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KINO VESMÍR NÁCHOD uvádí

v bøeznu 2003

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

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
1. so  jen v 15 hod.
HRAJEME PRO DÌTI

KRUNOHORSKÉ POHÁDKY

Hodinové pásmo kreslených pohádek pro nejmení diváky.

Vstupné 15 Kè

SEXY PÁRTY (VAN WILDER  USA 2002)
1. so  jen ve 21.45 hod.
2. ne  jen v 15 hod.
HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

divoèejí to u nebude! Nikdy nelez do postele s nikým, kdo je vìtí magor ne ty  Prcièková komedie o vìèném studentovi, králi mejdanù
a zaujatém pozorovateli enských poprsí Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 58 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.nationallampoon.com/vanwilder
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

FIMFÁRUM JANA WERICHA (ÈR  1987/2002)

Celoveèerní loutkový film pìti legendárních pohádek pro malé i velké diváky, s autentickým hlasem Jana Wericha.
Více informací o filmu na www.falcon.cz

Vstupné 55 Kè

KRUTÉ RADOSTI (SR/ÈR  2002)
1. so  17 a 19.30 hod.
2. ne  jen v 17 hod.

Vzruující pøíbìh o pokuení, tajemství a bezradnosti v hledání lásky. Pozoruhodný filmový debut Juraje Nvoty v poetické hoøké komedii, odehrávající
se v malém mìsteèku na zaèátku dvacátého století. V hlavních rolích Táòa Pauhofová, Ondøej Vetchý, Milan Mikulèík, Anna iková (mj. Musíme si
pomáhat), Csongor Kassai (mj. Musíme si pomáhat) a ve své poslední filmové roli Julius Satinský. DOPORUÈUJEME  NENECHTE SI UJÍT!!! DOLBY
STEREO SPECTRAL RECORDING. Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.kruteradosti.sk
Mládei pøístupný

OPILÍ LÁSKOU (PUNCH  DRUNK LOVE  USA 2002)
2. ne  jen v 19.30 hod.
3. po  17 a 19.30 hod.

Kdy jsi láskou bez sebe  dostane se do prùvihu nebo do nebe! Adam Sandler a Emily Watsonová v hlavních rolích romantické komedie reiséra Paula
Thomase Andersona (mj. film Magnólia). Èeské titulky. Film uvádíme v nejmodern. svìtovém zvukovém formátu DOLBYSTEREO DIGITAL SURROUND EX.
Vstupné 58 Kè
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.punchdrunklove.com
Mládei pøístupný

QUO VADIS (QUO VADIS  Polsko 2001)
4. út  16.30 a 19.30 hod.
5. st  jen v 16.30 hod.

Historický velkofilm, natoèený podle románu Henryka Sienkiewicze, odehrávající se za vlády císaøe Nerona ve starém Øímì. Reisér Jerzy Kawalerowicz
obsadil do svého filmu i polské herce dùvìrnì známé z èeských filmù  Franciszka Pieczku (Díky za kadé nové ráno) a Boguslawa Lindu (Je tøeba
zabít Sekala). Èeské titulky. Dvojprogram. Film je uvádìn v nejmodernìjím svìtovém zvukovém formátu DOLBYSTEREO DIGITAL SURROUND EX.
Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.quovadis.pl
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

HLUBOKÁ TOUHA PO BOSTVU (KAMIGAMI NO FUKAKI JOKUBÓ  Japonsko 1968)
5. st  jen v 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
6. èt, 7. pá, 10. po, 11. út,
12. st  jen v 15.30 hod.
HRAJEME PRO DÌTI
8. so, 9. ne  14 a 15.30 hod.

Reie óhei Imamura. Epos Hluboká touha po bostvu je dílem jednoho z nejvýznamnìjích tvùrcù pováleèné japonské kinematografie. V mistrovsky
natoèeném pøíbìhu obyvatel japonského ostrùvku, vyznávajících pøírodní bohy, autor prolíná legendu se skuteèností i s takøka antropologickým
zachycením ivota v komunitì, závislé na pìstování cukrové tøtiny a na rybolovu.
Vstupné pro dritele prùkazek FK 35 Kè, pro neèleny FK 55 Kè
Více informací o filmu na www.artfilm.cz

KNIHA DUNGLÍ 2 (JUNGLE BOOK II  USA 2002)

Mauglí se opìt vrací i se svými kamarády Dobrodruství, napìtí a zábava pro celou rodinu v novém animovaném filmu, natoèeném ve studiu Walta
Disneye. Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 55 Kè
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na disney.go.com/disneypictures/junglebook2/
Mládei pøístupný

KAMEÒÁK (ÈR  2002)
6. èt, 7. pá, 8. so
 17 a 19.30 hod.

Bláznivá èeská komedie reiséra Zdeòka Troky s lidovými prvky a lidovì kamenným humorem, nabízející divákùm sto minut dobré zábavy a pohody.
V hlavních rolích Václav Vydra a Jana Paulová, v dalích rolích Vìra Kuchtová, Tomá Lipský, Libor Landa, Marek Vaut, Ladislav upaniè, Jan
Skopeèek, Lubomír Lipský, Josef Laufer, Jaroslava Obermaierová a mnoho dalích. DOLBYSTEREO SPECTRAL RECORDING.
Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.kamenakfilm.cz
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

NA POKRAJI SMRTI (HALF PAST DEAD  USA 2002)
10. po, 11. út, 12. st
 17 a 19.30 hod.
14. pá  jen v 15.30 hod.
15. so, 16. ne
 jen v 15 hod.
HRAJEME PRO DÌTI
13. èt  17 a 19.30 hod.
14. pá, 15. so
 jen v 19.30 hod.
16. ne  jen v 17 hod.

Steven Seagal a banda hrdloøezù musí ubránit Nový Alcatraz pøed teroristy, kteøí ho chtìjí dobýt Akèní thriller uvádìný s èeskými titulky. DOLBY
STEREO DIGITAL.
Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.sony.com/halfpastdead
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

DOBA LEDOVÁ (THE ICE AGE  USA 2002)

Pøili. Rozehøáli. Zvítìzili!!! Bylo nebylo bìhem doby ledové, ve které zvíøata mluví a lidem to jaksi nejde, zachrání mamut a legraèní lenochod malé
dítì, které je ohroováno tygrem Strhující kreslený film se spoustou dobrodruství pro vechny vìkové kategorie, se stal hitem po celém svìtì. Film
uvádíme v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 58 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz www.iceagemovie.com
Mládei pøístupný

TEST (THE RECRUIT  USA 2003) Republiková premiéra!!!

Pravidlo è. 1: Nikomu nevìø! Pravidlo è. 2: Vechno je test! Al Pacino a Colin Farrell v hlavních rolích napínavého thrilleru z tajné výcvikové koly CIA,
známé jako Farmu. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://touchstonpictures.go.com/recruit/
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

LESNÍ CHODCI (ÈR/SR/Francie  2002)
14. pá, 15. so  jen v 17 hod.
16. ne  jen v 19.30 hod.
17. po, 18. út, 19. st
 17 a 19.30 hod.
20. èt  jen v 19.30 hod.
21. pá  18 a 20 hod.

Je moné zatoulat se z cesty vlastního osudu? Pøíbìh dvou tulákù a sága jejich rodù, odehrávající se ve vech roèních obdobích Jiøí Smitzer a Zdenìk
Novák v hlavních rolích hoøké poetické romance reiséra Ivana Vojnára, natoèené podle knihy a scénáøe Martina Ryavého. DOLBYSTEREO
SPECTRAL RECORDING.
Vstupné 58 Kè
Více informací o filmu na www.czechtv.cz/filmy/lesni_chodci
Mládei pøístupný

POLICAJTI NA BATERKY (NATIONAL SECURITY  USA 2003)

Jeden druhého nesnáejí jetì víc, ne recidivisty Martin Lawrence a Steve Zahn v hlavních rolích akèní komedie o tom, jak potrhle vyøeit zloèin
a pøitom se vzájemnì nezabít! Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/nationalsecurity/ Mládei pøístupný

TENKRÁT V MIDLANDS (ONCE UPON TIME IN THE MIDLANDS  Velká Británie 2002)
21. pá  jen ve 22 hod.
22. so  jen v 19.30 hod.
20. èt  jen v 17 hod.
21. pá  jen v 16 hod.
22. so  15 a 17 hod.
23. ne, 24. po, 25. út, 26. st
 jen v 15 hod.
HRAJEME NEJEN PRO DÌTI
23. ne, 24. po
 17 a 19.30 hod.
25. út  jen v 17 hod.

Spagetti western ochucený britským èerným humorem. Robert Carlyle (hvìzda filmù Trainspotting nebo Do naha!) v hlavní roli podvodníèka
Jimmyho v britské komedii. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 58 Kè
Více informací o filmu na www.chce.cz a na www.filmfour.com/midlands
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

ÈERT VÍ PROÈ (ÈR/SR  2002/2003)

Bylo nebylo v zemi krále Dobromila, kde pøestala platit poctivá práce, slunost a èestnost a kde moc pekla postupnì získává na síle Nová èeská filmová
pohádka plná lásky, kouzel a komických zvratù Hrají Táòa Pauhofová, tìpán Kubita, Iva Janurová, Josef Somr, Csongor Kassai, Jiøí Lábus, Tomá
Valík, Zdenìk Suchý, Eva Holubová a Lubomír Kostelka. Reie Roman Vávra. Film uvádíme v nejmodernìjím svìtovém zvukovém formátu DOLBY
STEREO DIGITAL SURROUND EX.
Vstupné 58 Kè
Více informací o filmu na www.certviproc.cz

MOJE TLUSTÁ ØECKÁ SVATBA (MY BIG FAT GREEK WEDDING  USA 2002)

Jejich láska je vánivá Její rodina nebezpeènì druná Aby byli astní, musejí hledat vlastní cestu
DOLBYSTEREO DIGITAL. DOPORUÈUJEME  NENECHTE SI UJÍT!!!
Vstupné 58 Kè
Více informací o filmu na www.intersonic.sk

Komedie, která se stala fenoménem! Èeské titulky.
Mládei pøístupný

NEBE (HEAVEN  USA/Itálie/Velká Británie/Francie/Nìmecko 2002)
25. út  jen v 19.30 hod.
26. st  jen v 17 hod.

Co vechno jste schopni riskovat kvùli lásce? Cate Blanchetová v mystické love story nesené na køídlech poezie a osudu. Nejnovìjí snímek reiséra Toma
Tykwera (mj. Lola bìí o ivot). Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 58 Kè
Více informací o filmu na www.heavenderfilm.de
Mládei pøístupný

ZEMÌ JE HØÍNÁ PÍSEÒ (MAA ON SYNTINEN LAULU  Finsko 1973)
26. st  jen v 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
27. èt  jen v 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
28. pá  jen v 17 hod.

Reie Rauni Molberg. Natoèeno podle stejnojmenného románu finského spisovatele Tima K. Mukky. Spisovatele i reiséra spojuje jedno  obì díla jsou
jejich prvotiny a jak Mollberg, tak i Mukka se díky nim proslavili po celém svìtì. Èeské titulky.
Vstupné pro dritele prùkazek FK 35 Kè, pro neèleny FK 55 Kè
Více informací o filmu na www.artfilm.cz

PIANISTA (LE PIANISTE  Francie 2002)

Hudba byla jeho vání. Pøeití byl jeho mistrovský kus Reie Roman Polanski, v hlavní roli Adrien Brody. Váleèné drama, ocenìné Zlatou palmou na
MFF v Cannes a 7 nominacemi na Oscara 2002. Èeské titulky. Dvojprogram! DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.thepianistthemovie.com
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

27. èt  jen v 17 hod.
28. pá  jen v 19.45 hod.
29. so, 30. ne
 17 a 19.30 hod.

ZLOÈIN JE EXTRÉMNÍ SPORT (RIDERS  Francie/Velká Británie/Kanada 2002) Republiková premiéra!!!

31. po  jen v 17 hod.
DUBEN 2003
1. út  jen v 19.30 hod.
2. st  17 a 19.30 hod.

PØEBER SI TO ZNOVU (ANALYZE THAT  USA 2002)

31. po  jen v 19.30 hod.
DUBEN 2003
1. út  jen v 17 hod.

KÙE ANDÌLA (PEAU DANGER  Francie 2002)

Kdy má na to, udìlat banku po svém, má prachy na cokoliv. Parta mladých sportovcù si vylepuje rozpoèet rafinovanými loupeemi s neuvìøitelnou
metodikou. Akèní krimi reiséra Gérarda Pirése (mj. film Taxi). Èeské titulky.
Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.bioscop.cz a na www.riders.lefilm.wanadoo.fr
Mládei pøístupný
Minulost se hlásí o slovo a jeden vystraený psychiatr s polepeným gangsterem jí budou muset èelit Robert DeNiro a Billy Crystal v hlavních rolích
druhého dílu úspìné komedie, kterou opìt reíroval Harold Ramis. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.warnerbros.cz a na http://analyzethat.warnerbros.com
Doporuèená pøístupnost: od 12 let
Myslel si, e by se mohli mít (na jednu noc) rádi Myslela si, e to bude navdy Morgane Moreová a Guillaume Depardieu v hlavních rolích francouzské
romance. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL. Vstupné 58 Kè
Více informací o filmu na www.chce.cz
Mládei do 15 let nepøístupný

Náchodský zpravodaj
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Slovo starosty

Náchodský
zpravodaj
bøezen 2003

Váení spoluobèané,
od voleb ji uplynuly tøi mìsíce. Dovolte mi proto zrekapitulovat uplynulou dobu
pro vai informovanost. Po volbì nových pøedstavitelù mìsta, tj. starosty a dvou místostarostù, byl do funkce jmenován i nový tajemník. Bylo vytvoøeno nové zastupitelstvo a nová rada mìsta. První úkol tìchto orgánù byl nesnadný  a to pøevzetí státní
správy obce tøetího typu. O kvalitách tìchto orgánù i budoucích vedoucích jednotlivých odborù svìdèí to, e tento úkol byl zvládnut a nový úøad zaèal fungovat v poadovaném termínu. Na ojedinìlé pøipomínky bylo vèas reagováno tak, e nedolo k
ádným závanìjím pøipomínkám obèanù. Jistì k tomu pøispìlo i pochopení bývalého pøednosty Okresního úøadu p. Krále. Nelze vak zapomenout na skuteènost, e
tento pøesun kompetencí znamenal i neplánované výdaje mìsta.
První provìrka nových struktur probìhla okamitì po novém roce, pøi vyhláení
povodòové pohotovosti. Mono konstatovat, e úspìnì.
V návaznosti na novì zvolené orgány byly vytvoøeny i poradní orgány mìsta, jednotlivé komise, které okamitì zahájily svoji èinnost.
Nyní vrcholí práce na rozpoètu. Je to dokument, který bude urèovat ivot mìsta
v letoním roce. Znaèná èást rozpoètu bude urèena rozpracovanými akcemi minulých
let. Ne vichni budou spokojeni s pøidìlenými finanèními prostøedky. Je tøeba pøiznat,
e kapitálové pøíjmy minulých let jsou nenávratnì pryè. Mìsto si bude muset zvykat,
ale nejenom ono, na úspornìjí pøístup. Je zde vak otázka priorit. I Vy je mùete
ovlivnit, a ji svým aktivním pøístupem nebo spoluprací pøes své volené zástupce.
Obracejte se na nì, kritika, i kdy mnohdy oprávnìná, v pohodlném køesle pøed
televizní obrazovkou je neúèinná. A jak jste uspìli? Zda Vae pøipomínky jsou slyet?
To se mùete dozvìdìt na nejbliím veøejném zasedání zastupitelstva, na které Vás
tímto srdeènì zvu.
Ing. Oldøich Ètvrteèka, starosta

SPOLEK PØÁTEL
VOJENSKÉ HISTORIE NÁCHOD
6. prapor polních myslivcù
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dovoluje si zváti
velectìné vojsko i obèanstvo civilní na tradièní

VI. reprezentaèní c. a k. ples
Odbývati se bude
v sobotu 15. dne mìsíce bøezna L.P. 2003

od 8. hodiny veèerní v sále a pøilehlých prostorech
Mìstského divadla Dr. Josefa Èíka (Beránek) v Náchodì
Vstupné èiní: 99 Kè pro obèanstvo civilní s místenkou
O dobrou náladu starati se budou

Hudba 6. praporu polních myslivcù z Dobruky
a hudební skupina MODEUS z Hronova
Pøedtanèení: TAKT  taneèní studio Náchod
Pøekvapení: Agentura VERONIKA Náchod
BOHATÁ TOMBOLA
Vstupenky jest mono zakoupiti v recepci hotelu
Beránek nebo v trafice ZEFYR na námìstí,
vedle Komerèní banky
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta dne 28. 1. 2003

Stavební úpravy v Zámecké ulici
l RM souhlasila s vybudováním 3 ikmých parkovacích míst v parku se sklonem (45°) podél mìstské komunikace,
a to pouze pro vozíèkáøe a zdravotnì postiené. Umístìní tìchto parkovacích stání nelze v Zámecké ulici vyøeit jiným
zpùsobem. Jako host byl v radì na projednání tohoto bodu pøítomen pan Kudrnáè, mluvèí obèanù podepsaných na petici proti budování parkovitì v parku.
Udìlení cen Kulturní a sportovní
nadace mìsta Náchoda
l RM vzala na vìdomí návrh Kulturní
a sportovní nadace mìsta Náchoda na
udìlení cen v oblasti kultury a sportu za
rok 2002. Ceny byly pøedány pøi pøíleitosti konání plesu mìsta Náchoda v sobotu 22. února 2003.
Stanovení poplatku za áky Z
 obec obci
l RM stanovila poplatek za áky jiných
obcí docházejících do náchodských Z
pro rok 2003 na èástku 4790 Kè. Oproti
uplynulému roku byl tento poplatek sníen o 510 Kè, nebo se o tuto èástku sníily náklady na jednoho áka. (Základem
výpoètu je souhrn výdajù obsahující i náklady kolních jídelen a druin pøedcházejícího kalendáøního roku ve tøech velkých základních kolách  Z TGM, Z
Komenského ul. a Z Plhov, do kterých
áci z jiných obcí docházejí.)
Prezentace mìsta Náchoda
l RM vzala na vìdomí nabídku firmy ACR
Alfa, s. r. o., k prezentaci mìsta Náchoda
na stránkách pøipravované reprezentativní publikace Královéhradeckého kraje
a doporuèila zaøadit do rozpoètu na rok
2003 èástku do 34 160 Kè, co je cena za
jednu stránku publikace. V souvislosti
s tím RM povìøila odbor kolství, kultury
a sportu jednáním s agenturou a dalími
institucemi o monosti sníení nákladù.

bøezen 2003
Stanovení platù øeditelùm
pøíspìvkových organizací
l RM stanovila platy øeditelùm pøíspìvkových organizací mìsta Náchoda s platností od 1. 1. 2003.
Návrh pojistné smlouvy
na pojitìní majetku Mìsta Náchoda
l RM schválila pojistnou smlouvu na pojitìní majetku a odpovìdnosti za kodu
u Generali Pojiovny, a. s. (Smlouvou jsou
pojitìny napø. kody zpùsobené povodnìmi a záplavami, u kterých je limit plnìní
stanoven na èástku 10 mil. Kè. Ostatní
pojiovny toto pojitìní nenabízely.)
Azylový dùm  náhrada výdajù
projednaná s právníkem
l RM uloila vedoucímu finanèního odboru ing. J. Kroulíkovi vypracovat materiál, který aktuálnì vyèíslí kody zpùsobené
bývalou øeditelkou Azylového domu pí
Recinovou. Vyádá si také stanovisko právníka k tomu, zda lze aktuálnì vyèíslenou
kodu vùbec uplatòovat soudní cestou.
Rozbor nabídky Farní charity Náchod
jako provozovatele Azylového domu pro
matky s dìtmi
l RM schválila nabídku Farní charity Náchod na provozování Azylového domu
pro matky s dìtmi od 1. 7. 2003 a povìøila vedoucího odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví ve spolupráci s dalími
odbory a øeditelkou Azylového domu pøipravit smlouvu o pøedání Azylového
domu Farní charitì Náchod za úèelem
provozování sociálních slueb v souladu
s pøedloeným projektem a tìmito doporuèeními:
1. Právní rovina:
stávající pøíspìvková organizace ukonèí
k 30. 6. 2003 svoji èinnost. Farní charitì
Náchod bude poskytnut nemovitý i movitý majetek napø. formou výpùjèky.
Projekt navrhuje pøi umísování klientù do
startovacích bytù pouze doporuèení MìÚ
Náchod  navrhujeme, aby o umístìní rozhodovala RM na návrh provozovatele.
2. Ekonomická rovina:
 úèetnì uzavøít hospodaøení PO ke
30. 6. 2003,
 provést inventarizaci majetku PO (Mìsta Náchod) ke 30. 6. 2003
 vstupní investice v souvislosti s rozdìlením objektu na èást A a B ve výi 290
tis. zahrnout do rozpoètu na r. 2003,
 pøípadné krajské nebo státní dotace zajistit v I. pol. 2003,
 startovací byty nebudou vybavovány
movitým majetkem (nábytek apod.)
3. Pracovnìprávní rovina:
 do konce bøezna 2003 podat v souladu
se zákoníkem práce výpovìdi zamìstnancùm, v souvislosti s tím bude nutno dle
zákona zajistit dvoumìsíèní odstupné 
provede Mgr. Poláková  øeditelka Azylového domu, u øeditelky Azylového domu
provede Bc. Schuma  vedoucí odboru
sociálních vìcí a zdravotnictví.

Majetkoprávní úkony obce
l RM zamítla ádost pana Tyburce na
sníení ceny nájemného v restauraci Na
Koupaliti ze 180 tis. Kè na 110 tis. Kè
a ponechala tak nájemní smlouvu v pùvodním znìní. ádost pan Tyburec zdùvodnil vysokými provozními náklady a nízkým mìsíèním obratem.
l RM odroèila výkup objektu èp. 436
Purkyòova (hotel Hron) pro umístìní ZU
a povìøila tajemníka a oba místostarosty
k jednání s majitelkou hotelu Hron o sníení jeho kupní ceny.
l RM odsouhlasila nové znìní smìrnice
pro pøidìlování mìstských bytù v Náchodì a kritéria bodového hodnocení ádostí o byt pro úèely sestavování poøadníku.
Oba pøedpisy nabudou platnosti 1. 6.
2003. Do konce kvìtna 2003 se MìU
Náchod bude øídit dle stávajících pravidel a poøadníku na pøidìlování bytù.
l RM uzavøela smlouvu o dílo na restaurování køíe u hotelu Hron s p. Jindøichem Roubíèkem a na projektovou dokumentaci úprav kolních kuchyní s firmou INS atelier, s. r. o., Náchod.
Vyhláení výbìrového øízení
na vedoucího odboru majetek
l RM schválila vyhláení výbìrového øízení na obsazení funkce vedoucího odboru majetek
Návrh na zmìnu organizaèní
struktury správního odboru
l RM schválila zruení stávajícího oddìlení  Matriky a evidence obyvatel a vytvoøení nového, samostatného oddìlení
 Evidence obyvatel, obèanských prùkazù a cestovních dokladù pøi správním
odboru MÚ Náchod.
Komise rady mìsta
l RM schválila jednací øád komisí Rady
mìsta Náchoda.
l RM jmenovala p. Miloe Benee èlenem dopravní komise a pana Vlada Michelèíka èlenem komise energetické a ivotního prostøedí.
Návrh redakèní rady NZ
l RM schválila redakèní radu Náchodského zpravodaje v tomto sloení: Mgr. Lydia Batecká, Hana Kopecká, Ing. Eva Èejchanová, Ing. Jaroslav Rohulán, Libor
Fiedler, Daniel Kvasnièka a Marie Iljaenková.
TELEGRAFICKY:
l RM souhlasila se zaøazením poloky
na reprezentaci do rozpoètu pøíspìvkových organizací.
l RM schválila plán kontrol hospodaøení pøíspìvkových organizací kolských zaøízení na rok 2003.
l RM uloila tajemníkovi oslovit politické strany a podnikatele v Náchodì, aby
navrhli kandidáty do komise rady pro
spolupráci s podnikateli, pokud její existenci povaují za úèelnou.

Náchodský zpravodaj
Rada mìsta dne 11. 2. 2003

Majetkoprávní úkony obce
l Mìsto Náchod pøipravuje nový pøíjezd
pro automobily z Praské ulice k domùm
èp. 652 v ulici Palachovì a v ulici Praské èp. 683 v ulice Praské. Za tím úèelem rada odsouhlasila rozíøení vìcného
bøemene práva chùze a jízdy pøes pøedmìtné pozemky pro PVT Praha, a. s., se
kterou chce Mìsto jednat o spoluúèasti
na stavebních úpravách tohoto pøíjezdu.
l RM projednala pronájem èásti komunikace pøed domem èp. 863 na vyhrazená stání pro vozidla taxi v Plhovské ulici.
Projednání tohoto bodu opìt odroèila
s tím, e uloila odboru majetek pøipravit návrh nájemní smlouvy s panem Brichem na tøi stání vozidel taxi.
l Na základì neplacení nájemného rada
mìsta odsouhlasila podání soudních alob
na osmnáct nájemníkù mìstských bytù.
l RM nesouhlasila se sníením nájemného za nebytový prostor prodejny FOTES
v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1 a ponechává nájemné ve výi 60 000 Kè roènì.
l RM uzavøela smlouvu o dílo na provedení sanace nosných konstrukcí a parních
komor krytého plaveckého bazénu v Náchodì se zhotovitelem Petrem Hepnarem,
Bílá 1958, Náchod, za cenu 583 000 Kè
vèetnì DPH.
Prodej bytu
l RM schválila základní cenu bytové jednotky 4+1 v domì èp. 1528 v ulici Praské
450 000 Kè a inzerování prodeje tohoto
bytu v Náchodském zpravodaji a ECHU.
Výbìr zhotovitele energetického auditu
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
na výbìr zhotovitelù energetického auditu a uzavírá smlouvy o dílo se tøemi auditory (Ing. Miroslav Mizera  Hradec Králové, Ing. Vìra Sytaøová  Pardubice
a Ing. Petr Frinta  Náchod), èím dosáhla nejnií cenové nabídky ve výi 553 750
korun.
Zámìr mysliveckého hospodaøení provádìného Lesy mìsta Náchoda, spol. s r.o.,
pro rok 2003
l RM vzala na vìdomí zprávu o mysliveckém hospodaøení Lesù Mìsta Náchoda, spol. s r. o., pro rok 2003.
Výbìrové øízení na pùjèky z FRBM
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta vyhlásit výbìrové øízení na pùjèky z Fondu
rozvoje bydlení na území mìsta Náchoda. Pokud vyhláení výbìrového øízení
zastupitelstvo odsouhlasí, budou moci
obèané podávat své ádosti o pùjèku na
rok 2003 v termínu od 3. bøezna do
4. dubna.
První ètení návrhu rozpoètu na rok 2003
l RM projednala v prvním ètení návrh
rozpoètu Mìsta Náchoda na rok 2003.
Uloení listinných akcií VAK Náchod
l RM doporuèila ZM povìøit starostu
mìsta k pøevzetí akcií VAK Náchod, a. s.,

v listinné podobì a k jejich uloení do trezoru Èeské spoøitelny, a. s., v Náchodì,
k ostatním akciím Mìsta Náchoda.
Nabídková broura pro svatebèany
l RM souhlasila s umístìním nabídkové
broury ing. Jaroslava edy urèené pro svatebèany na matrice MìÚ Náchod. Ostatním firmám, v brouøe neuvedeným, bude
také umonìno umístìní jejich reklamních
materiálù na matrice MìÚ v Náchodì.
TELEGRAFICKY:
l RM povìøila odbor kolství, kultury
a sportu pøípravou nové vyhláky o stanovení pøíspìvku na pobyt v mateøských
kolách a kolních druinách.
l RM revokovala usnesení è. 117/2335/
02, které se týká èerpání z fondu rezerv
a rozvoje mìsta Náchoda a ponechává si
ve své pùsobnosti rozhodování o uvolòování finanèních prostøedkù pøíspìvkových
organizací z tohoto fondu na základì ádostí jednotlivých øeditelù pøíspìvkových
organizací.
l RM schválila dle doporuèení rozmísovací komise umístìní paní Vlasty Tylové
v penzionu Harmonie a v pøípadì uvolnìní dalího místa v tomto penzionu schvaluje umístìní paní Heleny Makové a Miloslavy Zemánkové.

Rada mìsta dne 17. 2. 2003

Komplexní souèinnostní program
prevence kriminality pro rok 2003
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit Komplexní souèinnostní program
prevence kriminality na rok 2003 v rozsahu navreném odborem sociálních vìcí
a zdravotnictví.
Majetkoprávní úkony obce
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit prodej objektu èp. 333 Parkány
výbìrovým øízením a jako základní vyvolávací cenu objektu doporuèuje èástku
750 tis. Kè.
Odmìny neuvolnìným èlenùm
zastupitelstva mìsta
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit mìsíèní odmìny a dalí odmìny
èlenùm rady mìsta ve výi 1870 Kè, pøedsedùm výborù, komisí rady nebo zvlátního orgánu ve výi 1710 Kè, èlenùm výborù, komisí rady nebo zvlátního orgánu ve výi 1460 Kè a neuvolnìným
èlenùm zastupitelstva ve výi 620 Kè
s úèinností od 1. 3. 2003. V pøípadì soubìhu výkonu nìkolika funkcí doporuèuje rada zastupitelstvu schválit poskytnutí
pouze jedné mìsíèní odmìny a to té, která je nejvyí.
Návrh rozpoètu Mìsta Náchoda
na rok 2003
l RM projednala návrh rozpoètu na rok
2003 za úèasti zastupitelù a doporuèila
zastupitelstvu mìsta na základì diskuze
upravený rozpoèet schválit.
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Nové byty
V souèasné dobì probíhají dokonèovací práce na stavbách tøí bytových domù
na sídliti U Nemocnice II ( SUN II ). Od
kvìtna letoního roku by tedy Mìsto
Náchod mìlo mít k dispozici 42 nových
bytových jednotek. Dùm A bude mít
ve ètyøech nadzemních podlaích 18 bytù
2+kk, dùm B ve tøech nadzemních podlaích 4 byty 1+kk, 3 byty 2+kk, 5 bytù
3+kk a 1 byt 4+kk, dùm C ve tøech
nadzemních podlaích 3 byty 1+kk, 3 byty
2+kk a 5 bytù 3+kk. Celkem tedy vznikne 7 bytù 1+kk, 24 bytù 2+kk (3 bezbariérové), 10 bytù 3+kk a 1 byt 4+kk.
Nájemné v tìchto bytech bude èinit
trojnásobek bìného nájemného, v souèasné dobì by tedy èinilo 50,13 Kè/m .
Výe kaucí byla rozhodnutím Rady Mìsta Náchoda stanovena u bytù 1+kk ve
výi 46 000 Kè, u bytù 2+kk 70 000 Kè,
u bytù 3+kk 82 000 Kè a u bytu 4+kk
118 000 Kè. Zaplacení kauce v plné výi
bude podmínkou pro uzavøení smlouvy
o nájmu bytu, o její vrácení budou moci
budoucí nájemníci poádat po 3 letech
bezproblémového prùbìhu nájemního
vztahu s tím, e na kauci bude muset
zùstat min. 15.000 Kè. Smlouvy o nájmu
bytu budou uzavírány na dobu urèitou
6 mìsícù s moností jejich prodlouení.
Rozhodnutím Rady Mìsta Náchoda
bylo dále rozhodnuto obsazovat nové
byty standardnì na jednání Komise bytového hospodáøství dle souèasného poøadníku adatelù o mìstské byty. Proto
byly prvním 14 uchazeèùm z poøadníku
o byt 1+1, prvním 42 uchazeèùm z poøadníku o byt 2+1 a prvním 21 uchazeèùm z poøadníku o byt 3+1, rozeslány
dotazníky, ve kterých mohou oznaèit byty,
o který by mìli zájem, spolu se dvìma
náhradními øeeními. V dotazníku také
mohou upøesnit údaje týkající se osob,
které by se s nimi do bytu stìhovali,
a dále i údaj, zda poadují vybavení bytu
kuchyòskou linkou èi zda si byt vybaví
linkou vlastní. Doruèené vyplnìné dotazníky budou slouit jako podklady pro
rozhodování Komise bytového hospodáøství a v ádném pøípadì neznamenají
automatické pøidìlení bytu.

bøezen 2003
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KRONIKA
Narodili se

V lednu 2003:
2. 1.
Terezie Bernardová
Valentýna Jaroová
Michal Hoøínek
6. 1.
Patrik Winter
28. 1.
Adéla Banková
30. 1.
Marie Dítìtová
31. 1.
Tereza Gajdoová
Klára Nováková

Byli oddáni

V lednu 2003:
17. 1.
Jiøí Doubic
Náchod
Kateøina Vrbatová
Hradec Králové
24. 1.
Vladimír Králík
Náchod
Markéta Novotná
Úpice
25. 1.
Jiøí Hurdálek
Náchod
Halina Anna Soltysiková Polská rep.
Michal Nìmeèek Nové Mìsto n. Met.
Renata Donátová
Náchod
Petr Lika
Náchod
Monika Tovtiková
Náchod
31. 1.
Pavel Gennert
Velké Poøíèí
Petra Mallátová
Náchod

Uzavøení podchodu pod tratí
Od 17. února do 30. dubna 2003 bude
uzavøen podchod pod tratí  prùchod pro
pìí z ulice Parkány k bývalému Okresnímu úøadu v Náchodì z dùvodu pokraèování v opravì klenby podchodu. Tyto
práce byly zahájeny ji na podzim loò-

ského roku a kvùli zimnímu poèasí byly
v lednu a prosinci pøerueny.
V klenbì mostu budou vymìòovány
pokozené prvky, provádìna injektá
a oprava obou èel mostku. Pro omezení
pranosti bude prùchod zakryt plachtou
a osazen znaèkami. Chodci mohou vyuít
nového podchodu u stravovadla nebo
projít pøes parkovitì u Bílé rùe. V dobì, kdy nebudou práce provádìny bude
prùchod pro chodce otevøen.
Zdena Kirnerová
odbor dopravy MìÚ Náchod

Dopisy ètenáøù
Dne 23. ledna jsem byla mile pøekvapena, kdy mi byla nabídnuta zkuební
koupel v masání vanì Domova dùchodcù v Bartoòovì ulici. Jeho øeditelka paní
Bednaøíková pøevzala dar od sponzora  klienta domova dùchodcù. Jedná se
o masání vanu ze védska, kterou instalovala firma ARJO za pomoci naich
pracovníkùúdrbáøù. Rehabilitaèní sestøièky mi pomohly do vany speciálním
køeslem a provedly masá. Pro zdraví a osvìení nás vech je to veliký pøínos.
Masá nám bude dle zdravotního stavu ordinovat p. MUDr. Soukup. Dìkujeme.
Zároveò bych ráda projevila dík sociálním pracovnicím a zdravotnímu personálu III. oddìlení za jejich péèi a trpìlivost, kterou s námi mají.
Vlasta Machková

DOKOØÁN

Obèanské sdruení Laxus Hradec
Králové ve spolupráci s obèanským
sdruením Dokoøán Náchod nabízí:
Kadé úterý od 1216 hodin v centru mìsta Náchoda èi pøes mobilní telefon 777 626 309, mùete kontaktovat terénního sociálního asistenta a vyuít programu sniování zdravotních
a sociálních rizik vèetnì testování na
loutenku B, C a HIV pozitivitu.
Nabízený program je bezplatný
a anonymní.

Nové losy
na potách
Koncem roku 2002 se na potách objevily dvì nové loterie stíracích losù.
Loterie S.O.S je organizována s cílem
shromádit finance, které budou vìnovány obìtem povodní. POTOVNÍ JUBILEJNÍ loterie byla uspoøádána u pøíleitosti
10. výroèí zaloení samostatného státního podniku Èeská pota.
V loterii S.O.S je hlavní výhra 10 mil.
Kè, pod stíracími políèky se ukrývají
i dalí výhry (100, 150, 200, 300, 400
a 500 Kè). Pravdìpodobnost výhry je jedna ku pìti, cena losu je 100 Kè. Výtìek
loterie bude pøeveden na vládní povodòové konto a pouit na podporu obìtí
loòských srpnových záplav a na obnovu
znièených lokalit.
Stírací losy POTOVNÍ JUBILEJNÍ loterie stojí 20 korun a hlavní cenou je
finanèní èástka ve výi 2 mil. Kè. Kromì
ní vak na hráèe èekají i mení výhry 20,
40, 50, 100, 200 a 500 Kè. Vyhrává zhruba kadý tøetí los. Pota si chce touto
loterií pøipomenout jubileum svého vzniku. Jejím cílem není proto profitovat na
hráèích, ale výtìek z loterie bude vìnován Èervenému køíi a humanitárním
a obecnì prospìným organizacím.
Kadý z nás mùe tímto jednoduchým
a elegantním zpùsobem pøispìt vem tìm,
kteøí se ne vlastní vinou dostali do nelehké ivotní situace, její øeení je pro mnohé nad rámec vlastních sil.
Èeská pota, s. p.

Oficiální zápis dìtí

do mateøských kol pro kolní rok
2003/2004 probìhne ve vech
náchodských M
v období 1. a 11. dubna 2003.
Závazná pøihláka musí být
potvrzena v tomto termínu, nebo je
oficiálním podkladem pro pøijetí
dítìte do M.

Náchodský zpravodaj

Zpráva o èinnosti Mìstské policie
Náchod v roce 2002

V roce 2002 slouilo u Mìstské policie Náchod 16 stráníkù. Sluba je zajitìna nepøetritì po dobu 24 hodin minimálním poètem 3 stráníkù. Po celých 24 hodin je zajitìna
i stálá sluba na sluebnì MP v Hurdálkovì ul. Od konce roku
1999 je Mìstská policie Náchod zaèlenìna do integrovaného
záchranného systému okresu Náchod. Nadále probíhá i spolupráce s jednotkou SDH mìsta Náchoda. Stráníci MP pomáhají jednotce SDH pøi výjezdech a také na místech událostí,
kam je jednotka povolána. V listopadu 2000 byla na sluebnu
MP zavedena bezplatná tísòová linka 156, co se v následujících
letech projevilo výraznì zvýeným poètem oznámení a podnìtù od obèanù, které jsou ihned operativnì mìstskou policií
øeeny.
Mìstská policie v rámci prevence kriminality stále nabízí
bezplatnou evidenci jízdních kol. Do konce roku 2002 bylo
mìstskou policií zaevidováno 339 kol. Ve spolupráci s Policií
ÈR byla uspoøádána spoleèná akce pro dìti Den s policií,
která mìla velký úspìch a stala se ji kadoroèní tradicí.
Dalí spoleènou akcí obou sloek bylo mapování situace
v místních pohostinstvích se zamìøením na kolní mláde,
která tato zaøízení navtìvuje a konzumuje alkoholické nápoje. Dále probíhají besedy s dìtmi z mateøských kol pøímo
na sluebnì MP. Od zaèátku roku 2002 se dva stráníci úèastní
pøednáek pod názvem Právo na kadý den urèených pro
áky základních kol.
Nedílnou souèástí prevence kriminality se stalo i vybudování 1. etapy kamerového monitorovacího systému v centru mìsta,
která byla pøedána do uívání koncem záøí 2002. Jednalo se
o vybudování monitorovacího a vyhodnocovacího pracovitì
na sluebnì mìstské policie a dvou kamerových bodù. Monitorována je hlavní nákupní tepna v centru mìsta a pøilehlé
ulice. První výsledky zavedení kamerového monitorovacího systému na sebe nedaly dlouho èekat. Díky tomuto systému byla
ve spolupráci s Policií ÈR zadrena jedna osoba hledaná Policií ÈR, tøi osoby, které se v monitorované oblasti dopustily
krádee a také bylo pøistieno nìkolik osob dopoutìjících se
výtrností nebo ruících noèní klid.
V prùbìhu roku 2002 vyøeila mìstská policie blokovì 683
pøestupkù. Za tyto pøestupky uloila pokuty ve výi 226.900
Kè. Dalích 20 pøestupkù bylo pøedáno k doøeení správním
orgánùm. Stráníky mìstské policie bylo v souladu se zákonem o obecní policii zastaveno celkem 512 vozidel. Z tohoto
poètu byla 118 øidièùm uloena bloková pokuta za nerespektování dopravních znaèek. Stráníci dále øeili 176 stíností
obèanù a provedli kontrolu 27 kulturních a sportovních akcí.
Mìstská policie do konce roku 2002 øeila také 33 vrakù
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odstavených vozidel a 27 neoprávnìných záborù veøejného
prostranství. Stráníkùm se podaøilo doruèit 151 písemností, tj. doruèenek odeslaných odbory Mìstského úøadu v Náchodì, Okresním soudem, Územní vojenskou správou, Okresní
správou sociálního zabezpeèení a dalími státními orgány.
Tyto doruèenky se podaøilo doruèit pøesto, e byly potou
vráceny jako nedoruèitelné.
Kotci umístìnými za sluebnou MP prolo 64 nalezených
nebo toulavých psù. Pokud se u psù nepodaøilo zjistit majitele, byli stráníky odváeni do útulku v Lukavicích. Mìstská
policie byla pøivolána i k 211 drobným krádeím v obchodech.
Významná je i spolupráce s Policií ÈR. Spoleènými silami je
zabezpeèován veøejný poøádek na velkých kulturních, sportovních a spoleèenských akcích, dále øeení dopravy pøi velkém nájezdu kamionù a osobních vozidel na hranièní pøechod v Bìlovsi,
pátrání po hledaných osobách, odcizených vozidlech atd.
Na velmi dobré úrovni je i spolupráce mìstské policie
s dalími odbory mìstského úøadu. Pro odbor Sluby obèanùm pomáháme zajiovat kontroly soc. problematických osob
spoleènì s pracovnicemi odboru a podílíme se na zajitìní
kulturních akcí. Pro odbor výstavby provádíme etøení ohlednì
èerných skládek, nepovoleného kácení stromù atd. Pro komisi pro projednávání pøestupkù doruèujeme doruèenky, pøedvádíme osoby k jednání na poádání komise a pøedáváme jí
k doøeení pøestupky, které nelze øeit na místì. Ve spolupráci s odborem majetek provádíme kontroly mìstských bytù,
zda se v nich neoprávnìnì nezdrují cizí osoby. Dále tomuto
odboru pøedáváme poznatky o neoprávnìných zásazích do
chodníkù a komunikací a záborech veøejného prostranství.
Spolupracujeme pøi øeení vrakù vozidel.
Technickým slubám pøedáváme poznatky o zjitìných nedostatcích (vysypané koe, nepoøádek na veøejných prostranstvích, pokozené komunikace, chodníky, nesvítící veøejné
osvìtlení atd.). Dále se zabýváme problémy a poadavky, které jsou vzneseny na setkáních se zástupci pøímìstských èástí
nebo ze setkání se zdravotnì postienými obèany. Samozøejmostí se u staly pravidelné ranní kontroly na frekventovaných pøechodech pro chodce, pøedevím u kol.
V noèních hodinách se mìstská policie zamìøuje na dodrování veøejného poøádku na problematických místech. Jedná se
o nádraí, Kaparák, Masarykovo námìstí a místa, kde se poøádají zábavy a diskotéky.
Od zaèátku roku 2001 pøevzala mìstská policie provozování
parkovacích automatù na Masarykovì námìstí a v Riegrovì ul.,
vèetnì administrativy, výbìru penìní hotovosti, údrby a oprav.
Miroslav Horák, Mìstská policie Náchod
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ZE STARÉHO NÁCHODA
Wejmanova chalupa
stávala na samém konci Kamenice, hned
vedle Itálie. Byl to poslední zbytek bývalého Krucemburského dvora, který kdysi byl
nejvìtí hospodáøskou usedlostí na Horském pøedmìstí. Mezi Itálií a chalupou byla
brána, kudy se vcházelo do rozlehlého dvora. Brána byla pùvodnì klenutá a ozdobená plastikami Ukøiování. Dlouhá ponurá chalupa byla
zdìná s roubeným
patrem. Vpravo od
vchodu byl kupecký
krám, vlevo, v èásti
bez oken, kamnáøská dílna, kde se vyrábìly krásné hlinìné kachle na stavbu

Bøeznová výroèí
Pøed dvìma sty lety, 23. bøezna 1803,
se ve ïárkách narodil zakladatel prùmyslnické rodiny Josef Bartoò.
Jako domácí tkadlec zaèal s tkaním
kanafasù, záhy zamìstnával i dalí tkalce a se zboím zaèal obchodovat, zakoupil bìlidlo a barevnu, úspìné podnikání vak ohrozila jeho pøedèasná smrt
(v roce 1849). Jeho odkaz zaèal záhy rozvíjet syn a po nìm generace dalí.
Na 17. bøezen pøipadají 60. narozeniny umìleckého fotografa Jana Raby, jeho snímkùm se obdivujeme na mnohých
výstavách. Podílel se i na vzniku soutìe fotoklubù Ratiboøický mapový okruh,
který má za sebou u pøes tøicet úspìných roèníkù.

pokojových kamen. Nìkteré z místností
v patøe budovy mìly dochované pìkné trámové litované stropy a hezká ostìní dveøí. Obojí ukazovalo na slavnìjí minulost
chalupy, kdy dvùr býval sídlem nií lechty, pánù z Krucemburska.
Chalupa byla zboøena ve tøicátých letech 20. století a na jejím místì vyrostly
dva obchodní domy, které patøily St.
Holubcovi a L. Vlèkovi. V Holubcovì
domì byl první náchodský jednotkový obchodní dùm
TETA. Dnes je na
jeho místì veliké
kvìtináøství.
Oldøich afáø

Pøed 140 lety, 1. bøezna 1863, zemøel
uèitel, regenschori a sbormistr, významná osobnost náchodského kulturního
ivota Karel Kejklíèek. kolní kronika,
kterou øadu let psal, je cenným zdrojem
informací o Náchodì v 19. století.
V bitvì u Sokolova padl 8. bøezna 1943
kpt. Otakar Jaro. Pamìtní deska na náchodské potì pøipomíná jeho kratièké
pùsobení zde.
Nakonec mùeme pøipomenout, e 10.
bøezna 1948 bylo pod okny Èernínského paláce nalezeno mrtvé tìlo ministra
zahranièí Jana Masaryka. Pøed padesáti
lety zemøel 5. bøezna J. V. Stalin
a o deset dní pozdìji, 14. bøezna 1953
Klement Gottwald. Jejich smrt pøinesla
první by jen nesmìlé uvolnìní totalitního reimu.
/AF/

SOKOL

Tìlocvièná jednota SOKOL v Náchodì zve vechny obèany na AKADEMII
k výroèí narození prezidenta  osvoboditele T. G. Masaryka, kterou poøádá v sobotu 8. bøezna 2003 v sále
Dr. Josefa Èíka v sokolovnì.
V programu vystoupí cvièenci sportovních oddílù náchodského Sokola.
Zaèátek je v 16 hodin. Vstupné dobrovolné.
V sobotu 15. bøezna 2003 se koná
v náchodském krytém bazénu pøebor
sokolské upy Podkrkonoské v plavání. Pøijïte se podívat na zajímavý
závod.
V. Zelená

Vyhláení ankety nejlepích sportovcù
za rok 2002  18. února 2003. Starosta
Náchoda ing. Oldøich Ètvrteèka pøedává ocenìní Lucii Krausové, krasobruslaøce SK Kraso Náchod.
foto Z. Majer

Tìm, kteøí dluí
za odpad, hrozí soud
Deník DNES pøinesl v jednom lednovém víkendovém èísle èlánek zabývající se problémy, které pøináí nezaplacení pauálního místního poplatku za komunální odpad øadì obcí
Královéhradeckého kraje. Podobná
situace je i v Náchodì.
Jednotliví dluníci obdreli upomínky a pokud na nì vèas nezareagovali,
obdrí platební výmìry místního poplatku. Jestlie ani pak nezaplatí, je velmi
pravdìpodobné, e skonèí pøed soudem. Dluné poplatky lze vymìøit do
tøí let od konce kalendáøního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Andrea kvrnová z ekonomického
odboru magistrátu Hradce Králové v uvedeném èlánku pøímo konstatovala: Kdo
èástku neuhradí, toho pøedáme k soudu a budeme poadovat penále.
V Jièínì si zase ponechávají v zá-loze
jetì razantnìjí opatøení  exekucí je
mono dluníkùm obstavit majetek
nebo jim dlunou èástku strhávat
z platu. V èlánku se dále uvádí platby
za odpad: Hradec Králové 408 Kè; Jièín 360 Kè; Náchod 396 Kè (s 10% slevou 357 Kè); Rychnov n. Kn. 420 Kè.
Místní poplatek za komunální odpad platí kadý obèan, který má ve
mìstì trvalý pobyt. Osvobozeni od
placení jsou pouze vojáci po èas základní vojenské sluby, obèané ve vazbì nebo v trestu odnìtí svobody
a obèané umístìní (dlouhodobì) déle
ne tøi mìsíce ve zdravotnickém zaøízení nebo v zaøízení sociální péèe.
Vìtina obyvatel naeho mìsta poplatek za komunální odpad øádnì a vèas
zaplatila, dokonce vyuila 10% slevy pøi
zaplacení celé roèní èástky do konce
bøezna 2002. Bezhotovostní platbou
 bankovním pøevodem nebo sloenkou
uhradila poplatek ji vloni velká skupina náchodských obèanù. Vem tìm patøí nae podìkování. Stejná situace je
xi letos do 31. bøezna 2003, a tak právì
nyní je nejvhodnìjí èas uhradit celý
roèní poplatek s 10 % slevou ve výi
357 Kè za osobu. Pro sociálnì slabí
obèany se nabízí monost dvou splátek.
První polovina roèního poplatku je splatná do 31. 3., druhá do 30. 9. 2003.
Pøi bezhotovostní platbì nebo pøi
platbì sloenkou nezapomeòte vdy
uvést své rodné èíslo ve variabilním
symbolu a èíslo popisné domu ve specifickém symbolu, abychom platbu
správnì identifikovali. Mìsto Náchod
má k tomuto úèelu u Komerèní banky,
a. s., zøízen úèet è. 19337-551/0100.
Ing. J. Kroulík,
ved. odboru finanèního MìÚ

Náchodský zpravodaj
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Samospráva byla v èeských zemích v podstatì novou institucí. skuteènì z Náchoda 16. èervna odjel. Na náchodském magistráZavedení ústavnosti v roce 1848 znamenalo úplnou pøestavbu tu dolo v této dobì také ke zmìnì ve funkci purkmistra, která
politické správy a v souvislosti se zruením poddanství bylo tøeba vak byla zpùsobena úmrtím Josefa Krausera. Nìkteøí dalí úøedrozhodnout, na které úøady pøenést spráníci podali sami rezignaci. Mìanský vývu vykonávanou do té doby patrimonii
bor byl v Náchodì zvolen pravdìpodoba magistráty. Jako východisko se objevila
nì nìkdy koncem dubna, zasedal od
mylenka, aby nìkteré úkoly politické
2. kvìtna 1848. Na svých zasedáních
správy byly svìøeny obèanstvu. Samospráprojednával nejrùznìjí záleitosti týkava, ke které se tak dospìlo, byla samojící se mìstského hospodaøení, nìkdy by
správou korporaèní neboli komunální. Za
se dalo øíci, e dubloval hospodáøské
princip místní samosprávy se vydávala
nebo také tzv. ekonomické konference,
mylenka, e jsou jisté pøirozené spolejich se samozøejmì dle naøízení také
èenské útvary na územním podkladì
úèastnil. V jednání obou orgánù se z tia tyto útvary mají jistá pøirozená práva,
tulu své funkce objevuje mìstský náanalogická pøirozeným právùm fyzických
vladní Josef Hubka, nejèastìji jako pøedosob. Hlavní zásady samosprávy se objekladatel návrhù.
vily ji v návrhu kromìøíské ústavy, kde
První zákonnou úpravu dostaly obse jako nezadatelná práva obce prohlaoce prozatímním obecním zøízením
vala svobodná volba zástupcù, pøijímání
z 20. bøezna 1849, oznaèovaným podle
èlenù do obecního svazku, správa vlastníjeho tvùrce, tehdejího ministra vnitra
ho jmìní a výkon místní policie, dále vehrabìte Frantika Stadiona, Stadionoøejnost výsledkù obecního hospodáøství
vým obecním zøízením. V èele uvozovaa zpravidla veøejnost jednání. Tyto hlavní
cího patentu byla vytyèena zásada, e
zásady pøely i do bøeznové ústavy z roku
Základem svobodného státu je svoHrabì Frantiek Stadion,
1849.
bodná obec. Obce se tak staly nejniíautor obecního zøízení
Období od propuknutí revoluce roku
mi èlánky a instancemi územní samo1848 a do vydání prozatímního obecnísprávy. Vycházelo se pøitom zejména
ho zøízení v roce 1849 a do vytvoøení prvních orgánù obecní z josefínských katastrálních obcí. Novum spoèívalo v tom, e sídsamosprávy na základì této právní normy bylo obdobím pøe- litì se musilo stát buï obcí anebo souèástí obce jako tzv. osada.
chodným. Ve vìtích mìstech byli na nátlak obyvatelstva dosa- Bývalé rozdíly mezi sídliti rùzných kategorií byly vyznaèeny jen
vadní funkcionáøi mìstské správy sesazeni a podle vzoru revo- rùznými názvy, které byly obcím ponechány, tj. mìsto, mìstys
luèní Vídnì se pøikraèovalo k volbì mìneboli mìsteèko a vesnice (ves). U místanských výborù, které mìly nahradit
ních obcí zákon rozeznával jednak obecdosavadní mìanské reprezentace. Rovní údy (byli to obecní mìané a obecní
nì v Náchodì se nelibost mìanù obpøísluníci), jednak cizince. Stadionovo
rátila jmenovitì proti jednomu z úøedníobecní zøízení rozeznávalo dvojí pùsobkù. Byl jím zkouený radní Jan Breyer,
nost obce. Obec mìla obstarávat pøedena nìho byly ji ve 30. letech podány
vím své vlastní záleitosti jako tzv. pøistínosti pro nezákonné nalézání a zjirozenou pùsobnost obce. A dále tzv. pøeování práv jednotlivých stran pøi soudnesenou pùsobnost, která zahrnovala
ním jednání. Zaèátkem èervna 1848 poobstarávání urèitých veøejných vìcí, kteádal mìanský výbor dopisem opatøeré obci pøikazoval delegaèní cestou stát.
ným mnoha podpisy krajský úøad o jeho
V kadé obci se zøizovaly dva povinné
sesazení z úøadu údajnì v zájmu veøejorgány. irím orgánem byl obecní výného klidu s tím, e mu poskytuje osmibor, který byl volen na tøi roky. Ten pak
denní výpovìdní lhùtu. Pøi jednání se
volil ze svého støedu obecní pøedstavenjak mìanský výbor, tak velitelství nástvo, kterému pøísluela výkonná moc.
rodní stráe i ostatní magistrátní úøedPøedstavenstvo se skládalo z purkmistra
níci do protokolu vyjádøili, e k radní(obecního pøedstaveného, starosty) a asmu Breyer ádnou dùvìrnost pro jeho
poò ze dvou radních. První zasedání
patné èiny a pro jeho veobecnou zlou
obecního výboru v Náchodì se konalo
povìst nemají, a tlaèili na to, aby skrze
28. øíjna 1850 a na programu mìlo staveøejný pokoj tak hned se odstranil,
novení finanèních odmìn obecním pøeda aby na jeho místo dobrý a rázný Èech
stavitelùm (viz obrázek). Prvním starosprozatím ustanoven byl, pøièem se
tou se stal Antonín Roko, který ve své
pevnì ustanovilo, e radní Breyer do
funkci setrval a do roku 1866 a vykoNáchoda více pøijíti nesmí a e se jemu
nal pro Náchod mnoho dobrého.
jednou za vdycky tøímìsíèní sluba na
cestu z dùchodu vyplatiti má. Breyer
Mgr. Lydia Batecká
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Odbory dopravy a silnièního hospodáøství
Ve zkratce jsme vás informovali ji v minulém èísle o umístìní
odboru a základních údajích
o nìm. Urèitì tentokrát nebude na
kodu, kdy Vám odbor více pøiblííme a pøi té pøíleitosti nìkteré údaje zopakujeme.
Odbor dopravy a silnièního hospodáøství je umístìn v pøízemí
budovy v ul. Nìmcové èp. 2020
v Náchodì. Vedoucím odboru je
ing. Libor Baudy, jeho zástupcem
pan Bohumil Smola.
Následnì je specifikován výkon èinností, které odbor zajiuje:
1. Agendu stanic mìøení emisí, registru øidièù, dopravního úøadu
z hlediska TAXI, vèetnì výkonu státního odborného dozoru vyøizuje pan Bohumil Smola, na pøepáce registru vozidel je paní
Drahomíra Souèková a Blanka Kubíková.
2. Agendu autokol, zkuebních komisaøù, registru vozidel a speciální stavební úøad zajiuje pan Josef Týfa, zkuební komisaø je
pan Petr Uhnavý, technici pro individuální schvalování dovezených vozidel pan Pavel Stojka (rovnì zkuební komisaø) a Kamil Jedlièka, na pøepákách jsou paní Radka Kejzlarová, Iveta
Køeèková, Ludmila Novotná a Lenka Vlèková.
3. Silnièní správní úøad a stanovení dopravního znaèení má na starosti paní Zdenka Kirnerová a Alena Klimecká.
4. Pøestupky z titulu nezaplaceného zákonného pojitìní øeí pan
Václav Novák a pøestupky z titulu poruení pravidel silnièního
provozu pan Vladimír ilhavý.
Podrobný rozpis èinností, tak jak jsou zajiovány odborem
dopravy dle platných zákonù ve znìní pozdìjích pøedpisù po
reformì veøejné správy:
a) na úseku registru vozidel
(zák. è. 56/2001 Sb. ve znìní pozdìjích pøedpisù)
 zajiuje vedení registru vozidel,
 umoní nahlédnutí nebo poskytne výpis zapsaných údajù v registru pouze tomu, kdo prokáe právní zájem,
 provádí registraci silnièních vozidel:
 pøidìlí silniènímu motorovému vozidlu a pøípojnému vozidlu
registraèní znaèku,
 zapíe do technického prùkazu silnièního motorového a pøípojného vozidla údaje o vlastníkovi, resp. provozovateli vozidla,
 vydá adateli osvìdèení o registraci a registraèní znaèku, které opatøí nálepkou, na ní vyznaèí termín pravidelné technické prohlídky a mìøení emisí,
 provádí v pøípadì poadavku zápis, resp. výmaz zástavního práva,
 provádí zápisy zmìn údajù zapisovaných do registru silnièních
vozidel,
 rozhoduje o trvalém vyøazení silnièního vozidla z registru,
 provádí doèasné vyøazení silnièního vozidla z registru,
 vydává rozhodnutí o technické zpùsobilosti jednotlivì vyrobeného silnièního vozidla,
 schvaluje technickou zpùsobilost jednotlivì dovezeného silnièního vozidla,
 schvaluje pøestavby vozidel vedených v registru vozidel,
 rozhoduje o udìlení a o odnìtí oprávnìní pro provozování stanice mìøení emisí,
b) na úseku získávání a zdokonalování odborné zpùsobilosti
k øízení motorových vozidel
(zák. è. 247/2000 Sb. ve znìní pozdìjích pøedpisù)
 vydává a odnímá registraci k provozování autokoly,
 schvaluje vozidla pro pouití k výcviku v autokole a zmìny jeho
uívání,
 zaøazuje adatele o øidièské oprávnìní ke zkoukám z odborné
zpùsobilosti a provádí tyto zkouky,
 vydává osvìdèení profesní zpùsobilosti øidièe,

 provádí státní dozor ve vìcech získávání a zdokonalování odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel,
c) na úseku provozu na pozemních komunikacích
(zák. è. 361/2000 Sb. ve znìní pozdìjích pøedpisù)
 udìluje, podmiòuje, omezuje, odnímá a vrací øidièská oprávnìní
a zruuje podmínìní nebo omezení øidièského oprávnìní,
 naøizuje pøezkoumání zdravotní zpùsobilosti dritele øidièského
oprávnìní,
 naøizuje pøezkouení z odborné zpùsobilosti dritele øidièského
oprávnìní,
 vydává a vymìòuje øidièské prùkazy a mezinárodní øidièské prùkazy a vydává duplikáty tìchto prùkazù,
 vymìòuje øidièské prùkazy vydané jiným státem,
 vede registr øidièù a vydává data z registru øidièù,
 projednává pøestupky proti plynulosti a bezpeènosti silnièního
provozu na pozemních komunikacích,
 provádí prevenci v oblasti bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu,
 povìøuje osoby oprávnìné k zastavování vozidel,
 stanovuje po písemném vyjádøení pøísl. orgánu policie místní
a pøechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na
silnici II. a III. tøídy a na místní komunikaci a uití zaøízení pro
provozní informace na silnici II. a III. tøídy a na místní komunikaci,
d) na úseku silnièního hospodáøství
(zák. è. 13/1997 Sb. ve znìní pozdìjích pøedpisù)
 výkon speciálního stavebního úøadu ve vìcech silnic II. a III. tøídy,
místních komunikací a veøejnì pøístupných úèelových komunikací,
 výkon speciálního stavebního úøadu ve vìcech místních komunikací a veøejnì pøístupných úèelových komunikací v obcích, které nejsou povìøeny výkonem pùsobnosti obecného stavebního
úøadu,
 výkon pùsobnosti silnièního správního úøadu ve vìcech silnic II.
a III. tøídy, místních komunikací a veøejnì pøístupných úèelových
komunikací, tj.:
 pøipojování pozemních komunikací,
 odstraòování vrakù z místní komunikace,
 rozhodnutí o uzavírce a objíïce,
 vydávání povolení ke zvlátnímu uívání silnic II. a III. tøídy
a místních komunikací (nadmìrné náklady, umísování a provozování reklamních poutaèù, umísování, nakládání a skládání vìcí nebo materiálù na vozovce, umísování inenýrských
sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení veho druhu v silnièním pozemku, poøádání sportovních aj. akcí, pokud
by jimi mohla být ohroena plynulost a bezpeènost silnièního
provozu),
 rozhodování o umísování, pøípadnì odstraòování pevných pøekáek na pozemních komunikacích,
 zjiování zdrojù ohroování silnice a místní komunikace,
 rozhodování o zaøazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyøazení místní komunikace z této kategorie,
 projednávání pøestupkù na dálnicích a na silnicích podle zák. è.
13/1997 Sb. a zák. è. 200/1990 Sb. (mj. neuhrazené poplatky za
uití dálnic, nepovolené zvlátní uívání silnic II. a III. tø. a místních komunikací a veøejnì pøístupných úèelových komunikací,
pøekroèení pøi kontrolním váení vozidla hodnoty stanovené zvlátním právním pøedpisem, zneèiování, pokozování dopravních
znaèek apod.)
e) dopravní úøad pro taxislubu a mìstskou hromadnou dopravu
(zák. è. 111/1994 Sb. ve znìní pozdìjích pøedpisù)
 provádìní licenèního øízení pro mìstskou hromadnou dopravu,
 schvalování jízdních øádù pro mìstskou hromadnou dopravu,
 vydávání stanoviska pro rozhodování o koncesi pro provozování
taxisluby v územním obvodu dopravního úøadu,
 vekeré èinnosti týkající se provozování taxisluby (pøidìlování
evidenèních èísel vozidlùm taxisluby, vystavování prùkazu zpùsobilosti øidièe taxisluby, kontrola èinnosti apod.).

Ing. Libor Baudy, vedoucí odboru
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Pozor  zmìna odjezdových stanovi
na autobusovém nádraí v Náchodì

Dle rozhodnutí rady mìsta jsou od
1. 1. 2003 nájemci autobusového nádraí
v Náchodì Technické sluby Náchod,
s. r. o., dojde od 3. 3. 2003 po dohodì
s dopravci na autobusovém nádraí
k nìkolika zásadním zmìnám:
1. Autobusové nádraí bude jednosmìrné.
2. Budou zruena stávající nástupitì
è. 12 a 15 (umístìná u parku).
3. Bude zrueno nástupitì RUBR,
které je v souèasnosti mimo autobusové nádraí.
4. Budou zmìnìna odjezdová stanovitì  dle pøiloeného plánku.
Tímto opatøením se výraznì zlepí bezpeènost cestujících  nebudou se ji muset pohybovat v jízdní dráze autobusù.
Rovnì bude mono daleko lépe udrovat èistotu nádraí a hlavnì provádìt zimní
údrbu celého prostoru. Pro lepí informovanost cestujících Technické sluby
Náchod, s. r. o., osadí 1. 3. 2003 novou
osvìtlenou informaèní tabuli s pøehledem
vech odjezdù z jednotlivých stanovi.
Dále v prùbìhu roku Technické sluby vymìní svítidla na autobusovém nádraí,
èím dojde k výraznému zlepení jeho
osvìtlení. Tìmito opatøeními by se mìla
alespoò èásteènì zlepit kultura cestování z autobusového nádraí v Náchodì.
Jiøí Marík, jednatel TS Náchod

Schéma autobusového stanovitì

Smìry odjezdù z jednotlivých stání na autobusové stanici Náchod
stání è.
odjezdy smìr
1 Praha, Hradec Králové, Hronov, Broumov
2 Nové Mìsto nad Metují, Dobruka, Kvasiny, Rychnov nad Knìnou,
Detné v Orlických horách, Opoèno
3 nemocnice, Jizbice, Èeská Èermná, Borová, Nový Hrádek
4 Èeská Skalice, Jaromìø, Hradec Králové, Praha
5 Praha, Hradec Králové, Broumov, Klodzko
6 Brno, Hoøièky, Èervená Hora, Èeská Skalice pøes Studnici
Èervený Kostelec pøes Olenici
7 Liberec, Dvùr Králové n. L., Brzice
8 Ostrava, Litomyl, Pec p. Sn., Trutnov, Rtynì v Podkonoí,
Èervený Kostelec pøes Horní Radechovou, pøes Zábrodí
9 Brno, Praha, Hradec Králové, Pardubice, Stárkov, Jívka, Vysoká Srbská
10 Branka, Braec, Pavliov
11 Hronov, Police nad Metují, Machov, Broumov
12 výstupní

dopravce
RUBR, P-TRANSPORT
ORLOBUS
ORLOBUS
ORLOBUS
ÈSAD Ústí n. O., ÈSAD stø. Èechy, PKS Klodzko
ÈSAD Ústí n. O., ÈSAD Brno-mìsto, OSNADO
ÈSAD Ústí n. O., OSNADO, ÈSAD Jablonec n. N.
ÈSAD Ústí n. O., OSNADO, ÈSAD Brno-mìsto
CDS
CDS
CDS
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Primátor v Táboøe
tradiènì vítìznì
Tøináctý roèník reprezentaèních Slavností piva 2003, který se uskuteènil od 28.
do 31. ledna v Táboøe pøinesl opìt významný úspìch náchodskému pivovaru.
V prestiní soutìi o Èeskou pivní peèe
2003, které se letos v devíti kategoriích
úèastnil historicky rekordní poèet 175
vzorkù, které zde pøihlásilo pìtaètyøicet
pivovarù (vèetnì tøí pivovarù ze Slovenska a jednoho z Ázerbajdánu), zvítìzilo v kategorii piv se sníeným obsahem
cukrù (døíve DIA) pivo PRIMÁTOR Diamant. O poøadí rozhodovala odborná
porota sloená pøedevím ze sládkù,
podsládkù, výrobních øeditelù a manaerù èeských pivovarù (vèetnì tøí en),
kdy na nestrannost a nezávislost poroty
dohlíeli zástupci nejvìtí svìtové kontrolní a certifikaèní firmy SGS.
Pøipomeòme si, e vloni zde ve své
kategorii vyhrál ná tmavý leák a v roce
2001 Nealkoholické pivo. Samotný Diamant v Táboøe zvítìzil v roce 2000, kdy

rok pøedtím navíc získal Støíbrnou pivní
peèe.
Letos vak nemùeme zapomenout ani
na dalí dvì náchodská piva, která se jen
tìsnì nedostala na stupínky vítìzù. Nealkoholické pivo se umístilo na 4. místì
(z 11 pøihláených piv) a svìtlý leák
v kategorii svìtlý leák Premium získal
5. místo (ze 37 piv!).
Mìstský pivovar letos poprvé prezentoval v rámci expozice Královéhradeckého kraje mìsto Náchod i na 12. roèníku
Støedoevropského veletrhu cestovního
ruchu Holiday World 2003, který se konal ve dnech 13. a 16. února na praském Výstaviti v Holeovicích. Tato akce,
konaná poprvé pod zátitou Delegace
Evropské unie v ÈR, se øadí k nejvýznamnìjím a nejprestinìjím výstavním událostem ve støední Evropì a to jak rozsahem výstavní plochy, tak poètem vystavovatelù a úèastí významných tuzemských
i zahranièních firem a organizací.
Ing. Frantiek Meduna

Dìtské dopravní høitì
Nìkde vítají jaro otevíráním studánek,
my je vítáme u v sobotu 15. bøezna otevøením dìtského dopravního høitì
(DDH) v Bìlovsi. Za pøispìní bývalého
Okresního úøadu, Mìsta Náchoda a sponzorù se nám podaøilo vybudovat jedno
z nejlepích dopravních høi v Èeské
republice. Naimi nejvìrnìjími sponzory jsou Snìka Náchod, Auto Branka,
Autodoprava Oldøich Novotný a Dopravní znaèení Náchod.
Hlavní èinností je dopravní výchova
dìtí. Jde pøedevím o dìti z celého okresu ze 4. tøíd, kterým je deset let a mohou ji samostatnì jezdit po komunikacích. Dopravní výchova se stává pøi dnením nárùstu silnièního provozu doslova
nutností. V loòském roce dolo jen v Královéhradeckém kraji k 9087 dopravním
nehodám, pøi kterých bylo usmrceno 102
osob.

O tom, e je dìtské dopravní høitì
v Bìlovsi naplno vyuité, hovoøí i poèty
dìtí, které proly organizovanou dopravní
výchovou. K dispozici je i pìknì vybavená uèebna v provozní budovì DDH.
V roce 2002 to bylo 4428 dìtí a dalích
3400 dìtí i dospìlých se zúèastnilo dopravních soutìí mladých cyklistù a dalích akcí (Èarodìjnice pod semaforem,
Den s policií, Dìtský den pro atd.).
Chceme, aby se dìtské dopravní høitì stalo vzhledem ke zvýenému provozu do obchodních støedisek Kaufland
a Hypernova, které jsou v jeho blízkosti, útoèitìm pro zábavu, odpoèinek i pouèení dìtí v odpoledních hodinách
a o víkendech, zatímco jejich rodièe budou nakupovat.
Pamatujeme i na malé dìti. Ji letos
bude pro nì v provozu pískovitì a døevìné prolézaèky. Pro vìtí pingpongový

Kontakty ZM
Ing. Oldøich Ètvrteèka
starosta mìsta Náchoda
Mìstský úøad, Masarykovo nám. 40
547 61 Náchod
tel.: 491 405 200, fax: 491 405 298
e-mail:
oldrich.ctvrtecka@mestonachod.cz
Ing. Pavla Maríková
místostarostka, adresa stejná
tel.: 491 405 201, fax: 491 405 298
e-mail:
pavla.marsikova@mestonachod.cz
Ing. Jaroslav Rohulán
místostarosta, adresa stejná
tel.: 491 405 204, fax: 491 405 298
e-mail:
jaroslav.rohulan@mestonachod.cz
Ing. Rostislav Zeiska
místo pro kontakt s volièi:
doma po pøedchozí tel. domluvì
tel.: 491 426 192
e-mail: zeiska@atlas.cz

stùl, upravený terén pro cyklocross, ohnitì na opékání a pro rodièe dostatek
lavièek. Za zvýeného provozu budou
o víkendech také zapnuté semafory
a monost drobného obèerstvení.
Chtìli bychom podle finanèních moností, pøedevím za pøispìní sponzorù,
vybudovat v prostoru DDH i høitì pro
minigolf. Proto také nabízíme firmám
a podnikatelùm umístìní oboustranné
reklamy, abychom mohli stále zlepovat
tuto krásnou a klidnou èást Náchoda.
Pøijeïte se i vy se svými dìtmi podívat
a zopakovat si pravidla provozu na pozemních komunikacích, projet správnì
køiovatku a v souèasné dobì i pro èást
øidièù neøeitelný kruhový objezd pod
dohledem zkuených pracovníkù z Besipu.
Za vechny pracovníky DDH Vás srdeènì zve
Milo Bene
ÚAMK ÈR  BESIP
Královéhradecký kraj
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Mìstská knihovna Náchod Náchod
ohlédnutí za rokem 2002
Úvodem nìkolik èísel: do fondu knihovny pøibylo v loòském
roce 3015 knih. Celkem má knihovna 172
tisíc svazkù, z toho je
73 570 nauèné literatury, 95 530 krásné literatury a 2900
ostatních dokumentù. Poèet výpùjèek
dosáhl èísla 164 277 (ve srovnání s pøedchozím rokem stoupl o 1024). Byly to
kníky nauèné i krásné literatury, ale také
noviny, èasopisy, mapy a titìné hudebniny. Návtìvnost knihovny byla vysoká,
poèet návtìvníkù i v roce 2002 pøesáhl
èíslo 50 000.
Velmi ádanou slubou v knihovnì byl
opìt veøejný pøístup na internet. Na získání základních znalostí ve vyuívání
internetu byly zamìøeny vzdìlávací akce
pro dospìlé. Úspìná byla Dámská jízda na vlnách internetu a poøad Babi,
poli mi to mailem. K zodpovídání nejrùznìjích dotazù ètenáøù slouily poèítaèové databáze, napø. Èeská národní
bibliografie, systém právních informací
ASPI, elektronický katalog postupnì
zpracovávaného vlastního fondu aj. Pro
informaèní èinnost knihovny je velmi
dùleitá pøíruèka slovníkové a encyklopedické literatury ze vech vìdních oborù ve studovnì, která byla doplnìna novými tituly.
Knihovna poøádala èetné dalí akce.
Pro dìti náchodských kol to bylo 61
besed knihovnického minima o historii
knihy, autorech, ilustrátorech, o tom, jak
se orientovat v knihovnì a jaké sluby
v ní mùeme vyuívat. Výklad o regionální literatuøe Náchodska byl opìt pøipraven pro áky 9. tøíd. Také dìti z mateøských kol navtívily knihovnu, aby se
zde setkaly s oblíbenými pohádkovými
hrdiny.
Velmi aktivní èinnost vyvíjely dìti z ètenáøského krouku knihovny. Èlenové
krouku se zúèastnili vyhodnocení ankety o nejhezèí dìtskou knihu roku v Památníku národního písemnictví v Praze,

kde pøedvedli pásmo poezie Jiøího Dìdeèka. V rámci projektu Klubu dìtských
knihoven Kde konèí svìt vyrobili koláe na téma Moje dìtství. Pro akci UNICEF
Udìlej panenku, zachrání dítì uili panenky, které byly zaslány do Prahy. Úspìnì se zúèastnili také soutìe nakladatelství Albatros Tajemná místa v Èechách
a vlastnoruènì vyrobených 16 andìlù
poslali v rámci humanitární akce Karlín
plný andìlù na pomoc domu dìtí v Praze-Karlínì po povodni.
Náchodská Prima sezóna pøivedla do
knihovny mladé básníky a literáty, kteøí
diskutovali v literární a poetické dílnì
o své tvorbì. Prezentovány byly také soutìní fotografické práce studentù. Dvakrát
se uskuteènila literární vycházka Po stopách Dannyho Smiøického, pro gymnázium v Holicích byla spojena s besedou
s akademickým malíøem Bohumírem panielem. Ji tradiènì se v knihovnì konala
výstava obrazù regionálních výtvarníkù,
èlenù ateliéru AMAG. Ve vstupní hale vystavovali své práce také studenti Evangelické akademie a Podnikatelské koly
v Náchodì. Knihovna poskytla prostor
i charitativním prodejním výstavám, klubu Vánek pøi sdruení rodièù a pøátel postiených dìtí a Déèku pro výstavu Dìti
dìtem. Hosty knihovny pøi besedách se
zájemci o jejich dílo byli ilustrátor a malíø
Oldøich Jelen a spisovatel Michal Viewegh.
V záøí byla zahájena 1. etapa stavebních úprav objektu knihovny. Práce, provádìné firmou Jiøí Fabián STAVOS Náchod, probíhaly pøevánì v suterénu
a v pøízemí budovy. Provoz knihovny,
i pøes obtínìjí podmínky pro návtìvníky i zamìstnance, zatím zùstal zachován. Omezeny byly pouze akce pro koly. V letoním roce bude pøestìhováno
oddìlení pro dospìlé s volným výbìrem
knihovního fondu z 1. poschodí do pøízemí. Zároveò zde budou umístìny pøístupy na internet. Pùvodní architektonické øeení v podobì otevøeného sálu s vloenou galerií zùstane zachováno.
Mgr. Marie Sobotková

v archivním
sborníku

V únoru vyel u osmý svazek sborníku Státního okresního archivu v Náchodì  STOPAMI DÌJIN NÁCHODSKA (2002). Najdeme v nìm opìt mnoho zajímavých a fundovaných studií
z naeho irího regionu. Nìkolik z nich
se týká naeho mìsta.
Z nich na prvním místì zaujme Soupis
volnì stojících náboenských plastik
v Náchodì, který poøídil kronikáø Oldøich
afáø. Pøedstavuje nám slovem i fotodokumentací 37 plastik jak z vlastního mìsta, tak i z pøipojených obcí (Bìloves, Babí,
Pavliov, Lipí, Dobroov  samozøejmì
mimo plastiky høbitovní). V úvodním textu se zmiòuje i o nìkolika dalích sochaøských dílech, která dnes nejsou pøístupná.
Z hlediska historického je nejzávanìjí studie Zuzany Brandové  Výrobní a majetková struktura mìsta Náchoda v 16. století. V ní zjistíme, která øemesla a ivnosti byly v tehdejím mìstì,
jména tìch, kdo je vykonávali, v nìkterých pøípadech i jejich majetkové pomìry. Napø. koeluzi jsou tu jmenováni
dva, Øehoø Kuèera a Jan Tomek, zjistíme, jakou cenu mìla tehdy kùe z vola,
telete apod. Ve stati Jana Èíka a Jiøího Slavíka  Roubené a hrázdìné stavby v mìstech a mìsteèkách okresu
Náchod najdeme i údaje o tìch náchodských (s obrazovou dokumentací), dovíme se i o poárech, které tyto stavby
nièily.
Z drobnìjích prací je tu èlánek Petra
Èernikovského  Véska  zapomenutá
osada náchodského panství (zøejmì
v katastru Bìlovse) a dokumentované zamylení Rudolfa Macka Obrázek Náchoda v Kronice èeské Václava Hájka
z Liboèan.
irí rámec ne naznaèuje nadpis má
sta Jaroslava ùly Mince v základech
Jiráskovy chaty na Dobroovì. Dovíme
se v ní i mnohé o historii chaty, v poznámkovém aparátu poznáme i ùlovy
názory na související problematiku. Jestlie v poslední vìtì textu vìøí, e se brzy
doèkáme jejího znovuotevøení, je to jen
doklad, e texty ve sborníku vznikaly bìhem delí doby, e cesta od napsání textu k jeho doputování ke ètenáøi v knize
nìjaký èas trvá. A tak u mùeme autorovi popøát pøíjemné posezení v ní.
Na závìr nutno podotknout, e sborník mùete zakoupit v Knihkupectví Horová-Maur v Náchodì na Kamenici nebo
pøímo v archivu.
Ale Fetters
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Hopsáèek

ZVEME Vás a Vae dìti spoleènì si zaskotaèit.
Nechte plotnu, prádlo, smetí,
Malá chvilka bude staèit.
Abyste k nám vyrazili, spoleènì se pobavili:

Pondìlí a pátek
9.3012.00

Posezeníèko
5 Kè

Úterý a ètvrtek
9.30 12.00

Cvièení s dìtmi
10 Kè

Úterý  sudý týden
16.3018.00
Úterý  lichý týden
16.3018.00
Støeda  sudý týden
9.3012.00
Støeda
20.0021.00

Domeèek
5 Kè + cena mat.
ikovné ruèièky
5 Kè + cena mat.
ikovné ruèièky
5 Kè + cena mat.
Cvièení
pro maminky
5 Kè
Posezeníèko
5 Kè

Ètvrtek
16.0018.00

Dopolední povídání a posezení
u kávy pro maminky a dìti na MD
(04 roky)
Kolektivní práce maminek a dìtí
na MD (rytmické a pohybové hrátky
s aktivní úèastí maminek)
(úterý 23 roky, ètvrtek 12 roky)
Køesanský zájmový krouek
(35 let)
Výtvarná a jiná èinnost maminek
s dìtmi na MD (35 let)
Výtvarná a jiná èinnost maminek
s dìtmi na MD (24 roky)
Kalanetika, protaení svého tìla

Odpolední povídání a posezení
u kávy pro maminky s pøedkolními
dìtmi (36 let)
Dále poøádáme besedy s odborníky, exkurze, burzy, víkendové pobyty, besídky,
aj. Máte pocit, e na Vás ve padá? Pøijïte se odreagovat k nám, urèitì pøijdete na
jiné mylenky. Nauète svou ratolest ít v kolektivu svých vrstevníkù. Usnadníte mu
tak mnoho Vítání jsou i tatínkové!!! Tìíme se na Vás!!! Klub SUN sídlitì
u nemocnice  objekt výmìníku tepla ulice Bílá, Náchod; mobil: 604 610 581; tel.:
491 422 049 pí Plailová; tel.: 491 424 655; inf. Domeèek, pí Schumová. Aktuální
informace: venkovní vývìska Klub SUN. Námìty a pøipomínky: email: hopsacek@seznam.cz; www: http://sweb.cz/hopsacek/

Z T.G.M.

má svùj èasopis
V letoním kolním roce se hrstka
nadencù z øad ákù Základní koly
T.G.M. Náchod rozhodla zaloit novou
tradici  kolní èasopis.
Z nìkolika návrhù vyhrál název Ètení pod lavici, který se hlavnì v den vydání nového èísla plnì potvrdil. Vychází zhruba jednou za dva mìsíce a kadé
èíslo je aktuálnì ladìno k nìjaké události èi tradici (napø. èíslo vánoèní, Valentýnské, ).
Èasopis obsahuje pravidelné rubriky
ze ivota koly, jazykový a literární koutek, klub kouzelníka Pokustóna, stránky pro nejmení a jiné. Vychází v nákladu
cca 50 ks a je vdy rozebrán. Se ètenáøi
udruje èasopis stálý kontakt formou
rùzných soutìí o ceny.
RNDr. Ivana árová

Kdy ses narodila, prelo,

ale to nebyl dé,
to nebe plakalo,
e ztratilo tu nejkrásnìjí hvìzdièku.
Karolína Kubcová IX. B

Pøehled výstav

poøádaných v bøeznu 2003
Okresním muzeem v Náchodì
Náchod v obrazech Karla afáøe,
Emila Tyle a Karla Benee
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Okresního muzea,
Masarykovo námìstí, èp. 18, Náchod
7. 12. 2002  20. 3. 2003, dennì
mimo pondìlí 912; 1317 hod.
Výstavu je mono zhlédnout souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì za
sníené vstupné 10 a 5 Kè.
Hieronymus Bosch se vrací
(dvouletý výtvarný projekt ákù
Základní koly NáchodPlhov)
Výstavní síò, roh Tyrovy
a Zámecké ulice, Náchod
4.15. 3. 2003; dennì mimo nedìle
a pondìlí 912; 1317 hod.
Výstava Centra vzdìlávání Náchod
a Okresního muzea Náchod. Vernisá
3. 3. 2003 v 16 hod. Vstupné: 10; 5 Kè.
Výtvarníci Policka se pøedstavují
(Jan Kousal, Jiøí Kollert, Jaroslav olc,
Vìra Pfeiferová a Jiøí Samek)
Výstavní síò, roh Tyrovy
a Zámecké ulice, Náchod;
22. 3.19. 4. 2003; dennì mimo
nedìle a pondìlí 912; 1317 hod.
Výstava poøádaná u pøíleitosti 750.
výroèí Police nad Metují. Vernisá 21. 3.
2003 v 16 hod. Vstupné: 10; 5 Kè.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18
dennì mimo pondìlí
912, 1317hod.
Stálá expozice zachycuje historický
vývoj na území mìsta Náchoda
a v náchodském regionu od nejstarích
doloitelných projevù ivota pravìkých
lidí a do roku 2000. Organizované
výpravy lze objednat na èísle: 491 433
722. Vstupné: 30; 15 Kè, studenti
v rámci kolní výpravy 10 Kè, uèitelé
jako doprovod zdarma.

Jen slova na papíøe
Tvùj úsmìv jak rùe ranní
je sladký, i kdy se tváøí kysele.
Tvé oèi znìjí jak varhany kostelní,
avak mrazivý pohled hasí oheò ve mnì.
Tvá ústa jak èasný ptaèí zpìv, otevøou-li se,
rozproudí mi Tvá slova krev.
Leè má láska k Tobì je teï u zbyteèná,
zbyla jen slova na papíøe,
avak ani ta nejsou prázdná,
jsou z lásky
to mi vìø.
Josef imon, IX. B

Pevnost Dobroov
Listopad  bøezen: Pevnost je otevøena
pro objednané výpravy podle dohody.
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz,
souèást Ès. pohranièního opevnìní
z let 1935 1938, s prohlídkou
rozsáhlého podzemí. Návtìvu pevnosti
lze objednat na tel. èísle: 491 423 248;
na adrese: Okresní muzeum, Zámek
1284, 54701 Náchod; nebo elektronicky: muzeum.nachod@wordonline.cz.
Vstupné: 40; 20 Kè.
www.muzeum.nachod.web.wo.cz

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
l I slohu se dá nauèit

Lektorka: Mgr. Vlasta abenská
3. 3. 2003, 8.3013 hodin, CV Náchod
l Pojïme spolu do pohádky
Lektorka: Mgr. Vlasta abenská
3. 3. 2003, 1316 hodin, CV Náchod
l Burza výtvarných nápadù pro Z,
inspirace k velikonocùm
Lektor: Mgr. Lenka Prokeová a tým
5. 3. 2003, 1317 hodin, CV Náchod
l Chemie krok za krokem II
Lektor: Doc. PaedDr. Jiøí Rychtera
5. 3. 2003, 1416 hodin, Z Náchod Plhov
l Hudba a výtvarné umìní v hodinách
výtvarné výchovy 1.
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová
6. 3. 2003, 8.3013 hodin, CV Náchod
l Ètenáøská dovednost aneb Jak jsme
obstáli ve srovnání se svìtem a proè?
Lektorka: Mgr. Jana Dolealová
10. 3. 2003, 1417 hodin, CV Náchod
l Lept
Lektor: Mgr. Jiøí Kuèík
12. 3. 2003, 8.3015 hodin, CV Náchod
l Jak vyuèovat gramatiku v hodinách Aj
Lektorka: Mgr. Zdena Jirková
12. 3. 2003, 1415.45 hodin, CV Náchod
l Franz Kafka  pøedstavitel nìmecky
psané literatury
Lektorka:
Doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
12. 3. 2003, 1415.30 hod., CV Náchod
l Arteterapeutická diagnostika 3.
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová
13. 3. 2003, 8.3013 hodin, CV Náchod
l Tvorba loutek
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová
13. 3. 2003, 1417 hodin, CV Náchod
l Základy taktovací techniky 1. èást cyklu
Lektorka: PaedDr. Dana Ludvíèková
13. 3. 2003, 1417 hod., Z Náchod Plhov
l Veselé tvoøivé velikonoce
Lektorka: Mgr. Alena Nepraová
14.15. 3. 2003, pá 13.3019,
so 8.3015 hod., CV Náchod
l Zájezd do ZU v Liberci
Vedoucí zájezdu: Leo Poláek
l O auøe a èakrách 4.
Lektorka: Mgr. Dana Hruková
17. 3. 2003, 1520 hodin
Z Náchod Plhov
l Praská nìmecká literatura
Lektorka:
Doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
19. 3. 2003, 1415.30 hod., CV Náchod
l Aerobik pro dìti a mláde
Lektorka: PaedDr. Hana Toufarová
19. 3. 2003, 1417 hod., Z Náchod Plhov

l Zásady první pomoci

Lektorka: Bc. Irena Cepková
19. 3. 2003, 14.3016.30 hod., CV Náchod
l Jungova psychologie v pedagogické
praxi VII.
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová
20. 3. 2003, 8.3013 hodin, CV Náchod
l Výtvarné hry se støíhaným papírem 1.
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová
20. 3. 2003, 1416.30 hodin, CV Náchod
l Numerologie 4.
Lektorka: Mgr. Dana Hruková
24. 3. 2003, 1520 hod., Z Náchod Plhov
l Country tance
Lektor: Miroslav Procházka
25. 3. 2003, 1318 hod., Z Náchod Plhov
l Jak se nebát literatury a komunikace
Lektor: PhDr. B. Hoffmann
26. 3. 2003, 1417 hodin, CV Náchod
l Region, Evropa a svìt X.
 Východní Èechy 18481939
Lektor: Prof. PhDr. Zdenìk Kárník
26. 3. 2003, 14.3017 hod., CV Náchod
l Velikonoèní setkání jinak ne loni
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová
27. 3. 2003, 8.3012.30 nebo 1317
hodin, CV Náchod
l Praktická pozitivní psychologie 6.
Lektorka: PaedDr. Aneka Kmeová
27. 3. 2003, 1417 hodin, CV Náchod
l Pleteme z pedigového proutí VII.
 oatka na velikonoèní mazanec
Lektorka: Mgr. Eva Poláková
29. 3. 2003, 812 nebo 1317 hodin
CV Náchod
l Zmìny na mapì svìta v posledním desetiletí 3.
Lektor: Doc. Dr. Jiøí týrský
31. 3. 2003, 1416.15 hod., CV Náchod

Poøádáme pro vás týden
v Krkonoích 7.11. 7. 2003:

Pro dìti:
 anglické prázdniny (výuka celý den,
konverzace v pøírodì, pøi hrách, soutìe)
 výtvarné èinnosti na horách
 letní turistika
Pro dospìlé:
 intenzivní kurz anglického jazyka
 metodický kurz anglického jazyka
 výtvarné èinnosti na horách
 letní turistika
Pøihláky pøijímáme do konce bøezna!
Pro více informací nás kontaktujte.
Pøihlásit na vechny kurzy a semináøe se mùete tìmito zpùsoby:
 písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, 547 01 Náchod
 elektronickou potou:
centrum@cvnachod.cz
 prostøednictvím webových stránek:
www.cvnachod.cz
Více informací na tel: 491 422 437.
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Pedagogické
centrum
Hradec
Králové
Program vzdìlávacích
akcí v Náchodì
506201 Fyzika v pokusech. Elektøina;
5. 3. 2003, 1416 hod.; garant: Mgr. Lenka
Takáèová; lektor: Mgr. Zdenìk Polák, uèitel, Jiráskovo gymnázium Náchod
514201 Dopravní výchova ve kolní
praxi 6. 3. 2003, 8.3012.30 hod. Dìtské
dopravní høitì Z Bìloves; garant: Mgr.
Jiøí Zeman; lektor: Libor Zelený, Náchod;
Milo Bene, vedoucí BESIPu Královéhradeckého kraje; Pavel Hoffman, autokola
502202 Námìty pro hudebnì pohybové èinnosti 7. 3. 2003, 1014 hod.; garant: Eva Kuncová; lektor: Eva Hurdová,
metodièka hudební výchovy, Praha
502203 Rámcový plán v mateøské
kole. Projekt Vejce; 7. 3. 2003, 913 hod.;
garant: Mgr. Hana ateèková; lektor: Jana
Venclová, øed. M Dolní, Pomezí
502204 Prvky lidové tvoøivosti ve
výtvarné a pracovní výchovì 12. 3. 2003,
913 hod.; garant: Mgr. Milue Urbanová; lektor: Bc. Daniela Kvochová, M
Chlum; Dagmar Maková, M Slavíèkova
ul., HK
507201 Globální prostøedí a chránìná území svìta 12. 3. 2003, 1417 hod.;
garant: Mgr. Lenka Takáèová; lektor:
RNDr. Petr Rybáø, Odbor ivotního prostøedí a zemìdìlství KÚ Královéhr. kraje
505201 Cesty minulosti. Dvéøe a poèátek netìstí. Bìsi III 19. 3. 2003, 914
hod. DDM Déèko Náchod; garant: Mgr.
Marcela Nováková; lektor: Mgr. Ivan Bauer,
agentura HOBIT, Èáslav
506203 Geometrie ètvereèk. papíru I
31. 3. 2003, 1416 hod.; Jiráskovo gymnázium v Náchodì; garant: Mgr. Lenka
Takáèová; lektor: RNDr. Darina Jirotková, PdF UK Praha
Pøihlásit se mùete písemnì na adrese
Pedagogické centrum, Jiráskovo gymnázium v Náchodì, Øezníèkova 451,
547 44 Náchod, nebo prostøednictvím
webových stránek www.pgchk.cz.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Hieronymus Bosch se vrací
Centrum vzdìlávání Náchod ve spolupráci se Základní kolou NáchodPlhov
vás zve na výstavu výtvarných prací ákù
 projekt Hieronymus Bosch se vrací,
která bude probíhat od 3. 3. do 15. 3.
2003 v prostorách Okresního muzea Náchod (roh Tyrovy a Zámecké ulice). Výstava bude slavnostnì zahájena vernisáí
v pondìlí dne 3. 3. 2003 v 15 hodin.

bøezen 2003
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Zubní pohotovost v bøeznu 2003
1. a 2. 3. 2003
8. a 9. 3. 2003

MUDr. Èábelková Renata
MUDr. Domáò Jiøí

15. a 16. 3. 2003
22. a 23. 3. 2003

MUDr.
MUDr.

29. a 30. 3. 2003
5. a 6. 4. 2003

MUDr.
MUDr.

Hronov, ul. J. z Podìbrad 937
Èervený Kostelec
bývalý Elitex
stomatologická ordinace
Grummichová Blanka Náchod, Raisova 677
Hulánová Blanka
Nové Mìsto nad Metují
bývalý Stavostroj
závodní støedisko
Sedláèek Jiøí
Náchod, Kostelecká 1204
Jánská Ludmila
Náchod, Bartoòova ul.
koly TGM

Zubní pohotovost

Lékárenská pohotovostní sluba

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

v obchodním domì Kaufland dennì
720 hodin, v ne 820 hodin.

PROGRAM
Pátky v Déèku  tradièní program pro dìti na páteèní odpoledne (Vdy od 14do 16hodin za 10 Kè)
7. 3. 2003 Soutì ve høe Èlovìèe, nezlob se!
Pøijïte si k nám zahrát adrenalinový sport ji vaich babièek.
Pøestoe název hry vybízí k zachování chladné hlavy, je tato
hra plná vzruení, napìtí a výjimeènì vede i k onemocnìní
nervové soustavy.
14. 3. 2003 Hrátky s míèem
Známé i ménì známé hry s míèi rùzných velikostí a vah.
21. 3. 2003 Jaro v kuchyni
Jak navodit atmosféru jarní kuchynì? My vám to ukáeme.
Spoleènými silami si i nìco dobrého upeèeme.
28. 3. 2003 Batika na jarní téma
Batikování trièek je stále oblíbená zábava. Tentokrát vám
pomùeme vytvoøit jarní motivy na vámi donesená tmavá trièka.
Pøivítejme jaro v nových barvách.
Významné akce poøádané Déèkem v bøeznu 2003
6. 3. 2003 Krouek vaøení  labuník
Otevíráme nový krouek pro dìti ve vìku 811 let. Jeho úèelem je nauèit dìti drobné kuchyòské práce. Scházet se budeme jednou týdnì na dvì hodiny a to kadý ètvrtek od 14.30
do 16.30. Zápisné do konce roku 210 Kè.
7.9. 3. 2003 Pøedjarní víkend s Maøenou
V Déèku poøádáme pro vechny správné kluky a holky ve
vìku 914 let první jarní radovánky. Èeká nás upálení Morany, moná pùjdeme na výlet, moná si zachatujeme a moná
si i sami uvaøíte. Blií informace ráda podá Jaroslava Nývltová. Cena pro èleny Déèka 250 Kè, pro ostatní 290 Kè. Pøihláky je nutné podat do 3. bøezna.
19. 3. 2003 Vítání jara
Zima odchází, sníh mizí a sluníèko nabírá novou sílu. Pomozme pøíchodu jara symbolickým svrením smrtky do øeky Metuje. V 15 hodin prùvod zaèíná na Masarykovì námìstí.
21.23. 3. 2003 Víkend ve skalách
První jarní den odjedeme na víkend do Adrpachu. Èeká nás
dlouhá a tajemná noc, ve které oslavíme pøíchod jara. Závaznou pøihláku pøijímáme spolu s platbou do 14. 3. Cena pro
èleny Déèka 260 Kè, pro ostatní 300 Kè. Podrobné informace ráda podá Jaroslava Matìjù.
28.30. 3. 2003 Víkend her
Víkend her je uèen pro zaèínající instruktory, vedoucí a vùbec pro vechny, kteøí si rádi hrají a chtìjí poznat nové hry
a jejich pravidla. Doplòte své znalosti o pohybové, taktické,
psychologické, tvoøivé, denní i noèní, vnitøní i venkovní hry.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì uvádí:

1. 3. 2003
pohádku

Adámek
mezi brouèky
8. 3., 15. 3. a 22. 3
pohádku

Èertovská podkova
Pøedstavení zaèínají
vdy v 15 hodin,
15. 3. navíc i v 17 hod.
pro starí dìti a dospìlé.

Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi.

Burza
dìtského obleèení
termín: 26. 3. 2003

pøíjem obleèení: 25. 3. 2003
prodej obleèení: 26. 3. 2003
výdej obleèení: 27. 3. 2003

16.00 18.00 hod.
9.00 11.30 hod.
15.00 18.00 hod.
17.00 18.00 hod.

Blií informace na tel. è. 491 421 036 Schumová árka

Jarní centrální sbìr pro Diakonii
Broumov v Náchodì

Prosíme obèany mìsta Náchoda, aby v rámci pøedjarního
úklidu svých domovù pomohli aktivnì dílu Diakonie Broumov. Pomohou a pøispìjí té aktivnì i k ochranì ivotního
prostøedí. V sobotu dne 15. 3. 2003 bude od 916 hod. pøistaveno vozidlo u Husova sboru  vedle objektu Pojiovny,
kam mohou obèané mìsta Náchoda pøináet v pytlích
a v krabicích následující pro nì ji nepotøebné vìci:
 vekerý textil  i pokozený, netøídìný, staré svetry,
kabáty, trièka, mikiny, koile, tepláky, ruèníky, utìrky
 letní i zimní obleèení
 odìvy z rifloviny a jiných savých materiálù
 lùkoviny, prostìradla, záclony, metrový textil
 péøové pøikrývky, poltáøe, obyèejné deky, spácáky,
staré koichy a koeiny
 hygienické a toaletní potøeby, prací a èisticí prostøedky
 kolní potøeby a hraèky,
 sportovní potøeby a stany
 obuv  nenoenou  pøíp. nepokozenou
 nádobí sklenìné, plastové, kovové, porcelánové, pøíbory,
varné konvice
 smíený papír, noviny, èasopisy, kartony, knihy i staré,
pokozené.
Neberou se tyto vìci!
staré lednièky, staré pokozené sporáky, televize
a nefunkèní elektronika, stará prolapaná obuv, starý
polstrovaný nábytek a staré gauèe, køesla s péry, matrace.
Finanèní dar ve prospìch díla Diakonie Broumov jako
pøíspìvek na dopravu, potovné, nájmy apod. mùete
zaslat na tyto úèty:
Komerèní banka Broumov è.ú. 38739601/0100
Èeská spoøitelna Broumov è.ú. 1302698349/0800
Dìkujeme za Vai aktivní pomoc.
PhDr. Vítìzslav Králík, øeditel Diakonie Broumov
Zdenìk Kovalèík, faráø CÈSH v Náchodì

Náchodský zpravodaj

15

Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 6. 3. od 14.00 hod.
Posezení u videa
Støeda 12. 3. od 16.00 hod.
Co chcete vìdìt o diabetu
 èi jiných zdravotních potíích. Svaz diabetikù pro
vás pøipravil besedu na téma Cukrovka a oèi s oèním
lékaøem MUDr. ovíèkem. Na duben pøipravujeme
téma Péèe o nohy a diabetická noha (videoprojekce).
Ètvrtek 13. 3. od 14.00 hod.
Egypt  zemì faraonù
 ze svých cest vypráví a diapozitivy doprovází
dr. Pavla Teichmanová
Ètvrtek 20. 3. od 14.00 hod.
Posezení u videa
Ètvrtek 27. 3. od 14.00 hod.
Toulky Holandskem
 pøednáí a diapozitivy doprovází p. Souèek

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

VÝROÈNÍ ÈLENSKÁ SCHÙZE SVAZU DÙCHODCÙ ÈR
 MO NÁCHOD se koná v úterý 18. bøezna od 14.30 hod.
v restauraci pod Montací.

Øímskokatolická farnost, dìkanství Náchod

SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hodin a je k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm.

Sdruení zdravotnì postiených v ÈR

Praská 1759, 547 01 Náchod
Poøádá dne 18. bøezna od 13.30 hod. PØEDJARNÍ POSEZENÍ. Sejdeme se v restauraci PRIOR na Karlovì námìstí
v Náchodì III. patro. Výtah k dispozici. Poplatek pro èlena 60
Kè a pro neèlena 70 Kè. Zájemci se mohou pøihlásit prùbìnì
kadé úterý od 13 do 15 hodin v klubovnì SZdP Náchod,
Praská 1759, HAMRA, anebo telefonicky u paní Zdeny Semerákové na èísle telefonu: 491 421 292, nechat déle vyzvánìt.
V programu: milé pøekvapení, ivá hudba k tanci a poslechu
a nae oblíbené dárky z pùdy, na které prosím nezapomenout.
Následuje veèeøe a káva.
Výbor srdeènì zve své èleny a pøátele.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì
poøádá v bøeznu 2003:

V zámecké jízdárnì:
Jarmila Janùjová (7. 2.  30. 3. 2002)
 obrazy, kresby, grafika
Otevøeno dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

Jiøí Jirák
TRUHLÁØSTVÍ
Nábytek, bytové doplòky,
kuchyòské linky, okna, dveøe
Starkoè 13, 547 01 Náchod
tel./fax: 491 435 185,
mobil: 608 527 385, 607 162 516

Raisova ul., 547 01 Náchod. Faráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík.
E-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Tel.: 491 426 223, mobil: 737
475 945. Bohosluby kadou nedìli v 8.30 hod. Kolumbárium je
otevøeno dennì 917 hod. Biblická hodina 2. 3. v 16.30 hod. Ve
støedu 5. 3. Popeleèní støeda  Bohosluba smíøení v 16.30. Od
10. 3. kadé pondìlí postní pobonost v 16.30. Pátek 7. 3.
17 hod., Farského síò, pøípravný veèer náchodských køesanù
na Svìtový den modliteb, který bude vìnován tentokrát pøedstavení zemì Libanon  s promítáním diapozitivù, s nácvikem písní
pro vlastní veèer, na jeho pøípravì se podílejí eny z farností
a náboenských obcí církví Náchoda. Pátek 14. 3. 17 hod., Farského síò, veèer Svìtového dne modliteb  liturgii pøipravily
eny z Libanonu. Sbírka je urèena na potøeby misií  tisk Biblí.
Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø: 491
428 355, dìkan P. Boguslaw Partyka: 603 861 275, kaplan
Jaroslav Jirásek 491 431 325, 737 755 480, internetová stránka na adrese: http://www.volny.cz/nfara.
Bohosluby v týdnu v kostele sv. Vavøince: pondìlí: 7 hod.; úterý: 18 hod.; støeda: 18 hod.; ètvrtek: 7 hod.; pátek: 7, 18 hod.;
sobota: 7, 18 hod.; nedìle: 7.30, 9, 18 hod. kostel sv. Vavøince,
10.15 hod. v kostele sv. Michaela.

Èeskobratrská církev evangelická

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

Církev bratrská

kazatel Daniel Kvasnièka, Purkyòova 584, 547 01 Náchod, tel./
fax: 491 427 332; mobil: 604 947 739. Vikáø: David Beòa, LicTheol, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc. E-mail: cbnachod@iol.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium (rozhovor nad Biblí) ve st. v 10 a 18.30. Akce dìtí: Obèanský klub na
SUN: Orlíci a Domeèek plný lidièek, ve sborovém domì klub
puntù. 2. 3. v 16 hod., Obrázky z cesty do Ameriky  Jiøí Bene. 13. 3. v 11 hod., Pøípravné setkání organizátorù Dnù èeské
a polské køesanské kultury. 28.30. 3. dny otevøených dveøí ve
Sborovém domì CB s programem domácích i hostù z Písku.

Církev Adventistù sedmého dne

kazatel Vít Vurst, tel. 491 433 605, 777 010 128. Sbor v Náchodì
jedná o trvalém místì pro své bohosluby. Jednání jsou na dobré cestì a v dubnu bude místo konání bohoslueb oznámeno.
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Slavnostní
setkání

V úterý 4. února byli do salonku mìstské radnice pozváni na malé posezení
dva náchodtí obèané  výtvarník Jindøich Roubíèek a profesor MUDr. Otakar
Nyklíèek, DrSc., F.I.A.C.
Vedení radnice v èele se starostou Oldøichem Ètvrteèkou a místostarostkou
Pavlou Maríkovou pøedali pozvaným kytièku a malý dárek.
Profesoru Otakaru Nyklíèkovi byla pøi
této pøíleitosti vìnována kniha Who is
who?  Kdo je kdo. Mìstská rada nechala
tohoto významného èestného obèana mìsta Náchoda do knihy uvést. V knize významných osobností je uveden profesorùv
struèný, ale velmi výstiný ivotopis. Výtvarníkovi, sochaøi, restaurátorovi a hudebníkovi Jindøichu Roubíèkovi poblahopøáli
k udìlení Ceny ministra kultury pro rok
2002 za dlouhodobou a úspìnou èinnost
v neprofesionálních hudebních aktivitách.
Jindøich Roubíèek pøed více ne 30 lety
zaloil a dodnes obsahovì a organizaènì
zabezpeèuje proslulý festival neprofesio-

nálních komorních sdruení CAMERATA
NOVA Náchod, který probíhá kadoroènì v Náchodì a øadì dalích mìst Královéhradeckého kraje.
Pro potøeby festivalu zaloil v roce 1972
neprofesionální Komorní orchestr Slávy
Vorlové, který se pod jeho taktovkou vypracoval na vysokou umìleckou úroveò.
Oba pozvaní hosté pøinesli ve svých
oborech za svou celoivotní práci nevyèíslitelné trvalé hodnoty.

Zleva: starosta Ing. Oldøich Ètvrteèka,
místostarostka Ing. Pavla Maríková,
profesor Otakar Nyklíèek a Jindøich
Roubíèek

Ruské malíøství

v Galerii výtvarného umìní v Náchodì
Výstava bude v zámecké jízdárnì otevøena a koncem kvìtna.
Stalo se ji tradicí, e Galerie výtvarného
umìní v Náchodì vystavuje v lichých letech
v prostorách své výstavní sínì vzácné a divácky zajímavé ruské malíøství 19. stol. ze
sbírek svých i dalích èeských galerií. Ani
letos tomu nebude jinak. Mìní se pouze
termín zahájení výstavy. Místo pùvodnì plánovaného 11. 4. bude expozice slavnostnì
zahájena a otevøena 30. 5. 2003. Návtìvníci ji budou moci obdivovat a do 2. listopadu 2003. Pøíèinou zmìny je aktuálnì
zaøazená výstava Kresby Frantika Krebse jako vzpomínka na jaromìøského umìlce, který zemøel 29. 1. 2003. Na ochozu
zámecké jízdárny GVUN se sejdou volné
kresby, kreslený humor a nìkolik typických malíøských prací umìlce. Výstavu

poøádá GVUN (11. 4.18. 5. 2003) a Mìstské muzeum v Jaromìøi (21. 6. 13. 7.
2003). Rozsáhlou retrospektivu Krebsova
díla plánuje galerie a muzeum na rok 2008.
Spoleènì s výstavou Kresby Frantika
Krebse bude 11. dubna v zámecké jízdárnì GVUN zahájena retrospektiva sochaøe z Ronova pod Radhotìm Mariuse
Kotrby. Jeho sochaøská díla hostila v loòském roce Krajská galerie výtvarného
umìní ve Zlínì a na poèátku tohoto roku
Galerie Klatovy/Klenová.
Vìøíme, e Vás nabídka Galerie výtvarného umìní v Náchodì zaujme a tìíme
se na Vai návtìvu. Aktuální informace
o galerii, pøipravovaných výstavách a programech najdete také na internetových
stránkách www.gvun.cz.
Lenka Simonová, GVU v Náchodì

Mìstské divadlo v Náchodì

Literárnì hudební veèer  Autorské ètení V. Erbena
Spisovatel, náchodský rodák (1930),
pøedstaví svou nejnovìjí knihu O straidlech, kterou v roce 2002 vydalo nakladatelství Olympia. Kniha obsahuje tucet pøíbìhù, které autor sám charakterizoval jako malé horory a umístil je na
rùzná místa Náchodska a Broumovska.
Pøestoe se ve ètivém textu vedle reálných

historických postav a lidí z konce 20. století objevují i pohádkové bytosti, je urèen spíe pro dospìlého ètenáøe. Po ètení bude následovat beseda s autorem spojená s autogramiádou.
Knihy spisovatele Václava Erbena bude
mono zakoupit na místì.

Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává
Mìsto Náchod, IÈO: 00272868, Masarykovo námìstí 40, 547 61 Náchod. Odpovìdný redaktor: Nina Svobodová. Redakèní
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nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané
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Beránek Náchod, a. s.

uvádí v mìsíci BØEZNU:
Úterý
Dobro v koutì
4. 3. 2003
Divadlo VIZITA Jaroslava Duka
v 19.00 hodin Vstupné: 120, 100, 80, 60 Kè
Pøedprodej od 14. 2. 2003
Nedìle
Skøítek se vrací
9. 3. 2003
Divadlo Matìje Kopeckého Praha
v 15.00 hodin Velký sál mìstského divadla
Vstupné: 40, 30, 20 Kè
Pøedprodej od 18. 2. 2003
Úterý
11. 3. 2003
v 19.00 hodin
SLEVA

Jára Bene: Na tý louce zelený
Slezské divadlo v Opavì
Vstupné: 180, 150, 120, 100 Kè
Pøedprodej od 18. 2. 2003

Ètvrtek
20. 3. 2003
v 19.00 hodin
SLEVA

Vysokokolský umìlecký
soubor Pardubice
Koncert ab. cyklu  skupina K
Vstupné: 90, 80, 60, 50 Kè
Pøedprodej od 26. 2. 2003

Sobota
Vladimír Miík a Etc
22. 3. 2003 Sokolovna Náchod
v 19.30 hodin Koncert na stání
Vstupné: 90 Kè v pøedprodeji,
110 Kè na místì
Pøedprodej od 27. 2. 2003

Ètvrtek
Jaroslav Jot: Bible  Starý zákon
13. 3. 2003 Vernisá výstavy gobelínù
v 18.00 hodin Foyer mìstského divadla

Úterý
Ondøej Havelka, Melody Makers
25. 3. 2003 a Sestry Havelkovy
v 19.00 hodin Blues v srdci mém
Vstupné: 200, 180, 160, 130 Kè
Pøedprodej od 28. 2. 2003

Pátek
Swing sextet & Petr Koøínek
14. 3. 2003 Mìstské divadlo
v 19.00 hodin Vstupné: 80 Kè
Pøedprodej od 19. 2. 2003

Ètvrtek
Monte Negra - Audiovizuální cestopis
27. 3. 2003 Pøednákový sál mìstského divadla
v 19.00 hodin Vstupné: 30 Kè
Pøedprodej od 6. 3. 2003

Úterý
18. 3. 2003
v 19.00 hodin
SLEVA

Nedìle
Pohádka o kolotoèi
30. 3. 2003 a ztraceném sluníèku
v 19.00 hodin Karlovarské hudební divadlo
Vstupné: 40, 30, 20 Kè
Pøedprodej od 10. 3. 2003

Jakub Smolík s kapelou
Dopisy lásky
Vstupné: 100, 90, 80, 70 Kè
Pøedprodej od 20. 2. 2003

Støeda
Literárnì hudební veèer:
19. 3. 2003 Autorské ètení Václava Erbena
v 19.00 hodin Malý sál mìstského divadla
Vstupné: 40 Kè
Pøedprodej od 25. 2. 2003

Pondìlí
G. B. Shaw: Èokoládový hrdina
31. 3. 2003 Umìlecká agentura J. Svobodová
v 19.00 hodin Pøedstavení ab. cyklu  skupina A
Vstupné: 160, 130, 100, 80 Kè
Pøedprodej od 12. 3. 2003

PØEDPRODEJ VSTUPENEK v recepci hotelu U Beránka, otevírací doba: pondìlínedìle 920.00
hodin, tel. 491 433 118. Sleva 30 % na oznaèené programy pro dritele prùkazù MìÚ v Náchodì,
ZTP a ZTP/P. Prùkazy na vyzvání pøedlote pøi kontrole vstupenek. Vozíèkáøi po telefonickém
nahláení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Mìsto Náchod
prodá obálkovou metodou
Praská 1528
prázdný byt 1 + 4, I. kategorie, è. bytové jednotky 1528/15
o výmìøe 55,70 m v 5. patøe panelového domu, s vyvolávací
cenou 450.000 Kè.

Nabídku v uzavøené obálce oznaèené v levém horním rohu
Výbìrové øízení  byt 1528/15  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod, odbor majetek.
Uzávìrka pøihláek 28. 3. 2003.
Informace na tel. 491 405 233, 491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

sdruení malíøù
a natìraèù
Jaroslav Foglar

547 01 Náchod, Kostelecká 1830
fax: 491 428 372; mobil: 606 420 048

provádí:
malíøské a natìraèské práce
nátìry fasád
nástøik tapet
zafrézované silikonové tìsnìní
montá sádrokartonù

Petr Nìmec

549 41 Èervený Kostelec, Bohdaín
tel.: 491 461 312

Miroslav Weissar

549 63 Machov, mobil: 601 250 117

