny souèasnì po dobu tøí a ètyø týdnù. Z poadavkù rodièù vyplynula potøeba umísovat dìti v dobì pøeruení provozu jejich mateøské koly do mateøské koly jiné. Ve spolupráci øeditelek jednotlivých
M a odboru kolství, kultury a sportu
MìÚ je stanoven harmonogram postupného uzavírání mateøských kol bìhem letních mìsícù tak, aby vdy byla nìkterá
z nich otevøena.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene s panem Josefem Bartonìm-Dobenínem, vlastníkem pozemkù potøebných
v rámci akce Cyklostezka Peklo. Bøemeno bude zøízeno na dobu, po kterou bude

po této komunikaci vedena znaèená turistická cesta pro cyklisty nebo pìí. Mìsto
Náchod uhradí vekeré náklady související s výstavbou cyklostezky, vypracováním
geometrického plánu a zápisem vìcného
bøemene do katastru nemovitostí.
l RM vzala na vìdomí zprávu o stavu
nemovitosti v Náchodì, afránice è. p. 447,
kde jsou zdevastovány a velmi zneèitìny
sklepní a pùdní prostory. Rada mìsta uloila provést kontrolu technického stavu
pùdních prostor pro eventuelní opravy
podkrovních bytù v lokalitách afránice
a ul. Ruská.
Rekonstrukèní práce
ve kolských zaøízeních
l RM souhlasila s uzavøením smluv o dílo
na tyto akce:
 Rekonstrukce elektroinstalace M Vanèurova v Náchodì s Petrem Vrátným, Náchod
 Oprava sociálních zaøízení dívek v Z
Staré Mìsto s firmou STAVOS Náchod, Jiøí
Fabián, s. r. o.
 Stavební úpravy kuchynì v M Bøezinova s Martinem Hájkem, Náchod
 Oprava soc. zaøízení v M Komenského
s firmou KERSON, Dobré u Dobruky
 Zøízení betonové pøedstìny a odvodnìní
v Z Staré Mìsto s firmou ENTAZE,
s. r. o., Náchod
 Zøízení betonové pøedstìny v Z TGM
s firmou ENTAZE, s. r. o., Náchod
Stavební úpravy
víceúèelového høitì Plhov  II. etapa
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
a uzavøením smlouvy o dílo na Stavební
úpravy víceúèelového høitì Plhov v Náchodì, II. etapa s firmou STRABAG,
a. s., Hradec Králové.

Rekonstrukce ulic Kladská, Broumovská
Jak jste jistì zaregistrovali, od 21. 5.
probíhají stavební práce v ulicích Kladské
a Broumovské v Náchodì. Termín jejich
dokonèení je pøedbìnì stanoven na
16. 10. 2005.
Stavba je rozdìlena do dvou úsekù:
Kladská od Itálie po køiovatku kpt.
Jaroe. Tento úsek je uzavøen pro tranzitní dopravu vèetnì linkových autobusù.
Jakmile bude oprava ukonèena, úsek se
otevøe. Autobusová zastávka IDA je pøemístìna na Polskou ulici. Do tohoto úseku je povolen vjezd vozidel na stavenitì
omezenì obyvatelùm nebo podnikatelùm
bydlícím nebo podnikajícím v tomto úseku, a to buï z jedné nebo z druhé strany
 køiovatka ulice Kladská  Borská
a kpt. Jaroe  Kladská po celou dobu.
Ve bude znaèeno a dle potøeb stavby prùbìnì mìnìno.
Køiovatka kpt. Jaroe  Malé Poøíèí,
el. most. Tento úsek je uzavøen pro vekerý provoz. Do 16. 7. 2005 bude umo-

nìn prùjezd autobusù pravidelné linkové
dopravy. Od el. mostu nebo z køiovatky kpt. Jaroe bude povolen omezenì vjezd
na stavenitì obyvatelùm nebo podnikatelùm bydlícím nebo podnikajícím v tomto úseku. Konec stavby je stanoven nejpozdìji 16. 10. 2005.
Pokud bude stavba ukonèena døíve,
dojde ihned k otevøení úsekù. Konkrétní
podmínky uzavírek budou øeeny ve spolupráci s dodavatelem stavby a prùbìnì
upøesòovány.
Objízdná trasa:
Pro nákladní tranzitní dopravu a osobní
automobily:
Náchod  Èervený Kostelec  Horní Kostelec  Zbeèník  Hronov
Pro pravidelnou linkovou autobusovou
dopravu:
Náchod  Babí  Pavliov  Slavíkov
 Hronov

!
Komunikace ul. Za Tratí v Náchodì
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavby Komunikace ulice Za Tratí, Náchod a uzavøení Smlouvy
o dílo s uchazeèem na 1. místì  M-SILNICE, a. s., Pardubice, odtìpný závod Trutnov.
Zmìna stanov spoleènosti
Pivovar Náchod, a. s.
l RM podle §190, odst. 1 obchodního zákoníku jménem mìsta Náchoda jako jediného akcionáøe akciové spoleènosti Pivovar Náchod, a. s., v pùsobnosti valné hromady této spoleènosti schválila rozíøení
pøedmìtu èinnosti a související zmìnu stanov Pivovaru Náchod, a. s. Jedná se o doplnìní nových èinností do pøedmìtu podnikání, které souvisejí s provozem hotelu
U Beránka.
l RM povìøila starostu ing. Oldøicha Ètvrteèku, aby jménem mìsta Náchoda a rady
mìsta vykonal rozhodnutí rady mìsta
o zmìnì stanov spoleènosti Pivovar Náchod, a. s., formou rozhodnutí jediného
akcionáøe spoleènosti Pivovar Náchod,
a. s., o nìm bude sepsán notáøský zápis.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila sloení realizaèního týmu
pro projekty podávané do iniciativy spoleèenství Interreg IIIA (ÈRPolsko). Jedná
se o projekty cyklostezek (okruh T. G.
Masaryka). Tým byl jmenován pro zajitìní hladkého prùbìhu komplexního projektu na základì smlouvy o spolupráci obcí.
l RM vzala na vìdomí zápis z jednání
tìlovýchovné komise ze dne 15. dubna
2005 a zápis z jednání kulturní komise
ze dne 20. dubna 2005.
l RM souhlasila s pøíspìvkem 10 tis. Kè
na charitativní akci Den dobrých skutkù
a Mu roku.
l RM schválila smlouvy o poskytnutí dotací sportovním organizacím z rozpoètu
mìsta Náchoda na rok 2005 do 50 tis. Kè.

Mìsto Náchod prodá:
Jugoslávská 1538  volný byt 0+1,
I. kategorie, è. bytové jednotky
1538/17 v VI. podlaí o výmìøe
29,65 m2 za vyvolávací cenu
300.000 Kè.
Nabídky v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení
 byt 1538/17  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod,
Odbor správy majetku.
Uzávìrka pøihláek
10. 6. 2005 ve 13.00 hodin.
Informace tel. 491 405 233,
491 405 237.
Prohlídka bytu moná
 2. 6. a 9. 6. 2005,
vdy v 10.00 hodin.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.
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Kronika
Narodili se v dubnu 2005
1. 4.
2. 4.
7. 4.
11.4.
13. 4.
15. 4.
22. 4.
26. 4.
27. 4.

Thi Huong Mai Vu
Alena Krausová
Daniel Doleal
Ondøej Holomek
Jakub Svato
Patrik Leheèka
Johana Klimeová
Vojtìch Huek
Tomá Kaválek
Adam Kare

28. 4.
29. 4.
30. 4.

Nela Praáková
Vratislav Klime
Veronika Holomková

Byli oddáni v dubnu 2005
13. 4.
Erik Simon
Kateøina Souèková
29. 4.
Ladislav Bro
Hana Beneová
30. 4.
Oleg Lauda
Pavlína Tláskalová

Náchod
Náchod
Èervený Kostelec
Rtynì v Podkrkon.
Nahoøany
Èernèice

Oblastní nemocnice Náchod
Ortopedické oddìlení informuje
Kdy implantovat totální endoprotézu kloubu?
Kadá operace musí být výsledkem
vzájemné dohody mezi pacientem a lékaøem provádìjícím operaci. Implantace totální endoprotézy kloubu je operace nároèná s pomìrnì velkým poètem moných
komplikací, proto musí být indikace této
operace zodpovìdná a uváená.
Z pohledu pacienta by mìly být obtíe
takové intenzity, e je ochoten podstoupit tuto operaci. Jedná se pøedevím o intenzitu bolesti (zejména klidové a noèní),
omezení pohybu a mobility, zhorení sebeobsluhy, výrazné sníení výkonnosti.

Lékaø provádìjící operaci musí pøihlédnout i k rentgenologickému nálezu (rozklad kloubních povrchù, kontraktury,
osové úchylky) a kontraindikacím (celkový interní stav, akutní infekce, onemocnìní cév, alergie).
Pøi rozhodování lékaøe je vhodné, aby
byla dodrena váhová kritéria pacienta
a musí pøihlédnout i k vìku pacienta.
Pro pacienta je mnohdy nalezení zkueného a dobrého lékaøe  operatéra vìtí
pøínos ne drahá endoprotéza.
MUDr. R. Umlauf, primáø

Interní oddìlení je zapojeno do mezinárodního výzkumu
ON Náchod uzavøela smlouvu, jejím
pøedmìtem je klinické hodnocení humánního léèiva. Jako centrum pro zkouení
nového léku pøed jeho zavedením do klinické praxe bylo vybráno Interní oddìlení ON Náchod pod vedením doc. MUDr.
Josefa Jandíka, CSc.
Kadý novì objevený lék je podroben
sloitému a pøísnì sledovanému procesu
testování døíve, ne se dostává do lékárny. U èlovìka se smí testovat nový lék a
poté, co výrobce léku dlouhodobým zkouením dokáe, e nový lék nemá závané vedlejí neádoucí úèinky, které by
mohly pokodit zdraví nemocného. Povolený lék nejdøíve zaènou uívat dobrovolníci s onemocnìním, pro které je nový
lék urèen.
Léèba novým lékem probíhá ve vybraných nemocnicích po celém svìtì pod dohledem lékaøù pøi pravidelných podrobných kontrolách nemocných v rámci tzv.
lékových studií. Tyto studie mohou probíhat i nìkolik let.
Nad prùbìhem studie dohlíí nezávislé
komise odborníkù v USA a dále lékové
komise v kadé zemi, její nemocnice se
na testování nového léku podílí. V ÈR je
to komise Státního ústavu pro kontrolu

léèiv. Prokáe-li studie, e lék je úèinný
a bezpeèný, získá výrobce povolení k jeho
prodeji do lékáren.
V souèasné dobì na interním oddìlení
Oblastní nemocnice Náchod probíhá mezinárodní studie, ve které je testován novì
objevený lék urèený pro léèbu nemocných
s chronickým srdeèním selháním. Vzhledem k poètu léèených pacientù tímto lékem je náchodské centrum nejvìtí v ÈR.
Jetì v letoním roce se nemocnice
zapojí do dalích studií, ve kterých budou
testovány léky pro léèbu vysokého krevního tlaku a poruchy ledvin u nemocných
s cukrovkou.
Zapojení interního oddìlení Oblastní
nemocnice Náchod do mezinárodních lékových studií je významnou poctou. Farmaceutické firmy toti zadávají velmi drahé testování lékù pouze vybraným nemocnicím ve svìtì, u kterých mají záruku,
e testování nového léku probìhne podle
nejpøísnìjích mezinárodních norem.
Garantem studie je primáø interního
oddìlení Oblastní nemocnice Náchod doc.
MUDr. Josef Jandík, CSc.
Ing. Josef imurda,
øeditel ON Náchod, a. s.

Mìsto Náchod

vyhlauje výbìrové øízení
na obsazení nájemního bytu
I.
Pøedmìt nájmu
Bytová jednotka v domì è. p. 276, ul. Bartoòova  volný byt è. 8, 2+kk, I. kat., ve
2. nadzemním podlaí o výmìøe 42 m2.
II.
Podmínky nájmu
Pøidìlení bytu do nájmu bude uskuteènìno uzavøením smlouvy o nájmu bytu na
dobu 6 mìsícù se závazkem platnost
smlouvy opakovanì prodluovat, jestlie
nájemce bude øádnì plnit své povinnosti
ze smlouvy vyplývající, za následujících
podmínek:
Byt 276/8  min. výe nájemného
50,13 Kè/m2, Smlouva o depozitu na byt
70.000 Kè
Do výbìrového øízení se mùe pøihlásit
zájemce, který splòuje vechny následující podmínky:
1. není vlastníkem èi vìtinovým spoluvlastníkem nemovitosti slouící k trvalému bydlení
2. není èlenem bytového drustva
3. nemá ádné závazky vùèi mìstu Náchod
4. nebyl projednáván v pøestupkovém øízení
5. doloí schopnost platit nájemné
6. uvede jména vech osob, které s ním
budou sdílet spoleènou domácnost
Podmínky è. 1 a 2 musí splòovat také
manelka (manel), podmínky è. 3 a 4
musí splòovat vichni èlenové spoleèné
domácnosti zájemce.
III.
Kritéria výbìrového øízení
a výbìr nabídek
Základním kritériem pro posuzování nabídek je pøedevím výe nájemného a doloení schopnosti nájemné platit.
Výbìrová komise je jmenována radou
mìsta Náchoda.
Vyhlaovatel si vyhrazuje právo odmítnout
vechny nabídky, pøípadnì upøesnit podmínky výbìrového øízení nebo výbìrové
øízení zruit.
IV.
Termíny a lhùty výbìrového øízení
Termín ukonèení pøihláek do výbìrového øízení: 5. 6. 2005.
Oznámení výsledku vybraným zájemcùm:
15. 6. 2005.
V.
Doruèení pøihláek
Pøihláku do výbìrového øízení, obsahující náleitosti dle ust. II., je tøeba doruèit
v uzavøené obálce v urèeném termínu, na
adresu Mìsto Náchod, bytové oddìlení.
Obálku v levé horním rohu oznaèit: Výbìrové øízení  byt 276/8  neotvírat.

Náchodský zpravodaj
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Pozvánka na koncert

áci kol v celé EU jsou stejní

ZU J. Falty v Náchodì a Sdruení rodièù pøi ZU zvou irokou veøejnost na
závìreèný koncert dne 21. 6. 2005 od
17 hod. do divadla Dr. J. Èíka.
Koncert s názvem LETNÍ KARNEVAL
pro Vás pøipravili áci hudebního, taneèního a výtvarného oboru. Koncert je poøádán u pøíleitosti Dne hudby.

Ve dnech 25. a 28. 4. 2005 hostilo
nae mìsto 62 holandských ákù a pìt
uèitelù ze koly v Groningenu. Byli ubytováni v rodinách dìtí Z Plhov a Z
T. G. M., které se spoleènì na této výmìnné akci podílely.
Podìkování za zdaøené setkání patøí
pøedevím rodièùm a ákùm obou kol.
Za nároènou pøípravu a organizaci projektu pak paní uèitelce Mgr. R. Lokven-

Hra na akordeon
Dne 30. 3. 2005 probìhlo v Kostelci
n. Orl. krajské kolo ve høe na akordeon.
Vynikající výkon v tomto kole podal Zdenìk Horák, ák 7. roèníku, který se
umístil na 1. místì s postupem do ústøedního kola. Akordeonový soubor SAKO
získal takté 1. místo. Jan Kapar, ák
4. roèníku, pøidal jetì místo tøetí.
V ústøedním kole, které se konalo ve
dnech 6.7. 5. 2005 v Teplicích, získal
Zdenìk Horák ve velmi silné republikové konkurenci výborné 3. místo. Na tuto
soutì ho pøipravoval pan uèitel Jaroslav
Kubeèek. Dìkujeme obìma za reprezentaci koly a mìsta Náchoda.
Vedení ZU J. Falty

M Vanèurova
Zveme vechny nejen bývalé kolegy
a kolegynì, ale i absolventy na oslavu 65.
výroèí otevøení M ve Vanèurovì ulici
v Náchodì v sobotu 11. 6. 2005 od 9.30
do 14.00 hod. Hned v úvodu nám Mgr.
L. Batecká øekne nìco o historii naí M,
pak zhlédneme novì nastudovaný muzikál Krtek a kalhotky. Dále po obèerstvení si kadý mùe prohlédnout, co se
na naí kolce zmìnilo, a zavzpomínat
na probìhlá léta. Na pøíjemné posezení
vás zve Lenka Jiráková, øeditelka M
a kolektiv M Vanèurova.

Srdeènì Vás zveme

Na Zahradní slavnost
Z Náchod,
Komenského
1. 6. 2005 na kolním pozemku
od 16.00 hod. prohlídka areálu
16.30 hod. vystoupení ákù
obèerstvení, monost opékání
výstava dìtských prací:
,,Moje nejmilejí zvíøátko
Vstupné dobrovolné,
celkový výtìek bude
vìnován na rozíøení
a provoz naí
pøírodovìdné stanice

cové a sleènì uèitelce S. Khomové. Program pobytu byl zamìøen na zprostøedkování atmosféry naich kol a ivot
v èeských rodinách holandským návtìvníkùm. Pøes výrazné a nìkdy pro nás
pøekvapivé rozdíly mezi èeským a holandským kolstvím, mùeme konstatovat, e
áci kol v celé EU jsou stejní jen ty
nae dìti jsou hodnìjí.
Roman Odváøka

Z TGM má tøídu pro jazykovou pøípravu
Krajský úøad Královéhradeckého kraje zøizuje podle kolského zákona tøídy pro jazykovou pøípravu. Ty jsou urèeny pro áky, kteøí jsou dìtmi osob se státní
pøísluností jiného èlenského státu Evropské unie a dlouhodobì zde pobývají. Pokud tyto osoby na území Èeské republiky pracují, podnikají, studují nebo získali
právo k pobytu z jiného dùvodu, plní je-

jich dìti povinnou kolní docházku v naí
zemi.
Celkem je tìchto kol v naem kraji
zøízeno est, v Náchodì mezi nì patøí Z
T. G. Masaryka.
Kontakt: tel. 491 428 609,
e-mail: zstgm_na@iol.cz,
øeditel Mgr. Roman Odváøka

Zasaï si svùj strom!
Ve støedu 11. kvìtna 2005 probìhla
na Z TGM zajímavá akce, která byla
vyvrcholením mnoha hodin pøíprav v pøedchozích týdnech. Po kole se nejprve objevily letáèky s pozvánkou na sázení døevin u budovy koly a pak, v den D, se
nìkolik desítek dìtí a dospìlých pustilo
do práce. Lopat, motyk a rýèù bylo dostatek a na kadou dvojici zbyla alespoò jedna rostlina.
Pøili mezi nás i významní hosté, kteøí
neváhali a také si zasadili svùj strom.
Byli to napø. zástupci mìsta Náchod
 starosta ing. Oldøich Ètvrteèka a místostarostka ing. Pavla Maríková (jimi zasazený pìniník bude urèitì ozdobou naeho parku) a ing. Jiøí Rudolf, øeditel Prádelen a èistíren Náchod, a. s., který se
áky VI. A a paní Penièkovou zasadili
nádherný ácholan. Mezi vysazené rostliny dále patøily zlatice, jasmíny, jalovce,
mochny, skalníky, døín, tisy a líska.
Kadá rostlina bude opatøena informaèní tabulkou se svým èeským a latinským
jménem, pùvodem a také bude opatøena
informací, kdo a kdy ji sázel. Tento den
vlastnì vzniknul první zárodek miniarboreta, které bychom chtìli postupnì
u naí koly vybudovat. Bude pøístupné
iroké veøejnosti a povede jím nauèná stezka, která bude informovat návtìvníky
o stavu ivotního prostøedí v Náchodì
a dalích zajímavostech ze svìta ivoèichù a rostlin. Souèástí miniarboreta by
mìl být i altán vyuívaný jak kolou
k výuce v pøírodì, tak veøejností.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat
mìstu Náchod za dotaci, které poskytlo

na úpravy a nákup rostlin a vem, kteøí
se zúèastnili brigád  tj. ákùm VI. B,
VI. A, ing. J. Rudolfovi a øediteli TS Náchod ing. Maríkovi a panu Michelèíkovi,
který nám pomáhal vybrat ty správné rostliny.
Doufáme, e budeme moci pokraèovat
zase na podzim a e nám v tom pomùete tøeba i Vy! Tìíme se a vechny zájemce, kteøí se nìjakým zpùsobem chtìjí
zúèastnit výstavby miniarboreta u Z TGM
v Náchodì (osobnì nebo finanèním darem)
prosíme, aby se pøihlásili pøímo ve kole.
Dìkujeme.
Ivana árová
a dìti z ekologického krouku:
Jana Gelliová, Tomá Doleal,
Kristýna Mièuková, Kristýna Paulíèková, Káa ibøidová, Hana Zadoyenko,
Kristýna Císaøová, árka Rezková,
Andrea Dolealová, Petra Zítková,
Viktor Zerzán, David tìpán,
Hanka Weissová, Martina Vargová,
Aneta Ravingerová

$

èerven 2005

Konèí 79. koncertní sezóna
Komorní hudby Náchod
Koncertem Komorního orchestru Slávy Vorlové v Mìstském divadle Dr. Josefa Èíka byl 25. kvìtna zahájen 35. roèník festivalu komorních sdruení Camerata nova Náchod. Také závìreèný koncert
festivalu se uskuteèní v Mìstském divadle v Náchodì. Vystoupí na nìm pìvecký
sbor vysokokolských studentù z USA
Citrus College.
Koncertu tohoto pìveckého tìlesa pøedchází vynikající povìst. Bìhem témìø ètyøicetiletého trvání pod vedením Ben
D. Bollingera dosáhl sbor øady umìleckých úspìchù na americkém kontinentì,
ale i v Japonsku, Dánsku, Norsku, Petrohradì. Bylo by proto koda, aby si náchodské publikum nechalo tak vynikající koncert mladých pìvcù ujít.
Závìreèný koncert festivalu je i posledním koncertem 79. koncertní sezony
Komorní hudby Náchod. Vìøíme, e i pøítí
sezóna upoutá pozornost milovníkù váné hudby, a e ji v záøí se opìt sejdeme
na zahajovacím koncertì, na kterém vystoupí polský komorní soubor z Wroclawi
Cantores. Následovat bude varhanní koncert známého varhaníka Václava Uhlíøe
se sólovou trubkou, po letech opìt dìtský pìvecký sbor Severáèek z Liberce,
koncert Filharmonie Hradec Králové se
sólistou Janem Páleníèkem, recitál vyni-

kající pìvkynì Gabriely Pechmannové,
svìtovì uznávaného houslisty Frantika
Novotného, profesora JAMU, kvarteta
Tnuti ensemble, v nìm houslový part
pøebírá hoboj, koncert brnìnského Tria
Bel Canto a pochopitelnì v abonentním
cyklu se s novým programem v dobì adventní a v závìru sezony pøedstaví Komorní orchestr Slávy Vorlové s dirigentem
Jindøichem Roubíèkem, který si ke spolupráci zve vdy nìkterého profesionálního umìlce.
Náchod stále patøí mezi nìkolik málo
venkovských mìst, která navazujíce na
dlouholetou tradici si stále udrují povìst
Mekky umìlcù klasické hudby, ve které
se vedle krásného prostøedí nachází pozorné hudbymilovné obecenstvo.
Rád vyuívám pøíleitosti a dìkuji vem
abonentùm a návtìvníkùm koncertù za
jejich zájem a pøízeò, mìstskému úøadu
za pochopení a hmotnou podporu, kterou
po øadu let nacházíme i u Atelieru Tsunami
a Nadace Èeský hudební fond a za kvìtiny pro umìlce z kvìtináøství paní Ivy
Cvetanové, její dìdeèek MUDr. Josef Heiser stál spolu s profesorem Jahnem
u zrodu Komorní hudby Náchod.
Ing. Josef Bradna,
pøedseda výboru Komorní hudby

Muzeum KAHAN III zahajuje sezonu 2005
Muzeum KAHAN III vzniklo ji v loòském roce, kdy bylo poprvé otevøeno pro
veøejnost. Jedná se o objekt z linie tìkého opevnìní z let 19351938, který byl
v sedmdesátých letech minulého století
vybrán na dalí pouití. Objekt si vybrala
tehdejí Státní Tajná Bezpeènost pro vytvoøení utajovaného pracovitì ukrytého
v lesích mezi obcemi Dobroov  Èeská
Èermná, na trase Náchod  Nový Hrádek.
Objekt proel mnoha úpravami, pøedevím
stavebními. K pùvodnímu objektu byla pøistavena jetì dalí èást urèená pro strojovnu dieselagregátù o výkonu 3x 140 kW
a také obrovské nádre na palivo. Pøestavba probíhala nìkolik let, byla nainstalována i nìkterá zaøízení, ale bohuel ne vechna  vzhledem k politické situaci
Po roce 1990 byl objekt oputìn, nìkterá zaøízení odvezena, jiná zùstala, objekt byl uzavøen a peèlivì hlídán. A v roce
2003 poádali èlenové Klubu èeskoslovenského opevnìní z let 193538 Montace
Ministerstvo vnitra ÈR a Policii ÈR o pronájem a monost vybudovat muzeum, kde
by bylo moné zhlédnout dílo monumentální velikosti. To se podaøilo, a proto

v loòském roce mohla veøejnost poprvé
navtívit muzeum KAHAN III. Pro letoní
návtìvníky jsou pøipraveny zdokonalené
expozice k tématùm výstavby opevnìní,
trojrozmìrné exponáty, výstavy uniforem
od roku 1935 a do osmdesátých let 20.
století a stávající zaøízení  vìtiny provozuschopných.
Otevøeno je od zaèátku kvìtna do konce záøí a to o sobotách a nedìlích od 10 do
16 hodin. Aktuální informace je moné
získat na tel.:
+420 605 571 575, +420 776 211 991,
+420 736 712 243 a také na internetové stránce: www.kahan3.wz.cz
Srdeènì zveme a tìíme se na Vai návtìvu.
Kateøina Drková

Èervnová výroèí
Na 12. 6. pøipadají 65. narozeniny
rodáka, výtvarníka Josefa Hermocha,
s jeho pracemi se mùeme seznámit
v galerii. Sedmdesáti let se 3. 6. doívá skladatel a dirigent Václav Hyb
z polické muzikantské rodiny. Pravidelnì u nás se svým orchestrem hostuje pøi vánoèních koncertech. Stejnì
starý by byl dalí hudebník a výborný
zpìvák, uèitel Milan Fröhlich. Narodil se 12. 6. 1935. Nedoité 75. narozeniny spisovatele Pavla Gryma pøipadají na 9. 6. Dne 7. 6. se doívá 55 let
vydavatel spisù Josefa kvoreckého, nakladatel Ivo elezný. Vydal i náchodskou kníku Swing na malém mìstì.
Pøed 150 lety (5. 6. 1855) se
v Polici narodil významný violoncellista Hanu Wihan. Hrál u nás napø.
v roce 1892 spolu s Antonínem Dvoøákem a Ferdinandem Lachnerem. Dne
17. 6. 1880 se narodil Antonín Krtièka  Polický, knihkupec, vypravìè
a vydavatel povìstí z naeho kraje.
Pøed sto lety, 12. 6. 1905 zemøel historik Wácslaw Wladiwoj Tomek, autor èetných historických prací. Neuznal
pravopisnou úpravu, která zavedla psaní v místo w, vyslovovaného ou místo
dotud psaného au a a do své smrti
psal postaru.
Pøed 700 lety, 21. 6. 1305, zemøel
pøedposlední pøemyslovský panovník,
král Václav II., který se dostal mezi
stovku nejvìtích Èechù. Doil se pouhých 34 let, ale podle Palackého mnozí povaovali ho ji za starce. Dne
18. 6. 1815 byla poraena v bitvì
u Waterloo Napoleonova armáda a tím
definitivnì skonèily napoleonské války.
Pøed 110 lety se konala v Praze slavná Národopisná výstava, na ní byly
vystaveny i památky lidové kultury
z naeho kraje. Zaèátkem èervna tam
byl spoleèný koncert èeského pìvectva,
jeho se patrnì zúèastnili i nìkteøí zpìváci z naeho regionu. Necelý mìsíc po
smrti hudebního skladatele Josefa Suka
uskuteènila 25. 6. 1935 Náchodská filharmonie, pìvecký sbor Hron a Komorní hudba Sukùv veèer, koncert z jeho
skladeb. Dne 23. 6. 1965 provedli náchodtí hudebníci a zpìváci v koncertu
ze soudobé èeské hudby mj. Otvírání
studánek Bohuslava Martinù.
Nakonec pøipomeòme jetì dvì výroèí. Dne 27. 6. 1950 byli po vykonstruovaném procesu popraveni dr. Milada Horáková a Závi Kalandra, významné osobnosti naich dìjin. Ve
dnech 8. a 9. 6. 1990 jsme se doèkali
po dlouhých desetiletích opìt svobodných parlamentních voleb.
(AF)

Náchodský zpravodaj
Náchodský
ulièník

Èást 6  Ulice jako ukazatel smìru
Pojmenování ulic mìsta podle jiných sídli a lokalit,
do nich ta která ulice vede a k nim smìøuje, je zcela
pøirozené, bìné a jedno z nejstarích. Najdeme je ve
vech mìstech a nejinak tomu je i v Náchodì. Ostatnì
dokladem tohoto pøirozeného trendu jsou i názvy bývalých mìstských pøedmìstí nebo mìstských bran  Krajská neboli Hradecká brána na jihozápadní stranì mìsta
a protilehlá Horská nebo také Polická brána na severovýchodní stranì.
Usnesením obecního zastupitelstva z 12. 7. 1881 bylo
rozhodnuto vytyèit od rohu domu èp. 18 a k èp. 30
a od èp. 36 nazpìt a k èp. 53 Horského pøedmìstí
novou ulici a pojmenovat ji podle smìru, kterým vede,
Slezská. Dnes ulice tohoto jména v Náchodì není, stala
se ulicí Palackého. Mnohem sloitìjí je to vak s ulicí
Praskou. Pùvodní Praská ulice vznikla rovnì v roce
1881 a byla vytyèena takto: Od èp. 48 k èp. 53 a od èp.
56 k èp. 85 Krajského pøedmìstí, v ní také èísla katastru Náchodského pøi obci Starém Mìstì a samota Rozko zahrnuty jsou. V ulici stávala zemìdìlská usedlost
a vedle ní hostinec U marála Radeckého, který pozdìji zmìnil jméno na Sokolovna. Dùm toti v roce 1895
koupili náchodtí Sokolové a na pøilehlé velké zahradì
konávali svá letní cvièení. V nároí do dnení Podìbradovy ulice stály tøi døevìné chalupy a protìjí stranu
ulice uzavíral mìstský chudobinec. S tìlocviènou jednotou Sokol souvisí i dalí osud ulice. Hostinec Sokolovna a vedlejí øadový dùm ustoupily v letech 19281930
výstavbì nové moderní sokolovny podle návrhu Ladislava Machonì a architekta Milana Babuky. Ulice pak byla
pøejmenována podle Miroslava Tyre, zakladatele Sokola. Je dnes hlavní výpadovou ulicí z námìstí smìrem
k západu a konèí pøed eleznièním mostem u ulice Vinohrady. Dnení Praská ulice, lidovì nazývaná dálnicí,
zaèíná u Bartoòovy pøádelny ve Starém Mìstì a je vlastnì trasou silnice E 67. Hlavní silnice è. 33 jetì po roce
1945 stále procházela historickým centrem mìsta ulicí
Tyrovou pøes námìstí a dále ulicí Kamenice. Aèkoli byla
upravována, zdaleka nepostaèovala narùstající automobilové a zejména nákladní dopravì a rovnì støed mìsta
trpìl. Náchodský MNV se rozhodl situaci radikálnì vyøeit pøelokou, která byla budována v letech 19471950

Praská, dnes Tyrova ulice na poèátku 20. století.

na úseku od staromìstské pøádelny a k elezniènímu
nádraí. Uvaovalo se také o vhodnìjím pøeloení eleznice, která mìsto rozdìlovala, pro nadmìrnou nároènost
projektu vak k realizaci nedolo. V 60. letech po celé
délce místní dálnice postupnì vyrùstalo první náchodské sídlitì. Jako první byly roku 1961 dokonèeny domy,
do nich se stìhovali obyvatelé demolované Pøádnické
ulice a vagonové kolonie na Plhovì. Název této nové ulice má také svoji historii. Po pùvodním pojmenování Praská, pøijala jméno generála Svobody, pak Leningradská,
nyní je od roku 1990 znovu Praská.
Kladská ulice je velmi dlouhá a je výpadovkou do bývalého Kladska. Prochází pod Kaparákem, protíná Bìloves
a za eleznièním pøejezdem nedaleko státní hranice se
napojuje na ulici Polskou, která smìøuje k hraniènímu
pøechodu. Na rozcestí k Hronovu pøejímá Kladská ulice
ve smìru na Hronov název Broumovská, tedy jméno ulice, která sem pøichází z Babí. Po druhé svìtové válce
byla èást Kladské ulice od køiovatky u Itálie po Kaparák pøejmenována na ulici Zajonèkovského, v roce 1990
jí byl vrácen pùvodní název. Krkonoská ulice je název
pro náchodskou èást silnice na Kramolnu, která byla vybudována na rozmezí 20. a 30. let 20. století v rámci
nouzových prací v dobì hospodáøské krize a nezamìstnanosti. Pro èetné zatáèky, jimi pøekonávala svaitý terén, mìla v Náchodì pøezdívku Vrtákov. Èeskoskalická ulice, navazující na tøídu Komenského, sledovala trasu staré silnice do Èeské Skalice. Odklonìním nové trasy
vak dolo ke zmìnì a èást ulice od Rybárny po rozcestí
k Novému Mìstu ji názvu nevyhovovala. Na návrh obyvatel byla v roce 1991 tato èást ulice pøejmenována na
Dobenínskou, protoe skuteènì smìøuje k dobenínskému
bojiti z roku 1866 a ke známému kostelu sv. Václava.
Jak ukazuje jméno Kostelecké ulice, jedná se o komunikaci vedoucí do Èerveného Kostelce. Je hlavní komunikaèní osou nové zástavby na Plhovì a katastr obce Náchod opoutí u Podborního rybníka. Dalo by se mluvit
jetì o ulicích Dobroovská (z r. 1915), Bìloveská
(z r. 1927), Pavliovská, Václavická nebo i o ulicích Pekelská nebo Pod Lipím. Zde vak ji nemám místo, take
je, nebo i nìkteré dalí, objevujte sami.
Mgr. Lydia Batecká

Dnení pohled do Tyrovy ulice.
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Ohòostroj trochu jinak
Obyvatelé Náchoda si zvykli, e tradièním vyvrcholením májových oslav je kadoroènì 7. kvìtna velkolepý ohòostroj odpalovaný z hradeb místního zámku. Ohòostroj je oslavou ukonèení II. svìtové války a ji po osmé také závìreènou akcí festivalu studentské tvoøivosti Náchodská prima
sezóna. Málokdo z pøihlíejících divákù
zaplòujících Masarykovo námìstí vak
tuí, co obnáí zajitìní klidného prùbìhu celé akce. Kadý jistì pøedpokládá,
e v areálu náchodského zámku jsou
hasièi, na námìstí záchranka a poøadatelé. Ale vìdìli jste, e k zásahu jsou
pøipraveni dobrovolní hasièi z celého
okolí?
V letoním roce se akce na zámku zúèastnilo celkem 11 hasièských drustev
o celkovém poètu 62 hasièù. Koordinaci
vech drustev mìl na starosti velitel dobrovolných hasièù mìsta Náchoda Frantiek imek. Ten také se svými kolegy zajiuje bezpeènost zámku ji od rána, kdy
firma, která realizuje ohòostroj, naváí
a umisuje materiál v areálu zámku, který je zabezpeèen a uzavøen návtìvníkùm. Letoní zajímavé efekty byly instalovány a vystøelovány i ze zámeckého
kopce. Mezi 20. a 21. hodinou najídìjí
i ostatní sbory, které zaujímají pøedem
urèené pozice. Pak u mùe zaèít samotná akce. Staèí jen dobøe zkoordinovat

zhasnutí námìstí, sputìní doprovodné hudby s naprogramováním poèítaèe a zahájit odpalování, které je dopodrobna zajitìno smlouvou o provedení ohòostroje mezi mìstem a náchodskou firmou, která ohòostroj pravidelnì zajiuje.
Letoní chladné a vlhké poèasí divákùm moc nepøálo, ale ve
vztahu k poárùm se letoní poèasí jevilo jako výhoda pro hasièe. Nic nemùe být podcenìno, ani ponecháno náhodì, proto
jsou vude rozmístìni dobrovolní hasièi.
Na pùdì dokonce v ochranných oblecích
a dýchacích pøístrojích, aby byli co nejblíe jakémukoliv náznaku nebezpeèí
a mohli pøedcházet vzniku poáru.
Ve je peèlivì sledováno, nìkolikrát
provedena kontrola tak, aby mohl být
objekt pøedán. Jsou sbaleny hadice, vekerý hasièský i pyrotechnický materiál
a vydán rozkaz k odjezdu. Sbory se zaèínají rozjídìt domù po 23. hodinì. Pak
u si mohou vichni koneènì oddychnout,
e se nic nestalo. Jenom jetì musí rozvìsit na suák mokré hadice, doplnit vozidla potøebným materiálem, zkontrolovat,
zda je ve na svém místì a pøipraveno
k pøípadnému výjezdu.
A se pøítì zase budete dívat na tu
velkolepou podívanou, vzpomeòte si i na
partu dobrovolných hasièù, kteøí ohòostroj nikdy neuvidí v celé kráse, ale kteøí se bez nároku na odmìnu zaslouili
o to, abyste ho kadoroènì mohli neruenì sledovat.
Odbor kolství, kultury a sportu
MìÚ Náchod

Výmìna obèanských prùkazù

Strategický plán

Váení obèané, dovolujeme si Vás upozornit, e dne 31. prosince 2005 konèí
platnost obèanských prùkazù vydaných do
31. prosince 1994 (jedná se o obèanské
prùkazy typu kníka a vyznaèenou platností bez omezení nebo platnost prodlouena bez omezení, dále obèanské
prùkazy typu karta vydané od 1. kvìtna
1993 do 31. prosince 1994, ve kterých
je rovnì vyznaèena doba platnosti bez
omezení).
ádost o vydání obèanského prùkazu
je tøeba vzhledem k výrobním lhùtám
podat nejpozdìji do 30. listopadu 2005.
Doporuèujeme zaádat co nejdøíve.
Podat øádnì vyplnìnou ádost o vydání nového obèanského prùkazu mùete
na kterémkoliv matrièním úøadì nebo
pøímo na pracoviti Mìstského úøadu
v Náchodì, ulice Nìmcové 2020 (vedle
polikliniky). Úøední hodiny pondìlí a støeda
od 8.0017.00 hodin.
K ádosti musíte doloit starý obèanský prùkaz, jednu fotografii ze souèasné
doby, a v pøípadì jakékoliv zmìny oproti
stávajícímu obèanskému prùkazu jste
povinen doloit originál dokladu týkající
se této zmìny (napø. zmìna stavu  oddací list, úmrtní list, zmìna jména nebo

Strategický plán rozvoje Náchodska je
spoleèný rozvojový dokument mìsta Náchoda a obcí Borová, Èeská Èermná, Dolní Radechová, Kramolna a Vysokov.
Analytická èást, zpracovaná Centrem
evropského projektování, pøíspìvkovou
organizací Královéhradeckého kraje, je
pøístupná na webových stránkách mìsta
www.mestonachod.cz/plan/.
Na základì analytických podkladù byly
v této etapì definovány následující ètyøi
prioritní oblasti: doprava a infrastruktura, ekonomika a prùmysl, cestovní ruch
a èesko-polská spolupráce a obèanská vybavenost a sluby.
Na pøelomu dubna a kvìtna probìhla
jednání odborných pracovních skupin,
navrených radou mìsta s konzultanty
Centra evropského projektování. U jednotlivých priorit byly øeeny konkrétní
SWOT analýzy (silné a slabé stránky regionu, pøíleitosti a hrozby pro dané území) a navrhovány specifické cíle rozvoje.
Výsledný materiál bude po odsouhlasení zastupitelstvy zúèastnìných obcí zpøístupnìn veøejnosti na webových stránkách
mìsta.
Odbor územního plánování
a regionálního rozvoje MìÚ Náchod

pøíjmení  rodný list). ádost nesmí být
pøeloena a musí být podepsána adatelem (nejlépe èerným popisovaèem). Doporuèujeme podepsat a pøed pracovnicí
obèanských prùkazù pøi podání ádosti.
Podpis vyjadøuje jméno a pøíjmení nebo
pouze pøíjmení. Nepøípustné jsou zkratky jmen a titulu.
VZOR: Josef Novák, nebo Novák, nebo
Novák Josef
V pøípadì, e jste imobilní nebo s omezenou pohyblivostí, mùe øádnì vyplnìnou ádost o vydání nového obèanského
prùkazu za Vás podat povìøená osoba,
na kterémkoliv matrièním úøadì nebo
pøímo na Mìstském úøadì Náchod, pracovitì Nìmcové 2020. Co se týká pøedání
nového obèanského prùkazu, kde je obèan povinen pøevzít tento osobnì, je moné se domluvit na zpùsobu pøevzetí pøímo s pracovnicemi Mìstského úøadu
v Náchodì.
V pøípadì jakýchkoli nejasností se
mùete dotázat pøímo na telefonních
èíslech Mìstského úøadu v Náchodì,
oddìlení obèanských prùkazù 491 405
159 nebo 491 405 160.
Hana Rothová,
vedoucí odboru správního
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Ohlédnutí za Náchodskou prima sezónou
8. roèník je za námi a my jsme se zeptali prezidenta festivalu
pana Miloslava Èermáka, co pøinesl letoní roèník nového, v èem
ho pøekvapil, jaké jsou jeho dojmy ?
Nejprve se musím zmínit o neustále stoupající úrovni vech
disciplín soutìních oborù festivalu, èím tlumoèím názor lektorù a porotcù. Pro poøadatele je dùleitý velký zájem ze strany
studentù. Stále narùstá poèet tìch, kteøí v Náchodì zùstávají
na celý týden a snaí se zhlédnout maximum divadel, navtívit
vechny koncerty a pouèit se díky iroké nabídce odborných
semináøù. Dostali jsme velmi oceòující ohlasy na takto koncipovaný program, jak od studentù, tak od pedagogù, kteøí je sem
do Náchoda provázeli
A co jazzová èást? Je veobecnì známo, e k jazzu máte velmi
blízko
Mì osobnì velmi potìil zájem veøejnosti o jazzové koncerty
 byl obrovský! Letos se zmìnila dramaturgie této èásti. Jazzfunky koncert se odehrával k velké potìe mladého publika
èásteènì v sále restaurace U Jiøího z Podìbrad (Vatikán), zatímco klasický jazz zùstal ozdobou Beránku  znìl ve velkém
i v pøednákovém sále divadla a také v kavárnì.
Jsem moc rád, e se na Prima sezónì opìt objevil mladý
náchodský jazz. Podaøilo se doslova vyhecovat áky a uèitele
ZU J. Falty v Náchodì, take vznikl velký orchestr FA band.
Pilnì cvièili a jejich vystoupení na festivalu bylo vydaøené
a mìlo velký úspìch u posluchaèù.
Co byste mohl øíci ve zkratce k organizaci, Vae dojmy
Potvrzuje se nám ná zámìr nechávat co nejvìtí prostor
mladým umìlcùm, jejich snahu a výkony pøípadnì pouze koøenit, ale to podstatné nechat na nich. V pøípadì divadelní pøehlídky jsou studenti také motivováni, na konci jejich snaení je
neèeká pouze diplom, ale ti nejlepí se mohou se svým divadelním vystoupením zúèastnit Jiráskova Hronova. V letoním roce
se to podaøilo divadelnímu souboru z dalekého Dìèína.
Velice pøíjemným záitkem se stává vernisá výtvarných prací
Náchodské prima sezóny. Ostatnì popis kvalitních záitkù
z bohatého programu by se ani do Zpravodaje neveel.

A na závìr?
Musím øíci, e se povedlo slavnostní vyhláení výsledkù festivalu, bylo krátké, mìlo to spád a vtip k tomu ji není tøeba
cokoliv dodávat.
Veliké podìkování patøí sponzorùm, kterých stále pøibývá.
Dokonce se sami pøihlásí a chtìjí festival sponzorovat, ani by
byli osloveni, to je prostì úasné!
Bohuel není místo je zde vechny vyjmenovat, urèitì jste se
mohli s jejich názvy a logy setkat na plakátech, které ji tradiènì v prvním májovém týdnu doslova zaplavují Náchod.
Festival by se zcela urèitì neobeel ani bez stálé podpory
náchodského zastupitelstva.
Mylenka festivalu, se kterou pøiel pan doktor Suchý (co by
se nestalo nebýt pana Josefa kvoreckého a jeho díla), se ukazuje jako vynikající nápad, protoe festival se neustále rozvíjí, je
o nìj zájem a má dokonce své dìti (republiková pøedkola).
Realizace tohoto nápadu vyaduje neskuteènì rozsáhlou èinnost organizaèního tábu a dobrovolníkù v èele s øeditelkou festivalu ing. Ludmilou Pohankovou a jejích kolegù z Déèka. Rovnì se neobejde bez obìtavé práce technikù a pracovníkù pøiblinì 15 spolupracujících organizací. Tìm vem patøí veliký dík

Z dopisu pana kvoreckého
Milí pøátelé Lído Pohanková, Petro Nìmcová a Mílo Èermáku,
ze srdce dìkuju za potìující zprávu o Náchodské prima sezónì. Udìlala mi opravdu velikou radost. Mìl jsem strach, e po
smrti Jarky Suchého zájem o NPS rychle ochabne, ale díky
vám a vaim spolupracovníkùm se tak nestalo. Zejména mì
potìilo, e jazz na Náchodsku poøád ije a e na mì ani ti
nejmladí úèastníci jetì zcela nezapomnìli. Pøeju vám do
dalích let stejný, ne-li vìtí úspìch s tímhle krásným náchodským festivalem.
Pozdrav vám vem,
vá Josef kvorecký!
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Dovolená s Primátorem
S pøíchodem letní sezóny a nutností
dodrovat pitný reim i bìhem dovolených,
si nae pøíznivce dovolujeme upozornit na
monost nákupu plného sortimentu naich výrobkù a to jak
limonád, které v souèasnosti pod znaèkou PRIMÁTOR® Limo
produkujeme v esti pøíchutích (pùvodní nabídka: citron, cola,
malina, oran a tonic byla nedávno rozíøena o limonádu
s pøíchutí hroznového vína s názvem Primátor Hrozno), tak
i piva (øada 9 druhù, kterou nedisponuje ádný jiný èeský pivovar, si opravdu troufá oslovit kadého zákazníka a porazit kadou ízeò  tato mylenka se mimochodem stala i neoficiálním
mottem letoní letní reklamní kampanì pivovaru).
Pro svoji skladnost a nízkou hmotnost Svìtlého leáku Premium v 0,5 l plechovkách (bez nutnosti vracet obal) se tøeba
tento obal pøímo nabízí k vyuití napøíklad na cestì na letní
dovolenou (samotné plechovkové pivo slaví právì letos 70. narozeniny  poprvé bylo uvedeno v roce 1935 do prodeje v USA).
Pokud ji jsme u dovolených  k úèelnému transportu naeho
moku je moné plnì vyuít i nai loòskou novinku  multipack
na 10 lahví Primátoru Premium. Kompletní sortiment pivovaru vèetnì iroké palety dárkových balení lze pak zakoupit
i v naí pivovarské prodejnì (Dobroovská 130), kde mùete
poøídit i rùzné reklamní pøedmìty a sklenice (provozní doba

Jan Tome

Jan Tome alias Tommy. To je dalí mladý náchodský kouzelník. Jako dítì rád sledoval v televizi nejrùznìjí vystoupení svìtoznámých kouzelníkù. V deseti letech se
pøihlásil do kouzelnického krouku k panu
Holeèkovi, kde se také nauèil svá první
kouzla. Postupem èasu mu kouzlení zaplòovalo víc a víc èasu, a se z nìj stal koníèek, kterému obìtuje prakticky vechno.
V roce 1999 se zúèastnil své první soutìní pøehlídky kouzelníkù v Jaromìøi. Na této
soutìi zjistil, jaká je úroveò dalích èeských kouzelníkù a zaèal na sobì pracovat
jetì více. Na dalích soutìích si ho viml
pardubický kouzelník Julius Neme. Zaèal
s ním spolupracovat na tvorbì vystoupení. (Námaha stála za to.) Výsledky této práce
se brzy projevily a v soutìích se zaèal umisovat na pøedních místech. Honza se úèastní nejrùznìjích soutìí u nás i v zahranièí.
Pøesto, podle svých slov, kouzlí hlavnì
pro diváky a ne pro porotu. Velkou zkueností, kterou mu pøineslo vítìzství na soutìi v Berlínì, bylo angamá v tamním varieté.
Honza navtìvoval evangelickou akademii, kde minulý rok úspìnì odmaturoval a nyní zakonèuje
jednoletý kurz na jazykové kole v Náchodì. Pøestoe by se

Fotbal si vede dobøe

Tøetí místo v tabulce Èeské fotbalové ligy a nejvìtí poèet
vstøelených gólù, taková byla bilance FK Náchod-Detné pøed
uzávìrkou vydání èasopisu. Náchodský fotbal patøí ke sportovním klubùm, podporovaným jednou z nejrychleji rostoucích firem v regionu, spoleèností Saar Gummi Czech, s. r. o., z Èerveného Kostelce. Pøíspìvky, adresované klubu prostøednictvím

prodejny: pracovní den 917 hod., sobota 812 hod). Je zde
i monost si po pøedchozí dohodì zajistit i pivo sudové (15, 30
a 50 lt KEG sudy) a ruèní pípu pro zpestøení Vai dovolené,
oslavy èi zahradní party.
Ji zmínìných 70 let uplyne letos také od doby, kdy se zaèala
v tehdejím Obecním pivovaru Náchod pouívat chránìná znaèka Náchodský Primátor (v souvislosti s výrobou tmavého piva)
 pøedchùdce souèasné známky PRIMÁTOR. U pøíleitosti tohoto výroèí pøichází pivovar s letoní novou moností seznámení se s naím pivem a vlastním pivovarem. Pivovar, jak vìtina
z Vás ví, nabízí organizovaným skupinám návtìvníkù monost
exkurzí do moderních výrobních prostor, kde se dozví ve podstatné o historii a produkci piva. Prohlídka s podrobným výkladem mùe být zakonèena oblíbenou ochutnávkou piva a posezením v originální atmosféøe stylového vagónu z první republiky. Èerstvou novinkou je vak skuteènost, e pøímo v areálu
pivovaru je nyní pro tyto speciální úèely v provozu i moderní
návtìvnické centrum (restaurace) s kapacitou 120 míst. Centrum je moné vyuívat i pro firemní akce èi posezení
s obchodními partnery a stává se i souèástí bìné nabídky Hotelu U Beránka, kterého je pivovar v souèasnosti provozovatelem.
(FM)
kouzlením chtìl ivit a mít vlastní show, ví e tato brane je
velmi vrtkavá, a tak se chystá na dalí studia. Hlásí se na speciální pedagogiku a na kolu se zdravotním zamìøením. Zbytek
volného èasu vìnuje své pøítelkyni a autu. Kdy ale vezmeme
v potaz, e autem se dopravuje na svá vystoupení a s jeho sleènou coby asistentkou
u urèitì nacvièuje nìjakou iluzi, tak jsme
zpátky u kouzel.
Vdy, kdy nacvièí nový trik, prvním publikem jsou jeho rodièe, kteøí mu pomáhají svou kritikou. Spolu s ji zmiòovaným
panem Nemeem vlastnì tvoøí realizaèní
tým. V souèasné dobì tvoøí zcela nové èíslo, se kterým se Tommy bude pokouet získat vítìzství na Mistrovství ÈR v moderní
magii, které probìhne na podzim v Brnì.
Nìkterá kouzla si sám vymýlí a vyrábí.
Jedním z jeho patentù je vytahování átku skrze nafouknutý balonek. Jeho nejoblíbenìjím kouzlem je vak objevování hrdlièek. K jeho nejvìtím kouzelnickým vzorùm nepochybnì patøí David Copperfield.
Proto si nenechal ujít ani jeho nedávnou
návtìvu naí republiky. Po jeho praském
vystoupení mìl Honza dokonce to tìstí
se s ním v zákulisí setkat. Bylo to setkání,
na které se nezapomíná a které mu na
dlouhou dobu dodá jetì více energie pro jeho kouzla.
Martin Langr, Miroslav Cvrèek
mìsta Náchod, smìøují zejména do podpory mládenického fotbalu. Klub má 11 mládenických drustev, starí dorost letos
postupuje z krajského pøeboru do divize a starí áci A mají
anci postoupit do ákovské ligy.
Sponzorování fotbalu podobnì jako házené nebo hokeje, a
ji v Náchodì, Èerveném Kostelci nebo Hronovì, je výrazem
vìdomí irí odpovìdnosti firmy za ivot v regionu, uvedl finanèní øeditel Saar Gummi Czech Jiøí Fier.
Petr Lika

Náchodský zpravodaj

EKOutek

Vzhledem k tomu,
e èas od èasu zavítáme do lesù a e neznalost zákona neomlouvá,
mìli bychom vìdìt, jak se v lesích smíme
chovat a jaká práva a povinnosti vyplývají z lesního zákona. Tedy: Kadý máme
právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpeèí, sbírat tam pro vlastní potøebu
lesní plody a suchou na zemi leící klest.
Pøitom jsme povinni les nepokozovat,
nenaruovat lesní prostøedí a dbát pokynù vlastníka, popøípadì nájemce lesa
a jeho zamìstnancù.
Z dùvodu ochrany lesa nebo v zájmu
zdraví a bezpeènosti obèanù mùe být
rozhodnuto také o doèasném omezení
nebo vylouèení vstupu do lesa a to a na
3 mìsíce, po prodlouení a na 6 mìsícù.
A co je v lesích zakázáno?
1. zakázáno i vlastníkùm lesa:
 odhazovat hoøící nebo doutnající pøedmìty
 naruovat vodní reim a hrabat stelivo
 pást dobytek, umoòovat výbìh hospodáøským zvíøatùm a prùhon dobytka lesními porosty
 zneèiovat les odpady a odpadky.
2. zakázáno bez povolení vlastníka lesa,
èi bez rozhodnutí orgánu státní správy
lesù (nevztahuje se na èinnosti pøi hospodaøení v lese):
 ruit klid a ticho
 provádìt terénní úpravy, naruovat pùdní kryt, budovat chodníky, stavìt oplocení a jiné objekty
 vyzvedávat semenáèky lesních døevin
a sazenice stromù a keøù lesních døevin
 tìit stromy a keøe nebo je pokozovat
 sbírat semena lesních døevin, jmelí
a ochmet
 sbírat lesní plody zpùsobem, který pokozuje les
 jezdit a stát s motorovými vozidly
 vstupovat do míst oplocených nebo oznaèených zákazem vstupu
 vstupovat do porostù, kde se provádí
tìba, manipulace nebo doprava døíví
 mimo lesní cesty a vyznaèené trasy jezdit
na kole, na koni, na lyích nebo na saních
 kouøit, rozdìlávat nebo udrovat otevøené ohnì (a do 50 m od okraje lesa)
a táboøit mimo vyhrazená místa.
V lesním zákonì jsou také uvedeny
èinnosti, na které se nìkteré z tìchto
uvedených zákazù nevztahují (napø. pøi
výkonu èinnosti orgánù státní správy lesù,
na výkon práva myslivosti, na oznámené
organizované sportovní akce).
Ing. Kateøina Cejnarová
Odbor ivotního prostøedí
(Zdroj: zákon è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì nìkterých zákonù (lesní zákon), ve znìní pozdìjích pøedpisù)



Nová autobusová linka
Náchod  Kudowa Zdrój
Od soboty 14. 5. 2005 jezdí mezi Náchodem a Kudowou Zdrój nová mezinárodní autobusová linka. Kadý den v týdnu propojují tato dvì mìsta ètyøi páry
spojù. Autobusy jedou z Náchoda, Brace pøes Náchod, Staré Mìsto, autobusové
stanovitì, obchodní dùm Kaufland do Kudowy Zdrój.
V Náchodì autobusy odjídìjí ze stanovitì èíslo 10 v 8.15, 10.15, 12.15
a 15.15, zpìt z Kudowy Zdrój po stejné
trase v 9.20, 11.20, 12.45, 16.20. V Kudowì Zdrój jsou dvì zastávky, ulice 1. máje
a ulice Zdrojowa. Cestujícím je umonìno platit jízdné jak v korunách, tak i ve
zlotých. Cena jízdenky z Náchoda do Kudowy Zdrój je stanovena na 12 Kè, nebo
2 PLN.

Kudowa Zdrój je zaøazena do Integrovaného dopravního systému IREDO, to
znamená, e cestující mají monost kupovat pøestupní jízdenky ze/do vech zón
vyznaèených na mapce, které jsou vyvìeny na vech zastávkách. Jízdní doklady
IREDO platí ve vech autobusech spoleèností CDS Náchod, ÈSAD Ústí nad Orlicí,
P-Transport Broumov a ve vlacích Èeských drah v úseku Náchod  Teplice nad
Metují  Broumov  Otovice a Teplice nad
Metují  Horní Adrpach. Jízdné vak je
moné platit pouze v Kè. Vechny autobusy mají v Náchodì na autobusovém
nádraí zajitìny autobusové pøípoje
z/do Hronova, Police nad Metují a Broumova.

Nová autobusová linka Náchod  Kudowa Zdrój
Kadodenní provoz od 14. 5. 2005

1357
2468
8.00 10.00 12.00 15.00 od. Náchod, Braec, otáèka pø. 9.57
8.02 10.02 12.02 15.02 | Náchod, Braec, odb. Peklo | 9.55
8.04 10.04 12.04 15.04 | Náchod, Braec, Bartoò |
9.53
8.05 10.05 12.05 15.05 | Náchod, Braec, kola |
9.52
8.08 10.08 12.08 15.08 | Náchod, Staré Mìsto, rozc. | 9.50
8.09 10.09 12.09 15.09 | Náchod, Hamra |
9.49
8.11 10.11 12.11 15.11 | Náchod, Okresní úøad |
9.47
8.13 10.13 12.13 15.13 pø. Náchod, aut. st. od.
9.45
8.15 10.15 12.15 15.15 od. Náchod, aut. st. pø.
9.43
8.17 10.17 12.17 15.17 | Náchod, Bìloves, Ida |
9.41
8.20 10.20 12.20 15.20 | Náchod, Bìloves, Kaufland | 9.39
8.25 10.25 12.25 15.25 | Náchod, Bìloves, celnice CLO |9.35
8.35 10.35 12.35 15.30 | Kudowa, Slone, granica CLO | 9.25
8.39 10.39 12.39 15.34 | Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa | 9.21
8.40 10.40 12.40 15.35 pø. Kudowa Zdrój od.
9.20

11.57
11.55
11.53
11.52
11.50
11.49
11.47
11.45
11.43
11.41
11.39
11.35
11.25
11.21
11.20

13.22
13.20
13.18
13.17
13.15
13.14
13.12
13.10
13.08
13.06
13.04
13.00
12.50
12.46
12.45

16.57
16.55
16.53
16.52
16.50
16.49
16.47
16.45
16.43
16.41
16.39
16.35
16.25
16.21
16.20

Pøepravu zajiuje: CDS Náchod, Kladská 286, tel. 491 427 554

Turistické cyklobusy
Od 14. kvìtna do 28. záøí o sobotách,
nedìlích a svátcích je v provozu cyklobus, který propojuje turisticky atraktivní
oblasti Adrpaskoteplických skal se skalními mìsty Bledne skaly a Szcelinec Wielki ve Stolových horách. Autobus odjídí z Adrpachu v 9.55, pokraèuje pøes
Teplice nad Metují, Polici nad Metují
a Hronov do Náchoda, odkud odjídí
v 11.15 a vytvoøí tak pøípoj od vlaku
R 743 Cheb  Plzeò  Praha  Hradec
Králové  Ná- chod  Mezimìstí. Z Náchoda
pokraèuje pøes Kudowu Zdrój do Kar³ova, který je turistickým centrem Stolových hor. V sobotu cyklobus pokraèuje

z Kar³ova pøes Radkow do Broumova
a zpìt z Broumova ve 13.00 do Kar³ova.
Zpìt z Kar³ova odjídí v 15.00 po stejné
trase a do Adrpachu. V Náchodì je zajitìn pøípoj spìným vlakem do Týnitì
nad Orlicí, kde je pøípoj rychlíkem do
Hradce Králové a Prahy. V úseku Náchod
 Karlov  Broumov a zpìt bude tato linka v provozu od 11. 7. do 12. 8.
v pracovních dnech.
Jízdní øády linky Náchod  Kudowa
Zdrój jsou vylepeny na vech autobusových zastávkách místní dopravy v Náchodì. Blií informace ve vech autobusech
a pracovitích CDS.

Podrobnosti o jednotlivých linkách cyklobusù, které provozují dalí spoleènosti
v naem regionu, najdete na webových stránkách mìsta www.mestonachod.cz.
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Modrá stuha mìsta Náchoda

Úspìch náchodských
ji osm let pomáhá zdravotnì postiené mládei plaveckých pøípravek
V sobotu 14. 5. se konal ve Svitavách
Modrá stuha mìsta Náchoda, kterou
poøádá TJ Delfín Náchod, ji 8 let pomáhá zdravotnì postiené mládei. Tìchto
plaveckých závodù se úèastní jak mláde
ze stacionáøù a sociálních ústavù, tak
i registrovaní zdravotnì postiení plavci.
Také letos se Modré stuhy zúèastnila celá
øada paralympionikù (napø. ná nejúspìnìjí paralympionik z Athén Martin Kováø nebo zlatá medailistka Bìla Hlaváèková).
Letoní nedìlní Modré stuhy, která se
konala 24. 4., se zúèastnilo 69 zdravotnì postiených. V soutìi stacionáøù se
zúèastnily dìti z Klubu Vánek Nové Mìsto, NONA Nové Mìsto n. M., Cesta Náchod, Denní stacionáø Trutnov, Rùový
domeèek Trutnov a Vysokého Mýta.
V soutìi registrovaných tìlesnì postiených plavcù startovali plavci z Karlových
Varù, Jánských Lázní, Brna, Prahy
a Náchoda. Soutìilo se ve 20 disciplínách.
V kategoriích stacionáøù si Modrou stuhu vybojoval mezi áky Jakub renk
a Tereza Prchalová z Klubu Vánek. V kategorii dorostu to byli Kamila Gilarová
z Trutnova a Pavel Hladík z Nového Mìsta
n. M. Dalí kategorií byli tìlesnì postiení registrovaní plavci. Ti soutìili ve ètyøech kategoriích a Modrou stuhu získali
Jana Beruková a Dominik Kurka z Prahy, Hlaváèková Bìla z Delfínu Náchod
a Luká Mìøínský z Brna.
Závod pro zdravotnì postiené Modrá
stuha mìsta Náchoda není jen sportovní
soutìí, ale i soutìí charitativní. Ji nìkolik let se daøí od partnerù a sponzorù
soutìe získat hodnotný dar pro stacionáøe, který jim pak po celý rok pomáhá

v jejich èinnosti. Paní Mgr. Zdeòka Horníková pøedala dar Nadaèního fondu Zdeòky Horníkové  mikrovlnnou troubu, dvouleté Praktické kole z Nového Mìsta nad
Metují. Druhý dar, radiopøehrávaè, vìnovala Spoleènost DUHA, Nadace pro dìti
postiené mozkovou obrnou Trutnov. Tento dar pøedal pan Zdenìk Poul prezident
spoleènosti, Rùovému domeèku ÚSP
Hajnice-Trutnov.
Hlavní soutìe, která se konala poslední
dubnovou sobotu v náchodském bazénu,
se zúèastnilo 172 plavcù z 12 plaveckých
klubù. Soutìilo se v esti disciplínách,
které byly vypsány pro actvo a dospìlé.
Hlavním závodem byl prsaøský dvojboj
o Modrou stuhu. V soutìi oddílù o Pohár starosty mìsta Náchoda si nový putovní pohár pøevzali z rukou náchodského starosty plavci z Trutnova.
Potìující byl i start dvou polských oddílù z mìst Kudowa Zdrój a Polanica Zdrój.
Soutì pro plavecké oddíly a soutì pro
zdravotnì postiené plavce podpoøila celá
øada sponzorù a partnerù: Pivovar Náchod, VEBA Broumov, Amulet Náchod,
Hauck Police n. M., Pivovar Opat Broumov Olivìtín, Nadace Zdeòky Horníkové
a Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda. Avak nejvìtí podìkování patøí
Spoleènosti Duha, Nadaci pro dìti postiené mozkovou obrnou Trutnov, která
ji osm let pomáhá pøi zabezpeèení této
soutìe. Díky její pomoci se poøadateli daøí
pøipravit kvalitní soutì nejen pro plavecké
oddíly, ale pøedevím pro zdravotnì postienou mláde.
Roman Hakl
(red. kráceno)

Dìtský klub HOPSÁÈEK
zve vechny malé diváky
na DEN DÌTÍ
Zakleté obrázky

Dìtský klub
HOPSÁÈEK
zve na SOBOTNÍ
AEROBIC S TERKOU
a make-up party Oriflame

V pátek 10. 6. 2005, od 15.30 hod. na
høiti Z TGM (za kolou).
Vstupné 20 Kè/dítì, doprovod zdarma
V sobotu 18. 6. 2005 od 8.30 hod.
(v cenì vstupného je èaj zdarma).
Program: ukázka výrobkù kosmetiky
Program: soutìení po celou dobu programu, vystoupení aerobiku (dívky z Hop- Oriflame, líèení a odborná konzultace pøi
sáèku), vystoupení cvièených psù, po ce- výbìru kosmetiky pro Vai ple, soutì
lou dobu monost jízd na koni (1 jízda v aerobicu od 4 let, monost pro dospìlé
10 Kè), monost zakoupení obèerstvení, zacvièit si hodinu aerobic.
S sebou: pití, podloku, ruèník a dobu kadé disciplíny dostanou dìti odmìnu
a na závìr bude pøekvapení pro kadé rou náladu. Na závìr pro kadého pøipraven dárek. Vstupné 15 Kè/os.
dítko.
Tìíme se na Vás!
Program je pøizpùsoben pøedkolním
dìtem, ale zasoutìit si mùe kadé dítì.
Klub SUN Náchod, obèanské sdruení, sídlitì u nemocnice, výmìník tepla,
Bílá 1969, 547 01 Náchod, kontakt: 604 610 581  D. Hepnarová,
e-mail: hopsacek@seznam.cz, http://www.hopsacek.ttnet.cz/index.htm

Oblastní pohár 910 letého actva
v plavání. Soutìe se zúèastnily dìti plaveckých oddílù z Královéhradeckého
a Pardubického kraje. Na startu bylo kolem 160 dìtí z 11 plaveckých klubù. Náchodské plavání reprezentovalo 15 dìtí.
Nejlépe si z Náchodských vedl desetiletý tìpán Reme, který stál 5x na stupních vítìzù. Zvítìzil na tratích 50 metrù
volný zpùsob a motýl. Dále vybojoval
2. místo v disciplínì 200 volný zpùsob
a dvì tøetí na 200 metrù polohový závod
a 100 volný zpùsob.
První místo získal v kategorii desetiletých i Jindøich Èáp v disciplínách 50
a 100 m znak. Dále získal 3. místo na
100 m polohový závod. Na nejvyím stupni stála i Aneta Nyèová za start v disciplínì
50 metrù motýlek. Aneta dále vybojovala dvì 2. místa na 50 a 100 m volný zpùsob a 3. místo za 50 znak. Umístìní na
stupních vítìzù: Matyá Josef 2. místo 50
motýl a 3. místo 100 polohový závod
a Kinl Krytof 3. místo 100 prsa.

TJ SOKOL Starkoè
TJ Sokol Starkoè poøádá v sobotu 25.
èervna 2005 jubilejní 30. roèník pochodu Po stopách bojù z války roku 1866.
Jsou pøipraveny pìí trasy na 8, 15, 25
a 50 km, a cyklotrasy pro silnièní a horská kola na 33 a 66 km.
Prezentace úèastníkù pochodu je na
eleznièním nádraí ve Starkoèi od 6.00
do 10.30 hodin. Trasy vedou atraktivními místy naeho okresu, kolem pomníkù
Myslivce a Branky, okolo pøehrady Rozko, rybníkù pinky a Brodského, do
Pekla a na Dobroov, okolo náchodského zámku, do Ratiboøic a Èeské Skalice.
Cíl pochodu je na koupaliti ve Starkoèi,
kde od 19 hodin pro úèastníky pochodu
a ostatní zájemce zahraje k tanci èi poslechu skupina Pro radost. Vyuijte
velmi výhodného vlakového spojení do
Starkoèe a zpìt a velkých skupinových
slev na dopravu. Výbor TJ Sokola Starkoè

SDH Lipí
Sbor dobrovolných hasièù Lipí poøádá
6. roèník soutìe v poárním útoku
O putovní pohár starosty SDH Lipí.
V sobotu 2. èervence 2005
od 9.00 hodin
Lipí sportovní areál høitì za kolou
(obèerstvení a snad
i pìkné poèasí zajitìno)
Srdeènì zvou poøadatelé

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání

Královéhradeckého kraje
èervensrpen 2005

MSemináø: Poznej a pomoz aneb Cvièíme pro duevní zdraví a pohodu 7.
 Posilováním pamìti vzroste nae sebevìdomí (poslední samostatný semináø pro
pedagogy M, 1. stupnì Z, speciálních
kol, rodièe a irokou veøejnost); lektor:
Mgr. A. Halounková; 8. 6. 2005; 13.30
17.00 hodin; Z Náchod-Plhov
MSemináø: Evaluace a autoevaluace koly (semináø pro øídicí pracovníky M,
1. a 2. stupnì Z a S); lektor: prof. doc.
PhDr. K. Rýdl, CSc.; 9. 6. 2005; 9.00
13.00 hodin; Z Náchod-Plhov.
Poøádáme  nabízíme o prázdninách
Kurzy anglického jazyka v Krkonoích:
Mintenzivní kurz anglického jazyka pro
dospìlé v Krkonoích  15.21. 8. 2005
(pondìlínedìle); program: Gramatika,
reálie, konverzace, poslechová cvièení doplnìná videoprojekcí. Kurz není urèen pro
úplné zaèáteèníky. Místo: Krkonoe  chata Mír a Cihláøská bouda, cena: 4. 900 Kè/
kurz + plná penze.
MAnglické prázdniny pro mláde od 12
do 16 let v Krkonoích  15.21. 8. 2005
(pondìlínedìle); program: Výuka bude
probíhat celý den, dopoledne nácvik nového uèiva na chatì, odpoledne procvièení
formou volné konverzace v pøírodì a pøi
hrách. Kurz není urèen pro úplné zaèáteèníky (znalost pøítomného a minulého èasu).
Místo: Krkonoe  chata Mír a Cihláøská
bouda, cena: 4. 900 Kè/kurz + plná penze
MMetodicko-konverzaèní kurz anglického jazyka; v Krkonoích  21.24. 8. 2005
(nedìlestøeda); program: Stavba hodiny
AJ; jak vyuèovat poslech, mluvení, slovní
zásobu, gramatiku; práce s písní a dalí
metodické bloky. Kurz je urèen pro uèitele AJ; Místo: Krkonoe  chata Mír a Cihláøská bouda, cena: 1. 900 Kè/kurz + plná
penze (grant).
M výtvarné èinnosti v Krkonoích
15.21. 8. 2005 (pondìlínedìle); program: Tradièní i ménì známé techniky
kresby, malby a prostorové tvorby. Cesta
k originalitì. Krajinomalba, portrét, malba
na hudbu, kaligrafie, práce s literárním
textem. Místo: Krkonoe  chata Mír a Cihláøská bouda, cena: 3. 690 Kè/kurz + plná
penze.
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby: l
písemnì: Centrum vzdìlávání Královéhradeckého kraje, Smiøických 1237,
547 01 Náchod l elektronickou potou: centrum@cvnachod.cz l prostøednictvím webových stránek:
www.cvnachod.cz. Více informací na
tel: 491 422 437, 491 422 416.

!

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v èervnu 2005 Regionálním muzeem v Náchodì
Druhá svìtová válka na Náchodsku
ve svìtle muzejních sbírek
Ve výstavní síni muzea (roh Tyrovy a Zámecké ulice) mohou návtìvníci do 30. 6. 2005 zhlédnout výstavu
zachycující ivot na Náchodsku za protektorátu, kterou pøipravilo Regionální
muzeum v Náchodì u pøíleitosti
60. výroèí konce druhé svìtové války.
Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí 912.00; 1317.00 hod., v sobotu
812.00 hod. Vstupné 10 a 5 Kè.
Usmívání Pavla Matuky
A do 10. 7. 2005 potrvá v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice
Regionálního muzea v Náchodì výstava obrazù, kreseb, grafiky a øezeb Pavla Matuky. Otevøeno bude dennì mimo
pondìlí 912.00; 1317.00 hod. Výstavu si mùete prohlédnout jako souèást
prohlídky stálé expozice nebo samostatnì za sníené vstupné 10 a 5 Kè.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarích doloitelných

projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí,
èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí
912; 1317hod. Vstupné: 30 a 15 Kè,
studenti v rámci kolní výpravy 10 Kè,
uèitelé jako doprovod zdarma. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle 491 433 722, pøíp. elektronicky na
adrese:
muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Pevnost Dobroov
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást ès. pohranièního opevnìní z let
19351938 s prohlídkou rozsáhlého
podzemí. Souèástí je i výstava Ès. armáda 1. republiky v miniatuøe (autor
L. ulík) umístìná ve výstavní síni
provozního areálu pøed pevností.
V èervnu je otevøeno dennì mimo pondìlí 1012.00, 13.3018.00 hod.
Vstupné: 40 a 20 Kè. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle:
491 426 047 èi 491 423 248 nebo
na adrese: Regionální muzeum, Zámek
1284, 547 01 Náchod, popø. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.

Národní památkový ústav
Státní zámek Náchod Nkp

Pøehled kulturních akcí  èerven 2005
1. 6.30. 9.
917 hod.
4. 6.
917 hod.

Karel afáø  Výlety rodným krajem
(výstava obrazù ve Velkém sále na I. nádvoøí)
Skupina historického ermu Manové Pøemysla Otakara
(ermíøská vystoupení v rámci prohlídek zámku  gotický sklep,
I. nádvoøí, zámecká terasa)
4. 6.
Zámecké slavnosti s volbou KRÁLOVNY KRÁSY
2024 hod.  na III. nádvoøí (soutì finalistek z Èech a Polska
o titul královny plesu s módní pøehlídkou a mezinárodní porotou,
setkání s vévodkyní K. V. Zaháòskou a jejími ctiteli, jednání
císaøù, bitevní scény, vyhláení výsledkù s pøedáním cen, raut na zámecké
terase  pro pozvané hosty, ochutnávky) poøadatel  Veronika Voralová,
Náchod (po hlavním programu monost noèních prohlídek zámku
s èernou paní za samostatné vstupné Kè 60 a Kè 40)
5. 6.
Barokní skladby a renesanèní tance pøi prohlídkách zámeckých
917 hod.
expozic (autoøi: G. F. Händel, A. Vivaldi, N. Millod, Ch. Tye,
F. van Wilder, A. von Bruck) úèinkuje: flétnový soubor
QUARTET QUODLIBITED  ZU Police nad Metují
18. 6.
Barokní skladby a renesanèní tance pøi prohlídkách zámeckých
917 hod.
expozic (autoøi: G. F. Händel, A. Vivaldi, N. Millod, Ch. Tye, F. van Wilder,
A. von Bruck) úèinkuje: flétnový soubor
QUARTET QUODLIBITED  ZU Police nad Metují
25.26. 6.
Barokní skladby a renesanèní tance pøi prohlídkách zámeckých
917 hod.
expozic (autoøi: G. F. Händel, A. Vivaldi, N. Millod, Ch. Tye,
F. van Wilder, A. von Bruck) úèinkuje: flétnový soubor
QUARTET QUODLIBITED  ZU Police nad Metují
Upozornìní: pøípadné zmìny programù budou zveøejnìny v tisku i na internetových
stránkách: www.npu.cz (blií informace na tel. è. 491 426 201  správa SZ Náchod).

èerven 2005
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Zubní pohotovost v èervnu 2005
4. a 5. 6.
11. a 12. 6.
18. 6.
19. 6.
25. a 26. 6.

MUDr. Ivana Vejmolová
tel.: 491 482 000
MUDr. Eva Vinterová
tel: 491 421 920
MUDr. Jarmila Vokùrková
tel.: 491 462 331
MUDr. Boena Rysnarová
tel.: 491 463 237
MUDr. Jarmila Vokùrková
tel.: 491 462 331

PROGRAM
èerven 2005

M Svátek hudby
Dne 21. 6. oslavíme zaèátek léta tradièním Svátkem hudby. Na pódiu pøed radnicí vystoupí hudební a taneèní skupiny
z Náchoda a budou hrát pro kolemjdoucí a pro radost z prvního letního dne.
Program na pódiu bude od 13 do 20
hodin.
Poøadatelem je DDM Déèko ve spolupráci s milovníky dobré hudby v Náchodì za podpory Kulturní nadace
mìsta.
M 24.30. 8. 2005 Letní tábor pro dìti
s dyslexií  Èertovské hrátky
tábor pro dìti se specifickými poruchami uèení (napø. dyslexie), souèástí je program s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny, reedukaèní a jógová
cvièení, práce s pøírodním materiálem,
estetické okénko, celotáborová èertovská hra a plno záitkových her, soutìí
a sportù, výlety, koupání, pou, diskokarneval a mnoho dalí pekelnické
legrace a dobrodruství. Cena: 1850 Kè
(pro èleny Déèka 1750 Kè). Tìí se: Gerd
Weinlich s kamarády a odborníci z pedagogické poradny.
M 1.8. 7. 2005 Hejbni kostrou  Èihák v Orlických horách. Tábor se zamìøením na dìtský aerobic a moderní
tanec, taneèní a sportovní aerobic, výtvarné techniky, úèesy, výlet do hor, karneval a spoustou zábavných a netradièních her, ubytování v horské chatì; cena:
2390 (èlen Déèka 2290 Kè)

Náchodská 548
Velké Poøíèí
Denisovo nábøeí 665
Náchod
Vìtrník 720
Èervený Kostelec
ul. Man. Burdychových 325
Èervený Kostelec
Vìtrník 720
Èervený Kostelec

M  1.10. 7. 2005 Vodácký tábor na
Vltavì. Putovní tábor po toku Vltavy na
kanoích a raftech, deset dnù legrace
a vodáckých záitkù v kolektivu správných dìtí, je moná úèast i zaèínajících
vodákù, kteøí na poèátku tábora získají
základní výcvik v ovládání lodì, podmínkou úèasti je umìt plavat, spí se na táboøitích a v DDM Èeský Krumlov ve
vlastních stanech a spacácích
Cena: 2210 (èlen Déèka 2110Kè)
M  7.19. 8. 2005 12 dnù naruby
 Stárkov u Hronova
Stanový tábor 5 km od Jiráskových skal
s dvoudenním výletem a spaním pod irákem, s celotáborovou hrou Záhada
sedmi moøí noèní i denní hry a na závìr  velká diskotéka s ohòostrojem
cena: 2200 Kè (èlen Déèka 2100 Kè)
M  22.28. 8. 2005 cyklistický tábor
 Broumovský výbìek.
Hvìzdicový tábor v okolí Adrpachu, výlety do Polska, nádherná pøíroda, výborná pøíroda, výborná parta dìtí i vedoucích, podmínkou úèasti je kvalitní kolo,
cestovní pas, cyklistická pøilba a schopnost ujet 30 km dennì, ubytování na
táborové základnì Studánka, vlastní spacák a karimatka.
Cena: 1580 (èlen Déèka 1480 Kè.)
22.28. 8. 2005 Operace Chameleon
 Studánka u Vernéøovic.
Netradièní airsoftový tábor plný dobrodruství, pøeití a vaøení v pøírodì, noèních a denních her, výsadkù a spousty
dalích extrémních záitkù, stanový tábor Studánka u Vernéøovic, nutný spacák a vlastní airsoftová zbraò
cena: 1570 Kè (èlen Déèka 1470 Kè)

Zubní pohotovost
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.

Firma ADAM
provádí bezplatné

mìøení
geopatogenních zón
v domácnostech,
poskytne poradenskou
slubu a navrhne
konkrétní øeení.
Tel.: 775 934 089

Z Náchod-Babí

Vás srdeènì zve na oslavy 110. výroèí zaloení
Oslavy probìhnou 28. 6. 2005 v areálu koly
Program: od 8.00 den otevøených dveøí
9.30
zábavný program pro dìti z mateøských kol
13.00 15.30 dílny pro dìti i jejich rodièe
Pøijïte si vyzkouet Vai ikovnost pøi zhotovení jednoduchého výrobku.
16.00
hlavní program, vystoupí áci Z Náchod-Babí
Obèerstvení zajitìno. Po skonèení programu opékání.
od 17.00
k poslechu hraje skupina Swing sextet
Zveme rodièe, áky, bývalé zamìstnance koly, absolventy koly i irokou veøejnost.

V: Náchodì
Mìstském
divadle
Beránek

Dne: 4. 6. 2005
zaèátek v 11.00 hodin
finále v 17. hodin
Vstupné: 80 Kè

Náchodský zpravodaj

Program Senior klubu

Ètvrtek 2. 6. od 14.00 hod. Fantastická mìsta  posezení
u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 9. 6. od 14.00 hod. Exodus idù pøes Náchod do Palestiny v letech 19461947  pøednáka ing. Talafantové s videodokumenty
Ètvrtek 11. 6. od 6.30 hod. Zájezd podhùøím Orlických hor
k zemské bránì  odjezd od Tepna klubu v 6.30 hod.
Ètvrtek 16. 6. od 14.00 hod. Umìlé ráje  posezení u videa se
Svazem dùchodcù
Ètvrtek 23. 6. od 14.00 hod. Známé i neznámé povìsti z Náchodska a okolí  èetba ze Sborníku Rodným krajem
SENIOR KLUB je otevøen dennì popá 1316.30 hod.
V dobì letních prázdnin  v èervenci a srpnu  bude Klub uzavøen. Nashledanou s vámi se budeme tìit v záøí. Pøejeme vám
pìkné proití léta.

Sdruení zdravotnì postiených

Zve své èleny a pøátelé na tématický zájezd. Navtívíme
Muzeum bývalé radnice v Josefovì. Dále Smiøice, kde si prohlédneme zámeckou kapli a vyslechneme odbornou pøednáku
o její historii. Zájezd zakonèíme v Byzhradci, kde kadého úèastníka èeká pùlka grilovaného kuøete, pøíjemné posezení v hájence,
káva, zákusek a ivá hudba. Odjídíme v úterý 14. 6. v 8.30
hod. od Tepna klubu. Zastávky dle dohody. Cena: èlen 110 Kè,
neèlen 130 Kè. Pøihláky pøijímáme kadé úterý v klubovnì
na Hamrech, Praská 1759 od 1316 hod. nebo u paní Z. Semerákové na tel. è. 491 421 292, nechat déle vyzvánìt. Výbor
pøeje úèastníkùm zájezdu pìkné poèasí a astný návrat.

ICC NÁCHOD informuje

Pøipomínáme, e od záøí bude pøedprodej vstupenek do divadla Dr. J. Èíka opìt u nás. Abonentky na sezónu 20052006
budou pro stálé abonenty v prodeji od 13. 6. do 15. 7. Od 17. 7.
bude zahájen prodej pro nové zájemce.
V tomto mìsíci vyjde pro návtìvníky naeho krásného kouta
turistická broura Týden v evropském mìstì zamìøená na
Náchod, Hronov, Velké Poøíèí a Kudowu Zdrój. Budou tam mapky, výlety, fotografie ap. Rádi bychom tímto pøilákali turisty. CDS
provozuje novou autobusovou linku, po které se ji dlouho volalo, Náchod-Kudowa Zdrój. Rozpis linek získáte u nás a v autobusech CDS. A dovolená je ji pøed námi  pøijïte si k nám vybrat
zájezdy, ochotnì vám poradíme s vaím výbìrem a jetì dostanete dáreèek.
Ing. M. Talafantová, ICC Náchod

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v èervnu 2005 v pøízemních prostorách zámecké jízdárny výstavu:

Ruské malíøství 19. století
Nová instalace. Výstava ze sbírek èeských galerií.
(do 6. 11. 2005)

#

Církve v Náchodì

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 bude otevøeno dennì od 9 do 17 hodin.

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; bohosluby: 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 èerpá studijní volno, tel./fax: 491 427 332; mobil 604 947 739.
Vikáø: Mgr. Radovan Kotalík, 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. 12. 6. 2005 ptaèí bohosluby
s ornitologem Mgr. Pavlem Svìtlíkem.

Ubytovna KÈT

V soutìi rozkvetlý Náchod získala v loòském roce jedno
z prvních míst také ubytovna Klubu èeských turistù Náchod.
Vzhledem k èastým dotazùm sdìlujeme, e ubytovna je umístìna v eleznièní kolonii èp. 310 v Bìlovsi (za objektem Vodovodù a kanalizací). Kapacita ubytovny je 45 lùek na tøech
a vícelùkových pokojích.
18. 5.30. 6.  veøejná sbírka

Vstupenka pro Asii,

prodej pohlednic v pokladnì GVUN. Sbírku zatiuje Èlovìk
v tísni, spoleènost pøi Èeské televizi, o. p. s., a je poøádána
ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ÈR, Èeského
výboru ICOM a Èeského komitétu Modrého títu. Výtìek
sbírky pùjde na obnovu znièeného Muzea námoøní
archeologie v Galle na Srí Lance.
18. èervna 2005 v 18 hodin

na ochozu jízdárny výstavu:

Josef Hermoch  Vize

Výbìr z díla náchodského umìlce. (do 19. 6. 2005)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.

Maturitní koncert

studentky pardubické konzervatoøe Jitky tìrbákové
 klavír, hosté: Eva Dosoudilová  hoboj, Petr páta
 klavír, Viktor Ornst  klavír, Petr Strejc  klavír
Program: Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn,
Sergej Vasiljeviè Rachmaninov, Frédéric Chopin,
Francis Poulenc, klavírní jazzová improvizace

èerven 2005
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Mìstská knihovna Náchod
informuje
Výsledky soutìe

Jaké jsou dnení babièky
aneb Moje babièka versus babièka Boeny Nìmcové
Dvacítka náchodských dìtí poslala do knihovny povídání o své babièce a nebylo
lehké vybrat nejlepí pøíspìvky. Nakonec porota vybrala tyto:
1. místo
 Anna tìpánová, Z Komenského
2. místo
 Jan Klein, Z Komenského
3. místo
 Luisa Drobná, Z Komenského
Èestné uznání získali  Marek najdr, Z TGM
Kateøina Vaòková, Z Komenského
Bára Koncoová
Dìkujeme vem soutìícím a pøejeme vem dìtem bájeèné babièky a vem babièkám správná vnouèata!

Náchodská Prima sezóna v knihovnì
 semináø tvùrèí poezie s básníkem
Jiøím Dìdeèkem

Jan Letzel
 stavitel Atomového dómu
Pìt pøedstavení hry japonské dramatièky Shimako Murai o èeském architektu Janu Letzelovi, náchodském rodáku,
se v rámci projektu 2005  rok mezilidských vztahù mezi EU a Japonskem v ÈR
uskuteèní v první polovinì èervna v pìti
mìstech a jedním z nich je Náchod. Trilogie byla napsána pro japonské publikum,
pro nì touto dramatickou kompozicí
vystavìnou ve stylu japonského narativního divadla autorka objevovala a osvìtlila nìkteré reálie naí historie. Pro èeské
diváky text upravili Hana Kofránková

a Martin Vaèkáø. V pøedstavení budou
spoleènì vystupovat dvì japonské hereèky Masumi Óhara a Miki Takadó a tøi
èetí herci  Dana Syslová, Vìra Slunéèková a Boøivoj Navrátil. Doprovodná výstava a obrazové dokumenty pouité pøi
pøedstavení byly vybrány z osobního fondu Jana Letzela ve Státním okresním archivu v Náchodì. Hra bude uvedena
v rámci literárnì hudebního veèera ve
ètvrtek 9. èervna 2005 v malém sále
Beránku.

onovská misijní slavnost
Farní sbor Èeskobratrské církve evangelické v Náchodì-onovì bratrsky zve na
onovskou misijní slavnost, která se koná
v nedìli 19. èervna 2005 v evangelickém
kostele v onovì.
Dopolední bohosluby: v 9 hodin
s vysluhováním sv. Veèeøe Pánì.
Odpolední pøednáka: ve 14 hodin.
Ná host bratr faráø Mgr. Bohumil Batecký bude dopoledne kázat a odpoledne

pøednáet téma: Èím køesané své okolí
oslovují, rozèilují a míjejí?
Program obohatí studentky Nerudova
gymnázia z Prahy.
Obèerstvení bude zajitìno na onovské faøe po celý den.
Na spoleèné setkání a obecenství
s Vámi, kteøí pøijdete, se tìí starovstvo
sboru a 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
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