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BEZPEÈNOST V NÁCHODÌ,
Inzerce

Zmínky o Jiráskovì koupaliti v Náchodì nalezneme v dobových materiálech ji
pøed druhou svìtovou válkou. Od té doby
koupalitì tvoøí nedílnou souèást bìného ivota mìsta Náchoda. V oblasti plaveckých sportù se proslavilo konáním plaveckých pøeborù Jiráskova kraje O Modrou stuhu, jejich zrod je datován do roku
1940. Tradice tìchto závodù pøetrvala do
souèasnosti. Jen jejich konání se pøesunulo do krytého bazénu, kde závodníci
nejsou závislí na pøízni poèasí.
Za dobu své existence doznalo koupalitì nemálo zmìn, i kdy typický èelní
pohled na restauraci a objekt døevìných
aten si ponechal pùvodní vzhled. Posledních nìkolik let volalo Jiráskovo koupalitì po rekonstrukci. A díky státní dotaci
a doinvestování z mìstského rozpoètu se
jí doèkalo. Dík patøí vem, kteøí se o to
zaslouili!
Právì dokonèená rozsáhlá rekonstrukce bazénových van a vekeré bazénové
technologie, jejím investorem bylo mìsto Náchod, se uskuteènila v objemu 28,5
mil. Kè. Rekonstrukce probíhala od roku
2006 do konce kvìtna 2007.
Dominantou koupalitì se po rekonstrukci stává ètyødráhová skluzavka. Tu
mohou uívat osoby starí 10 let. Ale ani
nejmení nepøijdou zkrátka. I jim budou
k dispozici mení skluzavky a vodní høib
umístìný v brouzdaliti pro nejmení.
Návtìvníci velkého bazénu si mohou dále
uívat podvodní masáe a chrlièe vody.
Kadý si zde najde tu svoji oblíbenou vodní
atrakci. Návtìvníky jistì potìí i nová

parkovací místa v ulici mezi koupalitìm
a høitìm Z Plhov. Zkrátka nepøijdou
ani nai hendikepovaní spoluobèané, kterým se investor snail maximálnì odbourat bariéry.
Slavnostní otevøení Jiráskova koupalitì je naplánováno na pátek 15. èervna 2007 od 15 hodin za úèasti pøedstavitelù mìsta, dodavatelù, politikù, novináøù a zváni jsou samozøejmì i vichni
obèané. V pøípadì pøíznivého poèasí si návtìvníci mohou v tento den, po slavnostním zahájení a uvedení koupalitì do provozu, bezplatnì uít vodních radovánek.
V areálu budou k dispozici dvì obèerstvení s bohatým sortimentem a prodejna zmrzliny. I restaurace Na koupaliti
se tìí na své návtìvníky. Zabavit se bude
moné, mimo vodních hrátek, i dalím
sportovním vyitím. K dispozici bude opìt
høitì na pláový volejbal, stùl na stolní
tenis a kuelník.
Provozovatelem Jiráskova koupalitì se
po pìti letech opìt stává pøíspìvková organizace Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, se sídlem Praská 178, Náchod. Informace o Jiráskovì koupaliti najdete na
www.sportnachod.wz.cz. Na pevné telefonní lince 491 426 355 zájemcùm poskytnou informace zamìstnanci koupalitì.
Vichni si pøejeme krásné poèasí, abychom na koupaliti mohli pøivítat co nejvíce spokojených zákazníkù.
Ing. Jaroslava Justová, øeditelka
Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, p.o.

CENÍK vstupného a pùjèovného
Jiráskovo koupalitì Plhov, Kostelecká 1174, 547 01 Náchod, tel.: 491 426 355.
Vstupné: vstupenka pro návtìvníka, který vstoupí do areálu do 15 hodin  dìti
110 let 40 Kè, ostatní 60 Kè; pro návtìvníka, který vstoupí do areálu od 15 do 17
hod., dìti 110 let 30 Kè, ostatní 50 Kè. Kdo vstoupí do areálu po 17. hodinì  dìti
110 let 20 Kè, ostatní 40 Kè.
Zvýhodnìná vstupenka: dìti 110 let pro 30 návtìv  800 Kè, pro 50 návtìv
 1000 Kè, ostatní pro 30 návtìv  1400 Kè, pro 50 návtìv  2000 Kè. (Vechny
zvýhodnìné vstupenky jsou platné pro 1 sezonu, v pøípadì nevyèerpání návtìv se
vstupné nevrací.)
Vstup zdarma: osoby nevidomé a vozíèkáøi (vèetnì jedné osoby doprovodu).
Slevy: organizované návtìvy náchodských kol ve dnech kolního vyuèování 20 Kè
na osobu (vèetnì doprovodu), dùchodci, dritelé prùkazek mìsta Náchoda vstupné dle
kategorie dìti 110 let.
Pùjèovné: høitì vèetnì míèe na 1 hodinu 100 Kè, stùl pro stolní tenis vèetnì sportovních potøeb na 1 hodinu 50 Kè, kuelník na 1 hodinu 50 Kè.
Platnost ceníku od 2. 6. 2007.
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 2. 5.

Jednání rady mìsta se
zúèastnilo sedm, pozdìji devìt radních.
Èíselný popis u kadé zprávy pøedstavuje pomìr hlasù pøi hlasování PRO-PROTI-ZDREL SE.
Nový terminál
veøejné dopravy v Náchodì
7-0-0
l RM souhlasila s výbìrem dodavatele
a uzavøela smlouvu o dílo na zhotovení
územní studie Terminál veøejné dopravy Náchod s firmou Chládek&Tintìra,
Pardubice.
Úèelem vypracování této studie je vyøeení spoleèného terminálu veøejné dopravy v Náchodì  parkovitì osobních automobilù, odjezdová stání autobusù vèetnì
zastøeení nástupi, zázemí pro cestující
a dopravce, spoleèné pøepravní kanceláøe, jednotný informaèní systém a pøípadnì dalí. Souèástí bude rovnì vizualizace pøednádraního prostoru. Studie by mìla
být dokonèena do 30. 7. tohoto roku.
Zmìna organizace dopravy
v Náchodì
6-1-0
l RM souhlasila s doporuèením dopravní komise povolit odboèení vlevo u Alberta trvale bez omezení tonáe, resp. minimálnì po dobu rekonstrukce ulice Èeskoskalické.
V souèasné dobì Policie ÈR vydala pøedbìné souhlasné stanovisko s odboèením
po dobu rekonstrukce ulice Èeskoskalické, ale pouze pro vozidla do 3,5 t.
l Dále radní souhlasili se zmìnou smìru jízdy v ulici Volovnice a to na zkuební dobu jednoho roku. Po tøech mìsících
bude stav vyhodnocen.
l ádost o zprùjezdnìní ulice Weyrovy
rada zamítla.
l Na zkuební dobu tøí mìsícù bude zobousmìrnìn provoz v ulicích Hraeho
a Krámské pro dopravní obsluhu do 3,5 t
se zachováním parkovacích míst v Krámské ul. Dále rada souhlasila s uzavøením
prùjezdu z Karlova námìstí do ulice Pøíkopy.
Výroèní zprávy
ZU a mateøských kol
9-0-0
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávy
pøíspìvkových organizací:
ZU J. Falty, Náchod  øízením povìøena Mgr. Matouová
 celkem 554 ákù
 obor hudební, výtvarný, taneèní
áci koly dosáhli v prùbìhu kolního roku
20052006 mnoha úspìchù v okresních,
krajských a celostátních soutìích. Absolventi jsou kadoroènì pøijímáni na konzervatoøe, Støední prùmyslovou kolu
kamenickou a sochaøskou, na vysokých

kolách na obor dìjiny umìní nebo fakultu architektury.
l RM vzala na vìdomí vzdání se funkce
øeditele ZU J. Falty Náchod pana Jana
Schejbala z váných zdravotních dùvodù
k 1. 5. 2007 a povìøila odbor kolství,
kultury a sportu vypsáním a pøipravením
konkurzního øízení na místo øediteleøeditelky ZU.
Mateøská kola Alova  øeditelka paní
Domáòová
 60 dìtí, 3 oddìlení
 kolní vzdìlávací program Hledáme
krásnou duhu za kadým mráèkem
 cílená logopedická péèe, krouek flétnièky, dramatický, klub Duháèek pro pøedkoláky
Mateøská kola Bøezinova  øeditelka
p. Lukeová
 50 dìtí, 2 oddìlení,  kolní vzdìlávací
program kolka je ná kamarád, budeme si spolu hrát
 krouek Buï fit, ikovné ruce, Pøedkoláèek, Flétnièka
Mateøská kola Vanèurova  øeditelka
p. Jiráková
 70 dìtí, 3 oddìlení
 kolní vzdìlávací program Svìt kolem
nás  svìt ve mnì, krouek flétnový
a dramatický
Doplnìní jmen osobností
na deskách mìstského høbitova 9-0-0
l RM schválila návrh letopisecké a místopisné komise k doplnìní jmen osobností na informaèních deskách na mìstském
høbitovì.
Jedná se o doplnìní jmen tìchto osobností: Václav Erben (19302003)  spisovatel a náchodský rodák; Oldøich afáø
(19212004)  velký náchodský patriot
a znalec historie mìsta; Libor Volný
(19262005)  jazykovì nadaný bankovní
úøedník se stal nejznámìjím náchodským
básníkem; Ing. Antonín Hartman (1887
1954)  stavební inenýr, spolumajitel
stavební a projekèní kanceláøe Oskar
Goldschmied a Ant. Hartman a Prof. Frantiek tìpánek (19222001)  byl profesorem na DAMU a reisérem divadla
E. F. Buriana a divadla na Vinohradech.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s fotbalovým oddílem SK BABÍ.
Smlouva se týká dlouhodobého pronájmu
pozemkù v Broumovské ulici v Náchodì
a bude uzavøena na dobu neurèitou s platností od 1. 5. 2007 s pùlroèní výpovìdní
lhùtou. SK BABÍ chce pozemky vyuít pro
zøízení náhradní tréninkové plochy pro
fotbalové oddíly mládee i dospìlých.
9-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s pøíspìvkovou organizací Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, kterou se
pøedává do výpùjèky movitý a nemovitý
majetek mìsta, který je souèástí areálu
Jiráskova koupalitì. Smlouva se uzavírá

na dobu urèitou s platností od 1. 6. 2007
do 31. 5. 2017.
9-0-0
l RM vzala na vìdomí informace o prùbìhu rekonstrukce mostu v Braci a uloila odboru správy majetku a financování
zajistit stavbu nového støedového pilíøe.
7-0-2
Po demolici mostu bylo zjitìno, e stabilita pilíøe není zcela v poøádku a bude
nutné starý pilíø odstranit a vybudovat
nový elezobetonový základ na pevném
podloí a dále postavit nový elezobetonový mostní pilíø.
Uzavøení smluv o dílo
9-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smluv o dílo
na akce:
 Výmìna oken v M Bøezinova s firmou
KERSON, spol. s r. o., Dobré
 Oprava WC a aten uèitelek v M Myslbekova s p. Martinem Hájkem, Náchod
 Oprava støení krytiny v Z TGM v Náchodì s firmou IZOLPROTAN, Kostelec
n. Orlicí
Soudní spor se spoleèností
Chlazení Choceò
9-0-0
l RM souhlasila s podáním odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ve vìci Vymáhání nároku z vad díla
 rekonstrukce chladicí desky zimního
stadionu v Náchodì provedené v roce
1998  proti spoleènosti Chlazení Choceò, s. r. o. k Vrchnímu soudu v Praze.
aloba mìsta Náchoda o vymáhání nároku z vady díla  rekonstrukce chladicí
desky zimního stadionu v Náchodì provedené v roce 1998  proti spoleènosti
Chlazení Choceò, s. r. o., byla Krajským
soudem v Hradci Králové 26. 3. 2007
zamítnuta i pøes øadu pøedloených znaleckých posudkù v neprospìch alovaného, Krajský soud nakonec rozhodl v neprospìch alobce, mìsta Náchod. Proto
rada souhlasila s podáním odvolání.
Smlouvy o dotacích
9-0-0
l RM schválila smlouvy o dotaci z rozpoètu
mìsta Náchoda na rok 2007: START Náchod  30 000 Kè; Turisté Náchod 
20 000 Kè; SK Bìloves  13 000 Kè; SK
Goll Bìloves  36 000 Kè a Regionální
hospodáøská komora  25 000 Kè.

TELEGRAFICKY:

9-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na provádìní odborných a laboratorních expertíz se Zdravotním ústavem
se sídlem v Hradci Králové, poboèka Náchod na provedení pøedepsaných rozborù vody pro zásobování Jiráskova koupalitì v Náchodì.
l RM souhlasila s vyuitím parkovitì
pod budovou Krajské hygienické stanice
pro potøebu zaøízení stavenitì po dobu
rekonstrukce ulice Èeskoskalické do
30. 10. 2007.
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Jednání rady mìsta
se zúèastnilo sedm radních.
Valná hromada
Pivovaru Náchod, a. s.
6-0-1
l RM schválila jménem mìsta Náchoda
jako jediného akcionáøe akciové spoleènosti Pivovar Náchod v pùsobnosti valné
hromady této spoleènosti výroèní zprávu
za rok 2006, øádnou úèetní závìrku za
rok 2006, kterou byl vykázán výsledek
hospodaøení zisk po zdanìní ve výi 131
tis. Kè, pøevod vytvoøeného zisku za rok
2006 ve výi 131 tis. Kè na úèet nerozdìlený zisk z minulých let a plán spoleènosti Pivovar Náchod a. s. na rok 2007.
l RM vzala na vìdomí vyjádøení dozorèí
rady k pøezkoumání øádné úèetní závìrky Pivovaru Náchod a. s. a k návrhu na
rozdìlení zisku za rok 2006, informaci
dozorèí rady o pøezkoumání zprávy
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, tedy Pivovaru Náchod a. s., mìsta
Náchoda a dalími propojenými osobami
a výsledek auditu spoleènosti Pivovar
Náchod a. s.
Výroèní zprávy pøíspìvkových
organizací v oblasti kolství
6-0-1
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávy
pøíspìvkových organizací:
Mateøská kola Komenského  øeditelka
p. Duánková
 113 dìtí, 5 tøíd, kolní vzdìlávací program Pohádka ve kole, kola v pohádce
 krouky: dramatický, veselé pískání,
angliètina, logopedická péèe
Mateøská kola Myslbekova
 øeditelka p. Rojlová
 odlouèené pracovitì U Koèovny
 celkem 98 dìtí, 4 tøídy, kolní vzdìlávací program Svi sluníèko svi, a nám
to jde líp
 krouky nejsou, jsou nahrazeny alternativním odpoèinkem
Mateøská kola, Vítkova 304
 odlouèené pracovitì U Písníku
 celkem 90 dìtí, 4 tøídy, kolní vzdìlávací program Poznáváme svìt kolem nás
 krouky: logopedický, seznamování
s PC, zájmová èinnost  pøedcházení poruchám uèení
ZU J. Falty Náchod
 konkurz na místo øeditele
7-0-0
l RM vzala na vìdomí organizaèní zabezpeèení konkurzního øízení na místo
øeditele/ky ZU a schválila znìní inzerátu v Náchodském deníku, Echu a na
www.mestonachod.cz.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením smluv o spoleèném uívání vìcí v majetku mìsta
Náchoda se Sbory dobrovolných hasièù
Dobroov, Náchod-mìsto a Bìloves. Tìmito
smlouvami se pøenechává do bezplatného uívání jednotlivým SDH nemovitý
majetek pro umístìní poární techniky
a pro hasièskou èinnost.
7-0-0

l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se kolským zaøízením pro dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù
Královéhradeckého kraje (Z KHK) na pronájem kanceláøských prostorù o výmìøe
91,6 m2 v objektu èp. 1759, Praská ul.,
Náchod-Hamra.
7-0-0
l RM uloila odboru správy majetku
a financování vyhlásit nové výbìrové øízení na prodej bytové jednotky è. 1339/
2 v Nerudovì ulici  byt 1. kategorie,
o velikosti 0+1, výmìra 28,20 m2. Vyvolávací cena 250 tis. Kè.
7-0-0
l RM souhlasila s výbìrem zhotovitelù
a s uzavøením smluv o dílo na akce:
 výmìna topných tìles penzionu pro dùchodce Harmonie I. s panem Jiøím Kaválkem, Pavliov
 stavební úpravy komunikace na mìstském høbitovì (vèetnì veøejného osvìtlení) se spoleèností K+A stavební spoleènost,
s. r. o., Pardubice
7-0-0
Zadání výbìru zhotovitele veøejné zakázky ul. Èeskoskalická
7-0-0
l RM souhlasila se zajitìním zadání veøejné zakázky na stavební úpravy komunikace ulice Èeskoskalická v Náchodì
a uzavøením mandátní smlouvy s ing.
Tomkem.
Veøejné osvìtlení, parkovitì pod Krajskou
hygienickou správou a propojovací schoditì bude realizováno v koordinaci se
stavbou komunikace, avak na základì
samostatných výbìrù.
ádost o souhlas s opravami v budovì èp.
335 v Kladské ulici v Náchodì
7-0-0
l RM souhlasila s postupným provedením stavebních úprav v této budovì (bývalá zvlátní kola).
O souhlas s provedením úprav poádal
øeditel Evangelické akademie Mgr. David.
Pro provoz koly je nezbytné v rámci
oprav vymìnit ve tøídách stávající svítidla. Dále je nezbytné opravit podlahu
v tìlocviènì a vybudovat dalí sociální
zaøízení, tzn. tøi hygienické kabinky a pìt
WC pro dívky.
Uzavøení smluv o dílo
7-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na stavební úpravy WC druiny
a WC uèitelù v Z TGM v Náchodì s Petrem Hepnarem, Náchod; opravu kolní
dílny v Z Komenského ul. v Náchodì
s Petrem Ticháèkem, Hronov a stavební
úpravy kuchynì v M Myslbekova s firmou INEX CS, a. s., Náchod.
Rekonstrukce budovy Déèka
7-0-0
l RM souhlasila s tím, aby øeditelka jednala s øeditelem kina Vesmír o dohodì
o pronájmu nebytových prostorù na dobu
urèitou (po dobu rekonstrukce budovy
Déèka v Zámecké ulici).
l RM povìøila øeditelku Déèka pøípravou harmonogramu k pøevedení nezbytných provozních èinností a agend do budovy kina, vèetnì vyklizení rekonstruovaných místností v budovì Déèka.

Mìsto Náchod prodá
obálkovou metodou
Praská 1536,
volný byt è. 1536/20,
0+1 o výmìøe 26,95 m .
Vyvolávací cena 400 000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení  byt 1536/20
 neotvírat.
Adresovat na MìÚ Náchod,
Odbor správy majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 15. 6. 2007
ve 13.00 hodin.
Informace na tel.
491 405 233, 491 405 237.
Prohlídka bytu je moná ve dnech
7. a 14. 6. 2007 vdy v 9.00 hod.
Prodej pouze prvnímu v poøadí  pøi jeho
odstoupení se øízení ruí a opakuje.

UPOZORNÌNÍ
V souvislosti s dokonèením rekonstrukce ulice Borské bude v termínu
od 4. 6. do 5. 7. 2007 uzavøena køiovatka ulic Borská, Za Kaplièkou
a Tylova.
Objízdná trasa bude vedena ulicí Ryavého. Pro autobusovou dopravu bude
vjezd povolen do 17. 6. 2007, od
18. 6. 2007 bude uvedená køiovatka
zcela uzavøena.

Nové webkamery v Náchodì
Zaèátkem mìsíce kvìtna byl zahájen
provoz webových kamer na internetových
stránkách mìsta Náchoda
(www.mestonachod.cz). Kamery zachycují
pohled z nové radnice na Masarykovo
námìstí a zámek v Náchodì. Návtìvníci
z celého svìta si tak mohou kromì aktuálního pohledu prohlédnout i archivní
pohledy rozdìlené dle jednotlivých kalendáøních dní.
J. Vinter
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Kronika
Byli oddáni v dubnu 2007
21. 4.
Vladislav Hladík, Dolní Radechová
Kateøina Rezková, Dolní Radechová
Pavel Novák, Náchod
Michaela Martinová, Náchod
Radek Hylmar, Stará Paka
Ilona Vaòátová, Chvalkovice
27. 4.
Jiøí vasta, Nehvizdy
Ivona Rosendorfská, Opoèno
28. 4.
Tomá Dostál, Vysoká Srbská
Denisa Vágnerová, Náchod
Petr Nekula, Jemnice
Helena Müllerová, Náchod

Narodili se v dubnu 2007
2. 4.
3. 4.
6. 4.
8. 4.
8. 4.
8. 4.
13. 4.
13. 4.
13. 4.
15. 4.
20. 4.
20. 4.
23. 4.
24. 4.
26. 4.
26. 4.
27. 4.
27. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.

David Bitnar
Petr Jano
Elika Pozdìnová
Elika Grosspitschová
Zdenek Balcar
Klaudie Èisárová
Matìj Dvoøáèek
Matyá Bort
Tadeá Vít
Natálie Matuková
Ondøej Bohuslav
Hanna Dzurková
Radek Køepelka
Elika Radová
Patrik Pfeifer
Matias Klinecký
Jakub Vavøena
Kristýna Chocholouová
Adriana Bartoová
Michal Flaka
Veronika Jirouchová
Adéla Vajsarová
Denis Stakeviè
Kateøina Reslová

Èarodìjnické odpoledne
28. dubna se ve kole na Babí konalo
pálení èarodìjnic. Na zahradì se to jen
hemilo krásnými maskami èarodìjnic
a èarodìjù. Odpolední zábava byla zahájena vyhodnocením tìch nejkrásnìjích
masek a nic u nebránilo plné zábavì.
Na dìti èekaly zajímavé soutìe, pálení
èarodìjnice a opékání buøtíkù na døíví,
které si dìti samy pøipravily. Dìtem
i paním vychovatelkám se èarovné odpoledne velmi líbilo a ji se tìí na dalí
pálení zase za rok.
BM

Vítání jara
v Mìstském støedisku sociálních slueb
Na jaro jsme se vichni tìili, i kdy
k nám byla letoní zima shovívavá. Moná i z touhy po poøádku, aby stromy kvetly
ve správný èas a tráva se zelenala v tom
správném roèním období, nemohli jsme
se doèkat Velikonoc. Tìení bylo o to vìtí, protoe nám u dlouho pøed tím slíbily nae dìtièky z Mateøské koly v Alovì ulici, e s námi jaro pozdraví. Nacvièily si pásmo s paní uèitelkou Alenou
Køíovou a za pomoci kolektivu pracovníkù mateøské koly v naich domovech
v Harmonii a Marii s námi jaro pøivítaly.
Pochlubily se také, co se vechno nauèily
a jak se tìí do koly. Kadému z nás
povìdìly krásné pøání a daly nám ètyølístky, které samy vyrobily. Od svých
babièek a dìdeèkù si na oplátku odnesly

sladkosti a velikonoèní kuøátka z vlny.
Dìkujeme vám, milé pracovnice mateøské koly, e své dìti uèíte úctì ke stáøí
a k ivotním hodnotám. Je toho v naí
spoleènosti zapotøebí.
Dìkujeme také naim ochráncùm poøádku, kteøí na nás rovnì nezapomnìli
a pøed tím, ne se zaèneme vydávat na
jarní procházky, pouèili nás o tom, jak
dbát na svou bezpeènost. Povídání tiskové mluvèí Policie Èeské republiky, Okresního øeditelství v Náchodì paní Prachaøové bylo zajímavé a pouèné, podané
i humornou formou. Dìkujeme tìm, kdo
na nás nezapomínají a pøijdou nás potìit i pouèit. Obyvatelé domovù Harmonie a Marie Mìstského støediska sociálních slueb Marie v Náchodì

Oblastní spolek ÈÈK v Náchodì
poøádá ve dnech 3.8. èervna 2007
Oblastní studijní støedisko na Pavlátovì louce v Novém Mìstì nad Metují.
Výuka první pomoci dìtí a mládee je
jednou z nejdùleitìjích aktivit Èeského èerveného køíe. Oblastní spolek ÈÈK
v Náchodì poøádá kadoroènì Oblastní
studijní støedisko pro dìti ve vìku 12
15 let. Urèeno je pøedevím pro dìti,
které mají zájem se první pomoci nauèit
nejen teoreticky, ale pøedevím prakticky. Bìhem estidenního pobytu je zajitìna odborná výuka, besedy se èleny IZS
(hasièi, policií, záchranáøi), ale i soutìe

o ceny, sport, hry, táborák, karneval èi
diskotéka. O záitcích úèastníkù vypráví
kronika, ve které ji po mnoho let pøibývají dalí a dalí stránky. A dodatkem ke
kronice je sám ivot, ve kterém dìti dokáí vyuít získané znalosti, poradit si ve
sloitých situacích, kdy dochází k ohroení zdraví nebo ivota.
Pøihláky si mùete vyzvednout na OS
ÈÈK v Náchodì, Praská 1759 (u parkovitì na Hamrech).
Blií informace: L. Zelená  tel. è.
491 423 200, mobil 606 576 058.

Èarodìjnice
se zabydlely v Z TGM
Do masek èarodìjnic vech moných
kategorií se oblékly dìti ze kolní druiny pøi Z TGM. Byl pro nì pøipraven karneval plný soutìí a her a hlavnì s volbou
nejhezèí nebo v pøípadì èarodìjek spíe
nejoklivìjí masky. Kromì sladkých drobností mohly dìti vyhrát také hodnotné
kníky, jak jinak, ne s èarodìjnickou
a kouzelnickou tématikou.
Simona Gajdoová, DiS.
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Co nového
v bìloveské kole
V únoru jsme se rozlouèili se zimní
sezonou karnevalem. Dìtí a rodièù se
sela plná sokolovna. Mezi tancem dìti
soutìily, byly vyhodnoceny nejlepí masky a velký zájem byl o tombolu. Jaro jsme
pøivítali velkým táborákem, ustrojili jsme
také Moranu a pustili ji po øece. Zdaøilá
akce probìhla na Den zemì. Ráno dìti
vyslechly zajímavou besedu s ing. Hakem
z Lesù mìsta Náchoda, potom se konala
pøírodovìdná poznávací soutì a na závìr dopoledne jsme se vichni vydali do
lesa na velký úklid. Také jsme s dìtmi
zhotovili èarodìjnici, kterou jsme na ohniti na naí zahradì spálili. Protoe nám
jarní poèasí velmi pøálo, uskuteènili jsme
nìkolik sportovních akcí. S velkým zájmem probìhlo mezitøídní utkání mezi
4. a 5. tøídou ve vybíjené. Nezapomnìli
jsme ani na nae spoluobèany a vystoupili jsme s krátkým pásmem na setkání nazvaném Svátek sousedù. Dìtský den jsme
oslavili ve spolupráci s Besipem na dopravním høiti.
V rámci profilace koly jsme se rozhodli
nezapomínat na informaèní technologie
a výuku jazykù. Ve pøipravujeme k tomu, aby letos nastupující prvòáci mohli
zaèít se systematickou výukou angliètiny
od 2. roèníku. V letoním roce jsme rozíøili poèítaèovou uèebnu o dva nové poèítaèe a datový projektor. Dva starí poèítaèe jsme umístili pøímo do tøíd. S pomìrem sedm dìtí na jeden poèítaè patøíme
jistì k nejlépe vybaveným kolám v okrese. Dìti a rodièe si velice rychle zvykli na
nové kolní internetové stránky. Jejich
dynamická podoba nám dovoluje uèinit
z nich plnohodnotný komunikaèní prostøedek mezi námi, áky, rodièi i veøejností.
V posledních mìsících testujeme i elektronickou ákovskou kníku. Na pøítí rok
chystáme rozíøenou online podporu výuky, na naich stránkách naleznou áci
materiály, které jim pomohou s výukou
angliètiny, matematiky i èetiny. Podívejte se sami http://www.zsbeloves.cz
a http://www.veselaskola.com.
Uèitelé Z 1. Máje

Základní umìlecká kola J. Falty Náchod,
Sdruení rodièù pøi ZU a Beránek Náchod, a. s.
poøádají koncert V rytmu jazzu
dne 19. èervna 2007 v 17.00 hodin
Mìstské divadlo Dr. J. Èíka v Náchodì
vstupné 40 Kè

Krajská kola soutìí ZU  úspìch naich ákù
Kadoroènì vyhlauje MMT soutìe základních umìleckých kol. Tento kolní
rok byl zamìøen na komorní soubory smyècových, dechových a také na jazzové
a taneèní orchestry. Ve vech tìchto oblastech mìla nae kola své zástupce. Krajská
kola probíhala od bøezna do kvìtna a zde jsou výsledky naich ákù:
20. 3. Jièín
Komorní hra s pøevahou dechù
Zobcové flétny a klavír
1. místo
Saxofony a klavír
1. místo
Klarinety a klavír
1. místo a postup do celostátního kola
Klarinety a klavír
2. místo
Saxofonové duo
2. místo
Klarinetové trio
2. místo
Kvarteto pøíèných fléten
3. místo
Duo pøíèných fléten
3. místo
Klarinetové trio
3. místo
21. 3. Nové Mìsto nad Metují
Komorní hra s pøevahou smyècù
Smyècové trio
1. místo
Smyècové trio
2. místo
2. 5. Hradec Králové
Jazzové orchestry
Five Players
1. místo + náhradníci do celostátního kola
Jekovivoèi
2. místo
Bez názvu
2. místo
F. A. Band
2. místo
Dìkujeme vem ákùm za vzornou reprezentaci koly a mìsta Náchoda. Podìkování patøí i pedagogùm, kteøí áky pøipravovali a vìnovali jim i svùj volný èas. Tyto
výsledky jsou o to cennìjí, e nae kola obstála ve velmi silné konkurenci velkých
ZU. ZU J. Falty patøila mezi nejúspìnìjí koly letoních soutìí MMT a tyto
výsledky jsou odrazem úrovnì a kvality vzdìlávání na této kole.

Den Zemì na Z Komenského
V mìsíci dubnu probìhl na Z Komenského projekt Den Zemì. áci ji delí
dobu skladovali v prostorách koly PET
lahve, víèka a umìlohmotné tácky. V hodinách výtvarné výchovy tento netradièní materiál zaèal získávat jiné poslání
a jinou podobu. Vznikala neuvìøitelná díla
od reálných zvíøat po vymylené závìsné
mobily, které nám vesele vlály nad hlavami. Okna byla vyzdobena vitráemi
z víèek. Stìny zdobila rùzná ekologická
hesla a na nástìnkách byly velké namalované kontejnery, které informují o tøídìní odpadù. Destruktivní, ale i dekorativní práce s netradièním materiálem dìti
nadchla a bavila. Výstava, která vznikla,
byla neobvyklá a zajímavá, veøejnost ji
mohla vidìt v prostorách koly od 16. 4.
do 30. 4. Cílem tohoto výtvarného poèinu je uvìdomit si, co ve nás kadodennì obklopuje, nutí k zamylení nad vyu-

itelností materiálù, tøídìní odpadù a nutností chránit a nezneèiovat pøírodu.
Souèasnì probíhala øada akcí s ekologickou tématikou, které mìly seznámit áky
s hlavními problémy ivotního prostøedí.
V pátek 13. 4. áci estých tøíd vyrazili
do Bìlovse, kde pomohli mìstu s úklidem
okolí náchodské celnice. V dalích dnech
navtívili áci osmých tøíd ÈOV v Braci.
Sedmé roèníky se podívaly do Jaromìøe
na Záchrannou stanici ivoèichù a v rámci
výuky pøírodopisu absolvovali exkurzi do
praské Zoologické a botanické zahrady.
Poslední dubnový den navtívili kolu
pracovníci spoleènosti Ekokom s putovní
výstavou a programem o tøídìní odpadù.
Ekologické akce související s tímto projektem organizoval koordinátor environmentální výchovy David Bubák.
uè. výtvarné výchovy
Petra Macková Øehounková
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Tomá Mazal:
Putování k Port Arturu (cestopis zbabìlcù)
Nakladatelství Lithos, Pardubice, vyjde v èervnu 2007
Ústøedním motivem tohoto netradièního cestopisu je kniha spisovatele Josefa
kvoreckého Zbabìlci, kolem které se
odvíjí mnohavrstvenný pøíbìh, nazvaný
v podtitulu cestopis zbabìlcù.
Prvotní rovinou je dosud neznámá geneze vzniku kvoreckého románu. Na
základì dobových a unikátních pramenù
(napø. pùvodní strojopis knihy Zbabìlci
 dodnes povaovaný za ztracený, neznámá korespondence J. kvoreckého ze 40.
50. let minulého století, souèasné výpovìdí a vzpomínky hlavních enských postav románu atd.) rekonstruuje T. Mazal podnìty a dùvody vedoucí kvoreckého k sepsání Zbabìlcù. Na pozadí
sledujeme i vlastní ivotní osudy J. kvoreckého.
Po náhodném objevu mapy Náchoda
ze 40. let minulého století, do které si

J. kvorecký ji v roce 1945 vlastnoruènì oznaèil místa a události dìjù jetì nenapsaných Zbabìlcù, se neodmyslitelnì
odvíjí dalí rovina knihy. Tou je putování
tøí pøátel souèasným Náchodem. Bohaté
asociace a svérázné komentáøe k dìji
knihy Zbabìlci i k souèasnému ivotu
Náchoda barvitì vytváøejí mnohá srovnání. Na pøísluných místech mìsta se poutníci zastavují a ukázkou, èetbou z knihy
Zbabìlci, evokují genia loci románového dìje  kvìtna 1945. Cílem poutníkù
je restaurace Port Artur, symbolická
spojnice vech prolínajících se dìjù, postav, èasu minulého a pøítomného.
Dalí skrytou rovinou je i ivot mladých lidí, studentù gymnázia na pozadí
totalitního reimu  protektorátu, kdy autor odkazuje na obdobnou situaci jeho generace, která na pozadí jiného totalitního reimu v sedmdesátých a osmdesátých
letech proívala obdobné zákazy ideologù reimu. A samozøejmì v knize nechybí ani silný motiv nenaplnìné, platonické
lásky ke krásné dívce Irenì.
Kniha je psaná èitelnou formou, schopna oslovit iroké spektrum ètenáøù, je
obohacena navíc o dosud nepublikované
fotografie i neznámé korespondenèní
kresby J. kvoreckého. Ostatnì Josef kvorecký o této knize po pøeètení strojopisu
prohlásil, e se mu velice líbí a navrací
jej do neuvìøitelné dálavy èasu.

Slavnostní otevøení naeho Karláku
Dne 1. kvìtna 2007 bylo slavnostnì
otevøeno po rozsáhlé rekonstrukci náchodské Karlovo námìstí s bohatým kulturním programem.
K poslechu úèinkovala náchodská kapela Nacopak Band, Manové Pøemysla

Otakara, maoretky SK Rubena Náchod
a pìknou fontánu otevøely víly ze Základní umìlecké koly J. Falty. Náchodská
radnice ke slavnostnímu otevøení pozvala i vechny dosud ijící obèany, kteøí mìli
trvalé bydlitì na Karlovì námìstí jetì
pøed rekonstrukcí.
Rádi bychom touto cestou podìkovali
vem, kteøí se pøíprav zúèastnili, panu
starostovi ing. Ètvrteèkovi za pìkný projev, paní Foøtové, vedoucí odboru kolství,
kultury a sportu, a paní Havlíèkové za
èas, který strávily pøípravou pìkného odpoledne a také pracovnicím Náchodské
prima sezony, které se rovnì podílely
na odpoledním programu.
My, pùvodní obyvatelé naeho Karlova
námìstí, jsme se poznávali díky visaèkám
Jsem z Karláku, a protoe jsme se mnoho let nevidìli, mìli jsme si toho opravdu
co øíct.
za vechny z Karláku
Vìra Tejchmanová a Kvìta Francová

Èervnová výroèí

V èervnu 1942, tedy pøed 65 lety, vyvrcholilo bìsnìní nìmeckých okupantù
po atentátu na øíského protektora Reinhardta Heydricha. U od 3. èervna
zaèaly probíhat popravy podezøelých
i zcela nevinných lidí z naeho regionu
na Zámeèku v Pardubicích. Dne 10. èervna byly vypáleny Lidice, vichni tamní
mui vyvradìni, eny a dìti odvleèeny
do koncentrákù, 24. èervna byly vyhlazeny Leáky. Díky nìkolika astným
okolnostem nepotkal stejný osud Bohdaín èi Konèiny u Èerveného Kostelce,
kde na rozdíl od Lidic souvislost s odbojem byla. Mezi stovkami popravených
byl i spisovatel Vladislav Vanèura (u
1. 6.) nebo pøedseda první protektorátní vlády generál Eliá (19. 6.).
Pøed 110 lety, 1. èervna 1897, se
v Náchodì narodil Frantiek Kubina,
hudebník a skladatel, který proslavil
èeskou hudbu a píseò v USA. V Chicagu
øídil desítky let krajanský pìvecký sbor
Lyra, dirigoval orchestr, organizoval
èeský hudební ivot. Poslední èervnový den v tém roce zemøel violoncellista Otto Berger, spoluzakladatel slavného Èeského kvarteta. Je pohøben se
svými rodièi na náchdském høbitovì.
Na 28. èerven pøipadají nedoité
85. narozeniny violoncellisty, Náchoïana Luboe Nemasty. O deset let starí
byl výtvarník, profesor zdejího gymnázia a uèitel mnoha souèasných malíøù  amatérù Jiøí Votýpka. U patnáct
let uplyne 10. èervna od pøedèasné smrti
knihovníka, publicisty a bibliografa
Ladislava Vaciny (pùsobil i ve zdejí
knihovnì). Pøed deseti lety, 11. èervna 1997 zemøel herec Bohuslav Èáp,
rodák z nedaleké Borové, jeho herecká dráha zaèínala za protektorátu
v Náchodì v Mladé scénì, pokraèovala ve zdejím pováleèném oblastním
divadle a dovrila se v Národním divadle. Pøed sto lety (19. 6.) zemøel v Náchodì literární historik a kritik Ferdinand Zákrejs, pøed osmdesáti lety
(2. 6.) zemøel autor ratiboøického sousoí Babièky s dìtmi sochaø Otto Gutfreund.
V èervnu 1742 postoupila Marie Terezie po prohrané válce Prusku Slezsko i s Kladskem. Tím se pøed 265 lety
posunula státní hranice k Náchodu, kde
je dosud. Pøed 120 lety, 19. èervna
1887, mìl v bìloveských lázních náchodský Hron spoleèný koncert se sbory Vlasta a Dobro z Dobruky. Na
závìr první samostatné abonentní sezóny Komorní hudby koncertovala
u nás 4. èervna 1927 Èeská filharmonie øízená Václavem Talichem. (AF)
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Z historie sportu v Náchodì

Èást 6  Tenis

* * *

ram  seznamovací veèer v Beránku, slavnostní rozdílení cen
Tenis (po celou první polovinu 20. století psáno lawn-tennis nebo
a pøátelský veèírek na rozlouèenou.
jen tennis) nebyl nikdy sportem masovým, ale v Náchodì se hraje
Kromì toho se hrávaly také lázeòské turnaje a samozøejmì
ji více ne 100 let. Hned pøi zaloení Sportovního klubu Náchod
nejèastìji meziklubová utkání. Známe i jména hráèù, napøíklad
byl tenisový odbor jedním z prvních. Zpoèátku sice spíe jen ivov nedìli 4. srpna 1929 nastoupili proti Dvoru Králové Caska, Poøil, ale po zøízení høitì v Bìlovsi v roce 1926, kdy zde vznikly
lák, ebestl, Vranovský, Mouèka, Schur, Hanzl, Stukgold, Pick,
nejprve tøi a pozdìji ètyøi tenisové dvorce, se stal Náchod významdr. Sýkora a Petrová. Naprosto nejúspìnìjím byl J. Caska, který
ným tenisovým støediskem pro celé severovýchodní Èechy. Tenisose napø. v roce 1936 úèastnil mistrovství svìta v anglickém Wimvé turnaje poøádané pravidelnì od roku 1927 pøitahovaly pozorbledonu a hrál spolu s nìkterými dalími i na jiných prestiních
nost a zájem nejen domácích, ale i zahranièních sportovcù, take
mezinárodních soutìích. Na kurtech
v roce 1933 bylo konstatováno, e odbor
v Bìlovsi se obèas objevily i známé osobtenisový je dnes druhou nejvìtí slokou
nosti. Tøeba roku 1936 to byl populární
sportovního klubu Náchod a jeho slokou
Vlasta Burian, který se znal s majitelem
nejsportovnìjí. Jak turnaje vypadaly, se
lázní MUDr. Honlem a pøijel do Náchoda
dozvídáme z místního tisku. Napøíklad dne
na jeho pozvání. Tenis se hrál i za války
25. 5. 1928 pøinesly Náchodské listy tuto
a ponìkud pøekvapivì se doèítáme, e
informaci: II. mezinárodní tenisový turv roce 1941 dosahuje tenisový odbor, vedenaj poøádá ve dnech 25. a 28. kvìtna
ný tehdy Prokopem Polákem, kulminaèního
(o svatoduních svátcích) tenisový odbor
bodu svého vývoje a e jeho ètyøi moderní
SK Náchod. Turnaj skládá se z her o misdvorce jsou dennì pøeplnìny zájemci o tento
trovství Orlických hor, mistrovství mìsta
sport. Po roce 1948 pøeel tenis pod Rubenu
Náchoda s pánskou souhrou o putovní poNáchod a objevují se dalí jména  napø. Jahár mìstské rady v Náchodì a pánské dvouroslav Jehlièka, bratøi Fiedlerové, Stanislav
hry o putovní pohár pana Cyrila BartonìHabr nebo Libue Hronovská. Dnení tenisoDobenína. Hráno bude kadý den od
vý klub Náchod, jeho prezidentem je ing.
8. hodiny ranní a do soumraku. Svoji
Zdenìk Karlík, je od roku 2001 øádným èleúèast pøihlásila ji øada vynikajících hránem Èeského tenisového svazu. V Bìlovsi
èù z celé republiky a také vynikající tenismá k dispozici pìt kurtù, o které se stará
té ze sousedního Nìmecka. Vstupné lidosprávce p. Linhart a které rozhodnì nezavé. Poøadatelstvo turnaje poèítá s pøáhálejí.
Mgr. Lydia Batecká
telskou souèinností celé naí veøejnosti.
Vlasta Burian v Náchodì v r. 1936
Souèástí turnajù býval i spoleèenský prog-

Pozdrav Ing. Cejnara a J. Casky z Indie

Èlenové tenisového oddílu z roku 1936

Výbor a závodní drustvo ten. oddílu r. 1926 Dr. Vltavský, Dr. Prùa, O. Holubcová, J. Joná

Z utkání Dvùr Králové  Náchod 1955

Okresní pøebor 1970
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Znáte recept, jak získat klíèové
kompetence k samostatné práci?
V minulých dvou týdnech ili áci II. stupnì Základní koly
T. G. Masaryka v Náchodì historií. Po dva pondìlky poøádali projektové dny, tematicky zamìøené na poznávání minulosti svého
mìsta.
Dne 30. dubna áci 6. a 7. roèníkù navtívili Regionální muzeum v Náchodì a seznámili se s exponáty z pravìku a støedovìku, osmé tøídy obely vechny významné památníky na prusko-rakouskou válku z roku 1866 a áky 9. tøíd jste mohli potkat
u dobroovských pevností nebo v centru mìsta, kde pátrali po
významných osobnostech, jejich jména nesou náchodské ulice.
Po celý týden pak dìti vyhledávaly a doplòovaly si dalí informace v knihovnách i na internetu.
Následující pondìlí 7. kvìtna se pak vichni áci pustili do
zpracování zjitìných informací: vytváøeli dokumenty ploné (nástìnky s vyuitím vlastní fotodokumentace, pøehledy, ilustrace)
i trojrozmìrné modely, ba dokonce i prezentace na DVD. Nakonec kadá skupina prezentovala a obhajovala výsledky své práce
pøed spoluáky i tøídními uèiteli. Vznikla tak øada zajímavých
výtvorù, které budou vystaveny na chodbách koly, pro pouèení
vem i na ukázku pro rodièe, kteøí mohou zhlédnout výtvory
svých dìtí tøeba pøi tøídních schùzkách 17. kvìtna.
Podìkování patøí zejména panu øediteli Regionálního muzea
PhDr. Václavu Sádlovi i vem pracovníkùm muzea i pevností,
kteøí nám ochotnì umonili navtívit tyto instituce i v zavírací
den. koda, e stejnì vstøícní nemohli být i pracovníci náchodského zámku
Naí studijní tøídì VI.C to ovem nestaèilo a rozhodla se pøedbìhnout celou kolu! Uspoøádala si své vlastní øecké sympozion
ji v pøedstihu. Ale o tom u zpráva ákynì této tøídy Lenky
tìpánové:

Projekt kola naima oèima

Jako áci z páté tøídy ze Z Náchod
Staré Mìsto jsme se rozhodli realizovat
projekt o své kole. Projekt jsme zaèali
dìlat v dubnu a do konce kolního roku
budeme mít co dìlat, abychom vechna
nae spoleèná díla svázali do jedné kníky, ve které si urèitì jednou po letech
s chutí budeme listovat. Spolu s paní uèitelkou Jitkou Polákovou vymýlíme básnièky, vzpomínáme na ná první kolní
den, poèítáme schody. Píeme, co nám
kola pøipomíná, kreslíme nai paní uèitelku, zapisujeme její vlastnosti tak, jak
jsme ji za pìt let v této kole poznali.
Hrajeme si na reportéry, dìláme ankety
pro áky i uèitele, vymýlíme písnièky
nebo hymnu naí koly.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat
paní øeditelce Dagmar vorcové za to, e
jsme mohli být áky této koly a e na
nás byla vdy milá a odpustila nám vdy
vechny høíchy, co jich za tìch pìt let
bylo.
Zvlátì bychom chtìli podìkovat naí
tøídní uèitelce Jitce Polákové, e na nás
pìt let byla tak hodná, jak jen to lo

Hrajeme si na minulost
V pátek 27. dubna 2007 dopoledne se na Základní kole T. G.
Masaryka konalo øecké sympozion. Celá tøída VI.C se s nadením
zapojila do pøíprav této události.
Nejprve jsme si doma pøipravovali kostýmy, jaké se asi nosily
ve starovìkém Øecku. Inspiraci jsme hledali na obrázcích. Dále
se tøída rozdìlila na drustva a kadé z nich si pøipravilo nìjakou dramatickou scénku. Kadý ák také napsal krátkou básnièku na téma z øeckých bájí a povìstí.
A pak u nastal ná den. Nìkteøí áci pøili ráno do koly døíve
 pomoci naí paní uèitelce dìjepisu Hanì Lokvencové s pøípravou
pravé øecké hostiny. Na jídelníèku byly olivy, rozinky, zeleninový salát, okurky, chléb a ryby, také víno(ovocné nápoje). Pøed
desátou jsme se li pøevléknout do øeckých odìvù  byly to vìtinou dlouhé svìtlé naøasené aty, sepjaté ozdobnými sponami.
Pøemístili jsme se do auly v budovì I. stupnì koly.
Mohli se na nás pøijít podívat i rodièe a uèitelé, pokud od nás
dostali ruènì vyrobenou pozvánku. Vyuil toho pan øeditel
a dostavil se rovnì v øeckém odìvu. Odevzdali jsme pøipravené
pozvánky a dostali odmìnou kadý pìt fazolí. Popøáli jsme si,
aby ve dobøe dopadlo, a pak to zaèalo.
Nejprve jsme pøednáeli básnièky, za nì jsme získali fazole
podle toho, jak moc se básnièka líbila. Potom následovaly divadelní scénky. Byly o trojské válce, o Persefonì a o roèním období.
Dále následovaly rùzné soutìe a úkoly, za nì jsme dostávali
body, také jsme malovali øecké sloupy a v závìru nás èekal malý
test. Zvítìzilo drustvo klukù a vyslouilo si sladkou odmìnu.
Celá akce trvala asi ètyøi hodiny. Po skonèení nám paní uèitelka podìkovala a dala kadému bonbon a velkou jednièku.
Vem se sympozion líbilo, uili jsme si hodnì legrace, ale získali jsme také mnoho znalostí z øeckých dìjin. Urèitì si jetì
nìkdy podobný projekt zopakujeme.
(fan)

a uèila nás, seè jí síly staèily. Poøádala
pro nás pøespávání ve kole, ozdravné pobyty v Krkonoích, víkendové akce na Budislavi, vedla na kole nìkolik kroukù,

a pøesto byla stále veselá. Uili jsme s ní
hodnì legrace.
Dìkujeme jim proto, e z této koly u
odcházíme . Na shledanou. áci V.A.
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Anketa na téma
BEZPEČNOST V NÁCHODĚ
Smyslem této ankety je získání údajů potřebných pro rozvoj a tvorbu programů zaměřených
na prevenci kriminality a sociálně – patologických jevů v našem městě.
Pomozte nám s tvorbou strategie na léta 2007–2009.
tvůrci ankety Vám děkují za pravdivé zodpovězení otázek, za Váš čas a důvěru
všechny podepsané anketní lístky budou slosovány a tři výherci obdrží věcné ceny
pokud nechcete anketní lístek podepsat, nemusíte – abychom však správně dokázali vyhodnotit všechny podstatné
údaje, prosíme o vyplnění kolonek: věk – pohlaví – vztah k Náchodu
vyplněné anketní lístky můžete anonymně vhodit do schránky v budově Městského úřadu, zaslat poštou na adresu
Městského úřadu v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, naskenovat a zaslat ve formátu JPG na
e-mail: Thalassa@email.cz, pokud jste právě na stránkách města Náchoda – www.mestonachod.cz, pak máte
k dispozici elektronický formulář, jež bude po vyplnění odeslán na kompetentní adresu.

Pracovní skupina pro prevenci kriminality vám děkuje za spolupráci!

Anketní otázky:
1 – Cítíte se v Náchodě bezpečně?
A – ano
B – ne
C – nevím, nedokáži posoudit
2 – Existují podle Vás v Náchodě místa, které jsou problematická z hlediska bezpečnosti?
A – ne
B – ano, je to oblast………………………………
3 – Má na kriminalitu v Náchodě vliv blízkost státní hranice s Polskou republikou?
A – ano
B – ne
C – nevím
4 – Má přítomnost hlídek Městské policie vliv na vyšší bezpečnost v Náchodě?
A – ano
B – ne
C – nevím

5 – Má přítomnost hlídek Policie ČR vliv na vyšší bezpečnost v Náchodě?
A – ano
B – ne
C – nevím
6 – Víte, že Městská policie v Náchodě monitoruje některé části města pomocí kamer?
A – ano, je mi to známo
B – ne, to jsem nevěděl/a
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7 – Stal/a jste se Vy nebo členové vaší domácnosti v posledních dvou letech obětí nějakého trestného činu
(nebo pokusu o trestný čin) na území Náchoda?
A – ano
B – ne
8 – Považovali jste za nutné v posledních dvou letech podniknout nějaká větší bezpečnostní opatření
k ochraně svého majetku?
A – ano, mimořádná speciální opatření
B – ano, určitá vylepšení (např. další zámek na dveře)
C – ne, nepovažovali jsme za nutné přijímat nějaká nová opatření
9 – Je v Náchodě možno získat lehké drogy (marihuana)?
A – ano
B – ne
C – nevím
10 – Je v Náchodě možno získat tvrdé drogy (pervitin, heroin atd.)?
A – ano
B – ne
C – nevím
11 – Má, podle Vás, konzumace alkoholu vliv na páchání trestných činů?
A – ano
B – ne
12 – Myslíte si, že město Náchod a jím zřizované nebo ﬁnancované instituce mohou mít nějaký vliv
na výskyt sociálně-patologických jevů a snížení kriminality?
A – ano
B – ne
C – to je věc policie
D – nevím
13 – Jaké opatření byste zařadil/a do strategie prevence kriminality a sociálně-patologických jevů
pro příští období?
1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
4. …………………………………
Děkujeme za Váš čas.

Vaše údaje:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Jméno, příjmení, adresa (není nutné vyplnit, vyplníte-li, postupujete do slosování o věcné ceny)
Prosíme, určitě vyplňte:
Věk .............................................
Pohlaví muž/žena (zaškrtněte)
Vztah k Náchodu
rodák/rodačka
trvale bydlím od roku ...........................
nebydlím v Náchodě, jen náhodou se mi dostala vaše anketa do rukou

www.cistykraj.cz • www.jaktridit.cz
Vážení spoluobčané,
možná jste si již mnozí všimli, že jsou v našem městě barevné kontejnery. Jedná se o kontejnery na tříděný odpad, které se od těch klasických, na směsný odpad, poněkud liší. Kontejnery jsou určeny pro
sběr skla, papíru a směsných plastů (PET láhví) a nápojového kartonu.
Proč třídit?
Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich
recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie.
Výroba 1 tuny papíru ze sběrového papíru může
ušetřit až dva vzrostlé stromy. Třídění dokonce
ukládá i zákon o odpadech a nakonec, poplatek
za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to
více město a následně obyvatelé ušetří na poplatku za odpad. Navíc město má v současné době
uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s.,
která na náklady spojené s tříděním odpadů
finančně přispívá. Čím více odpadů město vytřídí,
tím více peněz dostane zpátky.
Jak kontejnery správně používat?
Do kontejnerů na sklo lze odkládat veškeré
obalové (sklenice, láhve) a tabulové sklo.
V kontejnerech NESMÍ skončit sklo s drátěným
výpletem, bezpečnostní autoskla, zrcadla, porcelán, keramika. POZOR! Mnozí si často pletou
keramiku a porcelán se sklem! Sklo je průsvitné.
Pokud můžete, zbavujte láhve kovových uzávěrů,
zjednodušíte tak jejich recyklaci. Město Náchod
hodlá rozšířit sběr separovaných odpadů o další
komoditu - bílé sklo. Bude nutné důsledně oddělovat bílé a barevné sklo a odkládat ho do příslušných kontejnerů. Několik barevných střepů může
znehodnotit celý kontejner bílého skla.
Do kontejnerů na plasty patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, čisté fólie, plastové
výrobky, kelímky od potravin, prázdné obaly od
kosmetiky.
V kontejnerech NESMÍ skončit plasty znečištěné
zbytky potravin, chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky
z PVC, automobilové plasty.

Sešlapáváním plastových láhví, výrazně ušetříte
místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do
kontejneru 3 x více a výrazně se tak zlevní celý
sběr. U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve
se nedají lisovat do balíků.
V našem městě sbíráme i nápojový karton, kterému většinou říkáme „krabice“. Jedná se o obaly
od mléka, džusu či vína, které je možné dále zpracovat a využít za předpokladu, že se nesmíchají
s ostatním odpadem v popelnici. Proto bychom
Vás rádi požádali o spolupráci při jejich tříděném
sběru. Žlutý kontejner je označen oranžovou
samolepkou, která Vás vyzývá k odkládání nápojových kartonů. Je na městě, jaký zvolí systém
sběru nápojového kartonu, nicméně oranžová
samolepka je jasným označením kontejneru, do
kterého je možné tento odpad vhazovat.
Nápojové kartony vhazujte do kontejneru
vypláchnuté a sešlápnuté!
Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy,
letáky, sešity, papírové obaly, karton a lepenka.
V kontejnerech NESMÍ skončit papír mastný,
mokrý, znečištěný zbytky potravin, nebo krabice
od nápojů, použité pleny, obvazy, hygienické
potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový
papír.
Papírové krabice před vložením do kontejneru
rozkládejte. Ušetříte tak místo v kontejneru.
Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění
odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují
vytříděnou surovinu, která pak nemůže být
recyklována a odváží se na skládku.
Svoz tříděných odpadů v našem městě provádí
TS Náchod (papír, plast) a firma Ladislav Martinec
(sklo) speciálním vozem s kontejnerem a hydraulickou rukou, kterou jsou nádoby vysypávány.

projekt podporují:
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CHYBÍ VÁM PENÍZE A BANKA VÁM NEPÙJÈÍ?

NEBANKOVNÍ PÙJÈKY

Pro zamìstnance, dùchodce, podnikatele i eny na MD  BEZ RUÈITELE!!!

NAVTIVTE NAI NOVÌ OTEVØENOU KANCELÁØ V NÁCHODÌ:
Kamenice 155 (budova bývalé Itálie), 2. patro (naproti výtahu)
l.cz
irea
prof
.
w
ww

739 275 119

ÁDNÉ POPLATKY PØEDEM!

l.cz
irea
prof
.
w
ww

HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY PRO OBLAST:
Èeská Skalice, Jaromìø, Police n. Metují, Broumov, Teplice n. Metují

Støední kola gastronomie,
hotelnictví, obchodu a slueb
HRONOV

NAI ABSOLVENTI
 NAE VIZITKA
www.hshronov.cz
JSME TU PRO VÁS !

Rekonstrukce bytù a interiérù na klíè

5vìcený
5vìcený


Rekonstrukce koupelen + bytová jádra
Pokládky podlahových krytin vèetnì renovace
starých podlah
Sádrokartóny + pùdní vestavby
Malíøské práce + nátìry fasád
Elektroinstalace vèetnì revize + vodoinstalace
Kuchynì na míru
VE LZE POØÍDIT NA SPLÁTKY
Kontakt 731 174 615

Dejte svému připojení správný střih!
Vysokorychlostní internet Premium ADSL
Vysokorychlostní internet bez paušálu za telefon.
Výhodné ceny volání.
Aktivace ZDARMA.
Stačí mít aktivní telefonní linku, ostatní zařídíme ZDARMA.
Pořiďte si Premium ADSL do 30. 6. 2007 a získejte první
měsíc surfování ZDARMA.

S měsícem zdarma tak za první rok ušetříte na měsíčních
poplatcích až 3 645 Kč včetně DPH.
České radiokomunikace
Premium ADSL
Rychlost
kbit/s

Měsíční cena
včetně DPH

Telefónica 02
O2 Internet ADSL + O2 Standard
Rychlost
kbit/s

Měsíční cena
včetně DPH

Roční
úspora
Cena
včetně DPH

2 048/512

772 Kč

2 048/128

878 Kč

1 272 Kč

4 096/512

1 010 Kč

4 096/256

1 116 Kč

1 272 Kč

až 10 240/512

1 665 Kč

8 192/512

1 830 Kč

1 980 Kč

Ceny jsou uvedeny k 2. 5. 2007.

178x123.indd 1

5/14/07 9:45:25 AM
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Nechte své auto doma a jeïte s námi na výlet!
Obecnì prospìná spoleènost Branka ji tøetím rokem realizuje projekt Cyklobusy Kladským pomezím za podpory Královéhradeckého kraje a mìst vyskytujících se na trase cyklobusu. Mìsto
Náchod pøislíbilo v letoním roce pøispìt èástkou 15 tis. Kè.
Kadý víkend a o svátcích vás od 12. 5. do 30. 9. 2007
s vaím jízdním kolem, nebo dáte-li pøednost pìí turistice
s batohem a pohorkami, cyklobus dopraví do pøekrásných míst
regionu Kladské pomezí  do srdce Adrpasko-teplických skal,
Jestøebích hor, Stolových hor k naim polským sousedùm nebo
na Pomezní boudy v Krkonoích. Vystoupit èi nastoupit lze
kdekoli na trase. Moností k výletùm se nabízí nepøeberné
mnoství. Cyklobusu mùete vyuít i k návratu zpìt domù.
V letoním roce jsme pøipravili nìkolik novinek. Linka
H. KrálovéAdrpach je prodlouena a do Krkono na Pomezní boudy. Linka NáchodStolové hory, Karlów vás 2x dennì
dopraví do turisty stále více vyhledávané oblasti Stolových hor
k naim sousedùm v Polsku. Krásný záitkem je výlap na Hejovinu (Szeliniec Wielki, 919 m n. m.), odkud je neopakovatelný výhled na broumovskou kotlinu. Úplnì novì je zavedena
linka NáchodJestøebí hory, Odolov. Jestøebí hory s nejvyím
vrcholem altman jsou protkány mnostvím znaèených turistických tras a cyklistických stezek.

Doporuèené trasy napøíè Kladským pomezím
Trasa è. 1 z Adrpasko-teplických skal: Adrpach (è. trasy
4020), Janovice, Jívka-Horní Vernéøovice, Stárkov (è. 4032), Velký
Døevíè, Rokytník (è. 4020), Hronov (è. 4020, 22), Velké Poøíèí
(cyklostezka k hraniènímu pøechodu v Bìlovsi  è. 22), Náchod
(è. 22, 4034), Náchod-Staré Mìsto (cyklostezka Pekelským údolím  è. 4034), Peklo (è. 4034), Nové Mìsto nad Metují, Èernice, Slavìtín (è. 4034), estajovice, Jaromìø-Josefov (konec è.
4034). Délka trasy 67 km.
Trasa è. 2 ze Stolových hor: Karlów (è. 4000), Ostra Góra
-Machovská Lhota hranièní pøechod (è. 4000), silnice do Machova na Mýto (neznaèeno), dále po è. 22 do Hronova  21 km,
dále viz trasa è. 1
Trasa è. 3 z Jestøebích hor: Odolov è. 4094, Rtynì
v Podkrkonoí (è. 4095), Èervený Kostelec (è. 4095), Zábrodí
(è. 4095), Kramolna (è. 4095), Náchod (è. 4095)  23 km, dále
viz trasa è. 1.
Doporuèujeme pouít cykloturistickou mapu Kladským pomezím na kole i pìky  1 : 100 000 nebo Orientaèní mapu
cyklotras KÈT k dostání v informaèních centrech.
Více informací vèetnì jízdních øádù na www.kladskepomezi.cz
Markéta Venclová, Branka, o. p. s.

Pytlový sbìr odpadù na území mìsta Náchod probíhá ji rok
Od 1. dubna 2006 rozíøilo mìsto Náchod sluby obèanùm
v oblasti nakládání s odpady, a to zavedením pytlového sbìru
vytøídìných odpadù z domácností. Obèanùm, zejména ve vilové zástavbì, usnadòuje tøídìní: pro barevné pytle naplnìné
vytøídìnými odpady (luté na plasty, modré na papír, èervené
na kovy a oranové na nápojové kartony tetrapack) si pøijede
svozová firma v 1. celém týdnu v mìsíci ve dnech svozu komunálního odpadu a k domu, za odvezené pytle obsluha svozové
firmy výmìnou zanechá pytle nové a není nutné èasto chodit
k vzdálenìjím kontejnerùm. Obèané si mohou zadarmo vyzvednout pytle na kontaktních místech (Technické sluby Náchod, s. r. o., Mìstský úøad Náchod, odbor ivotního prostøedí
a odbor majetku a financování  poplatky za odpady).
Bìhem jednoho roku docházelo k postupnému navýení
sbìru vytøídìných odpadù. Je to patrné na pøehledu za následující období:
Svoz pytlù (poèet)
Papír
Plast
Nápojové kartony
Kovy

IVXII/2006
895
1491
168
610

IV/2007
1056
1690
343
601

V letoním roce se potvrdilo, e se jedná ji o zavedený systém, napø. v mìsíci kvìtnu se svezlo 868 kusù pytlù, pro srovnání v loòském roce ve stejném období se svezlo pouze 109
pytlù.
Obèanùm, kteøí peèlivì tøídí, chceme touto cestou podìkovat, ostatní obèany vyzvat k zapojení do tohoto systému. Pøítí
pytlový svoz bude probíhat od 4. do 8. 6. ve dnech svozu komunálního odpadu na území mìsta Náchoda. Pøipomínky, námìty
ke zlepení nakládání s odpady na území mìsta Náchoda prosíme sdìlte pracovníkùm odboru ivotního prostøedí.
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* * *

INFORMACE Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU

* * *

Velká letní jízda s Primátorem

V rámci letoního Dne s Primátorem, který
se konal v areálu pivovaru 19. kvìtna, byla
oficiálnì zahájena letní spotøebitelská soutì
s názvem Velká letní jízda, ve které mùete
a do konce srpna soutìit s náchodským pivovarem o více
ne 130 hodnotných letních cen.
A jaký je princip letoní soutìe? Nasbírejte 20 zátek
z lahvového piva Primátor® v pomìru 15 zátek od piv ze standardního sortimentu (Primátor: Premium, Premium Dark,
Svìtlý, Nealko a Diamant v libovolném pomìru) a 5 zátek od
pivních speciálù (Primátor: Polotmavý 13 %, Exkluziv 16 %,
Rytíøský 21 %, Double 24 %, Weizenbier, Pale Ale opìt
v libovolném pomìru) a spoleènì s odpovìdí na soutìní otázku, která zní: Kolik zátek od piva Primátor váí stejnì jako
pìt skútrù v hlavní cenì? je jednorázovì zalete nejpozdìji
do 31. 8. 2007 na adresu Peacock, a. s., PO Box 121, 547 01
Náchod. Nezapomeòte uvést zpáteèní adresu a oznaèit obálku
nápisem: Soutì Primátor. Poøadí výhercù bude urèeno podle pøesnosti odpovìdi na soutìní otázku. V pøípadì více shodných odpovìdí na první a sedmatøicáté pozici rozhoduje datum potovního razítka. Pokud se bude i toto shodovat, rozhodne o vítìzi doplòující otázka. Vyhodnocení soutìe probìhne
nejpozdìji do 15. 9. 2007. Výherci budou zveøejnìni na
www.primátor.cz. Ceny budou soutìícím pøedány (zaslány)
nejpozdìji do 31. 10. 2007. A o jaké ceny se vlastnì soutìí:
1.5. cena: skútr, 6.12. cena: horské kolo, 13.22. cena: stan,
23.37. cena: spací pytel, 38.87. cena: multipack Primátor
 Paleta chutí z Náchoda a koneènì 88.137. cena: multipack
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 a zejména o jeho
speciály.
Dovolená s Primátorem
S pøíchodem letní sezony a nutností dodrovat pitný reim i bìhem prázdnin a dovolených si nae pøíznivce opìt dovolujeme upozornit na monost nákupu plného sortimentu

naich výrobkù v naí pivovarské prodejnì. Nabídka, která se
týká jak limonád, kde v souèasnosti pod znaèkou PRIMÁTOR®
Limo produkujeme v esti pøíchutích (pùvodní nabídka: citron,
cola, hrozno, malina a oran byla od loòského èervna rozíøena
o ovocný multivitamínový nápoj), tak i piva, kdy øada 11 druhù,
kterou nedisponuje ádný jiný èeský pivovar, si opravdu troufá
oslovit a uspokojit kadého zákazníka.
Kompletní lahvový sortiment pivovaru, irokou paletu dárkových balení a 0,5 litrové plechovky svìtlého leáku Premium
(ideálního dovolenkového èi turistického balení, kdy toti podle
nedávno zveøejnìného prùzkumu Èei pijí pivo z plechovek nejèastìji na pìích výletech  v 30 % pøípadù, v prostøedcích hromadné dopravy  29 % a na dovolené  27 %) lze zakoupit
v nai pivovarské prodejnì (Dobroovská 130). Zde navíc mùete poøídit i rùzné reklamní pøedmìty a sklenice (bìná provozní
doba prodejny: pracovní den 917 hod., sobota 812 hod.). Je
zde monost si po pøedchozí dohodì zajistit i pivo sudové (15,
30 a 50l KEG sudy), chlazení èi ruèní pípu pro zpestøení vaí
dovolené, oslavy èi zahradní párty.
Potravináø a potravina roku Královéhradeckého kraje
Pivovar Náchod se úèastní druhého roèníku této soutìe organizované Krajským úøadem Královéhradeckého kraje probíhající od kvìtna do 31. srpna 2007 se svými tøemi výrobky:
Primátor  nealkoholické pivo, svìtlý leák Premium a 13 %
Polotmavý. Celkovì se v esti kategoriích utká 72 výrobkù.
Souèástí akce je i deset ochutnávek produktù (nìkde i ve spojení s prodejními trhy) po celém území kraje, kdy se nìkteré spoleènosti úèastnily této akce i 10. kvìtna na Masarykovì námìstí
v Náchodì (samozøejmì za úèasti náchodského pivovaru). Blií
podrobnosti o akci naleznete na www.potravinaroku.cz  svojí
úèastí v hlasování (hlasovací lístky budou otitìny v denním tisku, k dispozici budou na akcích i speciální titìné lístky èi bude
moné hlasovat na internetových stránkách) mùete získat nìkterou z hlavních výher èi dárkové balíèky v celkové hodnotì
90 tis. Kè a zároveò tak podpoøíte své oblíbené výrobky. Vyhláení výsledkù soutìe vèetnì vylosování výhercù probìhne
15. záøí na Doínkách 2007 v Hradci Králové.
(FM)

èerven 2007
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EKOutek

Známe se? Ji po nìkolikáté jsem se na jaøe
ubytoval na sídliti u nemocnice, kde ve dne spím v jedné tìrbinì mezi panely a v noci pak v okolí sháním nìco na zub. Co mì sem pøilákalo?
Hlavnì velké mnoství poletujícího jídla
kolem svítících lamp poulièního osvìtlení
 jsou to velkolepé hody. A kde bydlím
pøes zimu? Mám zajitìno moc útulné
místeèko v podzemním prostoru Pevnosti Dobroov a moc si mì tu povaují. Kadý rok nás tu poèítají a radují se z nových
pøírùstkù. Prý nás tu zimuje u pøes 160
jedincù! Abych nezapomnìl, jsem netopýr.
Co jsou netopýøi zaè? Jsou to ohroení ivoèichové, kteøí potøebují nai ochranu. Patøí mezi savce, umí vak výbornì
létat. Jsou to ivoèichové s pøevánì noèní aktivitou. Za tmy se orientují pomocí
tzv. echolokace, èím dokáí urèit svou
polohu v prostoru, rozpoznat okolní pøekáky, pøípadnou koøist nebo jiné netopýry. Co je to echolokace? Èím se iví?
Jaké vyuívají úkryty a jak si poradí v zimním období? Kolik mají mláïat a jak dlouho o nì peèují?
Máte-li zájem seznámit se blíe se zpùsobem ivota netopýrù, s jejich ohroením a ochranou, vyuijte osvìtové akce
Evropská noc netopýrù poøádané v noci z 28. na 29. srpna (vzhledem ke zvyujícímu se poètu zájemcù probíhají
akce v ÈR na více místech a ve více termínech). V ÈR tuto akci koordinuje ÈESON, ÈSOP a dalí, více informací najdete na www.ceson.org. Akce jsou vhodné
i pro rodièe s dìtmi. Díky programu pøipravenému odborníky se mùete seznámit s tìmito zajímavými tvory, s jejich
výzkumem a dosavadními poznatky o jejich ivotì. Na mnoha místech Evropy
v rámci této akce probíhají veøejné pøednáky o netopýrech.
V ÈR se vyskytuje 23 druhù a vechny jsou zákonem chránìné (Zákon 114/
1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny
a provádìcí vyhláka è. 395/1992 Sb.,
mezinárodní dohody). K jejich ochranì
vak nestaèí jen zákony a dohody, je také
nezbytná spolupráce veøejnosti, zejména
majitelù a správcù budov. Základem ochrany netopýrù je neruit je v dobì pøítomnosti v úkrytu. Pokud plánujete nìjaké
opravy místa obývaného netopýry nebo
máte s tìmito tvoreèky problémy, vìtinou existuje øeení, jak pomoci obyvatelùm domù a zároveò neublíit netopýrùm.
Kadá situace vak vyaduje individuální
pøístup a odbornou pomoc.
Netopýra se budete moci na poøádaných akcích dokonce i dotknout
(zdroj: www.ochranafauny.cz; www.ceson.org)

Miliarda stromù

Také Jiráskovo gymnázium se zapojilo
do mezinárodní akce Miliarda stromù, která probìhla koncem dubna v mnoha zemích po celém svìtì. Dne 19. 4. jsme ve
spolupráci s ÈSOP Jaro Jaromìø u obce
Èeská Èermná vysázeli alej ovocných døevin. Konkrétnì jsme sázeli pùvodní odrùdy místních jabloní a hruní, které z naí
krajiny ji témìø úplnì vymizely. Výsadba starých odrùd ovocných døevin je jedním z dlouhodobìjích projektù ÈSOP,
jeho cílem je záchrana a návrat tìchto
tradièních odrùd do èeské krajiny, co pøispìje k udrení rozmanitého genofondu
naich ovocných døevin. Výsadba takovýchto stromù je také velice dùleitá pro
rozmanitost krajiny. Pøed kolektivizací
èeského venkova lemovala podobná stromoøadí polní cesty èi meze, rozèleòovala
krajinu do pestré mozaiky rùzných stanovi a vytváøela tak vhodné prostøedí pro
mnoho dnes ohroených ivoèichù a rostlin. Rozoráním mezí a scelením polí a luk
do velkých lánù dolo k velkému ochuzení naí krajiny a právì tento stav chceme
mìnit k lepímu A jak celou akci vnímali nai studenti se mùete doèíst v následujícím èlánku.
Jan Jeek, uèitel pøírodopisu,
Jiráskovo gymnázium

Louky v Èeské Èermné
Jak urèitì vichni víte, v rámci Týdne
pro Zemi probìhla na Jiráskovì gymnáziu
spousta akcí. Jednou z nich bylo sázení
stromù u Èeské Èermné, kam nás, 1.B
Jiráskova gymnázia, prof. J. Jeek pozval.
Ve ètvrtek 19. 4. v 10 hodin dopoledne se
celá nae tøída sela s tøídní profesorkou
P. Pùlpánovou a jejím zlatým retrívrem
Beldou, s profesorem Jekem a s panem
D. Èípem, èlenem Èeského svazu ochráncù pøírody Jaro Jaromìø, který nám struènì objasnil cíl naí mise.
Nejdøíve jsme absolvovali prohlídku pøírodní památky Louky
u Èeské Èermné a blízkého okolí, kde jsme mìli
monost vidìt velice vzácnou rostlinu vivec, u které se zjistilo, e jí svìdèí,
kdy se po ní válíte a dupete, take to berte jako pozvánku do Èeské Èermné
na koupalitì, kde se vyskytuje. Mùete ji válcovat, jak
je libo a co vám síly staèí,
vivci se to bude moc zamlouvat. Hlavním pøedmìtem ochrany na lokalitì
jsou zbytky podmáèených
luk a mechových slatini,

která byla z vìtí èásti pøedurèena k zániku, kdy na této ploe s výskytem rosnatky okrouholisté byla zapoèata výstavba
rodinných domkù, ta vak byla roku 1993
zastavena. Jetì pøed rokem 1989 mìli
podíl na nièení pøírodní památky poblí
høbitova na okraji obce komunisté, kdy
odvodòovali podmáèená místa za úèelem
získání nové hospodáøské pùdy
Po prohlídce lokality u zaèalo samotné
sázení stromù, take jsme vykopali nìkolik desítek dìr a pìknì po poøádku jsme je
osázeli stromy, zalili a upevnili. Kmeny
jsme obalili pytlovinou na ochranu pøed
okusem zvìøí. Nakonec nechybìly opeèené buøty a pøátelské utkání ve fotbale, celá
tøída si to moc uila. Jetì pár fotek na
památku a dílo bylo dokonáno.
Teï pár otázek pro profesora Jeka
a pana Èípa:
1) Kdo je hlavou celého projektu ,,Sázení
stromù?
V Keni byla zahájena kampaò ,,Miliarda
stromù pro planetu Zemi, jejím cílem je
bìhem roku 2007 vysadit po celém svìtì
nejménì miliardu stromù. Za tuto èinnost
se zasluhuje OSN a hlavnì Keòanka Wangari Muta Maathaiová, která veøejnì vystoupila a zaslíbila se k úkolu vysázení tìchto stromù. V roce 2004 dostala za svoji
dlouholetou èinnost Nobelovu cenu míru.
2) Do jakých akcí se jetì ÈSOP zapojuje?
Tento projekt je jeden z mnoha, mezi
dalí patøí tøeba kosení luk na horách,
záchrana zvíøat, ochrana biodiverzity, jmenovitì napøíklad ,,Akce ába, ,,Uklidíme
svìt, ,,Zvíøe v nouzi a dalí.
3) Jaké odrùdy stromù jsme vlastnì sázeli?
No, jsou to pøevánì podnoe ohroených staroèeských odrùd jabloní a hruní,
které se v této dobì ji skoro vùbec nevysazují, co je koda, protoe jsou velmi
otuilé a odolné proti místním kùdcùm,
take se nemusí k jejich oetøení pouívat ádné chemikálie. Na podnoe se za
èas naroubují plodné tìpy.
4) A poslední otázka Jak myslíte, e
jsme to zvládli?
(s úsmìvem) Na jednièku
mim (mía mrázková), studentka JG
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SPORT s p o r t

5 okol

Den vítìzství

Setkání èlenù sokolské upy PodkrkonoskéJiráskovy, uspoøádané na oslavu
8. kvìtna, se vydaøilo. Na stopadesát èlenù se shromádilo nejprve v areálu klátera v Kuksu. Následovala prohlídka celého komplexu vèetnì barokního pitálu
s pùvodní lékárnou a nádherné sochaøské výzdoby od M. B. Brauna. Byla zajímavá hlavnì pro mláde, která byla poèetnì zastoupena.
Setkání pokraèovalo na høbitovì
v Choustníkovì Hraditi poloením kytice u památníku pochodu smrti, kde nael
svùj poslední odpoèinek po strastiplné cestì
zástup vìzòù nìmeckého koncentraèní-

s p o r t

ho tábora Gross Rosen. Vzpomínka patøila i vem sokolùm, kteøí se bìhem druhé
svìtové války se zbraní v ruce i odbojem
doma velkou mìrou podíleli na osvobození naí zemì.
V. Zelená

V tìlocviènì

V náchodském Sokole bude po letních
prázdninách pokraèovat program cvièebního roku, jak byl uveden v Náchodském
zpravodaji (bøezen).
Dochází vak k rozíøení èinnosti v rámci vestrannosti o oddíl mladích ákù (od
6 let), který povede cvièitel Martin Horák. Náplò cvièebních hodin bude jistì
zajímavá. Zájemci mohou podat pøihláky pøi zahájeni cvièení v záøí 2007. Pøesný
rozvrh cvièebních hodin bude uveøejnìn
ve vývìsních skøíòkách TJ SOKOL.
V. Zelená

Oslavy 120 let
od zaloení SDH Babí u Náchoda
Sbor dobrovolných hasièù v Náchodì
-Babí si Vám dovoluje oznámit, e dne
23. èervna 2007 ve 14.00 hodin se konají oslavy 120. výroèí od jeho zaloení.
Pøipravujeme pro Vás pestrý program
nejen s hasièskou tématikou, ale zároveò
i zábavné odpoledne pro Vae ratolesti,
které budou moci soutìit nejen v rùzných hrách, ale budou moci si i osahat
hasièskou techniku.
Celé odpoledne bude podbarveno reprodukovanou hudbou. Je zajitìno bohaté

obèerstvení a opékání prasátka na roni.
Ve veèerních hodinách, asi ve 20.00
hod., zaène diskotéka pod irým nebem.
Tìíme se na návtìvu jak hasièù, tak
i naich pøíznivcù a dalích spoluobèanù
a èekáme na Vás na místním sportovním
høiti Horní Babí.
Za SDH Babí Petr Hornych, velitel

Mistrovství ÈR
v maoretkovém
sportu
V sobotu 5. kvìtna probìhlo v Hronovì
základní kvalifikaèní kolo Mistrovství Èeské republiky v maoretkovém sportu. Této
soutìe se zúèastnily maoretky z celkem
11 mìst Královéhradeckého kraje. Soutìilo se s náèiním baton (hùlka) i pom-pom
(tøásnì).
Náchodské maoretky pod vedením
Moniky Bergerové si vedly pøímo skvìle.
Kadetky, co jsou dìvèata ve vìku 811
let, vybojovaly 2. místo jak s batonem, tak
i s pom-pomem. Juniorky (1214 let) i seniorky (15 a více let) nenaly v Hronovì
pøemoitele a s batonem i pom-pomem si
pøivezly kovy nejcennìjí  zlaté.
Tìmito výbornými výsledky si náchodské maoretky s náèiním pom-pom zajistily úèast pøímo ve finále Mistrovství ÈR
v maoretkovém sportu, které se koná
koncem èervna v Hustopeèích u Brna.
S náèiním baton vechny náchodské skupiny maoretek postoupily jetì do semifinálového kola, které probìhlo koncem
kvìtna ve Rtyni v Podkrkonoí nebo Hoøicích.
V pátek 4. kvìtna v Hronovì probìhla
i kvalifikace Mistrovství Èeské republiky
v sóloformacích. Celkem bylo pøihláeno
108 sóloformací opìt z jedenácti mìst. Náchodská dìvèata se zúèastnila s 18 sóloformacemi a z toho 14 sóloformací postupuje z pøedních míst pøímo do finále v Písku, které probìhne zaèátkem èervna
tohoto roku.

Poární sport  Náchodská hasièská primátor liga
I. kolo
II. kolo
III. kolo
IV. kolo
V. kolo
VI. kolo
VII. kolo

Velký Tøebeov
Blakov
Jestøebí
Vysokov
Nový Hrádek
Èervený Kostelec
Kramolna

19. 5. 2007 v
9. 6. 2007 v
16. 6. 2007 ve
25. 8. 2007 ve
1. 9. 2007 ve
8. 9. 2007 ve
15. 9. 2007 ve

10
10
13
13
13
13
13

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

V letoním roce se hasièské sbory utkají v poárním sportu
u po esté. Tento druh sportu se zde v regionu Náchod dosti
prosazuje. Kadým rokem pøibývají dalí a dalí sbory. V letoním
roce si hasièi z Jizbice zkusí celou ligu. Tak jim drme palce, a
dopadnou dobøe. Mají k tomu celkem dobøe nalápnuto. Pøi
první soutìi toti skonèily na ètvrtém místì. Ale mezi ètvrtým
a tøetím místem byl nepatrný rozdíl.
Z obcí spadajících pod mìsto Náchod to jsou hasièi Jizbice,
Dobroova a Lipí, kteøí se budou úèastnit hasièské primátor
ligy. Zde v této èásti zpravodaje Vás budeme informovat o prùbìhu celé ligy. Aktuální informace mùete najít na stránkách
www.jizbice.wz.cz. Vichni jsme zvìdaví, kdo letos ovládne
pøední pøíèky ligy.
Mnoho úspìchu vem pøeje Petr Bøenda,
Starosta SDH Jizbice
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Náchodtí prsaøi úspìní

na Modré stuze mìsta Náchoda
19. roèník plaveckých závodù Modrá stuha mìsta Náchoda
je ji historií. Hlavní soutì pro plavecké oddíly se konala 5. 5.
a soutìe pro stacionáøe a zdravotnì postiené plavce o 14 dní
døíve. Generálním partnerem akce je ji deset let Spoleènost
DUHA, nadace pro dìti postiené mozkovou obrnou, Trutnov.
V soutìi plaveckých oddílù se soutìilo v esti disciplínách,
prsaøském dvojboji o tradièní Modrou stuhu mìsta Náchoda,
která se udìlovala ji v roce 1940 a v soutìi drustev o Pohár starosty mìsta. V kategorii dospìlých si Modrou stuhu odvezl Jiøí Balá z Èáslavi. Velkým úspìchem bylo druhé místo
náchodského plavce Josefa Hakla. V kategorii en v prsaøském
dvojboji vítìzí ès.reprezentantka Barbora Morávková z Trutnova
pøed svojí oddílovou kolegyní Pechancovou a Gratiasovou
z Liberce. Mezi aèkami si vítìzství vybojovala Bezvodová Marcela z Hradce Králové. Vítìzství v prsaøském dvojboji se doèkali i Náchodtí a to zásluhou Pavla Janeèka. Na druhém místì se
umístil liberecký David Drbohlav a na 3. místì doplaval dalí
nadìjný plavec z Náchoda Martin Cöger.
O Pohár starosty mìsta Náchoda soutìilo 12 oddílù a jako
minulý rok prvenství získali plavci z Trutnova. Potìující je
druhé místo Delfínu Náchod. Tøetím skonèili plavci z Hradce
Králové. Disciplína 200 metrù polohový závod se plavala o Cenu
VEBY Broumov. V této disciplínì zvítìzili náchodský Pavel Janeèek, Elhenická, Krause  oba z Trutnova a Baláová z Èáslavi.
V dalí disciplínì 100 metrù znak plavané o Cenu náchodského pivovaru Primátor zvítìzili trutnovské plavkynì Pechancová a Elhenická a náchodtí borci Marek Tome a Pavel Jane-

Pojïte s námi do muzea
(Památky na paní knìnu)
Ve tøetím sále náchodské muzejní expozice se nachází i dalí
mimoøádný celek  vìci osobní potøeby Kateøiny Vileminy Zaháòské známé souèasníkùm pøedevím z Babièky Boeny Nìmcové jako paní knìna. Jedná se o mimoøádnou vzácnost,
která zde v dobì otevøení muzea 4. øíjna 2000 za pøítomnosti
Václava Klause chybìla. Dùvodem byly nadnárodní zájmy.
V dalekém Lotysku si tehdy pøipomínali 200 let od úmrtí otce
Kateøiny Vileminy Zaháòské Petra Kuronského velkolepou
výstavou. Právì tam byly zapùjèeny. Vernisáe se zúèastnila
tehdejí pøedsedkynì senátu Libue Beneová. Tamìjímu muzeu vìnovala pøesnou kopii slavnostní èíe paní knìny. Celek i s originálem poháru se vrátil do naeho muzea a na
Vánoce tého roku.
O jedenáct mìsícù pozdìji navtívil Èeskou republiku lotyský ministr pro místní rozvoj. K pøekvapení úøedníkù Okresního úøadu v Náchodì, pod nìj tehdy nae muzeum spadalo, si
pøál vidìt i náchodskou muzejní expozici. Co k tomu pana ministra vedlo? Kuronsko, odkud vévoda Petr pocházel, se èásteènì pøekrývá s územím dneního Lotyska. Jeho otec Ernst Biron byl hlavním poradcem carevny Anny I. Uvaoval dokonce
o tom, e syn, jeho nesl ke køtu sám Petr Veliký, by se mohl
stát ruským carem. Ve sice nakonec dopadlo jinak, ale rod
Kuronských patøil ve druhé polovinì 18. století k nejváenìjím
a nejbohatím ve støední Evropì. Kdy se pozdìji Kateøina Vilemina Zaháòská podílela na pøípravì protinapoleonské koalice,
jeden z úèastníkù si tehdy poznamenal, e dìjiny se netvoøí
v Petrohradì, Vídni a Paøíi, ale právì v Náchodì, Ratiboøicích,
Opoènì a Jièínì. I to nae expozice pøipomíná.
PhDr. Václav Sádlo

èerven 2007
èek. Pavel zaplaval vynikající èas 1:03,8, který byl jen o 0,7 s
horí èeského rekordu 13letého actva. Potìující bylo
i 3. místo domácí eny Lucie Zeinerové.
Plavecká soutì mládee ze stacionáøù a soutì zdravotnì
postiených sportovcù byly zahájeny panem starostou ing. Oldøichem Ètvrteèkou v podobném duchu jako minulé roèníky.
Paní poslankynì Mgr. Zdeòka Horníková za Nadaèní fond Zdeòky
Horníkové a Zdenìk Poul, prezident Spoleènosti DUHA, nadace pro dìti postiené mozkovou obrnou, Trutnov, pøedali od
svých sponzorù a partnerù vìcné ceny DVD rekordér, DVD
pøehrávaè a CD rádia stacionáøi Trutnov, ÚSP Hajnice, stacionáøi a spec. kole NONA Nové Mìsto nad Metují.
V soutìi stacionáøù se soutìilo ve tøech plaveckých disciplínách 50 m znak, prsa a volný zpùsob. Registrovaní zdravotnì
postiení sportovci plavali ètyøi disciplíny a dìleni byli dle svého
zdravotního postiení do esti kategorií. Vítìzem dvojboje
v disciplínách 50 m volný zpùsob a znak si vybojovali v kategori
S7-S10 Polèák Luká ze Zlína, S4-S6 Jakub Tome Kontakt Bb
Praha, S1-S3 Chronek Michal z Kontaktu Bb Brno. Mezi enami zvítìzila v kategorii S1-S3 Vìra Koldová z OA Jánské Láznì, S4-S6 Karin Buèková z Brna, S7-S10 Kuldová Kateøina ze
Zlína. Dvojboj byl sponzorován firmou Amulet Náchod a cukráøstvím Marta manelù Lacinových z Dobruky.
Dalími sponzory celé soutìe byli Saar Gummi Èervený
Kostelec, KA Contracting ÈR, s. r. o.  teplárna Náchod, Pivovar Broumov, Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda
a nadaèní partneøi Spoleènosti DUHA, nadace pro dìti postiené mozkovou obrnou, Trutnov.
Podìkování poøadatele soutìe plavecké soutìe patøí také
zamìstnancùm krytého bazénu v Náchodì, kde se soutì poøádala.
Roman Hakl

Pøehled kulturních akcí
v èervnu 2007 v Regionálním muzeu v Náchodì
Jan Karel Hrae
výstava k 100. výroèí úmrtí pedagoga, archeologa,
historika a zakladatele muzea mìsta Náchoda
Do 23. 6. 2007 mohou návtìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu vìnovanou ivotu a dílu Jana Karla Hraeho,
pedagoga, archeologa, historika a zakladatele náchodského
muzea. Jsou zde napø. prezentovány Hraovy archeologické
nálezy z celých Èech, jím napsané knihy, exponáty z poèátku
náchodského muzea, je Hrae pro tuto instituci získal. Otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí 912; 1317 hod.,
v sobotu 812 hod.
30 z 80 a nìco navíc
je název komorní výstavy tøiceti z osmdesáti návrhù plakátù pro festival amatérského divadla Jiráskùv Hronov a nìco
navíc z oblastí grafického designu. Od 1. do 30. èervna 2007
v pøednákovém salonku Regionálního muzea na Masarykovì nám. èp. 18 vystavuje Jiøí Zhibo. Vernisá v pátek 1. èervna v 17 hod. Otevøeno dennì mimo pondìlí 912; 1317
hod. Pøi této pøíleitosti jsme se doslechli, e Jiráskùv Hronov se rovnì prezentuje v cizinì. Právì prostøednictvím
návrhù plakátù a to nejen na 7. INTERSALONU v Èeských
Budìjovicích, hlavnì vak na X. mezinárodním bienále divadelního plakátu v polském Rzeszowie 2005 a na Trienale
plakátu Trnava 2006 na Slovensku. Uvedené návrhy plakátù jsou souèástí expozice.
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Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost  èerven
2. a 3. 6.
9. a 10. 6.
16. a 17. 6.
23. a 24. 6.
30. 6. a 1. 7.

MUDr. Frantiek Balský
Náchod
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod
MUDr. Renata Èábelková
Hronov
MUDr. Blanka Grummichová
Náchod
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Mìsto nad Metují

Komenského 319
tel. 491 424 326
Bartoòova 1006
tel. 491 421 604
ul. J. z Podìbrad 937
tel. 491 482 911
Raisova 677
tel. 491 422 104
Náchodská 145 (Stavostroj)
tel. 491 476 176

ÈERVEN V Hopsáèku
Prostory Hopsáèku se v tomto mìsíci
ne zaènou tábory, utiily, nebo pravidelný program byl ukonèen 31. 5. 2007.
Protoe vak víme, e se dìtem bude moc
a moc stýskat, pøichystali jsme alespoò
jednou týdnì malá setkání:
6. 6. 15.30 hod.
Zveme vechny na rozlouèení se kolním rokem do M Bìloves, kde bude pøipraven malý spoleèný program v podobì
hledání pokladu. V pøípadì zájmu si budete moci prohlédnout prostory M a na
závìr si zazpíváme u malého ohníèku
a opeèeme dobrùtku.
11. 6. 8.00 hod.
Spoleènì s MC na Zámeèku poøádáme
výlet do Hradce Králové  divadlo Drak
 Vechno lítá, co peøí má, odjezd z Nového
Mìsta  zájemci prosím ozvìte se co nejdøíve
14. 6. 10.00 hod.
Vystoupení dìtí z M Vanèurova v Hopsáèku  muzikál Alibaba a 40 loupení-

kù (mateøské centrum bude otevøeno ji
od 9.00 hod. a po celou dobu bude otevøena herna)
Sledujte nae vývìsky a internetové stránky  uspoøádáme v pøípadì pøíznivého
poèasí spoleèné výlety, jako tomu bylo
i v minulých letech.
Dveøe mateøského centra se znovu otevøou v pondìlí 24. 9. 2007, kde se budete moci seznámit mimo jiné s nabídkou
pravidelných kroukù. V pøípadì zájmu
je moné prostory vyuít na soukromé
akce. Nutné dohodnout vèas termín.
Pøímìstské tábory v Hopsáèku
Jsme velice potìeni, e o tábory je opravdu velký zájem. Poslední volná místa jsou
pouze v termínu 3. PT 23.27. 7. 2007
Po stopách liky Bystrouky, 47 let.
Vekeré dalí informace Vám rádi poskytneme na tel. 608 970 406 nebo e-mailem: hopsacek@seznam.cz. Sledujte té
nae vývìsky a internetové stránky.

Vznikla nová sportovní tradice
V pátek 18. 5. se ve sportovním areálu Z Náchod-Plhov, za finanèní podpory
Krajského úøadu Královéhradeckého kraje, Kulturní a sportovní nadace mìsta
Náchoda a Mìsta Náchoda, uskuteènila ji
II. dìtská olympiáda pro 1. stupeò náchodských základních kol.

Sportovní soutìe se konaly v atletickém trojboji  50 m, skok daleký, hod
míèkem, minikopaná, vybíjená smíených
drustev a ve tafetách.
V duchu olympijských tradic odstartovala tafeta s ohnìm od mìstské radnice,
po úsecích se støídali zástupci jednotlivých
kol, aby donesli olympijský oheò a na
stadion. Jednotlivé týmy v barvách a dresech svých kol slavnostnì nastoupily na
krásný plhovský stadion. Zaznìla plhovská olympijská hymna, byl zaehnut olympijský oheò. Stejnì jako na pravé olympiádì sloili slib rozhodèí i závodníci
a v duchu fair play zápolili jednotlivci
i týmy, aby ti nejlepí stanuli na stupních
vítìzù a pøevzali medaile a ceny.
Fanouci fandili, závodníci bojovali, aby
se radovali i smutnili, ale vichni si uili
bájeèné dopoledne se sportem.
Eva Foøtová, vedoucí OKS

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

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

Jsme rádi,
e je máme a nikomu
je nenecháme

Ve ètvrtek 17. kvìtna jsme se na pozvání øeditelek hronovských M zúèastnily 14. setkání pìveckých sborù mateøských kol náchodského okresu Hronovský Skøivánek. Pìvecké sbory vystupovaly s programem, který byl sestaven z písní na rùzná témata, kterým byly
pøizpùsobeny kostýmy i rekvizity. Tak
bylo moné poznat cirkus, zvíøátka, cestování, jídlo i napø. houby v podání nejmladího oddìlení Boni Pueri. Náchodský
Plhováèek z M Náchod-Plhov se drel
velmi stateènì i pøesto, e zpíval s velkým handicapem, kterým bylo náhlé onemocnìní klavíristky. Vechna vystoupení
byla krásná, co oceòovalo obecenstvo
potleskem. Ale nám se nejvíce líbily nae
dìti z Komenïáèku z M Komenského
v Náchodì. Ony toti nejene hrály na
lidovou notu a speciální nástroje jako jsou
valcha, hrábì, døeváky, ony také krásnì
zpívaly a nádhernì tancovaly k úasu
vech pøítomných. Leckterý folklorní soubor by jim závidìl tak kvalitní provedení
tancù. Uasli jsme nad bravurními nástupy i taneèními variacemi bez zásahu, èi
pobídky paní uèitelky. Tak nám pøi závìreèném aplausu pøed nabitým Jiráskovým
divadlem bylo do pláèe a zároveò jsme se
dmuli pýchou nad schopnostmi naich dìtí
a naich uèitelek. Jsme rádi, e je máme
a nikomu je nenecháme!
(EF)
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Senior klub

Ètvrtek 7. 6. 14 hod. MEMOÁRY KONZULSKÉHO CHLAPEÈKA  reminiscence na poøad o významném náchodském
rodákovi, který byl uveden v mìsíci únoru 2007 v Beránku.
Sobota 9. 6.  6.00 hod. Zájezd SG-KLUBU ZA TROCHOU
HISTORIE  Máslovice (muzeum másla), Nelahozeves (roditì A. Dvoøáka) Láznì Mené, zámek Budyò nad Ohøí  výstup
na horu Øíp.
Ètvrtek 14. 6.  14 hod. AMERICKÉ SKALNATÉ HORY
 posezení u videa s Pepou Zavøelem.
Sobota 16. 6.  Zájezd Klubu vojenských dùchodcù NYMBURSKO A PØEROV nad LABEM  blií informace na samostatných letáècích.
Ètvrtek 21. 6.  14 hod. VIDEOKONCERT ANDRÉ RIEU
 dalí èást z cyklu svìtových melodií.
Ètvrtek 28. 6.  14 hod. YUCATANBELIZQUATEMALA
 STEZKA MAYU  posezení u videa s A. Polákovou.

ICC Náchod
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE  jeliko informaèní centrum slouí nejen turistùm, ale i místním obèanùm k získávání
informací o místním dìní, je koda, e mnoho spolkù a spoleèností nevyuívá nai bezplatnou slubu a nedává nám vìdìt
o svých akcích. V takových pøípadech  pokud o akci vùbec
netuíme, odradíme mnoho tazatelù, nepøedáme tyto informace do okolních infocenter ani je nepøidáme na nae www stránky èi stránky Kladského pomezí. Prosím proto vechny poøadatele  samozøejmì je to dobrovolné a nikoho nelze nutit, aby
nám o své akci dali vìdìt a my tak mohli tyto informace bezplatnì íøit dál. HLEDÁME PÙJÈOVNU KOL  jedním z èastých dotazù turistù je monost pùjèování kol. Doposud se nám
v Náchodì nepodaøilo ádnou najít. Poskytujete-li nìkdo tuto
slubu, budeme rádi za informaci. PAMÌTNÍ MINCE  ICC
objednalo výrobu pamìtních mincí, které byly raeny pøi otevírání Karlova námìstí 1. 5. 2007. V prodeji jsou tøi druhy
 zlatá, bronzová a hliníková. VSTUPENKY  prodej vstupenek pro Ticketpro, Ticketportal, Ticketart. V souèasné dobì je
nejvìtím hitem koncert skupiny KABÁT v Hradci Králové.
M. Machová  ICC Náchod

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v èervnu 2007 v zámecké jízdárnì výstavy:

Ruské malíøství 19. století
Expozice ze sbírek GVU v Náchodì, Národní galerie v Praze,
Galerie moderního umìní v Hradci Králové a Moravské galerie
v Brnì zaujme rozsahem a íøí ánrù.
(pøízemí zámecké jízdárny do 28. 10.)

Stanislav Kulda  obrazy, kresby, grafika
Náchodský umìlec se v GVUN poprvé samostatnì pøedstaví
u pøíleitosti svých 50. narozenin.
(ochoz zámecké jízdárny do 3. 6.)

Pavel Matyska a Jaroslav Dvorský  FOTO a SLOVO
Fotografie Pavla Matysky a vere Jaroslava Dvorského vytváøejí
lyrickou rovnováhu fotoobrazu a slova.
(ochoz jízdárny 8. 6.  2. 9.)
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

Koncert pìveckého sboru
studentù Jiráskova gymnázia v Náchodì
ètvrtek 28. 6. 2007 v 19.30 hodin.
(zámecká jízdárna)

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Náboenská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì,
Raisova 806, 547 01. Faráø Zdenìk Kovalèík. Tel. 491 426 223,
mobil faráøe 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bohosluby v Husovì sboru  nedìle 9 hod. Pondìlí 16.30 biblická
hodina.
Úøední hodiny: pondìlí a støeda 912 a 1317 hod. Kolumbárium pøístupné od 817 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov v pytlích a krabicích je mono dávat do chodby z Raisovy ul. od pondìlí do soboty od 817 hod. Prosíme  v nedìli a o svátcích NE!

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw
Partyka 603 861 275, kaplani P. Mgr. Jindøich Tluka 731 402
210, P. Mgr. Mariusz Nowaczyk 731 405 501, http://
www.volny.cz/nfara, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Bohosluby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, èt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne
7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavøince.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00
hod. a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém domovì Betanie (preòarova 1053). Mobil: 604 892 182, e-mail:
nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické hodiny kadé úterý
v 17 hodin. Faráø Marek Bárta.
Farní sbor ÈCE v Náchodì-onovì vechny srdeènì zve na onovskou misijní slavnost, která se bude konat 24. èervna 2007
v kostele v onovì. Hostem bude faráø, písnièkáø a politik Svatopluk Karásek, který ráno od 9.00 poslouí slovem pøi bohoslubì a po obìdì od 14.00 bude pøednáet na téma Víra
a svìt. Po obìdì, ke kterému jsou rovnì vichni srdeènì zváni, ná milý host zazpívá i nìkteré ze svých písní.

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, tel./fax: 491 427 332; mobil:
605 973 056. Kazatel Jiøí Hofman, kazatel senior: RNDr.
P. Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz. Bohosluby v ne
v 9.30, biblické studium ve st v 18.30 hodin.

Køesanská spoleènost Nový ivot

Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 603 945 354,
http://www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.

Sdruení zdravotnì postiených

Sdruení zdravotnì postiených v Náchodì uskuteèní ve
støedu 13. èervna 2007 jednodenní zájezd do Polské lidové
republiky. Odjezd od Tepna klubu ráno v 8.30 hod., pravdìpodobný návrat do 17.00 hod. Program s èasovým rozvrhem:
návtìva trnice, pstruí sádky s usmaením chycených pstruhù, návtìva lázní, vèetnì monosti navtívit solnou jeskyni
a nebo krytý plavecký bazén. Výbor úèastníkùm zájezdu pøeje
pøíjemnì proitý a proslunìný den.

* * * *
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  èerven 2007

Oddìlení pro dìti
Bojíte se rádi?

Jestli ano, tak vás zveme 8. èervna 2007 do knihovny. Pøijedou za námi autoøi
hrùzostraných povídek z knihy Zuby nehty. Mùete se tìit na hororové pøíbìhy,
straidelnou autogramiádu i hrùzostranou soutì.
Poøad je vhodný pro ètenáøe od 12 let. Ostatní na vlastní nebezpeèí!
Akce bude odmìnou pro dvacet nejlepích úèastníkù písmenkovaèky, tedy tìch, kteøí
budou mít nejvíce bodù k 6. 6. 2007. Ti s námi v knihovnì mohou i pøespat a zaít
dalí tajemnou noc. Pro ostatní vstupné 25 Kè.
Knihu Zuby nehty budete moci na místì zakoupit za výhodnou cenu.

Èteme a soutìíme aneb Písmenkovaèka

Vyhláení vítìzù pololetní soutìe se koná 27. èervna v 15 hodin v dìtském oddìlení
Mìstské knihovny v Náchodì. Zveme vechny úèastníky. Pro nejlepí z nich budou
pøichystány odmìny.

Pasování prvòáèkù na ètenáøe

V èervnu se v knihovnì uskuteèní ji tøetí roèník slavnostního aktu  vstupu prvòáèkù mezi ètenáøe. Pasovat je pøijde sám rytíø Hron. Termíny pasování budou upøesnìny se kolami a najdete je v èervnu na naem webu www.mknachod.cz
Srdeènì zveme na dalí akce:

Pøednáka Filosof Jan Patoèka 19071977

Pondìlí 4. èervna 2007 v 17.00 hodin  sálek ve 2. poschodí. Nástin profesního
ivotopisu. K 100. výroèí narození významné osobnosti èeského mylení 20. století.
Pøednáí Mgr. Jan Harvilko. Vstup volný.

Zpívání na schodech

Pondìlí 18. èervna 2007 ve 14.30 hodin Pøijïte si poslechnout vystoupení pìveckého sboru Viktorka ze Z Èeská Skalice pod vedením PaeDr. Aleny Vlèkové. Vstup
volný.

Výstava Sedm úasných pralesù

11.30. èervna 2007 v pøízemí a mezipatøe Mìstské knihovny. (viz èlánek níe).
(Mìk)

Sedm úasných pralesù
v náchodské knihovnì

11.30. èervna 2007,
Mìstská knihovna v Náchodì
Amazonie, Andy, støední Afrika, Severní Amerika, Sibiø, sever Evropy
a jihovýchodní Asie. Co mají tato místa spoleèného? Nachází se na nich posledních sedm velkých souvislých pralesních oblastí z pùvodních 63 milionù
km2. Osmdesát procent vech svìtových
pralesù je dnes ji znièeno a kadé dvì
vteøiny dál mizí plocha o velikosti fotbalového høitì. Pralesy pøitom klíèovým zpùsobem ovlivòují rovnováhu
zemského ekosystému.
Pøijmìte pozvání na výstavu SEDM
ÚASNÝCH PRALESÙ, kde se kromì
prohlídky velkoformátových fotografií
napøíklad dozvíte, proè jsou pralesy dùleité, co mùete udìlat pro jejich záchranu a co to je etrné døevo.
Petr Rapant

Pozvánka

Srdeènì zveme
na oslavu
115. výroèí zaloení

Obecné koly
v Malé Èermné
Oslava se koná v sobotu
dne 16. èervna 2007 od 13.00 hodin.
Výstavka je pøístupná ji od 10.00 hod.
Více informací na
www.pumpa-malacermna.cz
Výstavka bude pøístupná také ve dnech
5.8. èervence 2007
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