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Pøed 140 lety, 16. kvìtna 1868 se v Praze odehrála jedna ze základních událostí,
které vyjádøily touhu èeského národa po
uznání národní svébytnosti. Po tzv. rakousko-uherském vyrovnání (1867), které znamenalo zrovnoprávnìní uherských Maïarù s rakouskými Nìmci, cítil se ná národ
právem pokozen. Èechùm ani dalím národùm v øíi se ádné autonomie nedostalo, naopak tento politický akt znamenal
volnost k maïarizaci v Uhrách a germanizaci v Pøedlitavsku. Své právo na sebeurèení se Èei rozhodli manifestovat mj.
poloením základního kamene ke svému
Národnímu divadlu. Datum slavnosti bylo
stanoveno na sobotu 16. kvìtna, svátek
Jana Nepomuckého, jednoho z národních
patronù.
Pøedstavitelé naeho mìsta se rozhodli
k pøipravované stavbì divadla dodat také
jeden základní kámen. Nechali jej vylomit
na památné Brance na Dobenínì, památné jednak snìmem zapsaným v Kosmovì kronice k roku 1068, jednak neastnou bitvou v roce 1866, která byla
jetì v ivé pamìti. Ten kámen je nevelká pískovcová deska (rozmìry asi 30 x
25 x10 cm). Mùeme jej vidìt pøi prohlídce divadla spolu s asi dvaceti dalími kameny v suterénu divadla. Na tom naem
záøí mìdìná letìná destièka s nápisem:
Prací k osvìtì, osvìtou k svobodì. Kámen
z památné Branky na Dobenínì u Náchoda. Pøivezen od mìanù náchodských
dne 15. kvìtna 1868. Kámen vezli do
Prahy pánové Alois Bure st., radní, pozdìji jmenovaný èestným obèanem mìsta,
a Alois Maizl. V záznamu ve kolní kronice èteme, e dne 15. kvìtna ráno o páté
hodinì odvezen byl za velkého úèastenství mìanstva, ale nic podrobnìjího se
tam neøíká, stejnì tak ani v Náchodských
listech ze dne 17. kvìtna 1868. Náchodem jetì tehdy vlaky nejezdily, pravdìpodobnì jeli pánové s kamenem k rannímu vlaku na nìkterou ze stanic trati na
Jaromìø, buï do Starkoèe nebo do Èeské
Skalice. Mìli kámen v nìjakém vaku, tace? Nevíme, nevíme ani, zda jel do Prahy
vedle dvou jmenovaných jetì nìkdo dalí, tøeba neoficiálnì. Kámen od nás byl

jediný ze iroké oblasti severovýchodních
Èech. Náchod, mìsto na hranici, patøilo
u v té dobì k národnostnì uvìdomìlým
èeským mìstùm.
V pátek 15. kvìtna pøijelo do Prahy na
státní nádraí (tj. dnení Masarykovo)
27 zvlátních vlakù, v kadém na dva tisíce lidí. Mnoho úèastníkù ovem pøijídìlo
povozy, i venkovské obce byly slavnostnì
vyzdobeny. Odhadovalo se, e do Prahy
na tu slávu pøijelo pøes dvì stì tisíc lidí,
tedy více ne mìla tehdy Praha obyvatel.
V pátek veèer byl na Vltavì velký ohòostroj.
V sobotu ráno vyel prùvod od Invalidovny v Karlínì. Byly v nìm spolky s prapory, krojované skupiny, cechy ve slavnostních krojích, kapely, na chodnících tisíce divákù. Pøes dvì hodiny trvalo, ne
prùvod doel na pøipravené stavenitì.
(Celou slavnost vidìnou dìtskýma oèima
poutavì popisuje Jaromír John v kníce
Rajský ostrov.) Souèástí oslav byl sjezd
èeského pìvectva, jeho se zúèastnilo na
ètyøi tisíce pìvcù z 212 zpìváckých spolkù. Z Náchoda byli mezi nimi asi jen Alois
Bure a Jan Helliger, pozdìji èestný èlen
Hronu. Zpívali na úvod a závìr slavnosti.
Hlavním bodem slavnosti byl veobecnì
známý poklep na základní kámen, èedièový z hory Øípu, vedle nìho prý leel
kámen z Radhotì jako symbol jednoty
Moravy a Èech. (Pøi výzkumu v roce
1963 se pøilo na to, e tím hlavním byl
prý nakonec ulový z lomu u Louòovic
nedaleko Prahy.) Slavnostní kladívko
spoèívalo na aksamitovém poltáøku, dreném ètyømi sliènými druièkami, píe
John. Po projevu dr. Karla Sladkovského
poklepal na kámen jako první Frantiek
Palacký, pak dr. Ladislav Rieger, Jan Evangelista Purkynì a mezi dalími osobnostmi naeho národního ivota i Bedøich
Smetana, který pronesl dnes u legendární heslo V hudbì ivot Èechù.
Tato událost z roku 1868 mìla pro celý
ná národ zásadní význam nejen kulturní, ale i politický. A nás i po letech mùe
tìit, e Náchod byl pøi tom.
Ale Fetters, kronikáø mìsta
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 18. 3.

Jednání rady mìsta se
zúèastnilo devìt radních.
Èíselný popis u kadé zprávy pøedstavuje pomìr hlasù pøi hlasování PRO-PROTI-ZDREL SE.
Nasazování botièek v Náchodì 8-0-1
l RM souhlasila s vypovìzením smlouvy
s firmou ACTIV, s. r. o., Kladno, která
nyní provozuje nasazování botièek ve spolupráci s Mìstskou policií Náchod. Smlouva bude ukonèena k 30. 6. 2008. Souèasnì rada rozhodla o uzavøení nové
smlouvy o pouívání technických prostøedkù k zabránìní odjezdu vozidla pøi zajiování regulace dopravy a parkování
s Technickými slubami Náchod, s. r. o.
Dùvodem ukonèení této smlouvy a uzavøení smlouvy nové s TS Náchod, s. r. o.,
je odstranit èasto vytýkané nedostatky
(operativnost, cizí firma, ).
Instalace radarù
 schválení smlouvy
7-1-1
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o pronájmu zaøízení a o poskytnutí slueb s nájmem zaøízení spojených se spoleèností CZECH RADAR, a. s.
Jedná se o instalaci zaøízení, které poøizuje fotodokumentaci pøi pøekroèení rychlosti. Na základì tìchto dùkazù je vyhotoveno mìstskou policií oznámení o pøestupku, které je pøedáno ke zpracování
na odbor dopravy a silnièního hospodáøství. Smyslem je pøedevím prevence
v oblasti zvyování bezpeènosti silnièního provozu a v první fázi bude prozatím
zkuebnì instalován jeden radar.
Pøidìlení nadaèních pøíspìvkù
 I. kolo 2008
9-0-0
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda rozhodla o rozdìlení finanèních prostøedkù v I. kole  v oblasti kultury celkem 237 tis. Kè a v oblasti sportu 160
tis. Kè. Podrobnosti, komu byly granty
pøidìleny, naleznete na:
www.mestonachod.cz.

Rada mìsta 1. 4.

Jednání rady mìsta se zúèastnilo osm
radních.
Zápis do 1. tøíd Z
na kolní rok 2008/2009
8-0-0
l RM vzala na vìdomí výsledky zápisu
do náchodských základních kol pro kolní rok 2008/2009, který probìhl ve dnech
7. a 8. února 2008. K zápisu se dostavilo
celkem 259 dìtí, z toho u 33 dìtí ádají
rodièe o odklad povinné kolní docházky.
Ohòostroj 7. 5. 2008
8-0-0
l RM schválila uzavøení smlouvy o koná-

ní ohòostroje dne 7. 5. 2008 z náchodského zámku firmou Jiøí Gross, Náchod.
Integrovaný plán rozvoje mìsta pro
Integrovaný operaèní program
8-0-0
lRM souhlasila s pøedloením ádosti, která bude obsahovat základní údaje o sídliti u nemocnice a pøedpoklady pro pøípravu a realizaci Integrovaného plánu
rozvoje mìsta Náchoda pro tuto oblast,
do 1. kola Integrovaného operaèního programu.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo
výzvu (1. kolo) pro mìsta nad 20 tis. obyvatel k pøedání základních údajù o zamýleném výbìru problémové obytné
zóny a pøedpokladech pro pøípravu a realizaci Integrovaných plánù rozvoje mìst
(IPRM) pro Integrovaný operaèní program
(IOP). Mìsto v rámci 1. kola navrhne sídlitì SUN. Pøedpokládá se celková èástka
dotací 132 mil. eur.
Stavební úpravy a zmìna uívání
èásti budovy polikliniky
8-0-0
l RM souhlasila s výbìrem zhotovitele
a uzavøením smlouvy o dílo na stavební
úpravy a zmìnu uívání èásti 1. nadzemního podlaí budovy polikliniky v Náchodì
s firmou DELTA, s. r. o., Velké Poøíèí.
Stavební úpravy komunikace
8-0-0
a veøejného osvìtlení ul. Wiesnerova
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavebních úprav komunikace a veøejného osvìtlení ul. Wiesnerova a uzavøení smlouvy o dílo s uchazeèem na 1. místì  M-SILNICE, a. s., Pardubice.
Vznikne obsluná jednopruhová obousmìrná komunikace íøky 3,5 m pøi délce úpravy cca 172 m. V rámci stavby bude
provedena úprava vjezdù a vstupù s dládìným krytem, povrchové odvodnìní pomocí ulièních vpustí do stávající jednotné
kanalizace, trvalé dopravní znaèení, revitalizace travnatých ploch a dále pokládka nového veøejného osvìtlení.
Stavební úpravy komunikace
ulice Nad Celnicí
7-0-1
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení této stavby a uzavøení
smlouvy o dílo s uchazeèem na 1. místì
 M-SILNICE, a. s., Pardubice.
Vznikne obsluná jednopruhová, obousmìrná místní komunikace íøky 4,04,8
m pøi délce úpravy cca 121 m, dále umístìní èásti veøejného osvìtlení a prodlouení stávající deové kanalizace v délce
9,5 m do stávající kanalizaèní achty, pøièem odvodnìní komunikace bude øeeno novými a upravenými stávajícími ulièními vpustìmi.
Zmìny ve sloení komisí rady
8-0-0
l RM odvolala z komise prevence kriminality pana Václava Latovku a novì jmenovala p. Oldøicha Manycha.
lRM odvolala z komise ivotního prostøedí
pana Oldøicha Manycha a novì jmenovala p. Jiøího Nováka.

Zastupitelstvo mìsta 14. 4.

Jednání zastupitelstva mìsta se zúèastnilo 25 zastupitelù, pozdìji 23, dva byli
omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
l ZM schválilo rozíøení akce cyklostezka BraecPeklo o nabytí dalích pozemkù v soukromém vlastnictví, které jsou
zabrány touto stavbou. Jedná se o èásti
pozemku è. 293 k. ú. Braec a èásti pozemkù è. 299 a è. 305/2 k. ú. Braec.
Pozemky mìsto nabyde výkupem za cenu
dle znaleckého posudku.
25-0-0
l ZM schválilo nabytí krajských pozemkù v ulici Borské. Jedná se o majetkové
narovnání, které souvisí s rekonstrukcí
chodníkù a sjezdù z obsluných komunikací v úseku od køiovatky s ulicí Kladskou a cca 100 m nad køiovatkou s ulicí
Tylovou. Pozemky mìsto získá do svého
vlastnictví bezúplatným pøevodem formou
darovací smlouvy. Souèasnì ZM schválilo
pøevod mìstského pozemku è. 728/13
zabraného komunikací III/3034 bezúplatnì darovací smlouvou do vlastnictví Královéhradeckého kraje.
25-0-0
l ZM schválilo smìnu èástí pozemku
è. 390 soukromého vlastníka za mìstský
pozemek st. p. è. 278 a èásti p. p. è. 395/
2, è. 551/2, è. 551/3 v k. ú. Lipí u Náchoda s tím, e mìsto Náchod uhradí
vechny náklady spojené s touto akcí.
Jedná se o majetkové narovnání související s realizací stavby cyklostezky Braec
Peklo.
25-0-0
l ZM schválilo nabytí pozemku è. 305/
11 k. ú. Malé Poøíèí s tím, e mìsto uhradí
vekeré náklady spojené s pøevodem vèetnì danì z pøevodu nemovitostí. Jedná se
opìt o majetkové narovnání tentokrát
související s rekonstrukcí ulice Broumovské a zbudováním chodníku v této ulici.
25-0-0
Zámìr pøípravy území pro výstavbu
rodinných domkù
l ZM schválilo koncepci pøípravy výstavby 12 rodinných domù v lokalitì Nad Nemocnicí a souhlasilo s tím, aby do plánu
roku 2008 byla zaøazena projekèní pøíprava této akce.
25-0-0
V tomto území mìsto Náchod vlastní pozemek p. è. 1069 o rozloze 6 736 m2.
Nad mìstským pozemkem se nachází soukromý pozemek p. è. 1066/1 o rozloze
7 799 m2. Celková rozloha daného území dosahuje 14 535 m2 a spoleènì oba
pozemky pøedstavují prostor pro zajímavou výstavbu rodinných domù.
l ZM schválilo koncepci pøípravy výstavby 13 rodinných domù Braec  Sluneèní Stráò a souhlasilo s tím, aby do plánu
roku 2009 byla zaøazena projekèní pøíprava mìstského podílu této akce.
17-4-4
Jedná se o poadavek soukromého investora na spolupráci pøi zajitìní technické
infrastruktury v rámci rozvoje území.
Investor má dokumentaci k územnímu
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øízení, která je v souèasné dobì projednávána.
Pùjèky na rozvoj bydlení
25-0-0
lZM schválilo pøidìlení pùjèek z rozpoètu
mìsta Náchoda na rozvoj bydlení uzavøení smluv o jejich poskytnutí za podmínky pøedloení nezbytných podkladù do
16. 7. 2008.
Dotace Z Komenského na
na prùkazy energetické
nároènosti budovy
18-0-4
l ZM schválilo úèelovou dotaci ve výi
120 000 Kè na krytí nákladù Programu
Efekt 2008 pro Z Komenského za podmínky získání dotace na vypracování dvou
prùkazù energetické nároènosti budovy.
Na základì podmínek vyhláených Programem Efekt 2008 mìsto Náchod vypracovalo ve spolupráci se Z Komenského ádost o podporu Programu Efekt pro
rok 2008 na dvì budovy  v ulici Komenského a v ulici Sokolské. Podmínkou ádosti je zajitìní financování. adatel musí
zajistit finanèní prostøedky na krytí èásti
nákladù (cca 120 000 Kè). Tyto prostøedky budou pøípadnì èerpány po obdrení
schválení zaøazení tìchto dvou projektù
do programu Efekt 2008.
Delegování zástupcù mìsta
na valné hromady
l ZM deleguje v souladu se zákonem
o obcích, jako zástupce mìsta Náchoda
na valnou hromadu:
 VAK Náchod, a. s. pana Jana Birke
s mandátem hlasovat dle programu valné hromady
18-0-4
 Beránek Náchod, a. s., ing. Oldøicha
Ètvrteèku s mandátem hlasovat rovnì
dle programu
20-0-2
Plakátovací plochy
22-0-0
l ZM vzalo na vìdomí informativní zprávu o stavu výlepových ploch a souèasném
stavu správy a provozování výlepových
ploch na území mìsta Náchoda.
Obchodní centrum Tepna
Na základì ádosti jednoho ze zastupitelù byla do jednání zastupitelstva zaøazena problematika plánované výstavby obchodního centra v areálu bývalé Tepny,
který je v majetku soukromého investora (podrobnosti uvnitø zpravodaje).
l ZM si vyhradilo právo schválit stanovisko mìsta Náchoda k územnímu øízení
na výstavbu obchodního centra Tepna
a uloilo projednat tento zámìr v komisích a návrh stanoviska pøedloit zastupitelstvu mìsta ke schválení.
22-0-2
TELEGRAFICKY:
l ZM schválilo smlouvy o dotacích
z rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2008
 nad 50 tis. Kè. Podrobnosti na
www.mestonachod.cz.
23-0-0
l ZM schválilo rozdìlení finanèních prostøedkù sportovním klubùm v roce 2008
a smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 tis.

Kè. Podrobnosti na www.mestonachod.cz.
22-0-0

Rada mìsta 15. 4.

Jednání rady mìsta se zúèastnilo osm
radních, jeden byl omluven.
Program prevence kriminality
a sociálnì patologických jevù
pro rok 2008
8-0-0
l RM schválila na návrh komise pro prevenci kriminality pøidìlení prostøedkù
na realizaci programu prevence kriminality a sociálnì patologických jevù pro
rok 2008 a smlouvy o poskytnutí dotací
nad 50 tis. Kè.
Pro rok 2008 ádá o poskytnutí dotace
z rozpoètu mìsta Náchod devìt adatelù.
Jedná se o subjekty (koly, obèanská sdruení, státní instituce), které mají v oblasti prevence ji mnohaleté zkuenosti.
Projekty se zamìøují pøedevím na práci
s dìtmi a mládeí, sociální skupiny obyvatel ohroené sociálním vylouèením, na
primární prevenci sociálnì patologických
jevù vèetnì kriminality a práci s rizikovými skupinami dìtí a mládee. Celkové
náklady na podporu projektù v oblasti
prevence kriminality èiní pro rok 2008
 397 534 Kè.
Výroèní zprávy pøíspìvkových organizací
v oblasti kolství
8-0-0
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávy jednotlivých pøíspìvkových organizací, se
kterými radní seznámili jejich øeditelé.
Z Náchod, 1. Máje 365 (Z Bìloves)
 øeditel Mgr. Libor Zelený
 krouky: dopravní, tìlovýchovný, výtvarný, krouek anglického jazyka a výpoèetní
techniky
 áci se úèastní kulturních pøedstavení
v domovech dùchodcù a mateøských kolách, dìtského karnevalu
Z Náchod, Pavliovská 55 (Z Babí)
 øeditelka Mgr. Zuzana Hoffmanová
 krouky: anglického jazyka, informatiky, sportovní, taneèní, dramatický, pøírodovìdný, hry na flétnu
 kola poøádá rùzné akce: dìtský karneval, ples koly, masopustní prùvod obcí,
vystoupení ákù pro rodièe a místní veøejnost
Z Náchod, Drtinovo námìstí 121 (Z
Staré Mìsto)
 krouky: výtvarný, esteticko-keramický, taneèní, pìvecký, hry na flétnu, sportovní, informatiky
 áci se úèastní sportovních akcí poøádaných ostatními kolami, DDM Déèko,
vánoèní besídka, Sbor Rosnièka, úèinkovali v domovì dùchodcù, probíhá sbìr starého papíru, katanù a aludù
ádost o finanèní podporu mezinárodní
houslaøské soutìe
8-0-0
l RM souhlasila s poskytnutím pøíspìvku
festivalu Vìnceslava Metelky z rozpoètu
mìsta Náchoda ve výi 30 tis. Kè. Tøetí
roèník mezinárodního houslaøského festivalu Vìnceslava Metelky se v Náchodì

uskuteènil ve dnech 23.26. dubna 2008.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
s firmou PCO VIDOCQ, s. r. o., týkající se
zabezpeèení budovy èp. 2009 (smuteèní
obøadní síò). Smlouva bude uzavøena na
dobu neurèitou s platností od 1. 5. 2008.
Firma zajistí napojení objektu na pult centralizované ochrany a v pøípadì naruení
zajistí vyslání zásahové skupiny. 8-0-0
Jiráskovo koupalitì v Náchodì 8-0-0
l RM povìøila odbor správy majetku
a financování zajitìním výbìrového øízení na jiné vyuití pozemku objektu skladu na Jiráskovì koupaliti vèetnì demolice stávajícího objektu.
Smlouvy o poskytnutí dotací
do 50 tis. Kè
l RM schválila smlouvy o poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta na rok 2008  do
50 tis. Kè.
Podrobnosti na www.mestonachod.cz.
Konkurz na místo øeditele-ky
Z Náchod-Plhov
8-0-0
l RM vzala na vìdomí organizaèní zabezpeèení konkurzního øízení na místo øeditele/ky Z Náchod-Plhov a jmenovala èleny konkurzní komise.
l RM schválila znìní inzerátu a jeho zveøejnìní na úøední desce mìsta, v okolních Z, v Náchodském deníku, Echu
a na www.mestonachod.cz.
Poèet zamìstnancù MìÚ Náchod 8-0-0
l RM schválila na návrh jednotlivých vedoucích odborù organizaèní zmìny a stanovila dle zákona o obcích celkový poèet
zamìstnancù mìsta zaøazených v MìÚ
na 169 s úèinností od 1. 5. 2008. S úèinností od 1. 7. 2008 bude poèet zamìstnancù MìÚ Náchod 168.

Mìsto Náchod prodá
obálkovou metodou

Bílá 1971  volný byt,
èíslo 1971/16, 3+1, o výmìøe 72,45 m2
vyvolávací cena 900 000 Kè.
Prohlídka bytu je moná ve dnech
22. a 29. 5. vdy v 9.00 hod.
Raisova 676, volný byt,
èíslo 676/11, 3+1 o výmìøe 68,50 m2
vyvolávací cena 850 000 Kè.
Prohlídka bytu je moná ve dnech
22. a 29. 5. vdy v 9.30 hod.
Nabídky v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení  byt 1971/16  neotvírat
Výbìrové øízení  byt 676/11  neotvírat
doruèit na MìÚ Náchod,
Odbor správy majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 30. 5. 2008
ve 13.00 hodin. Informace na tel.:
491 405 233, 491 405 237.
Prodej pouze prvnímu v poøadí  pøi jeho
odstoupení se øízení ruí a opakuje.
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Den pro prvodárce

Kronika
V bøeznu 2008 se narodili:
Adam Bartoò
Vilém Vokùrka
Robert Ernest Putnoki
Matìj Budaj
Tereza edivá
Lucie Foltýnová
Michaela paèková
Jan Hovanec
Tereza Nováková
Justýna Jelenová
Tomá Luciak
Michaela Trojanová
Martina Hrbáèková
Petr Zlámal

V bøeznu 2008
uzavøeli manelství:
7. 3.
Milan Knapik, Náchod
Lenka Pavelková, Náchod
15. 3.
Pavel Kocián, Náchod
Iveta idová, Nové Mìsto nad Metují
21. 3.
Václav Jakubec, Nedomice
Blaena Brátová, Náchod
28. 3.
David Horák, Náchod
Petra Udilová, Náchod

Èeský den proti rakovinì

 12. kvìtinový den 14. 5. 2008

Chtìli bychom informovat veøejnost, e
i v letoním roce se uskuteèní jako souèást mezinárodní kampanì proti rakovinì, za zlepení léèby a výzkumu nádorových onemocnìní dne 14. kvìtna ji podvanácté sbírka Kvìtinový den, od loòska
s novým oznaèením Èeský den proti rakovinì. Sbírka je zamìøena na výchovu
ke zdravému zpùsobu ivota v rodinì
a na prevenci pøed rizikovými faktory,
spolupodílejícími se na nádorových onemocnìních. V Èeské republice je symbolem sbírky lutý kvìt mìsíèku lékaøského, který pøipomíná ciferník s ruèièkou
za pìt minut dvanáct. Motto sbírky je tedy
jasné: Tiká v kadé rodinì! Úèelem sbírky je nádorová prevence, zlepení kvality ivota onkologických pacientù, podpora provozu Ligy proti rakovinì a onkologického výzkumu.
V tento den opìt uvidíte v ulicích mnoha mìst a obcí dobrovolníky, pøedevím
mladé lidi, junáky a studenty, kteøí budou za symbolickou cenu nabízet kvìty
mìsíèku. Poøadatelem akce je Liga proti
rakovinì Praha, která sbírku organizuje
jako významnou celospoleèenskou akci se
zapojením dobrovolníkù v regionech,
v naem pøípadì Ligy proti rakovinì
Náchod.
Rádi bychom pøipomnìli, e náchodská
poboèka Ligy vìnovala v minulých letech
z výtìku Kvìtinového dne celkem 40 000
Kè Hospicu Aneky Èeské v Èerveném
Kostelci na zakoupení polohovacího lù-

ka, rehabilitaènímu centru FAUST Náchod
poskytla pøístroj pro lymfodrenáe pacientek po operaci prsu, Nemocnici Náchod
vìnovala odbornou zahranièní onkologickou literaturu a prostøednictvím Ligy proti
rakovinì Praha pøispìla na podporu výzkumu a vybavení onkologických pracovi nebo na rekondièní pobyty pro pacienty po protinádorové léèbì.
V souèasné dobì se tato poboèka vìnuje kromì organizace Kvìtinového dne
a poradenské èinnosti pøedevím preventivním pøednákám jak pro studenty ve
kolách, tak i pro dospìlé v rùzných organizacích. Pøednáky jsou spojeny s nácvikem samovyetøování za pomoci dvou
modelù. Celkem je vyslechlo ji bezmála
900 studentù a více ne 150 dospìlých
posluchaèù.
Letos ji podruhé bude náchodská Liga
proti rakovinì právì 14. kvìtna hlavním
partnerem volby Miss a Mladého mue
hotelové koly Hronov a Vrchlabí, charitativní akce vìnované podpoøe konkrétního onkologicky nemocného áka koly.
Liga proti rakovinì Náchod sídlí v 1. patøe budovy staré radnice na Masarykovì
námìstí è. 1, návtìvním dnem je støeda
od 9 do 13 hodin. Dále je mono vyuít
telefonického spojení 491 405 266 nebo
mailu lpr.nachod@seznam.cz.
Obracíme se tedy na vechny obèany
s prosbou, aby ve støedu 14. kvìtna tuto
akci podpoøili. Prostøedky, které Kvìtinový
den pøinese, mohou pomoci komukoli
z vás nebo vaich nejbliích. Moná, e
se díky této akci i zamyslíte, zda byste
pro své zdraví nemìli také nìco udìlat.
Pokud tomu tak bude, splní Kvìtinový den
svùj nejdùleitìjí cíl.
Liga proti rakovinì

na Transfuzní stanici v Náchodì
v pondìlí dne 19. kvìtna 2008

Pøijïte vichni, kdo jste dosud nedarovali krev a je Vám alespoò osmnáct let,
rozíøit øady dobrovolných dárcù krve.
V poslední dobì se zaèíná projevovat nedostatek krevních pøípravkù, a proto smìøuje nae prosba i k Vám. Vìøíme, e Vám
není lhostejný osud vánì nemocných lidí
a pomùete. Pøijïte na Transfuzní stanici v Náchodì mezi 69 hodinou. Ráno se
doporuèuje jen lehká snídanì.
Blií informace Vám podají zamìstnanci
transfuzní stanice na tel. è. 491 601 427.
Vem, kteøí pøijdou, pøedem dìkujeme
a prostøednictvím zamìstnancù transfuzní stanice si dovolujeme pøedat malý dárek.
Oblastní spolek
Èeského èerveného køíe v Náchodì

Zápis

dìtí do náchodských M
pro kolní rok 2008/09
se uskuteèní ve dnech
5. a 16. kvìtna 2008
v dobì od 12.00 do 13.00 hod.
V této dobì musí rodièe podat závaznou
pøihláku, kterou obdrí v konkrétní M.
Pøednostnì budou pøijímány dìti v posledním roce pøed zahájením povinné kolní
docházky.
Eva Foøtová

Velikonoèní tvoøení s rodièi

Ve dnech 18. a 19. bøezna se na Z T.
G. Masaryka v Náchodì konalo Velikonoèní tvoøeníèko krouku Správných dìvèat,
ale tentokrát i s rodièi v pomìru 28 dìtí
a 18 rodièù. Paní vychovatelka, jako vedoucí krouku, k této pøíleitosti nachystala spoustu materiálu, ze kterého si dìvèata za pomoci svých maminek a tatínkù
vyrobila nádherné kvìtináèe s velikonoèním aranmá. Práce se vem moc zdaøila
a vyplnila tak dvì krásná odpoledne hravou velikonoèní atmosférou. Jedna z maminek pak jetì ákyòky odvdìèila napeèenou laskominou. Vichni odcházeli domù
spokojeni a odnáeli si svùj výrobek, který jim urèitì dùstojnì ozdobil sváteèní stùl.

kvìten 2008
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Dìtský karneval poøádaný
základní kolou na Babí
Letoní karnevalová zábava se nesla
v cirkusovém duchu. Karneval se konal
v sobotu 29. bøezna v restauraci ODAS.
Pro dìti byla pøipravena spousta zábavy
v podobì soutìí, tance a bohaté tomboly. Program byl zahájen vyhodnocením
deseti nejkrásnìjích masek, které dostaly pìkné ceny. Bìhem odpoledne plnily
dìti úkoly, pod kterými se jim postupnì
odkrýval název cirkusu, který se nemohl
jmenovat jinak, neli Babák! Po celou
dobu karnevalového reje panovala veselá nálada a pøíjemná atmosféra.
Touto cestou chceme podìkovat restauraci ODAS, sponzorùm za dary do tomboly a vem, kteøí se podíleli na této akci.
B. M.

ZU  Podìkování

Dìkujeme manelùm Hagarovým z Náchoda za bezplatné zapùjèení koncertního køídla pro áky Základní umìlecké koly
J. Falty v Náchodì.
Mgr. Zbynìk Mokrej, øeditel ZU

Zájezd na Prodanou nevìstu
Vdy jsem si myslela, e opery jsou jen
pro staré, ale a díky tomuto zájezdu jsem
poznala, e to tak není a myslím si, e tu
krásu by mìl kadý alespoò jednou za
ivot zaít.
Je 2. 4. 2008 a my nasedáme do autobusu. Jedeme na Prodanou nevìstu do
Brna. U se moc tìím. V autobuse jsme
si pøeèetli nìco o hercích a o opeøe, Martin nám vyprávìl povìst o brnìnském
draku.
Do Brna jsme dojeli brzy, a tak jsme
se li podívat k radnici právì na toho draka. A koneènì i do vytoueného Janáèkova divadla.
Zatím jsem byla jen na muzikálu, ale
tohle bylo úplnì nìco jiného. Na scénu

veli první herci a já jen s obdivem pozorovala jejich krásný hlas a herecké schopnosti. Celá atmosféra divadla na mì pùsobila velice pìknì. Zaèala pøestávka a já
jsem byla nadená. la jsem si koupit program opery a potom jsme se byli s paní
uèitelkou podívat na nástroje. Nechápala
jsem, jak vùbec mohou muzikanti vytvoøit nìco tak krásného. Takovou hudbu,
do které zaznívají èisté hlasy zpìvákù.
Opera skonèila a já jsem byla hroznì ráda,
e jsem to vidìla.Takový záitek asi hned
tak nezapomenu. Moc se mi to líbilo,
a kdybych dostala anci jet znova, neváhala bych a hned øekla ano.
árka Osobová a Anna Galbová  7.D,
Z Komenského Náchod

Literární malièkosti ze 3. A.
Základní koly Komenského
V dìtském ivotì je mnoho dùleitých
momentù, na které se pak dlouho vzpomíná. Jedním z nich je i nástup do koly.
Pøi kadém zápise vidíme, e se vìtina
dìtí do koly tìí. Postupnì se seznamují
s novým prostøedím a za èas u jim kola
nová nepøipadá.
Dalím zlomovým roèníkem ve kolním ivotì je tøetí tøída. Tady se z malých dìtièek stávají velcí koláci. Není to
vùbec jednoduché, ale za vydatné pomoci
uèitelek, maminek i tatínkù se to nakonec vem dìtem podaøí. Takový velký skok

ve svém ivotì udìlaly i dìti ve 3.A naí
základní koly. Nauèily se pracovat ve
skupinách, poslouchat názory svých kamarádù. Uèí se vyjadøovat svùj názor
a hlavnì se uèí nestydìt se za nìj. Nìkdy je to tìké a èasto jsou nám rùzné
vìci k smíchu. Ale smích je koøení ivota, a tak si ho i ve kole uíváme. Øíkáme tomu vemu poznávání svìta.
A tady je nìkolik ukázek, jak se nám
podaøilo spojit èeský jazyk s prvoukou.

od 15.0018.00 hodin
pro áky od 6 do 18 let

Nikol Erberová

Albìta Borùvková

TALENTOVÉ ZKOUKY
19.20. kvìtna 2008
od 13.0017.00 hodin

Byla èerná koèka,
mìla malá oèka.
Ètyøi bílé tlapky
a na tlapkách drápky.

Leden na rampouchy hrál,
únor posune den dál,
bøezen trávu tlaèí vzhùru,
duben barví stromùm kùru.

9. Lipský den

Uvidìla myku,
hop a má ji v bøíku.

ZU poøádá
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
12.13. kvìtna 2008
od 13.0017.00 hodin

VÝTVARNOU KERAMICKOU
DÍLNU 15. kvìtna 2008

Poøádá SDH Lipí,
knihovna Lipí a liptí nadenci
v sobotu 31. 5. 2008
na høiti za kolou a na návsi,
v pøípadì patného poèasí
v sále restaurace U Novákù
Program
14.00 zahájení soutìí
 PØIJÏTE VÈAS!
14.1516.00 soutìe,
projíïky na koních, lanovka,
pìna a dalí atrakce
16.0016.30 rozdílení cen
Vstupné dobrovolné. Doporuèujeme
náhradní obleèení s sebou!

O koèce a kocourovi

Pøiel tam i kocour mladý,
kruèelo mu v bøie hlady.
Koèka øekla: Chy si myku,
já mám taky jednu v bøíku.

Soutìe MMT ZU

Do ústøedního kola ve høe na akordeon, které se bude konat v Teplicích
v Èechách 1.3. kvìtna 2008, postoupil
ze ZU J. Falty Náchod Jan Kapar a akordeonové trio ve sloení A. Kudrnáèová,
S. Horník a J. Kapar. V ústøedním kole
ve høe na klavír, které se konala v Praze

Mgr. Alena Adámková

Mìsíce

Kvìten barevný má fráèek,
èerven zpìvavý je ptáèek,
èervenec je léto u vody,
srpen  prázdninové pøíhody.
Záøí  kola volá zas,
øíjen podzimní je èas,
listopad  spí zahrádka,
prosinec je pohádka.
18.20. dubna 2008 nás reprezentovala
ákynì R. Gavlasová.
Blahopøejeme soutìícím k postupùm
z krajských kol, pøejeme jim výborné výkony v ústøedním kole a zároveò dìkujeme uèitelùm p. J. Kubeèkovi, p. A. Novákové a p. M. Fulkové za skvìlou pøípravu ákù.
-M-
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Kuèerovci po 20 letech v Náchodì
Skupina mìla na svém vrcholu popularity (stejnì jako napøíklad Hyb, který
dosud má na koncertech plné sály) velmi
mnoho pøíznivcù, z nich øada jetì ije
a ráda by si poslechla jejich produkci.
Úèinkující ve skupinì se znaènì vystøídali, øada z nich ji neije, ale líbivý repertoár písní z oblasti Indonésie i státù Jiní
Ameriky s malými úpravami je pøedkládán dodnes. Na seznamu písní lze nalézt
za 60 rokù èinnosti ji 140 titulù, z nich
øada je nyní k dostání na CD nosièích.
Skupinu nyní vede kapelník Jan Hromas.
Poèátek skupiny po pøedváleèných
a váleèných pokusech v zaèínajících havajských skupinách se datuje k listopadu
1946, kdy se seli v bytì Václava Kuèery
nadenci Marta Kuèerová, Vladislav Procházka, Josef Landa a Josef Hájek. Zaloili skupinu Phillipines Hawaians. Pùvodním zaøazením jako cirkusová a varietní
formace získali velmi brzy velkou popularitu. Od roku 1953 ji vystupovali jako
Kuèerovci. Jejich desky naly cestu snad
do kadé domácnosti. Obrovské mnoství

desek bylo prodáno mimo jiné v Japonsku i SSSR, kde pøitom nikdy nevystupovali. Mìli a desetitisícové návtìvy na
koncertech, v polské Lodi se na nì pøilo podívat na stadion neuvìøitelných více
ne sto tisíc lidí. V mìstských rozhlasech,
obchodních domech, kinech i jinde byla
slyet v 60. letech hned za budovatelskými písnìmi produkce hlavnì Kuèerovcù,
skupiny Miloslava Kefurta a ji podstatnì ménì nahrávky orchestru Karla Vlacha.
Kadá skupina má personální tìkosti, ty se nevyhnuly ani tomuto souboru.
Díky politickým i konkurenèním tlakùm
a také s nástupem kytarové éry po roce
1963 skupina stagnovala, hledala nové
formy, take díky tomu zde na èas úèinkovala mimo jiné i jazzová zpìvaèka Jana
Koubková a dalí. Po smrti Václava Kuèery v roce 1983 vedení skupiny pøevzal
ji døívìjí èlen skupiny Jan Hromas. Není
lehké uivit kapelu v souèasném tvrdém
mediálním ringu. Ale skupina se nevzdala. Pøes krátké pøevzetí amerických westernových melodií se vrátili k pùvodnímu
repertoáru a vloni oslavili 60. výroèí trvání souboru. Nestárnoucí melodie, jako
jsou Ajo mama, Lapaloma, Ave Maria,
Cucurucucu a mnoho dalích jistì udìlá
radost mnoha lidem, kteøí si pøijdou poslechnout koncert.
Antonín Samek
Kuèerovci na vrcholu slávy

www.nachodskyswing.cz
Náchodský Swing vám i v mìsíci kvìtnu pøináí pøehled kulturního a spoleèenského dìní na Náchodsku. A protoe se
toho v naem kraji dìje poehnanì, rozíøili jsme èasopis u v bøeznu o osm nových stránek. Pøesto se vechny zajímavé akce na papírové stránky nevejdou,
rozhodnì je ale najdete na stránkách elektronických (www.nachodskyswing.cz), které pro vás dennì aktualizujeme. Na nich
si kromì jednotlivých pozvánek pøeètete
také informace o dalím dùleitém regionálním dìní nejen na kulturním poli, prohlédnete si fotografie z rùzných událostí, pøipravena jsou pro vás denní menu
restaurací a dokonce mùete bezplatnì
sami zveøejnit svou øádkovou inzerci.
A máme pro vás jetì jednu nabídku  pokud vy sami poøádáte nìjakou akci, o které
by se lidé mìli dozvìdìt, neváhejte, zkontaktujte nai redakci a my vám s propagací rádi a zdarma pomùeme. Samozøejmì pøivítáme i dalí námìty, rady a tipy,
jak Swing jetì víc vylepit.

A co vás vlastnì v kvìtnovém èísle
Náchodského Swingu èeká? Kromì mnoha kulturních tipù vám jako Osobnost
Swingu pøedstavíme mladého a vánivého cykloturistu Martina Adámka z Náchoda, který sám na kole køiuje Evropu. Do Zpovìdnice tentokrát usedne èerstvá dritelka Thálie Simona Staová.
Prestiní divadelní cenu dostala za roli
alkoholièky Evy Mearové v pøedstavení
Drobeèky z perníku, které máte monost
vidìt posledního kvìtna v Kolárovì divadle v Polici nad Metují a my vám ho vøele doporuèujeme. V Profilu vám pøiblííme festival Náchodská Prima sezóna, který
první týden v kvìtnu ovládne snad vechny kulturní stánky v Náchodì. Kompletní program navíc najdete vitý uprostøed
Swingu. V Servisu vám poradíme, na který
zámek èi hrad se vydat a rubrika Relax
je tentokrát vìnovaná dálkovým pochodùm.
Hana Stoklasová, éfredaktorka

Kvìtnová výroèí

Dne 17. kvìtna 1663 (pøed 345 lety)
vypukl v Náchodì poár, jemu padlo
za obì bìhem dvou hodin 121 domù,
co byly asi dvì tøetiny mìsta. V kvìtnu
a èervnu 1793 procházela Náchodem
ruská kozácká vojska v protinapoleonském taení. e se slavnosti poloení základního kamene k Národnímu
divadlu dne 16. kvìtna 1868 zúèastnila i delegace z Náchoda a dovezla tam
také kámen do základù, o tom píeme
v úvodníku. S poèátky Národního divadla je neodmyslitelnì spjato jméno herce Eduarda Vojana. Ten se narodil
5. kvìtna 1853. V dubnu 1914 hrál
Jana iku pøi slavnostním otevøení naeho mìstského divadla. V nìm nìkolikrát dirigoval i Václav Talich, jeho
125. výroèí narození pøipadá na 28.
kvìten.  V divadelní souvislosti mùeme pøipomenout i herce a organizátora Rudolfa Kudrnáèe, který tu pùsobil v tìsnì pováleèném období v tehdejím Oblastním divadle severovýchodních Èech. Narodil se v Hronovì
25. èervence 1928 a zemøel v Praze 10. kvìtna 1973.  Pøed 35 lety,
7. kvìtna 1973 zemøel v nemocnici
v Montclair (New Jersey, USA) hronovský rodák, spisovatel Egon Hostovský,
absolvent náchodského reálného gymnázia.
Novomìstský rodák, sochaø Josef
Marek se narodil 2. kvìtna 1913, s jeho
díly se setkáváme v naem regionu èasto, tøeba v Pekle hlídá rybníèek u bývalého mlýna jeho vodník, u novomìstského zámku pøipomíná pobyty mladého Bedøicha Smetany u strýce v tamním pivovaøe pomník skladatele, Markova první velká realizace. Mezi jeho
portréty najdeme i bustu generála
Klapálka, který se narodil 18. kvìtna
1893 rovnì v Novém Mìstì nad Metují. K edesátce mùeme blahopøát
malíøi a grafikovi Karlu Vondráèkovi,
narodil se v Náchodì 13. kvìtna 1948.
Pøed 55 lety, 1. kvìtna 1953, zaèalo pravidelné vysílání Ès. televize. Barevné vysílání pak o dvacet let pozdìji, 9. kvìtna 1973. Vysílání Ès. rozhlasu má také své kvìtnové jubileum,
zaèalo 18. kvìtna 1923.  Pøed deseti
lety se ve dnech 5.16. kvìtna 1998
konala první Náchodská prima sezóna, realizoval se nápad, který napad
dr. Jaroslava Suchého rok pøedtím pøi
oslavách gymnázia. Program té první
byl mimoøádnì bohatý, pøijela i Luba
Skoøepová, aby pøedvedla vynikající
herecký výkon v divadle jednoho herce ve høe Mydlibaba. Zainteresováno
bylo mnoho dalích lidí i institucí.
AF

kvìten 2008
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Z historie ivností a obchodù v Náchodì

5. Knihkupci, knihaøi a papírníci

Knihkupci se v minulosti málokdy spokojili pouze s prodejem knih. Jejich sortiment zahrnoval i papírenské a kanceláøské zboí nebo upomínkové pøedmìty
a èasto také knihaøili. V Náchodì byl a
do roku 1902 jediný knihkupec Otto Raiman starí. U v osmdesátých letech 19.
století nabízel výbornì zásobený papírnický obchod, souèasnì bohatý sklad knih
a slubu dodání knih, èasopisù a hudebnin kdekoli vylých nebo oznámených
a také provoz knihaøství. V roce 1897 dokonce podal na mìstskou radu ádost
o otevøení veøejné pùjèovny knih. Po otci
zdìdil obchod v Palackého ulici Otto Raiman mladí. Také on objednával a prodával knihy, èasopisy a hudebniny i rùzné
drobné umìlecké pøedmìty a grafiku. Ve
svých výkladech èas od èasu instaloval
prodejní výstavky obrazù souèasných výtvarníkù. Nìkdy také vlastní fotografie,
i kdy s nimi se jen nerad louèil. Fotografování a výroba fotografií byly jeho vání.
Za obchodem pak byla malá dílna, ve které jeho bratr Rudolf, vyuèený knihaø, vázal knihy. Raimanovo knihkupectví bylo
jakýmsi intelektuálním støediskem urèité
èásti spíe kon- zervativních náchodských
obèanù. Po letech popularity vak postupnì upadalo, a zaniklo úplnì.
Z Prahy pøiel do Náchoda v roce 1902
Bohuslav Chrastina. Jeho prostorné a dobøe vybavené knihkupectví bylo umístìno
v tehdy nové budovì Obèanské zálony,
pøímo v nároí s výkladem do Raínovy
(dnes Tyrovy) ulice. Dnes je v tìchto prostorách výstavní síò Regionálního muzea.
Chrastina, který s rodinou bydlel v tìsném
sousedství v Zámecké ulici, byl na toto

atraktivní místo patøiènì hrdý. Sám trávil
vìtinu èasu v kanceláøi a vìnoval se vedení podniku, zákazníky obsluhovala jeho
dcera Jarmila a úèetní Král. Kdy se Jarmila vdala za Josefa Krtièku a ten vstoupil
do podniku, stalo se knihkupectví podle
svìdkù oblíbeným místem setkávání zejména mladých ètenáøù. Spoleènì zde besedovali nad knihami a odnáeli si odtud nejen
klasiku, ale i èerstvé novinky, nìkdy i na
dluh. Bohuslav Chrastina souèasnì provozoval také malé vydavatelství. Vydával
zprvu pohlednice, napøíklad v roce 1918
sérii reprodukcí krajináøe Panuky nebo
v roce 1919 politické karikatury malíøe
Loukotky. Tématický zábìr jím vydaných
kniních titulù je pomìrnì iroký. Od laciných sentimentálních románkù pøes Zpìvník èeskoslovenské mládee (roku 1919)
a unikátní vydání Babièky Boeny Nìm-

* * *

cové (v roce 1920 pøi pøíleitosti 100. výroèí narození autorky) k regionálním publikacím, reprezentovaným napøíklad sbírkou poezie Osvobozené vlasti z roku
1945. V roce 1950 bylo knihkupectví
a nakladatelství B. Chrastiny znárodnìno
a zaèlenìno do vydavatelského podniku
Práce.
Roku 1938 se z Podkarpatské Rusi,
zabrané tehdejím horthyovským Maïarskem, do Náchoda pøistìhoval knihkupec
Frantiek Novotný. Otevøel si obchod ve
Vrabcovì domì na Palackého tøídì a rázem se stal vánou konkurencí. Na rozdíl
od pøedchozích dvou byl skuteèným obchodníkem s knihami, byl iniciativní a také
velmi spoleèenský. Hrával s náchodskými
ochotníky i loutkáøi.
Knihaøù, i kdy spíe jen pøíleitostných,
bývala v Náchodì celá øada. Jejich zákazníci si nejèastìji nechávali svázat tehdy
oblíbená seitová vydání literárních dìl
nebo romány vycházející na pokraèování
v novinách. Na námìstí mìl na pøelomu
19. a 20. století svùj obchod a dílnu knihaø a papírník Josef Kuèera. V Tyrovì ulici
pøímo proti sokolovnì bylo papírnictví
Vanclovo a za krámem knihaøská dílna.
Josef Vancl vázal do plátna nebo do krobových papírù, které si sám vyrábìl pomocí høebene a kartáèe. Podle potøeby vázali
knihy také Karel Merkel, Augustin Hanu,
Václav Matou nebo Frantiek Øemínek.
Knihkupec Otto Raiman inzeroval m.j.
také umìlecké strojní knihaøství. Skuteènì umìleckou kniní vazbu v Náchodì
provádìli v období mezi válkami Augustin
Rufer a mladí a modernìjí J. Èáp.
Mgr. Lydia Batecká
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Náchodské
osobnosti slavili
Dne 9. dubna 2008 se uskuteènilo v obøadní síni náchodské
radnice slavnostní pøijetí dvou náchodských osobností, které
svou dlouholetou èinností pøispívají k obohacení náchodského
kulturního ivota.
Pøi pøíleitosti ivotního jubilea 75 let byl pøedstaviteli radnice pøijat kronikáø mìsta Náchoda, pedagog, regionální kulturní
pracovník Mgr. Ale Fetters a sbormistr Pìveckého sboru Hron
a Pìveckého sboru Jiráskova gymnázia ing. Vlastimil Èejp, který v dubnu oslavil kulatých 60 let svého ivota.

Mgr. Ale Fetters

Jako støedokolský pedagog a regionální kulturní pracovník pùsobí Mgr.
Ale Fetters na Náchodsku od roku
1959, dva roky po ukonèení studia na
Vysoké kole pedagogické, obor èeský
jazyk a literatura. Tento obor urèitì
ovlivnil celé jeho dalí pùsobení. Láska
k èeskému jazyku, literatuøe a kulturnímu ivotu obecnì patøí neodmyslitelnì
k jeho aktivnímu pùsobení v mnoha oblastech. Celý jeho zásadový postoj a nucený odchod ze kolství jej vak pozastavil
v pedagogické profesi. Vrátil se k ní a v roce 1985 jako uèitel
a od 1. 2. 1990 jako øeditel gymnázia. Vìnuje se publikaèní
èinnosti v regionálním i celostátním tisku, ve sbornících a knihách, brourách a recenzích. Inicioval konferenci o prof. Václavu Èerném, vydal korespondenci Karla Èapka a Fráni rámka,
editoval sbírku básní Liboru Volnému, vystoupil s pøednákou
na konferenci o Josefu kvoreckém, podílí se na organizaci
literárnì hudebních veèerù, je dritelem ceny Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda a ceny Karla Èapka udìlované
v Trenèianských Teplicích. Potkáme ho
na vernisáích, koncertech, divadlech,
literárnì hudebních veèerech a spoleèenských událostech. Vdy spoleènì
s manelkou, která jej doprovází neuvìøitelných 50 let nejen na akcích, ale
hlavnì v ivotì. Od roku 2004 pùsobí
jako kronikáø mìsta Náchoda.

Ing. Vlastimil Èejp

Od dìtství ije v Náchodì, na zdejím gymnáziu maturoval v roce 1966. U jako student zaèal
zpívat v pìveckém sboru Hron a organizoval ve kole s nìkoli-

Sdruení pøátel obce Malá
Èermná
informuje

Pu m p a

Sdruení pøátel obce Malá Èermná Pumpa se sice na delí
dobu odmlèelo svým pøíznivcùm, ale pokraèovalo ve své mravenèí práci, kterou je pøedevím sbìr historického materiálu
(zejména starých písemností, fotografií a pohlednic). Prùbìnì
se také studují archivní fondy v badatelnì Okresního archivu
v Náchodì, dobové publikace a tisk.
Plán èinnosti sdruení Pumpa je výhledovì podøízen zámìru
vydat v roce 2010 brouru o historii Malé Èermné s bohatou
fotografickou a faktografickou pøílohou. Z tohoto dùvodu musí
být letos ukonèen sbìr historického materiálu i badatelská studia. Proto se dalí èinnost sdruení omezí na dvì veøejné akce
roènì, a to vdy na jaøe a na podzim. V právì probíhajícím

ka spoluáky malou pìveckou skupinu. Po studiích v Praze na
ÈVUT obor silnoproud se vrátil do Náchoda. V Teplárnì pùsobí
dosud. Láska ke zpìvu je u nìho dominantní. Po studiích
a vojnì se vrátil nejen do Náchoda, ale i do Hronu a významnì
posílil první tenory. Sbormistr Augustin Ptáèek v nìm brzy poznal
nejen hudební a pìvecký talent, ale i schopnost øídit sbor. Pod
Ptáèkovým vedením zaèal ing. Èejp studovat èást repertoáru
a podílel se na øízení sboru. Od smrti Augustina Ptáèka v roce
1977 pìvecký sbor Hron øídí. Pod jeho vedením dochází
i k repertoárovému posunu k tvorbì starých mistrù i tvorbì
svìtové. V roce 1984 zaloil na náchodském gymnáziu studentský pìvecký sbor. Sboreèek se z úzce komorního èasem
rozrostl v poèetné tìleso. Pøi oslavì dvacátého výroèí Sboreèku zpívalo na stopadesát studentù, kteøí za ta léta proli Èejpovým souborem. Zejména s tímto studentským sborem íøí ing.
Èejp slávu èeského zpìvu, koly i mìsta Náchoda po celé Evropì. Zpívali v øadì státù  nìkolikrát v Anglii, Nìmecku, Rakousku, Polsku, ale i v Dánsku. Vdìèné publikum má sbor zejména doma v Náchodì, kde zpívá pravidelnì v Galerii výtvarných umìní, pøi kulturních akcích a s Hronem pøi vánoèních
koncertech v kostele sv. Vavøince. Bez iniciativy, houevnatosti i vytrvalosti ing. Èejpa, bez jeho lidských vlastností i odborných schopností, bychom v Náchodì taková dvì pìvecká tìlesa
nemìli. Za svou sbormistrovskou èinnost byl ing. Èejp ocenìn
i hlavním výborem Unie èeských pìveckých sborù, získal Cenu
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda.

Internetové stránky Náchoda

uspìly v celostátním kole Zlatého Erbu 2008
V pondìlí 7. dubna probìhlo v rámci konání konference ISSS
(Internet ve státní správì a samosprávì) v Hradci Králové slavnostní vyhláení celostátního kola soutìe Zlatý erb 2008. Internetové stránky Náchoda získaly Zvlátní cenu spoleènosti
Microsoft v kategorii mìsta pøi soutìi Zlatý erb. Za mìsto Náchod
pøevzal ocenìní starosta ing. Oldøich Ètvrteèka, tisková mluvèí
Nina Adlof a webmaster Jan Vinter. V celkovém hodnocení nae stránky obsadily
pìkné 5. místo.
Celkové výsledky
soutìe Zlatý erb
2008 najdete
www.zlatyerb.obce.cz.

tøetím roce èinnosti rozíøí sdruení Pumpa své aktivity o pøeshranièní spolupráci. Budeme se vìnovat lokalitì Strouný (Pstrazna), konkrétnì zmapování osídlení této obce v období okolo II.
svìtové války a propagaci historických cest, cestièek a stezek
na èesko-polské hranici v souvislosti s otevøením schengenské
ho prostoru.
Nejblií akcí sdruení Pumpa bude v sobotu dne 7. èervna
t.r. vycházka s prùvodcem na trase Strouný (Pstrazna)ïárky.
Na vycházce nìkolikrát pøekroèíme hranici, abychom vidìli
nejen krásnou pøírodu, ale i døíve obydlená místa. Ukáeme
si, kudy se chodilo do kostela, za obchodem i na toulaèku.
Upravený program bude pøipraven i pro starí a ménì pohyblivé úèastníky. Podrobná pozvánka na tuto akci bude
v èervnovém èísle zpravodaje. Pozvánky na akce sdruení
Pumpa najdete i v dalích lokálních zpravodajích, na plakátech a naí internetové stránce www.pumpa-malacermna.cz.
Eva Pumrová
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Dìtský klub Hopsáèek

Dìtský klub Hopsáèek

Klub SUN Náchod

Klub SUN Náchod

LETNÍ kurzy KYTARY
18.22. 8.
Monosti:

1. Týden s kytarou  lekt. Michaela Kuldová

Pro dìti od 9 let, tábor probíhá od 7.0016.00 hod. Cena: 1200 Kè.
(cena vèetnì výuky a jídla po celý den)

2. Kytarový kurz  lektorka Michaela Kuldová
Pro dìti od 9 let, kurz trvá od 10.0012.00 hod. Cena 700 Kè.

3. Letní kytara  lektorka Michaela Kuldová

Pro dospìlé èi plnoleté, kurz trvá od 17.0019.00 hod. Cena 900 Kè.
Akordy, Rytmy, písnièky pro svoje potìení.
Pøihláky co nejdøíve na tel. 608 970 406 nebo 604 610 581.
Klub SUN Náchod, obèanské sdruení. Komerèní banka Náchod  78-8963820227/0100
Sídlitì u nemocnice, výmìník tepla.
Zelená 157, 547 01 Náchod, IÈO: 26659280, http://www.hopsacek.ttnet.cz/index.htm

PØÍMÌSTSKÉ TÁBORY
Klub SUN Náchod MC Hopsáèek pøipravuje ji ètvrtým rokem.
Tábory è. 14 jsou vhodné pro dìti od 3 do 8 let.

1. Hledání Zemì Nezemì 14.18. 7. Tereza mídová
2. Pohádkový tábor 21.25. 7. Tereza Horáková
3. Tajemství veèerníèkovy èepice 4.8. 8. Lenka Svìtlíková
4. Putování s Asterixem a Obelixem 11.15. 8. Petra Benediktová
Klub SUN Náchod, obèanské sdruení, Komerèní banka Náchod 78-8963820227/0100
Blií informace na tel.: 608 970 406 Simona Hlavatá
Sídlitì u nemocnice, výmìník tepla, e-mail:hopsacek@seznam.cz
Zelená 157, 547 01 Náchod, IÈO: 26659280, http://www.hopsacek.ttnet.cz/index.htm, Cena vèetnì stravování 680 Kè
Podmínky pro pøímìstské tábory Klubu SUN

Pøedání dìtí na tábor, kadé ráno mezi 6.307.30 hod. v Hopsáèku Dítì musí navtìvovat mateøskou kolu minimálnì 3 mìsíce Pøedání dìtí
rodièùm  kadý den v 16.00 hod v Hopsáèku nebo dle dohody Zajitìny  dopol. svaèina, teplý obìd, odpol. svaèina, pitný reim po celou dobu
pobytu Pøipravujeme bohatý program v klubu i venku, na dìti èeká celodenní výlet do okolí, dle zájmu jedno pøenocování S sebou  lehké
obleèení do klubu  trièko, kraasy, cvièky, sportovní obleèení na ven dle poèasí, plátìnka, baùek, láhev na pití, pokrývka hlavy
Poèet dìtí na jednom táboøe  minimálnì 15 dìtí, maximálnì 24 dìtí Cena  680 Kè za týden

Pøi nástupu na tábor rodièe pøinesou s sebou

oèkovací prùkaz dítìte kartièku zdravotní pojiovny v pøípadì, e má Vae dítì nìjaké osobní, stravovací èi jiné problémy, pøípadnì uívá-li
pravidelnì nìkteré léky, prosím vypite ve v zájmu dítìte na list papíru (napø. alergie na potraviny, silná alergie na típnutí hmyzem apod.)

Pøedbìné pøihláky a podrobnìjí informace v Klubu SUN
nebo na tel. 608 970 406 Simona Hlavatá
nejpozdìji do 15. 6. 2008.
Platby se vybírají do 15. 6. 2008, pøi zruení úèasti na táboru 14 dní pøedem se vrací 50 % zaplacené zálohy,
jinak èástka propadá ve prospìch Klubu SUN.
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Obchodní centrum Tepna
Zastupitelstvo mìsta Náchoda se na 10. zasedání dne 14.
dubna 2008 zabývalo, mimo jiné, i otázkou vybudování obchodního centra v prostoru bývalé Tepny v Náchodì v oblasti Plhova. V roce 2007 probìhlo na Krajském úøadu Královéhradeckého kraje, odboru ivotního prostøedí a zemìdìlství, zjiovací
øízení podle § 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na ivotní prostøedí a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjích pøedpisù. Výsledkem zjiovacího øízení je, e zámìr
Obchodní centrum TEPNA Náchod nemá významný vliv na
ivotní prostøedí a veøejné zdraví a nebude posuzován podle
zákona. Závìr zjiovacího øízení byl zveøejnìn zpùsobem
v místì obvyklým, tj. na úøední desce Mìstského úøadu v Náchodì a na internetu.
V souèasné dobì má soukromý investor zpracován pouze
zámìr budoucí výstavby na pozemku, který získal ve veøejné
aukci. Nyní probíhají pøípravné práce na vypracování projektové dokumentace k územnímu øízení. Na Mìstském úøadu
v Náchodì, odboru výstavby a územního plánování, probìhla
první informaèní schùzka dne 14. dubna 2008. Bylo dohodnuto, e nejprve bude øeena návaznost plánované výstavby na
její okolí, tj. na stávající zástavbu a plánované zámìry vlastní-

kù sousedních nemovitostí. Dále bude øeen pøíjezd pro návtìvníky obchodního centra a pro zásobování. Velká dùleitost
je kladena na pìí pøístup do areálu a jeho napojení na historický støed mìsta, stávající obchodní zónu v oblasti Karlova námìstí a Kamenice, vyuití stávajících podchodù pod eleznièní
tratí a vyuití stávajících i plánovaných pasáí a pøístup na Plhovské námìstí. Bylo dohodnuto, e øeení bude navreno
v alternativách a projednáno se zástupci mìsta Náchoda a vemi, kterých se navrhované øeení bude dotýkat. Dále bude projednáváno konkrétní umístìní jednotlivých stavebních objektù,
jejich architektonické øeení a ozelenìní celého areálu, za úèasti
architekta. ádost o vydání územního rozhodnutí o umístìní
stavby je moné na Mìstském úøadu v Náchodì, odboru výstavby a územního plánování, podat a po dokonèení projektové
dokumentace k územnímu øízení a po projednání s dotèenými
orgány, v souladu s ustanovením stavebního zákona.
Zámìr investora je v souladu s platným územním plánem
mìsta. V územním plánu je stanoveno, e na pozemku po bývalé Tepnì lze umístit, mimo jiné, stavby pro obchod, garáe, odstavná a parkovací stání, drobnou výrobu neruící ivotní prostøedí a dalí. Dnem podání ádosti o rozhodnutí o umístìní
stavby bude zahájeno územní øízení, které je dle platného stavebního zákona veøejné.
Ing. Hana Beránková,
vedoucí odboru výstavby a územního plánování MìÚ Náchod

Moravtí uèitelé opìt v Náchodì
Slavné Pìvecké sdruení moravských
uèitelù (PSMU) se svým sbormistrem prof.
Lubomírem Mátlem se pøedstaví opìt po
tøech letech náchodské veøejnosti na pozvání Náboenské obce Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì.
Nedìle 18. 5. bude pro nás opravdovým svátkem sborového zpìvu.
Rádi bychom k co nejhojnìjí úèasti
pozvali na vystoupení PSMU, které u
dopoledne v 9 hod. vystoupí výbìrem duchovních skladeb a doprovodí sváteèní
bohoslubu (Slavnost Nejsvìtìjí Trojice)
v Husovì sboru.
Tého dne v 16.30 se pak uskuteèní
slavnostní koncert PSMU v Husovì sboru v Náchodì, který je nazván Slavný
ák a jeho uèitel. Koncertní program
pøipomene významná jubilea  osobnost

Cyklobusy 2008

skladatele Leoe Janáèka, od jeho úmrtí
uplyne letos 80 let (3. 7. 1854  12. 8.
1928). Jeho sborová tvorba je spjata
s básnickým dílem Petra Bezruèe (15. 9.
1867  17. 2. 1958), který zemøel pøed
50 lety. A koneènì v letoním roce si pøipomeneme ji 105. výroèí nepøerueného trvání nejstarího muského uèitelského tìlesa, PSMU, které v r. 1903 zaloil
z absolventù uèitelského ústavu v Kromìøíi prof. Ferdinand Vach a ten se svým
úspìným sborem se poprvé v Náchodì
pøedstavil na koncertì 24. 3. 1913.
Na programu podveèerního koncertu
zazní v první polovinì Janáèkovy muské sborové skladby  znaèná èást z jeho
rané tvorby, vrcholem bude uvedení velkých sborù na Bezruèovy texty  Maryèka Magdonova a 70 000.

Cyklobusy 2008 budou v provozu kadou sobotu,
nedìli a státní svátky od 17. 5. do 28. 9. 2008.
Novinky v letoních cyklobusech:
1) vechny spoje jsou pro lepí informovanost
vedeny na speciálních linkách
2) rozíøené spojení z Hradce Králové, Blena,
Tøebechovic p. O., Ledcù a Oèelic v odpoledních
hodinách (odjezd z HK ve 12.15 h., z Tøebechovic
ve 12.35 h.)
3) nová mezinárodní linka Nové Mìsto n. Metují
NáchodKudowa ZdrójDuszniki ZdrójZieleniecOrlické Záhoøíerlich s provozem 2x ve výe
uvedené provozní dny
4) cena za pøepravu jízdního kola v libovolném úseku 20 Kè

V druhé èásti koncertu v programu
uslyíme kompozice moravského skladatele Pavla Køíkovského (9. 1. 1820
 8. 5. 1885), knìze, reformátora církevní
hudby, sbormistra klátera na Starém
Brnì, kde nalezl mladý Janáèek domov
a zajistil si zpìvem v chlapeckém sboru
modráèkù podmínky pro své vzdìlání.
Jeho uèitel Køíkovský byl inspirován moravskou lidovou písní  vyslechneme
mení sbory jako ohlasy lidových písní
i rozsáhlejí kompozice na texty lidových
písní  napø. Rozchodná, Dar za lásku
aj. Vstupné 100 Kè.
Koncert PSMU v Náchodì podpoøili:
Nadace Leoe Janáèka  Brno, Potovní
spoøitelna, Kulturní a sprotovní nadace
mìsta Náchoda, Pivovar Náchod. Vem
dárcùm dìkujeme.
Za NO CÈSH v Náchodì srdeènì zve
a tìí se na setkání s milovníky sborového zpìvu.
Zdenìk Kovalèík
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Policie ÈR obèanùm
V tomto èísle se pustíme do podrobnìjího popisu èinností
jednotlivých uniformovaných sloek Policie ÈR. Poèetnì nejvíce zastoupenou a svým významem nezastupitelnou policejní slokou je Sluba poøádkové a dopravní policie.
Na policisty poøádkové policie se mùete obrátit vude tam,
kde jsou rozmístìna obvodní oddìlení nebo policejní sluebny.
Policisté, kteøí slouí na tìchto základních útvarech, zajiují,
aby se na nì mohli obèané obrátit v kteroukoli denní èi noèní
dobu po celých 24 hodin. Lidé mohou se svými záleitostmi
pøijít osobnì pøímo na oddìlení, kde se jim bude vìnovat policista, který má stálou slubu. Své oznámení vak mohou obèané uèinit i telefonicky, buïto opìt na jednotlivé obvody a nebo,
co je nejjednoduí a obèany èasto vyuívaná sluba, mohou
se obrátit na bezplatnou linku 158. Tato linka je anonymní,
take je moné cokoli ohlásit bez toho, e by bylo nutné policistùm sdìlit svoji totonost. Policisté pøijímají oznámení o trestné
èinnosti, pøestupcích a dopravních nehodách. Chtìli bychom
vak upozornit na skuteènost, e Policie ÈR nemá na starosti
zatoulaná zvíøata ani ztracené doklady. V tìchto pøípadech je
na místì obrátit se na stráníky mìstské policie, kteøí mají
bezplatnou linku 156.
Uniformovaní policisté z obvodních oddìlení vykonávají hlídkovou èinnost (pìí i motorizovanou), zasahují pøi poruování

Investice do rozvoje vzdìlání

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
vyhlauje 5. kvìtna
PRÙBÌNÉ VÝZVY
k pøedkládání ádostí o finanèní podporu
z operaèního programu Vzdìlávání
pro konkurenceschopnost
O blasti podpory:
1.1  Zvyování kvality ve vzdìlávání
Cílem globálního grantu je zvýení kvality a efektivity
poèáteèního vzdìlávání v Královéhradeckém kraji.
1.2  Rovné pøíleitosti dìtí a ákù vèetnì dìtí
se speciálními potøebami
Cílem globálního grantu je zabezpeèit princip rovných pøíleitostí
znevýhodnìných a ohroených skupin dìtí a ákù se speciálními
vzdìlávacími potøebami v Královéhradeckém kraji.
1.3  Dalí vzdìlávání pracovníkù kol a kolských zaøízení
Cílem globálního grantu je podpora dalího vzdìlávání
pracovníkù kol a kolských zaøízení v Královéhradeckém kraji.
Celý text výzvy a dalí podrobné informace týkající se výzvy
naleznete na webových stránkách
www.kr-kralovehradecky.cz (odkaz Evropská unie,
EHP  granty, dotace) nebo na telefonu 495 817 486.

veøejného poøádku (rvaèky v hospodách, na veøejných prostranstvích, sportovní utkání,...), vyetøují ménì závané trestné èiny
a pøestupky (ty potom vìtinou pøedávají na vyøízení pøísluným odborùm mìstských úøadù). Závanìjí trestné èiny pøedávají slubì kriminální policie a vyetøování, pro kterou pak vykonávají dílèí úkoly. Policisté z obvodù také doruèují písemnosti
soudu, které si obèané nepøebírají v øádných lhùtách. Dále provádìjí eskorty zadrených a zajitìných osob do protialkoholních záchytných stanic, policisté eskortují i uprchlé chovance
(nezletilé a mladistvé) zpìt do výchovných ústavù. Samozøejmì,
e se uniformovaní policisté vìnují i prevenci  chodí do kol,
mezi seniory, kontrolují rekreaèní objekty, parkovitì.
V pøítím èísle se seznámíme s dopravní policií.

Sbor dobrovolných hasièù Lipí
si Vás dovoluje pozvat
na oslavu
120. výroèí zaloení sboru
která se bude konat v sobotu 10. 5. 2008
ve sportovním areálu na Lipí
Program oslav
sobota 10. kvìtna 2008

 od 8.30 hod. pøíjezd historické i souèasné techniky
na Lipí
 do 9.00 hod. prezentace mustev na okrskovou soutì
 od 9.00 hod. zaèátek okrskové soutìe
 bìhem soutìe ukázka a prohlídka staré techniky
 po skonèení okrskové soutìe ukázka zásahu starou
technikou
 od 12.30 hod. slavnostní nástup a prùvod v doprovodu
maoretek a hudby na høitì, kde bude jejich vystoupení
 do 13.00 hod. prezentace na soutì O pohár starosty
SDH Lipí
 od 13.00 hod. zaèátek soutìe O pohár starosty
SDH Lipí
 po skonèení soutìe vyhodnocení a pøedání cen
 po vyhodnocení budou probíhat dalí ukázky zásahu
staré a nové techniky, ukázka výkové techniky HZS
 prezentace firem s jejich výrobky
V prùbìhu celého dne budou probíhat rùzné soutìe.
Obèerstvení bude zajitìno po celou dobu oslav.
Pøedpokládaný konec akce ve veèerních hodinách.
Srdeènì Vás zve a na Vai úèast se tìí výbor SDH.
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I N F O R M A C E

Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU

U je to tady  opìt DEN S PRIMÁTOREM
sobota 17. kvìtna 2008

Den s Primátorem (tradièní Den otevøených dveøí Pivovaru
Náchod a. s.) probìhne letos v areálu pivovaru v sobotu 17.
kvìtna od 10 hodin. Návtìvníci mohou opìt oèekávat pestrý
kulturní a doprovodný program, jeho hlavní èást zahájí ve 13
hodin vystoupení populární slovenské kapely HORKÝE SLÍE. Následovat budou staroèeské písnièky dua Èupr Baby (14.10
hodin), vystoupení rockové hudební skupiny Moje city (15.00
hodin), dále uvidíte nestárnoucí èeskou pop-rockovou legendu
TURBO (16.00 hodin), zahraje Vám Vamberecká dechovka
(17.00 hodin) a program zakonèí jako ji tradiènì styl country
a to letos skupina Nacopak band s repertoárem Michala Tuèného (18.10 hodin). Dopolední program zpestøí dalí hudební skupiny  od 10 hodin to bude pop-rocková skupina Proradost a od
11 hodin jazz-rocková kapela G-point funkction a od 12 hodin
Akordeonový orchestr.
Pro pøíchozí vech vìkových kategorií jsou pøipraveny soutìe, mohou absolvovat exkurze do výrobního zázemí pivovaru
s odborným výkladem (od 11.00 do 16.00 hodin) nebo si pøípadnì odnést nìkterou cenu z tradiènì velké a pestré pivovarské tomboly. Úèastníci si samozøejmì pochutnají na pivu (vèetnì kvasnicového a vícestupòových speciálù) a toèených limonádách Primátor, grilovaných kuøatech, uzeninách a dalím
rozmanitém obèerstvení. I tento rok je moné vyuít k dopravì
zvlátního vlaku  Expresu Primátor  na trasách Jaromìø
Náchod a HronovNáchod. Ukonèení akce se pøedpokládá okolo 19.15 hodin. Dalí podrobnosti vèetnì jízdního øádu pivo-

Mìstská knihovna Náchod
26. 5.30. 5. 2008
Po a Pá 917 hod., Út, St, Èt 918 hod.

varského expresu se dozvíte na www.primator.cz a na plakátovacích plochách.
Pøijïte se proto po roce opìt podívat do svého mìstského
pivovaru. Akce se koná za kadého poèasí a vstup je jako vdy
zdarma  srdeènì Vás k návtìvì pivovaru zvou vichni jeho
zamìstnanci.
FM

Den s policií

Dne 24. kvìtna 2008 se na dopravním høiti v Náchodì
Bìlovsi uskuteèní dalí roèník ji tradièního soutìního zábavného dopoledne Den s policií. K úèasti zveme dìti vech
vìkových kategorií, které si mohou zasoutìit o zajímavé ceny.
Program zaèíná v 9.30 hod. a mimo soutìí se mají dìti monost seznámit i s technikou, kterou pouívá Policie Èeské republiky, Mìstská policie
Náchod a Hasièský záchranný sbor. Zábavné dopoledne poøádají ve spolupráci
Policie ÈR, Mìstská policie
Náchod a ÚAMK ÈR  BESIP.
Miroslav Horák, velitel
Mìstské policie Náchod

kvìten 2008

15

Chovatelská výstava
a Náchodské psí
korzo
Druhý víkend v kvìtnu bude ji tradiènì patøit pøíznivcùm chovu drobných hospodáøských zvíøat. Základní organizace
chovatelù v Náchodì poøádá 10. a 11. 5.
2008 v areálu U Cihelny v Náchodì Výstavu králíkù, holubù, drùbee, exotického ptactva a ulechtilých morèat.
V sobotu bude urèitì velkou atrakcí pro
návtìvníky monost zblízka si prohlédnout opeøené dravce nebo se podívat na
ukázku výcviku psù, kterou pøedvedou
mladí chovatelé.
Nedìlní dopoledne patøí kadoroènì
pøehlídce plemen psù, a proto se i letos
mùeme tìit na Náchodské psí korzo.
O vítìzi pøehlídky rozhodují návtìvníci
svým hlasováním, a tak máte-li doma pìkného pejska, urèitì ho na korzo pøihlaste, moná právì on získá nìkterou z cen.
Zahrádkáøùm se nabízí prodej sadby
a chovatelé si urèitì vyberou z nabídky
zvíøat, urèených k prodeji.
Vichni návtìvníci pak mohou zkusit
svoje tìstí v tombole, ochutnat speciality z obèerstvení, které je zajitìno po dobu
trvání výstavy.
K návtìvì vás srdeènì zvou
poøadatelé.
Kontaktní adresa:
Ing. Zoja Richterová, tel: 608 108 683
e-mail: zoja.richterova@tiscali.cz

Soutì o nejhezèí rozkvetlé místo
I v letoním roce se mùete zúèastnit
soutìe o nejhezèí rozkvetlé místo a pochlubit se kvìtinovou výzdobou svého
okna, balkonu, domu èi pøedzahrádky
a celkové úpravy okolí svého domu. Novì
jsou do soutìe zaøazena i veøejná prostranství, obytné domy a soukromé firmy. Letos vyhlaujeme ji 5. roèník.
Pravidla soutìe:
Soutì je v letoním roce vyhláena
ve tøech kategoriích: okno a balkon, rodinný dùm a celková úprava, veøejná prostranství a ostatní (pøedzahrádky, okolí
obytných domù a soukromých firem).
Kadý, kdo se bude chtít zúèastnit soutìe, oznámí tento zámìr na Mìstský
úøad Náchod, odbor ivotního prostøedí,
odlouèené pracovitì, Palachova1303, Náchod. Pøihlásit se mùete v období od
1. èervence do 15. záøí 2008.
Na pøihláku je nutné uvést èitelnì
své jméno, adresu bydlitì, adresu mís-

ta, kde je moné kvìtinovou výzdobu
zhlédnout, a kategorii, ve které se chcete zúèastnit. Vidíte-li nìkde zajímavou
kvìtinovou výzdobu, neváhejte a dejte
nám vìdìt, protoe do soutìe mùete
pøihlásit i své spoluobèany, firmy a podobnì. V letoním roèníku není tøeba
dokládat fotografie, zajistíme si je sami.
Místo, kde se kvìtinová výzdoba nachází, musí být v Náchodì (vèetnì jeho
pøímìstských èástí).
Pøihláku a návrhy mùete zaslat také
na e-mail:
richard.hrachovy@mestonachod.cz.
Nìkteré fotografie budou prùbìnì
zveøejòovány v Náchodském zpravodaji
a na internetových stránkách mìsta Náchoda.
Vyhodnocení soutìe provedou èlenové komise ivotního prostøedí v mìsíci
øíjnu, pøièem vítìzové vech kategorií
budou odmìnìni.
Richard Hrachový  odbor P

Muzeum KAHAN III zahájilo 5. sezonu
Muzeum je jeden z objektù pøedváleèného opevnìní, který jako jeden z nìkolika mìl být i nadále vyuíván. V sedmdesátých a následných letech 20. století byl prostøednictvím tehdejího Federálního ministerstva vnitra zapojen do
tajného projektu bývalé STB (Státní tajné bezpeènosti).
Kromì stávající ucelené expozice uniforem ozbrojených sloek a armád minulého reimu jsou pro návtìvníky pøipravené nové expozice Studené války a období komunismu. Tyto výstavní plochy
pøipomínají dobu nedávno minulou a pøedevím mladá generace má tak monost,
seznámit se s touto èástí naí historie.
opevnìní Kahan

A starí generace si pøipomenou, v èem
jsme ili a èím jsme byli obklopeni.
Letoní 5. sezona byla zahájena o první dubnové sobotì. Od mìsíce kvìtna bude
muzeum otevøeno o sobotách a nedìlích
od 10.00 do 16.00 hodin, a to do konce
øíjna. V pøípadì zmìn budou návtìvníci
informováni na http://kahan3.wz.cz, kde
je moné najít i dalí informace o muzeu. Samozøejmostí zùstávají turistické
známky Klubu èeských turistù a dostatek propagaèních materiálù. Objednávání prohlídek vìtích skupin na telefonních
èíslech: +420 605 571 575,
+420 776 211 991 a +420 736 712 243.
Tìíme se na Vai návtìvu, za Klub
èeskoslovenského opevnìní z let 1935
1938 Montace Kateøina Drková.
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Sezona 2008

na Jiráskovì koupaliti v Náchodì
Letoní sezona na Jiráskovì koupaliti
v Náchodì bude ji druhou po rozsáhlé
rekonstrukci realizované v letech 2006
2007. Oproti roku 2007 se návtìvníci
mohou tìit na dalí novinky. Na první
pohled kadého upoutají nová dìtská høitì, která dodala firma Tomovy parky.
Prùmstav Náchod je zhotovitelem rekonstrukce WC pod restaurací. Obnovena
bude i èást oplocení koupalitì smìrem
k silnici na Èervený Kostelec, co umoní zvìtit vyuitelnou plochu pro návtìvníky. Vzhledem k plánované podzimní
pokládce kanalizace bude obnova plotu
smìrem k pøíjezdové místní komunikaci
realizována a pøed sezonou 2009. Tyto
akce jsou hrazeny z prostøedkù rozpoètu
mìsta Náchoda.

S okol

Pozvánka do sokolovny
Pokud jste u dlouho nebo jetì vùbec
nebyli v náchodské sokolovnì, zveme Vás,
náchodské obèany vech vìkových kategorií, k návtìvì veøejných cvièebních
hodin. Od 18. kvìtna t. r. poøádáme pro
Vás týden sokolování, kdy se mùete
seznámit s náplní cvièení, které je urèeno právì pro Vás. Uvidíte, e si mùete
pìknì zacvièit pro své zdraví, i kdy nechcete být vrcholoví sportovci. Pro zájemce o sport vrcholový je i v naí tìlocvièné jednotì nìkolik specializovaných
sportovních oddílù.

Vechny návtìvníky jistì potìí ceny
na úrovni roku 2007 s moností irího
výbìru výhod pro stálé zákazníky.
Novinkou je i nový nájemce Restaurace Na koupaliti, kterou je paní Andrea
Kobrová. Zákazníci jistì ocení výbornou
kuchyni a irokou nabídku.
A nejvíce asi vechny zajímá termín
zahájení provozu koupalitì. V pøípadì
pøíznivého poèasí je zahájení sezony
2008 naplánováno na sobotu 17. kvìtna. Pokud poèasí nebude koupání pøíznivì naklonìno, dojde k posunu termínu.
Na Vai návtìvu se tìí zamìstnanci
Sportovních zaøízení mìsta Náchoda, pøíspìvkové organizace!

Tisíce èlenù v rozlehlé sokolovnì za
dlouhá léta trvání Sokola a za vedení obìtavých kvalifikovaných cvièitelù a trenérù strávily èas, který jim pøispìl ku zdraví a ivotní pohodì od dìtství a po seniorský vìk. Dalí èinovníci se starají, aby
sokolovna byla stále v poøádku.
Nyní plní sokolovnu pøes ètyøi sta èlenù v patnácti sportovních oddílech. Chceme vám vem umonit pìkné chvíle se
sokolským programem v tìlocviènì i pøi
jiných setkáních.
Podrobné informace o monosti návtìvy cvièebních hodin jsou uveøejnìny ve
vývìsních skøíòkách na sokolovnì, na
Praské ulici a na Plhovì. Vezmìte si
cvièební obuv, popø. cvièební úbor.
Tìíme se na shledání.
Výbor T. J. Sokol

Jubilejní 20. roèník
Modré stuhy mìsta Náchoda
Modrá stuha mìsta Náhoda patøí mezi nejstarí sportovní akce
na Náchodsku. Zakladatelem soutìe byl pan Kratìna. První
roèník Modré stuhy se konal v èervenci roku 1940. Pùvodní
název byl Modrá stuha Jiráskova kraje. Tyto plavecké závody
se poøádaly na Jiráskovì koupaliti v Náchodì, soutìilo se
v bazénových disciplínách, poøádána byla i exhibice ve skocích
do vody. Poslední roèník Modré stuhy na starém koupaliti byl
v roce 1966. V dalích letech bylo koupalitì uzavøeno a novodobá historie Modré stuhy zaèala v roce 1989.
Tento rok byl i prvním rokem èinnosti nového plaveckého
oddílu TJ Delfín Náchod, který se ujal poøadatelství. První dva
roèníky se konaly jetì na koupaliti, ale pro patné poèasí
a nedostateèné zázemí pro závodní plavání se soutì pøesouvá
od roku 1991 do nového krytého bazénu, kde se koná dodnes.
Od roku 1995 se soutìí v esti disciplínách. Hodnoceny jsou
kategorie dospìlých a actva. Modrá stuha se vdy specializovala na prsaøské tratì. Z tohoto dùvodu je hlavní soutìí prsaøský
dvojboj v disciplínách 50 m a 200 m Prsa. Souèástí soutìe je

Házená
Rozlosování 1. liga mui  jaro 2008
SO
3. 5.
17.00 Náchod  Chomutov
NE
11. 5. Královo Pole  Náchod
SO
17. 5.
17.00 Náchod  Kostelec n. H.

Sportovní zaøízení
mìsta Náchoda,
pøíspìvková organizace
nabízejí k odprodeji
nepotøebné nerezové schùdky
do bazénu.
K prodeji je 7 kusù (i jednotlivì).
Cena dohodou. Informace
na è. telefonu 732 163 579
od 8 do 15 hodin.

i soutì zúèastnìných oddílù o Pohár starosty mìsta. Od roku
1997, kdy se hlavním partnerem poøadatele soutìe stala Spol.
DUHA  nadace pro dìti postiené mozkovou obrnou Trutnov,
se soutì rozíøila o soutì pro mláde ze stacionáøù a ÚSP
a o rok pozdìji i o registrované zdr. hendikepované sportovce.
V letoním jubilejním 20. roèníku, který se bude konat 3. kvìtna,
bude v náchodském bazénu poprvé pouita k mìøení èasù zapùjèená elektronická èasomíra Omega. Úèast pøislíbilo 22 èeských
oddílù a tøi oddíly z nedalekého Polska. Hlavní soutìi oddílù
bude pøecházet i soutì stacionáøù a ÚSP, která se koná dopoledne 19. dubna. Mimo nadaèních partnerù Spoleènosti DUHA
z Trutnova letos soutì podpoøily i dalí firmy a nadace. Nadaèní
fond Zdeòky Horníkové se svými partnery Saargummi a Harpen,
Kulturní a sportovní
nadace mìsta Náchoda, Amulet Náchod,
pivovar Primátor
Náchod, Veba Broumov, pivovar Opat 
Olivìtín, VAK Náchod
a Snìka Náchod.
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Festival
neprofesionálních
komorních sdruení
Camerata Nova Náchod
program 38. roèníku festivalu
CAMERA
TA NOVA NÁ
CHOD 2008
AMERATA
NÁCHOD
Ve dnech 21. 5.  2. 6. 2008 bude sedm mìst (Náchod, Hronov, Èervený Kostelec, Opoèno, Dobruka, Èeská Skalice
a polské Klodzko) hostit 10 koncertù neprofesionálních komorních tìles v rámci 38. roèníku festivalu Camerata Nova Náchod.
Prologem festivalu bude koncert pìveckého sdruení moravských uèitelù, který je poøádán CÈSH v náchodském kostele
(více v pozvánce dr. Kovalèíka). Samotná Camerata nova pak
zahájí tradièním koncertem domácího tìlìsa  Komorního orchestru Slávy Vorlové v náchodském mìstském divadle 21. kvìtna
od 19 hodin. V rozmezí 13 dní, pak zmiòovaná mìsta pohostí
seskupení rùzných velikostí a nabízející rùznorodý hudební repertoár známých hudebních mistrù. V letoním roce nebude
chybìt také komorní opera v podání studentù pardubické konzervatoøe a opravdovou lahùdkou bude závìreèný koncert vynikajícího amerického souboru Chamber Choir and Orchestra
California State University Fullerton, v jeho provedení zazní
duchovní i svìtská hudba minulosti i souèasnosti. Na 38. roèník
festivalu komorních sdruení Camerata Nova Náchod vás srdeènì zvou poøadatelé a o. s. Náchodská prima sezóna.

Státní zámek
Kvìtnem zaèíná na Státním zámku v Náchodì plná turistická sezona. V tomto roce jsou u od poèátku návtìvního provozu pro veøejnost pøístupné ètyøi prohlídkové trasy:
1. okruh: Piccolominská expozice; 2. okruh: Salóny II. patra
3. okruh: expozice Na dvoøe vévodském; 4. okruh: malý okruh,
zahrnující terasy, gotické sklepení a vì
Národní památkový ústav  územní odborné pracovitì
v Josefovì a práva Státního zámku Náchod si Vás dovolují
pozvat na tyto kulturní akce:
w 6. 5. HUDEBNÍ SETKÁNÍ  SKØIVÁNCI A HOSTÉ:
Vokálnì-instrumentální soubor Jir. gym. v Náchodì vystoupí
v V. sále na I. nádvoøí v 18 hodin. Vstupné jednotné 40 Kè.
w9.25. 5. VÝSTAVA FOTOKLUBU NÁCHOD:
Vystavené fotografie budou pøístupné kadý den kromì pondìlí od 9 do 17 hodin ve Velkém sále. Vernisá výstavy se
bude konat 9. 5. v 16 hodin ve Velkém sále na I. nádvoøí.
w 28. 5. KONCERT DRUINY Z PLHOV:
Zahraje dìtský hudební soubor pod vedením paní uèitelky Mlezivové. Koncert zaène v 17 hod. ve Velkém sále na I. nádvoøí.
w 31. 5. HENRY PURCELL  AENEAS A DIDO:
V rámci festivalu Camerata Nova probìhne v 18 hodin ve Velkém sále na I. nádvoøí krátké operní pøedstavení. K vidìní
a slyení bude opera Aeneas a Dido od skladatele Henryho
Purcella. Úèinkuje Operní studio konzervatoøe v Pardubicích.
Správa SZ Náchod nabízí provoz veøejných toalet v prùbìhu
turistické sezony (od dubna do øíjna). Blií informace na tel.
è. 491 426 201 nebo pøi osobní schùzce na zámku.

Pøehled kulturních akcí
v kvìtnu 2008 v Regionálním muzeu
Festival Prima sezona
Od 29. 4. do 7. 5. 2008 bude mono ve výstavní síni muzea
(roh Zámecké a Tyrovy ulice) i v budovì stálé expozice na
Masarykovì nám., èp. 18 navtívit výstavu studentských
výtvarných prací, která bude probíhat v rámci festivalu Prima sezóna. Ve výstavní síni bude otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu 812 hod.
a v budovì stálé expozice na Masarykovì námìstí dennì
kromì pondìlí 912; 1317 hod. Vernisá se uskuteèní
v pátek 2. kvìtna 2008 ve výstavní síni od 16 hodin.
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; 1317 hod.
Pevnost Dobroov
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást ès. pohranièního
opevnìní z let 19351938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. V kvìtnu je otevøeno dennì mimo pondìlí 1012, 13.30
18.00 hod. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle
491 426 047, 491 423 248.
Hronov  Egon Hostovský
23. 4. 1908 Hronov  7. 5. 1973 Montclair, New Jersey
(USA). Výstava k 100. výroèí narození. Ve výstavní síni Jiráskova divadla v Hronovì bude do 17. kvìtna 2008 otevøena výstava vìnovaná stému výroèí narození slavného hronovského rodáka, spisovatele Egona Hostovského. Výstava
je poøádána Regionálním muzeem v Náchodì ve spolupráci
s Kulturním a informaèním støediskem (KIS) Hronov.
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Stomatologická pohotovost  kvìten
1. 5.

3. a 4. 5.
8. 5.
10. 5.
11. 5.
17. a 18. 5.
24. a 25. 5.
31. 5. a 1. 6.

MUDr. Juraj Beseda
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Alena Prouzová
Náchod
MUDr. Frantiek Balský
Náchod
MUDr. Jarmila Vokùrková
Èervený Kostelec
MUDr. Boena Rysnarová
Èervený Kostelec
MUDr. Simona Ságlová, Ph.D.
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Jiøí Sedláèek
Náchod
MUDr. Milan Hýbl
Náchod

PROGRAM
kvìten 2008

 Sobota 15. kvìtna 912 hodin  keramická dílna Déèka Náchod
Dekoraèní pøedmìty z hlíny  tradièní
tvoøivá dílna kreativního klubu
Pod vedením lektorky si vyrobíte obrázky, hodiny, svícny apod. z hlíny.
Poplatek 100 Kè

BAMBIRIÁDA
Prezentace èinnosti obèanských sdruení dìtí a mládee a støedisek volného èasu
23.24. 5. 2008
Veøejný park u DDM Déèka
PROGRAM
23. 5. 2008, 10.0021.30
 pro kolky, koly, druiny, oddíly
a veøejnost
10.30  slavnostní zahájení
10.0017.00  prezentace oddílù a dìt.
organizací, hry, soutìe, vystoupení
18.0021.30  dìtské písnièky, tance,
diskotéka pro dìti a náctileté, ohòostroj

Komenského 48
tel. 491 472 924
Jugoslávská 33
tel. 491 421 725
Komenského 419
tel. 491 424 326
Vìtrník 720
tel. 491 462 331
ul. Man. Burdych. 325
tel. 491 463 237
Z Malecí
tel. 491 520 373
Kostelecká 1204
tel. 491 426 926
Hálkova 367
tel. 491 428 636

24. 5. 2008, 10.0017.00
 pro irokou veøejnost v regionu; prezentace oddílù, hry, soutìe, vystoupení,
kouzla
Atrakce: Ukázka zásahové jednotky Policie ÈR, Létání na lanì, Lanová lávka nad
parkem, Bambiriádní dìtský ohòostroj,
Plivání ohòù, Projíïka na koních, Jízda
na ètyøkolkách, Pøevoz pøes øeku Metuji,
Kouzla a èáry
Dále:  Hry, hrátky a soutìe  Výtvarné programy, malování, batikování
 Keramická dílna, sádrové masky  Netradièní soutìe a pohybové hry  Záitkové programy a aktivity  Nízké a vysoké lanové pøekáky a dráhy  Støelba
z luku a kue  Dìtský koutek  Vystoupení, pohádky  Prezentace oddílù,
kroniky, fotografie  Nabídka táborù,
kroukù a dalích volnoèasových aktivit
jednotlivých dìtských organizací
Doprovodný program:
 ukázka canisterapie  skupina Náchodsko  Ukázka zásahové jednotky Policie
ÈR  Vystoupení a pøehlídky DDM, oddílù a M  Pøekvapeníèko DDM Déèka
Více info na telefonu 775 223 292 nebo
na stránkách Bambiriády
WWW.BAMBIRIADA.CZ

kvìten v mateøském centru HOPSÁÈEK
w 17.18. 5. Dámská jízda  zveme vechny maminky, které
mají odvahu vydat se s námi na kolech nebo vlakem do Teplic
nad Metují. Puste starosti za hlavu a zkuste vìnovat dva dny
pouze sobì.
w 19.21. 5. Jarní výlet do Teplic nad Metují  Váháte, zda
zvládnete se svými ratolestmi vyrazit na dovolenou? Zkuste to
s námi, a vidíte, jak to zvládají ostatní a vyzkouíte si, co ve je
potøeba zajistit.
w 25. 5. Hopsáèkùv Den dìtí. Zaèínáme v 15.00 hodin
a v pøípadì pøíznivého poèasí si pohrajeme v okolí Hopsáèku.
w 30. 5. Odpolední krouky se pøedstavují aneb Pøijïte pobejt. Zaèínáme v 16.00 hod. Ukáeme Vám ve, co jsme se za
kolní rok nauèili a rozlouèíme se se kolním rokem 2007/
2008.

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.

Do pedálù s Habadìjem
o dvì jízdní kola
AUTHOR
Èeský rozhlas Hradec Králové zve na
první roèník velké rozhlasové akce
Do pedálù s Habadìjem. Pro cyklisty,
turisty, jednotlivce i celé rodiny! Pøijïte
v nedìli 25. kvìtna do královéhradeckého areálu Støíbrný rybník.
Den plný soutìí, zábavy, hudby a napìtí zaène v deset hodin. Na výherce èekají dvì hlavní ceny  jízdní kola od firmy AUTHOR PRAHA a øada dalích cen
(cyklistické balíèky, pøilby, batohy, cyklopoèítaèe, sedaèky pro dìti, cyklistické
náøadí, hustilky ).
Souèástí akce bude doprovodný program
o zdraví a zdravém ivotním stylu  padesát zájemcù bude mít monost vyzkouet si novou léèebnou metodu Priessnitz
Walking (chùzi pro zdraví) pøímo v terénu
za doprovodu fyzioterapeutky. Dále je
pøipraveno vystoupení hudební skupiny
Lokálka, cyklistická exhibice na minirampì
pod vedením trojnásobného mistra svìta
Jana Valenty. Rùzné soutìe po celý den.
Návtìvníci budou mít monost nahlédnout i do pøenosového vozu Èeského rozhlasu Hradec Králové.
Pro prvních 500 úèastníkù je zajitìno obèerstvení zdarma.
Dalí informace ve vysílání Èeského
rozhlasu Hradec Králové nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/hradec.

w 4. 6. Hopsáèci v M Bìloves. V 15.30 se sejdeme, pohraje-

me, zatancujeme a opeèeme buøty. Vhodné pro maminky a dìti
z dopoledních kroukù.
w 16. 6. Støíhání v Hopsáèku  zaèínáme v 15.30 hod.
Ke vem poøádaným akcím Vám rádi poskytneme blií
informace buï telefonicky 608 970 406 nebo e-mailem: hopsacek@seznam.cz.
Sledujte nae internetové stránky, kde najdete podrobnìjí informace.
Odpolední krouky konèí k 30. 5. 2008. Dopolední a veèerní
krouky pokraèují dle dohody a do konce èervna. V pøípadì
zájmu je moné se scházet i o letních prázdninách. Vzhledem
k poøádaným pøímìstským táborùm je vak nutné pøedem zavolat.
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Senior klub

Sobota 10. 5.  Zájezd  leby, Lichnice, Pardubice
Odjezd od Tepna klubu v 7.00 hodin
Ètvrtek 15. 5., od 14.00 hod.  Posezení u videa  Jemen,
Michigan  u bøehu velké vody
Ètvrtek 22. 5., od 14.00 hod.  Posezení u videa se Slávkem
Hlaváèem  Omi, Split, hrad Klis, jeskynì Vranjaèa
Ètvrtek 29. 5., od 14.00 hod.  Posezení u videa  Kalifornie
Zahajujeme vycházky do okolí Náchoda  nenároèné, nedlouhé. Støedy 14. a 28. 5.  sraz vdy ve 13.00 hod. pøed nádraím u bramborky. Pøijïte si na jaøe v partì trochu protáhnout
noky. SENIOR KLUB je nyní umístìn v Harmonii 2  Rybáøská ul. èp. 1819.

Sdruení zdravotnì postiených
poøádá májový výlet regionální vlakem (tajný)
27. 5.  sraz na náchodském nádraí v 14.00 hod., zajitìna
vlastivìdná procházka s prùvodcem, opékání, hudba, návrat
nejpozdìji v 20.20 hod. Èlenové 75 Kè, neèlen 85 Kè. Pøihláky opìt kadou støedu pøi naich poradenských dnech, 13.00
15.00 hod. kadou støedu v naí klubovnì MÚ (okresní soud),
Náchod Palachova ul. Také u paní Máslové tel. è. 491 465 350,
MB 775 671 344.
Váení pøátelé, vìøíme e se v tento májový výlet sejdeme
s dobrou náladou, ve zdraví a bude nám pøát i poèasí.
Za výbor Olga Frûhaufová

ICC informuje

V mìsíci kvìtnu na vás v IC mimo jiné èeká:
1. mapa Broumovsko 1 : 25 000  novinka letoního jara zachycuje severní èást Kladského pomezí od Hronova pøes Broumovské stìny do Mezimìstí. Vydány byly dvì verze  samotná
mapa za 79 Kè a mapa s prùvodcem za 99 Kè.
2. Broumovsko  kraj mého ivota  autorem této fotografické
knihy je broumovský rodák Horst Bauer. Kniha je plná nádherných a zajímavých fotografií z naeho regionu.
3. Náchod na historických pohlednicích  v prodeji je jetì
nìkolik posledních kusù této kníky R. Macka a O. afáøe,
zachycujících Náchod na starých pohledech
4. Vývoj mìstské samosprávy  tato brourka vyla v bøeznu
letoního roku a zachycuje vývoj mìstské samosprávy od 13.
stol., pøes 2. sv. válku a do roku 2002. Pøipojeny jsou i medailonky vybraných pøedstavitelù mìsta.
5. títky STAMP  pro sbìratele a turisty jsou od dubna pøipraveny plechové títky Stamp, cena 35 Kè.
6. Prodáváme vstupenky na rùzné koncerty a pøedstavení po
celé ÈR a to pøes Ticketpro, Ticketportal, Ticketstream, Ticketart  napø. Koncertní turné Ewy Farné, cena 199 Kè.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v kvìtnu 2008 v zámecké jízdárnì výstavu:

David Kubina (19762007) výbìr z díla
obrazy a kresby Retrospektivní výbìr z tvorby mladého
umìlce z Hejtmánkovic u Broumova, jeho pøedèasnì
ukonèená tvorba se nemohla dostateènì rozvinout
a zavrit, pøesto je pozoruhodná
a její pøínos je nadregionální.
(pøízemí a ochoz jízdárny 19. 4.  15. 6.)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

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  nedìle 9 hod. Májové pobonosti v Husovì sboru
 pondìlí 16.30 hod. Úøední hodiny: Pondìlí a støeda 912
a 1317 hod. Kolumbárium pøístupné od 817 hod. 11. 5.
 Hod Boí svatoduní  Den matek  9 hod. bohosluba, 14.30
h. pøátelské setkání v parku u H. sboru.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod.
Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan Mariusz Nowaczyk 731 405
501, pastoraèní asistent Ing. Mgr. Vladimír Handl 728 515 557,
www.nachod.farnost.cz, 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, 10.15
v kostele sv. Michaela.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00
hod. a pravidelnì v 16.30 v Evang. domovì Betanie (preòarova
1053). Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz.
Biblické hodiny kadé út. v 17 hod. Faráø M. Bárta.

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hodin. Studium Bible v pondìlí neprobíhá.

Církev bratrská

Purkyòova 584, tel./fax.: 491 427 332; kazatel Ing. R. Stanìk,
DiS., e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bohosluby
v nedìli v 9.30 hod., studium Bible ve støedu v 18.30 hod.

Køesanská spoleènost Nový ivot

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

Výzva pro obèany Jizbice a Dobroova

Vedením mìsta bylo z ekonomických dùvodù rozhodnuto
o ukonèení svozu smìsného komunálního odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerù z Jizbice a Dobroova s platností od
1. 6. 2008. Z toho dùvodu je nutné, aby ty domácnosti výe
uvedených pøímìstských èástí, které doposud nemají ádné nádoby
na odkládání smìsného komunálního odpadu (popelnice), kontaktovaly Technické sluby Náchod s. r. o. (tel. 491 433 068)
a nádoby si zde vyzvedly.
J. Rohulán, místostarosta mìsta
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  kvìten 2008

Jaká byla osmá
Noc s Andersenem v Náchodì
Letoní pohádková noc v Mìstské knihovnì byla vìnována Karlu Èapkovi, od jeho úmrtí uplyne v prosinci sedmdesát let, a jeho starímu bratru Josefovi. Tedy
hlavnì jejich pohádkám. Vdy andersenovská noc je noc pohádková. Zúèastnili se jí
ji tradiènì nejlepí ètenáøi dìtského oddìlení a nejikovnìjí dìti z knihovnické tøídy. O 23 dìtí se staraly tøi knihovnice, kterým pomáhali tøi mladí pomocníci.
Sotva jsme se vzájemnì pøedstavili a rozdìlili do týmù, u na nás zvonil poák,
který nám pøinesl dva pohádkové dorty, kouzelné obèerstvovací perníky a úkoly na
celou noc. Nejdøíve dìti poslouchaly Poáckou pohádku Karla Èapka a pøi ní malovaly pohlednice, které jsme potom rozeslali do ostatních knihoven, oblíbeným spisovatelkám, panu starostovi i panu prezidentovi. Následovala Velká koèièí pohádka. Ta
nás inspirovala hned ke dvìma úkolùm. Kadý tým si zkusil popsat nìjaké zvíøe tak
krásnì, jako to udìlal Karel Èapek. Víte napøíklad, které zvíøe má: Kabát ohnivý
a pøece neuhoøí; tlapy jako pes, ale psem není; mysl bystrou jak ve dne tak po
setmìní. Poslední nápovìdou o tomto postrachu je, e se v lese schovává, ne vak
ze strachu? Potom si dìti vyzkouely svoje smysly, protoe kadý detektiv, stejnì
jako slavný Sidney Hall, musí mít dobrý èich, sluch, hmat, zrak a moná i chu.
Pohádka Josefa Èapka O tlustém pradìdeèkovi a loupenících nás pøivedla na mylenku vytvoøit vlastní panoptikum. To ovem dìti nepøedvádìly v knihovnì, ale vichni jsme se vydali na noèní cestu, která nás zavedla a na náchodský zámek. Tam u
nás èekala Èerná paní, která nás zavedla do sklepení i na vì. Ve svitu baterek a za
doprovodu kytary bylo nae panoptikum tajemné i veselé.
Po návratu do knihovny a po posilnìní maminkovskými koláèi a dokonce i øízky,
následoval dalí úkol. Dìti si nacvièily pohádky bratøí Èapkù. Nìkteøí by mohli být
ihned angaováni do pøedních èeských divadel. koda, e jste je nevidìli. Posledním
úkolem noci bylo podle vzoru pejska a koèièky vytvoøit ne dort, ale originální obloený talíø. Opìt jsme se pøesvìdèili o úasné kreativitì naich dìtí. Talíøe byly samozøejmì ihned po zhodnocení snìdeny. Za celou noc získal nejvíce bodù tým vedený
Radkou Vlèkovou a odnesl si malé ceny a krásný, velký pohádkový dort. Noc zakonèil
rej originálních noèních úborù a poslední písnièka pøi kytaøe. Dobrou noc, pane Andersene, sejdeme se za rok zase.
Fotografie na www.mknachod.cz
Mgr. Ivana Votavová

Oddìlení pro dìti

Výstava prací ze soutìí Kde konèí svìt 30. 4.  13. 5. 2008
Divadélko O èertovi
 maòásková pohádka v podání èlenek ètenáøského krouku
(upøesnìní na plakátech v knihovnì)

Vstupní hala knihovny 26.30. 5. 2008
Svìtové jamboree 2007

 výstava fotografií z celosvìtového setkání skautù a skautek v anglickém Essexu
v roce 2007. Autory fotografií jsou Milan Jaro a Jan Bièovský. Otevøeno v pondìlí
a v pátek 917, v úterý, ve støedu a ve ètvrtek 918.
Ve ètvrtek 17. dubna 2008 jsme se naposledy rozlouèili
s panem Frantikem Majerem, dlouholetým, obìtavým èlenem a funkcionáøem Sportovního kuelkáøského klubu
v Náchodì.
Za jeho celoivotní aktivní èinnost byla panu Frantiku
Majerovi, jako osobnosti sportu za rok 2002 udìlena Cena
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda.
Èest jeho památce!
Tìlovýchovná komise mìsta Náchoda
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