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Velikonoce jsou hlavními køesanskými
svátky a dokládají tvrzení, e køesanství
vychází ze idovské tradice. Velikonoce
stejnì jako Vánoce mají v názvu noc. Tato
jarní noc, která se v naem kalendáøi stìhuje v závislosti na úplòku, pøipomíná
odchod Izraele z otroctví v Egyptì. Tu noc
obìtovali Izraelité beránka a jeho krví
oznaèili svoje dveøe, které pak andìl trestající totalitní Egypany pøeskoèil. Krev
obìti tak zachraòovala. Izraelité uvnitø ve
spìchu snìdli peèeného beránka, napekli
nekvaené placky chleba, sbalili pìt vestek a vytratili se egyptskému vojsku pod
nosem. Ten den si pak kadoroènì pøipomínali a øíkali mu Pascha, co znamená chùze èi pøeskakování.
Izraelité z Egypta smìøovali do zemì
zaslíbené. To, co proili, bylo takovým náèrtem scénáøe pro ivot Jeíe Krista. Ten
byl obìtován na køíi za vechny lidi, prá-

vì jako beránek v Egyptì. Umøel v pøedveèer velké soboty Paschy, byl pohøben
a v nedìli ráno slavnì vstal. Pro zajímavost, o jeho zmrtvýchvstání se jako první
pøesvìdèily eny, a pak mnoho dalích.
Spisy prvního století hovoøí o pìti stech
lidí, kteøí Jeíe po Velikonocích vidìli ivého.
V Evropì se pøíroda probouzí po zimì,
v zemích kolem Støedozemního moøe je
to vegetaèní vrchol roku plný zelenì.
Tisíciletí po Kristu proto naskládala
k náboenské tradici mnoho dalích zvykù. Tøeba pletenec z mladého proutí na
omlazování pøírody, který dnes slouí ke
svéráznému omlazování en. Zato koleda
je pùvodnì køesanským zvykem obdarovávání z radosti nad tím, e jsme s Kristem
dostali nový ivot.
Daniel Kvasnièka

Kadý z nás chce ít
v èistém a upraveném mìstì
Ale skuteènost je jiná. Roztál sníh
a vude zùstaly po zimì nedopalky, odpadky, stopy po psích miláècích. A tak potkáváme rozèilené maminky s malými dìtmi, spoluobèany s oèima upøenýma na chodníky,
kteøí, místo aby se dívali nahoru a radovali
se tøeba z rozzáøeného slunce a zdravili se
se známými, musejí dbát na to, aby po nìèem neuklouzli a nezranili se.
A protoe to není nikomu z nás jedno,
rozhodli jsme se i letos pro velký jarní
úklid hlavnì veøejného prostranství. Chceme tímto oslovit vechny, kterým na vzhledu mìsta aspoò trochu záleí  správce
obytných domù, obèanská sdruení, zástupce pøímìstských èástí, podnikatele, koly

a vechny obèany, kteøí chtìjí mít pøíjemné okolí svých domovù. Jsou ale místa ve
mìstì, kde není ádná organizace, která
by tuto akci zastøeila. Tam je tøeba, aby
se vdy nael nìkdo, kdo bude styèným
dùstojníkem, kdo domluví s Technickými
slubami potøebný kontejner, pytle, náøadí. Jedná se hlavnì o støed mìsta a ulice,
které nemají charakter sídlitì.
Moná právì spoleèný úklid povede
k tomu, e budeme o sobì vìdìt, e poznáme své sousedy, e si budeme více vímat toho, kdo nám nae mìsto zneèiuje, protoe jsme si ho dali do poøádku
a chceme, aby èisté zùstalo.
Ing. Pavla Maríková, místostarostka
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta dne 25. 2. 2003

Majetkoprávní úkony obce
l RM uzavøela s panem imkem, majitelem rodinné zemìdìlské farmy na Pavliovì, dodatek k nájemní smlouvì. Jedná
se o pronájem dvou dalích meních zemìdìlských pozemkù v majetku Mìsta
Náchoda za cenu 500 Kè/ha/rok.
l RM nesouhlasila s navrhovanou úpravou nebytových prostorù v èp. 4 v ul. Potovní a ádost Regionálního romského sdruení na stavební úpravy v tomto objektu
zamítla. V této souvislosti RM uloila odboru majetek zajistit vypracování jednoduché
studie, ze které vyplynou nutné práce pro
uvedení nebytových prostor v èp. 4 do souladu se stávajícími hygienickými a stavebními pøedpisy a zároveò zohlední poadavky Regionálního romského sdruení.
l RM schválila uzavøení nájemní smlouvy
a smlouvy o smlouvì budoucí kupní na byt
è. 7 v Náchodì v Duhové ulici èp. 269
s p. Pavlem Vyskoèilem za pøedpokladu uhrazení vstupní splátky ve výi 300 tis. Kè.
Azylový dùm  náhrada výdajù
l RM uloila právníkovi MìÚ JUDr. paèkovi projednat s bývalou øeditelkou Azylového domu paní Recinovou a jejím právním
zástupcem náhradu kody v rozsahu dle
zákoníku práce.
Darovací smlouva  Sdruení zdravotnì
postiených
l RM doporuèila ZM schválit darovací
smlouvu mezi Mìstem Náchod a Sdruením zdr. postiených, Okresním výborem
Náchod, kterou bude darován pouitý starí poèítaè a tiskárna, jejich technické parametry ji neumoòují vyuití na MìÚ.
TELEGRAFICKY:
l RM byla seznámena s výsledkem výbìrového øízení na vypracování projektové
dokumentace pøístavby hotelové èásti Beránku, která bude financována akciovou
spoleèností Pivovar Náchod. Komise jmenovaná Pivovarem Náchod, a. s., vybrala
Atelier 11 a Urbaplán Hradec Králové.

Zastupitelstvo mìsta
dne 3. 3. 2003

Rozpoèet Mìsta Náchoda na rok 2003
l ZM schválilo rozpoèet Mìsta Náchoda
na rok 2003, vèetnì vedlejí hospodáøské èinnosti. Jeho úplné znìní je zveøejnìno na internetových stránkách
www.mestonachod.cz.

Majetkoprávní úkony obce
l ZM schválilo prodej objektu Parkány
èp. 333 výbìrovým øízením s vyvolávací
cenou 750 tis. Kè.
l ZM schválilo úpravu ustanovení Zásad
prodeje obytných domù, která se týká jednotlivých bytù v domech, které byly nájemníkùm prodány v 1. vlnì privatizace.
l ZM zamítlo prodej areálu pøírodního divadla firmì MC production, s. r. o., Náchod za nabídnutou cenu 105 000 Kè.
O jeho vyuití se bude nadále jednat.
Komplexní souèinnostní program prevence kriminality pro rok 2003 (KSP)
l ZM schválilo realizaci Komplexního souèinnostního programu prevence kriminality pro rok 2003. Ke schválení bylo pøedloeno celkem 5 projektù, vycházejících
z priorit stanovených ve strategii KSP na
roky 20013. Jedná se o tyto projekty:
1. Kamerový monitorovací systém Mìsta
Náchoda, II. etapa  projekt poèítá s instalací dalích dvou kamerových bodù
a navazuje na I. etapu uskuteènìnou v loòském roce. Celkový náklad na druhou etapu èiní 1 mil. Kè, z èeho pøíspìvek mìsta
bude èinit 580 000 Kè. Mìsto Náchod bude
na tento projekt ádat o dotaci Krajského
úøadu Královéhradeckého kraje.
2. Tábor pro romské dìti z Náchoda 
projekt byl zpracován ji v loòském roce
a navazuje na èinnost ètyø romských sdruení v Náchodì. Cílem je vytrhnout romské dìti a mláde z bìného ivota nabídkou pobytu na letním táboøe, který bude
programovì zamìøen speciálnì na problematiku prevence kriminality a negativních
sociálnì patologických jevù. Tábor se uskuteèní v Janovièkách u Broumova ve dvou
turnusech, pokadé pro 50 dìtí.
Náklady celkem:
vlastní pøíjmy
20 000 Kè
(pøíspìvek dìtí 100 x 200 Kè)
pøíspìvek mìsta
83 500 Kè
ádost o státní úèelovou dotaci
Ministerstva vnitra ÈR 87 000 Kè
ádost o dotaci Krajského úøadu
Královéhradeckého kraje 59 000 Kè
249 500 Kè
3. Otevøená sportoviì, II. etapa  tento
projekt navazuje na první etapu, ve které
se podaøilo bìhem roku 2002 zøídit nebo
rekonstruovat sedm sportovi v rùzných
mìstských i pøímìstských lokalitách. Cílem bylo vytvoøit podmínky pro neorganizované dìti a mláde k aktivnímu trávení
volného èasu. V letoním roce doporuèila
skupina pro prevenci kriminality pokraèovat rekonstrukcí høitì u Z TGM a vytvoøením dalího sportovitì. Celkové náklady na tento projekt èiní 430 000 Kè.
4. Barevný park  projekt Domu dìtí
a mládee Déèko je zamìøen na dovybavení zahrady Déèka tak, aby tento prostor mohl slouit dìtem, které nejsou organizovány v kroucích a programech,

chodí vak do zahrady a vyuívají ji ke
spontánním aktivitám. V rámci tohoto programu bude vyèlenìn pedagog, který bude
tyto dìti kontaktovat a bude pøipravovat
pravidelný odpolední program. Pracovní
skupina pro prevenci kriminality doporuèila projekt podpoøit èástkou 70 tis. Kè.
5. Soubor propagaèních materiálù  projekt pøedloený Okr. øeditelstvím policie ÈR
ve spolupráci s Mìst. policií Náchod je zamìøen na financování propagaèních a informaèních samolepek a pøedmìtù, které
vhodnì doplní aktivity poøádané v rámci
pøednáek a besed na základních kolách.
Èástka na podporu projektu èiní 20 tis. Kè.
Zøízení finanèního a kontrolního výboru
a volba èlenù
l ZM zvolilo kontrolní výbor ve sloení:
Jan Birke  pøedseda, Josef Votruba, Milan
Samek, Ing. Ladislav Vaica, Václav Pøibyl,
Ing. Josef imon, MVDr. Josef Bìlobrádek,
Mgr. Karel Petránek, Frantiek Rázl.
l ZM zvolilo finanèní výbor ve sloení:
Ing. Alena Suková  pøedsedkynì, Ing. Marie Zoufalová, Ing. Josef imurda, Ing.
Marie Èejchanová, MUDr. Ladislav Tichý,
Martina Beranová, Alice Horová, Ing. Karel Marík, Ing. Frantiek Meduna.
Jednací øád zastupitelstva mìsta
l ZM schválilo v souladu s ustanovením
§ 96 zákona o obcích jednací øád zastupitelstva mìsta a mìsíèní odmìny neuvolnìným zastupitelùm.
TELEGRAFICKY:
l ZM povìøilo starostu mìsta ing. Oldøicha Ètvrteèku 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.
l ZM rozhodlo o vyvìení tibetské vlajky
na budovì úøadu dne 10. bøezna 2003
jako symbol solidarity se zemí, kde jsou
témìø padesát let poruována lidská práva a opakovanì uplatòovány metody násilného potlaèování svobody a snahy
o národní svébytnost.

Rada mìsta dne 11. 3. 2003

Pøidìlení grantù pro I. kolo roku 2003
z prostøedkù Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda
l RM vzala na vìdomí pøidìlení grantù
pro I. kolo roku 2003 z prostøedkù Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda.
ádost obce Nový Hrádek  úhrada neinvestièních nákladù za áky Z
l RM souhlasila s úhradou neinvestièních nákladù za áky z Lipí, Jizbice a Dobroova plnící kolní docházku v Novém
Hrádku ve výi 8000 Kè za kalendáøní
rok z celkové poadované èástky 17 750
korun.

Náchodský zpravodaj
Mìsto Náchod prodá
obálkovou metodou

Návrh na odvolání øeditelky MSSS Marie
l RM odvolala ing. árku Rutschovou
z funkce øeditelky MSSS Marie ke dni
31. 3. 2003 a povìøila zastupováním v plném rozsahu práv a povinností øeditelky
MSSS Marie paní Alenu Dítìtovou, vrchní
sestru, do doby obsazení funkce øeditele.
Ing. árka Rutschová podala výpovìï z pracovního pomìru k uvedenému datu.
Majetkoprávní úkony obce
l RM uloila vyhlásit veøejné výbìrové øízení na pronájem novinového stánku v Bìloveské ul. u prodejny potravin s minimální cenou pronájmu ve výi 3500 Kè/mìs.
l RM doporuèila ZM schválit prodej objektu herny OXO na nádraí v Náchodì
obálkovou metodou s vyvolávací cenou
260 000 Kè. Tomuto øeení dala pøednost
pøed stavebními úpravami WC v tomto
objektu. Veøejné WC byly nedávno opìt
uvedeny do provozu s pøíspìvkem mìsta
v tìsném sousedství na nádraí ÈD.
l RM vzala na vìdomí informaci o rekonstrukci parovodu na Kamenici. V souvislosti s tím bude zahájena 2. etapa stavby Pìí
zóna. Letos by mìla být upravena zhruba
polovina Kamenice od Karlova nám.
l RM uzavøela nájemní smlouvu s p. Brichem na pronájem èásti místní komunikace pøed domem èp. 863 v Plhovské ul. na
parkování 3 vozidel TAXI pøi levém okraji
chodníku.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit prodej bytù nájemníkùm v obytných domech èp. 195860 v ulici Bílá na
sídliti u nemocnice.
l RM souhlasila s vyhláením výbìrového
øízení na pronájem hotelu a restaurace
Zimní stadion obálkovou metodou s minimální cenou pronájmu 300 000 Kè/rok.
l RM schválila výsledek výbìrového øízení a uzavøela smlouvu o dílo na Modernizaci èásti zaøízení teplé uitkové vody ve
výmìníkové stanici 35 ul. Bílkova v Náchodì s firmou TOGAZ Náchod.
l RM uloila odboru majetek zajistit doplnìní 41 bytových jednotek na sídliti SUN
II kuchyòskými linkami.
Prodej kanalizací z majetku Mìsta Náchoda do majetku VAK Náchod, a. s.
l RM doporuèila ZM schválit prodej èásti
kanalizaèní sítì v majetku Mìsta, dle pøiloeného soupisu, za cenu 5 208 256 Kè
a rozdìlení této èástky do 5 roèních splátek, 1. splátka bude uhrazena v roce 2004.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit vloení objektu Kanalizace Braec u Bartoòových závodù do akciové
spoleènosti VAK Náchod, a. s., jako nepenìitý vklad za akcie VAK Náchod, a. s.,
v souladu s platnými stanovami.
ádost o kácení døevin
l RM schválila aby Mìsto Náchod podalo
ádost o pokácení døevin podle návrhu pra-

!

Nerudova 1338  prázdný byt 1 + 2,
I. kategorie, è. bytové jednotky 1338/6
o výmìøe 68,6 m ve 2. patøe zdìného
domu s vyvolávací cenou 450 000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaète
v levém hor. rohu nápisem:
Výbìrové øízení  byt 1338/6
 neotvírat.
Parkány 333  prázdný objekt

covní skupiny. Ta navrhla pokácení douglasky tisolisté v ul. Na Stri, smrku ztepilého na Mánesovì nábøeí v Bìlovsi a devíti
douglasek tisolistých v ul. Èeských bratøí.
Jmenování vedoucího OSP
l RM jmenovala na základì výbìrového
øízení a doporuèení výbìrové komise Ing.
Ladislava imka vedoucím odboru správy
majetku Mìstského úøadu Náchod s úèinností od 1. 4. 2003.
Parkování v centru mìsta
l RM se pøi svém jednání zabývala otázkou parkování v centru Náchoda, konkrétnì na námìstí. V nejbliích dnech bude
Mìstská policie provádìt pravidelné kontroly a dùraznìji postihovat parkování mimo
vyhrazená stání a placení parkovného.
TELEGRAFICKY:
l RM schválila smlouvy o vedení úèetnictví mezi Mìstem a novými pøíspìvkovými
organizacemi z oblasti kolství.
l RM doplnila a jmenovala èlenkami rozmísovací komise pro umísování seniorù
v sociálních zaøízeních paní Jiøinu Zítkovou
 vedoucí peèovatelské sluby, paní Alenu
Dítìtovou  vrchní sestru DPD Marie,
a paní Marcelu Sokolovou  vrchní sestru
DPD Harmonie.

na stavební parcele è. 539 k.ú. Náchod.
Jedná se o zdìnou dvoupodlaní stavbu s minimálním zázemím. Vyvolávací cena 750 000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaète
v levém horním rohu
Výbìrové øízení  èp. 333 Parkány
 neotvírat.
Nabídky adresujte na MìÚ Náchod,
odbor majetek.
Uzávìrka pøihláek 11. 4. 2003.
Informace na tel.: 491 405 233,
491 405 237.
Prohlídka objektù 3. a 10. 4. 2003
v 10 hodin.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

Mìsto Náchod
nabízí k pronájmu
 nebytové prostory Praská ul. 1759,
Náchod-Hamra (bývalý objekt TJ Náchod). Jedná se o kanceláøské místnosti
o výmìøe 33,5 m a 49 m . ádosti
o pronájem adresujte na MìÚ Náchod,
odbor správy majetku. Blií informace na telefonu 491 405 237.
 zahrádku
Pozemek o výmìøe 73 m se nachází
v Náchodì na Plhovì u Jiráskova koupalitì. ádosti o pronájem adresujte na
MìÚ Náchod, odbor správy majetku. Blií informace na telefonu 491 405 237.

Mìsto Náchod vyhlauje výbìrové øízení

na dodávku kvìtinové výzdoby do obøadní sínì Mìstského úøadu v Náchodì.
Pøedmìt výbìrového øízení  pravidelná dodávka
øezaných kvìtin vèetnì jejich aktuálního aranování v souladu s prostøedím, pøíleitostí a sezónními
obmìnami. Péèe o stávající dekorativní zeleò
v obøadní síni.
Doba a místo plnìní  pøedpokládaná doba zahájení
je kvìten 2003 s tím, e smlouva bude uzavøena na
dva roky. Místem plnìní je obøadní síò MìÚ v Náchodì.
Poadavky na dodávky kvìtin  kvalita kvìtin musí
zaruèovat trvanlivost výzdoby po dobu nejménì
5 dnù, barevné ladìní kvìtù s prostøedím, aktuální
aranování. Zároveò poadujeme pravidelné oetøování a úpravu stávající dekorativní zelenì.
Zpùsob hodnocení nabídek  pøedloené nabídky
budou hodnoceny podle výe uvedených kriterií
a podle nabídkové ceny. Vybraní uchazeèi budou

vyzváni k pøedloení prezentaèní výzdoby obøadní
sínì.Tato bude anonymnì posouzena výbìrovou komisí.
Na základì zhodnocení vech ukazatelù
bude vybrán nejvhodnìjí uchazeè.
Pøihláku zalete nejpozdìji
do 11. 4. 2003 na adresu:
Mìstský úøad, k rukám paní Hany Rothové,
Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
nebo doruète osobnì na podatelnu Mìstského
úøadu.
Obálku oznaète
výbìrové øízení  kvìtinová výzdoba 
neotvírat.
Blií informace podá paní Hana Rothová,
vedoucí odboru správního, tel. 491 405 224.
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XIV. roèník
Dnù èesko-polské
køesanské kultury
v Náchodì

Pracovní setkání organizátorù XIV.
Dnù èesko-polské køesanské kultury probìhlo ve ètvrtek 13. bøezna ve sborovém
domì Církve bratrské pod zátitou starosty Mìsta Náchoda a jeho zástupcù, kteøí
po úvodní bohoslubì také shromádìné
oslovili. Pøedstavitelé mìsta v aktivitách
Dnù èesko-polské køesanské kultury vidí
most, po kterém se dobøe dopravuje mylenka evropské integrace.

KRONIKA
Byli oddáni
V únoru 2003:
1. 2.
Jaroslav Stára
Irena Hlaváèová

Náchod
Hoøièky

15. 2.
Jan Veverka
Marie Lubasová

Náchod
Náchod

15. 2.
Miroslav Miku
Jitka Plíková

Náchod
Náchod

Narodili se

V únoru 2003:
1. 2.
Adriana Moravcová
2. 2.
Tobiá Hrudka
Kristýna Lelková
5. 2.
Benedikt Vrátný
9. 2.
Kateøina Prokeová
11. 2.
Elika Stárová
13. 2.
tìpán Kozak
14. 2.
Jakub Patøièný
22. 2.
Jan Sadovský
23. 2.
Sabina Plodková
25. 2.
Dominik Kováè
27. 2.
Elika Macháèková
28. 2.
Tereza Hamplová

750 let mìsta Náchoda

Stejnì tak to vidí i èetí koordinátoøi
z obèanského sdruení CENTRUM VIDA,
které zastupuje paní Lucie Háblová (viz
foto nahoøe).
Ve smyslu naplnìní výrazu køesanské mají akce zapojit více církve z èeské
strany hranic. A naopak také povzbudit
nenáboenské spolky a instituce, aby se
výrazu køesanské nebáli, protoe na
polské stranì bývá pøiøazován k vìtinì
veøejných událostí. Nyní je tøeba uspoøádat a zvýraznit akce, které jsou èeskému
návtìvníku dobøe pøístupné. Právì tomu
by mìla slouit èeská internetová stránka
s adresou www.dnykultury.cz, která za nìkolik týdnù nabídne konkrétní informace
z obou stran hranice. Zatím obsahuje jen
základní informace.
Velice cenné výmìny, které ji nìkolik
let uskuteèòují jednotlivá mìsta a instituce, mají dostat více publicity a podpory.
Mohou být pak i adresátem grantové podpory z krajských zdrojù, protoe Rada
královéhradeckého kraje vyjádøila trvalou
podporu konání Dnù èesko-polské køesanské kultury ve svém jednání 5. 2. 2003.
Podzimní slavnostní XIV. Dny polskoèeské køesanské kultury zahájeny v záøí
ve Walbrzychu.
Daniel Kvasnièka
Zástupkynì mìsta Náchoda
místostarostka Ing. Pavla Maríková

Náchod se chystá na velký svátek. Pøítí
rok bude oslavovat 750 let. Nedá se to øíci
jinak, napøíklad tak, e byl Náchod pøed
sedmi sty padesáti lety zaloen. Rok 1254
je datem první doloitelné zmínky o naem
mìstì. Øeditel Okresního muzea v Náchodì
dr.Václav Sádlo pøipomíná: Nevíme, kdy
se Náchod stal mìstem. Listina se ví pravdìpodobností shoøela. Podle typáøe peèetì a podle zbytkù hradeb se zdá, e to bylo
tøinácté století. Pøesné datum se u asi
nikdy nezjistí  K tomuto význaènému
svátku zøídil Mìstský úøad v Náchodì komisi, která pracuje na pøípravách. Byla to
u minulá reprezentace mìsta, která zapoèala pøípravy. Ty se dostávají rok napøed
do obrátek v péèi odboru kolství, kultury
a sportu Mìstského úøadu a v komisi jmenované radou mìsta. Ta u posuzovala na
svém jednání 12. 3. 2003 první návrhy grafického ztvárnìní loga oslav, pøipravují se
s pøedstihem publikace o výroèí a dalí tiskoviny. Komise i jednotliví èlenové vypisují
ádosti o granty, které pomohou výroèí financovat. Komise kompletuje jednotlivé
akce a výroèí, která se váou k mìstskému
výroèí. Napøíklad Mìstské divadlo Dr. Josefa Èíka bude slavit svých devadesát let od
otevøení. Sbor Církve èeskoslovenské husitské bude slavit 75 let svého Husova sboru. Plánuje se konference o ivotì a díle

Josefa kvoreckého k jeho 80. narozeninám a dalí neménì významné pøíleitosti.
Komise uvítá dalí podnìty z øad jednotlivcù, spolkù a dalích organizací. Adresujte
je na Mìstský úøad v Náchodì, odbor kolství, kultury a sportu  p. Foøtová.
Náchod zprovozní také www stránku,
která bude pøístupná na mìstské adrese
www.mestonachod.cz. Náchod bude mít
také svùj prapor. Øeditel muzea, dr. Václav Sádlo, slibuje: Je povìdomí, e Náchod prapor mìl u za první republiky.
Rádi spolu s dr. Hladkým najdeme v praských archivech pro své mìsto doklad
o tom, zda mìl Náchod ve své dobì odpovídajícím zpùsobem potvrzen prapor se
dvìma poli bílé a modré barvy.
Daniel Kvasnièka

Dopisy ètenáøù
Váený pane starosto,
chtìl bych touto cestou podìkovat
a vyjádøit uznání pracovnicím matriky
Vaeho Mìstského úøadu paní Hanì Èápové a Michaele Lukákové za neobyèejnì vstøícný i profesionální pøístup k vyøízení mé ádosti. Odpoledne dne 27. 2.
mi ochotnì, s úsmìvem poskytly notáøské ovìøení kupní smlouvy, aèkoli nebyl
úøední den a právì konèila pracovní doba.
Navíc mi se znalostí pøísluných pøedpisù kvalifikovanì vysvìtlily, e tato záleitost týkající se majetku obèanského sdruení je zprotìna poplatku. (Døíve na jiných místech byl v analogických pøípadech poplatek vyadován.) Nejedná se mi
ani tak o uetøených pár desítek korun,
ale o nevídaný princip vlídnosti k zákazníkovi a snahu nalézt pro nìj dobré
øeení, s ním se èlovìk na úøadech bìnì nesetká. Srdeènì Vás zdravím. RNDr.
Jan Piòos

Náchodský zpravodaj

Duben  mìsíc èistoty
a úklidu naeho mìsta
Mìstský úøad v Náchodì poskytne na
jednorázový úklid prostøednictvím Technických slueb velkoobjemové kontejnery. Ty
budou pøistavovány podle poadavkù obèanských rad a majitelù bytových domù.
Do tìchto kontejnerù je mono ukládat
hlavnì rozmìrný odpad nepopelnicového
charakteru kromì nebezpeèných odpadù,
které je mono ukládat na separaèní dvùr
TS Náchod v tìchto termínech:
po 618 hod.; st 618 hod.; so 715
hod. (pouze v termínu velkého úklidu
od 29. 3. do 3. 5.)
Do velkoobjemových kontejnerù v ádném pøípadì nepatøí tento nebezpeèný
odpad: akumulátory, baterie, baterky (monoèlánky), nádoby, obaly a tìtce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky,
záøivky, výbojky, motorové oleje, maziva,
filtry, pneumatiky, moøidla, spreje, televizory, lednice, mraáky a jiné elektrospotøebièe a dalí odpady jako rozmìrné pøedmìty (napø.: nábytek, podlahové krytiny,
matrace, ) a dále vytøídìný odpad (elezo, sklo, plasty, papír, su).
elezo bude odváeno v rámci elezného pátku a soboty, tj. 11. a 12. 3. dobrovolnými hasièi. Vìtve, trávu, listí  bioodpad  je mono po domluvì s pracovníkem TS v omezeném mnoství soustøedit
na urèeném místì  jednorázovì.
Podmínkou pro bezplatné uloení nebezpeèného odpadu v separaèním dvoøe TS
Náchod je pøedloení dokladu o zaplacení
poplatku za komunální odpad na rok 2003.
Dalí informace poskytnou: p. Michelèík
 tel. 604 713 426

p. Macek  tel. 604 702 861
nebo na vrátnici TS Náchod  telefon:
491 433 068
Na tìchto telefonních linkách bude moné v prùbìhu úklidu øeit nastalé problémy, napø. odvoz plných kontejnerù.
Ve spolupráci s Mìstskou policií chceme zajistit uvolnìní komunikací pro úklid
strojní mechanizací. Øidièi budou vèas upozornìni na to, aby pøeparkovali svá vozidla, a je jenom na jejich ohleduplnosti, zda
umoní èitìní komunikací. Jsou místa,
kde se to dosud nepovedlo, a tak nám mizí
okraje vozovek pod nánosem letité píny.
MìÚ chce tímto také upozornit majitele
nemovitostí a pozemkù sousedících s mìstskými komunikacemi na povinnost udrovat døeviny, aby nezasahovaly do tìchto
komunikací a nezpùsobovaly ádné závady.
Upozoròujeme na Zákon o obcích,
ze kterého uvádíme:
l Obec mùe uloit pokutu a do výe
100 000 Kè právnické nebo fyzické osobì, která neudruje èistotu a poøádek
na pozemku, který uívá nebo vlastní,
tak, e naruí vzhled obce.
l Obec mùe také uloit pokutu a do
výe 200 000 Kè výe uvedeným osobám, které zneèistí veøejné prostranství,
naruí ivotní prostøedí v obci nebo
odloí vìc mimo vyhrazené místo.

Upozoròujeme vechny obèany,
aby nesypali havý popel
do velkoobjemových kontejnerù!!!

Sbor dobrovolných hasièù
Náchod-mìsto
Èinnost sboru za ledenúnor 2003
V mìsíci únoru se èlenové výboru SDH
seli pøi 2 schùzích, jedné výborové a jedné mimoøádné. Na tìchto schùzkách se
hodnotila èinnost sboru a jiné dùleité vìci,
které jsou potøeba ke zdárnému chodu
jednotky a sboru. Od 3. února se èlenové
naeho sboru zaèali pravidelnì kadé pondìlí kolit. Pøi tìchto koleních se probírala napøíklad bezpeènost pøi jízdì k zásahu nebo pøímo èinnost jednotek u zásahu, ale také zpùsoby spojení mezi
jednotkami a dalí, pro zásahovou jednotku nezbytné informace. Dva èlenové se
od 21. 2. úèastnili kolení motorových pil.
Na konci února (28. 2.) probìhla v Náchodì Okrsková výroèní valná hromada.

Zde se seli zástupci vech 13 sborù naeho okrsku, zástupce Mìstského úøadu
v Náchodì místostarosta ing. Jaroslav Rohulán, øeditel Hasièského záchranného
sboru Velké Poøíèí Bc. Adamec a zástupci Okresního sdruení hasièù Náchod.
Na této valné hromadì se hodnotila práce
vech sborù dobrovolných hasièù v naem
okrsku. Dále se pøipravovali akce na letoní rok, jako je napø. OKRSKOVÁ SOUTÌ, která se bude letos konat na Dobroovì. Bylo také pøipomenuto, e bude
pokraèovat dalí roèník Náchodské Hasièské Ligy.
Michal umpík,
starosta SDH Náchod-mìsto

#
Zahájení turistické sezóny
Královéhradeckého kraje

115 let KÈT
Klub èeských turistù
v Náchodì

zve vechny pøíznivce turistiky na zahájení turistické sezóny, které se koná
v sobotu 12. dubna 2003
na Jiráskovì chatì na Dobroovì
Zahájení je zaøazeno mezi 13 vybraných
krajských akcí konaných u pøíleitosti 115.
výroèí zaloení Klubu èeských turistù.
Program: 1012.00
hudební poøad
1111.30
úvodní slovo
Trasy:
od 10 do 21 km
Odmìna: pamìtní list, nové razítko
Doprava: z Náchoda pìky po zelené
nebo èervené turistické znaèce, autobusem z Náchoda smìrem na Nový Hrádek
v 9.35 hodin, autem po silnici z Náchoda
na Nový Hrádek
Kontakt: Ing. Jaroslav Rohulán, Bìloveská 1773, 547 01 Náchod, èíslo telefonu
491 421 742
Doporuèujeme mapu è. 25  Podorlicko,
26  Broumovsko, 27  Orlické hory,
(zelená edice), pøi plánovaném pøekroèení státní hranice pas a obèanský prùkaz.
S pozdravem Zdrávi doli
KÈT Náchod.

Klub èeských turistù
Ohniov
zve co nejsrdeènìji své stálé i nové
úèastníky na 29. roèník turistického
pochodu
CIKÁNSKÉ TOULKY OHNIOV
v sobotu 26. dubna 2003
Start a cíl pochodu z budovy Pohostinství u potoka v Ohniovì.
Trasy 15, 25 km a cyklo trasy 30
a 50 km; start 710 hodin.
Trasa: 7 km pohádkový les
Start: 8.0010.30 hod.
Ukonèení: nejpozdìji do 16 hodin.
Tratì toulek Vás opìt zavedou po jiných cestách a turistických pìinách
do podhùøí Orlických hor.
Startovné: jednotné pro vechny trasy
15 Kè.
Na prùchozích kontrolách obèerstvení,
v pohádkovém lese pøekvapení a sladké odmìny.
V cíli Vám zahraje country kapela,
kadý úèastník obdrí pamìtní list
a medaili a bude zde moné si zakoupit uzeninu z udírny a jiné obèerstvení v místním pohostinství.
Tìíme se na vai úèast.
ZDRÁVI DOLI!
Poøadatelé si vyhrazují právo na pøípadné zmìny.

$

duben 2003

ZE STARÉHO NÁCHODA
Nároí Weyrovy a Hraeho ulice
Prùèelím do Weyrovy ulice stály dvì
pøízemní chalupy. První patøila evci
Wajsarovi, druhá byla Tomkova. Weyrova ulice pak pokraèovala dál do námìstí domy èp. 12
a 18, které jsou
dosud zachovány.
Wajsarova chalupa mívala døíve
místo krámu irokou podsíò. vec
Wajsar byl dobrým
hudebníkem a uèil náchodské dìti høe na
housle. V domku byla tedy hudební kola. Boèní fronta chalupy byla do Hraovy ulice. V nádvorní èásti byl døevìný tít
støechy otevøen irokou pavlaèí, poslední
toho druhu v Náchodì. Po úzké proluce
stávala chalupa Turpiova, èp. 15. Bývala tam, kde je dnes zadní vstup do budo-

vy dnení Komerèní banky. Podle starích zpráv bydlíval v domku evangelický
kazatel. Babka Turpiová bývala známou
dohazovaèkou sluek do náchodských nóbl domácností.
V domì èp. 12
ve Weyrovì ulici
poèátkem 20. století bydlel Adolf L.
Seidl, pøední organizátor dobrovolného hasièstva v Èechách a po roce 1918
první pøedseda Svazu dobrovolných hasièù v ÈSR. V domì byla umístìna Zemská
hasièská knihovna. Jeho práce byla známa daleko za hranicemi a francouzským
prezidentem mu byl v roce 1931 propùjèen rytíøský køí Øádu èestné legie.
Oldøich afáø

Za violoncellistou
Lubomírem Nemastou
Ve ètvrtek 27. února 2003 zemøel
v Praze violoncellista Lubomír Nemasta.
Narodil se v Náchodì 28. èervna 1922
a ke svému mìstu mìl po celý ivot vøelý
vztah a celou svou umìleckou èinností
výraznì poznamenal kulturní ivot Náchoda.
Vystudoval nejprve Vojenskou hudební kolu v Roudnici nad Labem a jeho
zámìr pokraèovat ve studiu na praské

konzervatoøi zmaøila okupace ÈSR a následné totální nasazení v Nìmecku. Svùj
milovaný nástroj  violoncello vak nezanedbal, a tak po válce úspìnì vykonal konkurz do Symfonického orchestru v Mariánských Lázních, kde nìkolik
let pùsobil. V té dobì se stal soukromým
ákem prof. Pravoslava Sádla, za ním
pravidelnì dojídìl. Na jeho radu se pøihlásil do konkurzu do Symfonického orchestru hlavního mìsta Prahy FOK a byl
pøijat. Pøi zamìstnání vystudoval praskou konzervatoø, kde byl ákem prof.
Jaroe, ani by pøeruil soukromé kolení u profesora Sádla.
V orchestru FOK se vypracoval a na
místo 2. koncertního mistra violoncell
a s tímto tìlesem absolvoval mnoho koncertních turné po celém svìtì. Posléze zde
zastával funkci inspektora orchestru a to
a do svého dùchodu. Ale i pak byl zván
ke spoluúèinkování s øadou komorních
a symfonických tìles (zejména v Národním symfonickém orchestru Praha).
V Náchodì, kam se pravidelnì vracel
a mìl i trvalé bydlitì, zanechal trvalé
stopy svou obìtavou a nezitnou prací.
Pomáhal zakládat festival komorních
sdruení Camerata Nova Náchod a souèasnì s tím ovlivnil vznik a prosperitu
Komorního orchestru Slávy Vorlové Náchod. Právì svými zkuenostmi a znalostmi dal orchestru do vínku cit pro komor-

Dubnová výroèí

V lednu jsme tu pøipomnìli 50. výroèí
úmrtí akademika Josefa Øezníèka,
1. dubna má 110. výroèí narození. Po
absolvování náchodské reálky vystidoval
ÈVUT, vìnoval se elektrotechnice, v ní
získal mezinárodní uznání.
Na zdejím gymnáziu studoval a v roce
1927 maturoval spisovatel Egon Hostovský. Narodil se v Hronovì 23. 4. 1908,
zemøel v emigraci v USA 7. 5. 1973, tedy
nedlouho po svých 65. narozeninách. Aè
proil vìtí èást ivota v emigraci, ve svém
díle zùstal svému rodnému kraji vìren,
o èem svìdèí zejména jeho významný
román Veobecné spiknutí.
Pøed tøiceti lety, 28. dubna 1973, zemøel v emigraci v Mnichovì náchodský
rodák, dramatik Vratislav Blaek. ivé
zùstávají zejména filmy, natoèené podle
jeho námìtù, napø. Starci na chmelu.
Podnìt k nim dal kdysi Blakovi jeho náchodský kamarád prof. Bohumír paniel, kdy mu vyprávìl o záitcích z chmelových brigád. V roce 1990 byla urna
s Blakovým popelem uloena na náchodský høbitov.
Tam u pìt let odpoèívá malíø Karel
afáø. Zemøel 29. dubna 1998. Zanechal
po sobì mnoství kreseb, grafiky i obrazù, inspirovaných vìtinou Náchodskem,
dílo u nás mnohým dùvìrnì známé.
Pùlkulaté ivotní jubileum oslaví
18. dubna ing. Vlastimil Èejp, sbormistr
Hronu a pìveckého sboru studentù zdejího gymnázia, který v r. 1984 zaloil.
Nakonec mùeme pøipomenout výroèí
úmrtí dvou z lidí Karlu Èapkovi nejbliích. Dne 13. 4. 1968 zemøela jeho ena,
hereèka a spisovatelka Olga Scheinpflugová a o deset let pozdìji, 20. dubna 1978
v New Yorku Ferdinand Peroutka, jeden
z naich nejvìtích novináøù, ale také
spisovatel a dramatik. Jeho stati, zejména pak jeho zásluné, velké dílo Budování státu mají nám i dnes stále co øíci.
Ale Fetters
ní souhru, mnohokrát se souborem úèinkoval jako sólista a jako orchestrální hráè,
neváhal pøijet z Prahy nejen na koncert,
ale i na dùleitou zkouku odpoledne, aby
druhý den èasnì ráno se vracel za svými
povinnostmi.
Rád úèinkoval i pøi chrámových bohoslubách, které umìl svými sólovými vstupy pùsobivì obohatit.
Mìl také neobyèejné pedagogické schopnosti a nìkolik svých ákù pøipravil k profesionální hudební dráze.
ivotní a umìlecká dráha Lubomíra
Nemasty se uzavøela. Budeme vak na
nìj trvale s vdìèností vzpomínat.
Èlenové Komorního orchestru
Slávy Vorlové Náchod

Náchodský zpravodaj
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HISTORIE NÁCHODSKÝCH ÚØADÙ
IV. Okresní úøad

a

Náchodtí mìané usilovali o umístìní okresního úøadu ve ného èeskoslovenského státu. V tomto období se úøad dvakrát
mìstì ji od poloviny 19. století, kdy se v rámci velkých státních pøejmenoval. V roce 1919 na okresní správu politickou a v roce
správních reforem utváøely nové správní celky  okresy a vzni- 1928 na okresní úøad Náchod. O dva roky døíve, roku 1926,
kaly nové státní a samosprávné úøady. Trvalým úspìchem bylo pøesídlil do vlastní novì postavené úøední budovy na nábøeí Mevak jejich úsilí korunováno a tìsnì pøed koncem století. Do té tuje, v jejím prùèelí je dosud na fasádì èeský lev jako symbol
doby museli své záleitosti vyøizovat v sousedním Novém Mìstì státu. Ani po podpisu mnichovské dohody v roce 1938 nebyl nánad Metují. Od zaèátku 80. let zaèal Náchod rychle nabývat na chodský èeský okres nijak postien, naopak dùsledky okupace
dùleitosti. Nebývalým tempem se rozvíjel prùmysl a obchod, prud- èástí sousedních okresù se projevily v rozíøení jeho územní komce stoupal poèet obyvatel a poadavky na uspokojování ivotních petence. V roce 1942 se úøad znovu a tentokrát ji naposledy
potøeb. Souèasnì pøibývalo také problémù a pøípadù, které bylo stìhoval do budovy na lukách (dnení Palachova ulice).
Kvìten 1945 ukonèil v Náchodì stejnì jako jinde éru okresního
tøeba øeit úøední cestou, take mít úøad pøímo ve mìstì se zdálo
úøadu, na jeho místì byl dnem 6. 5.
témìø nutností. Zdlouhavé vyøizování
ustaven okresní národní výbor. Dekrepetice mìstského zastupitelstva z roku
tem prezidenta republiky è. 121/1945
1895 ve Vídni nakonec urychlila miSb. byl obnoven územní rozsah náchodmoøádní stávková aktivita náchodských
ského okresu z doby pøed 1. øíjnem
textilních dìlníkù zaèátkem roku 1899,
1938. Po komunistickém puèi v únoru
která vyvrcholila v noci z 5. na 6. dub1948 dolo v obsazení, pùsobnosti i èinna velkou ivelnou protiidovskou denosti okresního národního výboru k ramonstrací. Dne 3. kvìtna 1899 zaslal
dikální zmìnì, která pak byla zlegalinovomìstský okresní hejtman Neuhold
zována novou ústavou a zákonem
náchodským touebnì oèekávanou
o krajském zøízení. Nový ONV zasedal
zprávu, e jeho apotolské velièenstvo
v Náchodì ji 2. 3. 1948 a tentý den
ráèilo nejvyím rozhodnutím ze dne
17. dubna 1899 nejmilostivìji schvá- Zamìstnanci okr. úøadu v Náchodì (pøed r. 1934) projednal znárodnìní 29 podnikù s více
ne 50 zamìstnanci. Základní zmìnu
liti zøízení nového okresního hejtmanství se sídlem v Náchodì pro soudní okresy Náchod a Skalici, ve struktuøe ONV pøinesl zákon o národních výborech a vládní
dosud k politickému okresu novomìstskému náleející. V øí- naøízení ze 7. 5. 1954. Náchod zùstal sídlem ONV i po velké územském zákoníku byl tento fakt zveøejnìn jako vyhláka minister- ní reorganizaci v roce 1960, kdy dolo ke slouèení dosavadních
stva vnitra è. 154/1899 a dnem 1. øíjna 1899 zahájil okresní okresù Náchod, Broumov a Jaromìø do nového velkého okresu
úøad v Náchodì svoji èinnost v domì è. 65 na námìstí, kde byla Náchod, kam byly pøipojeny i nìkteré obce ze zrueného okresu
pùvodnì Doctorova barevna. Do jeho pravomoci spadala politická Dobruka. Kromì nìkolika malých zmìn trvá okres jako územní
správa, policie a péèe o blahobyt okresu a také spolupùsobení jednotka v tomto rozsahu dodnes.
Dalí zásadní pøedìl ve struktuøe státní správy byl opìt vyvolán
pøi jednání jiných správních úøadù, pøedevím finanèních a vojenských, které tehdy pùsobily v obvodu hejtmanství. V èele úøadu zmìnou reimu. Po zániku totalitního systému v listopadu 1989
stál nejprve jako správce okresního hejtmanství a pozdìji ji jako dolo k postupné pøemìnì v postavení a funkci dosavadního ONV
c.k. okresní hejtman Karel Dostrail, který pøedtím pùsobil jako a nakonec od 1. 1. 1991 i ke zmìnì názvu znovu na Okresní úøad
úøedník na èeském místodritelství v Praze. Novì vytvoøený poli- Náchod. Tímto dnem zaèala nová etapa historie úøadu, která se
tický okres mìl podle sèítání z roku 1900 celkem 54 obce a 52 v mnoha ohledech jevila jako stabilní a perspektivní. Pøesto
855 obyvatel. Obvod okresu se pak nìkolik desítek let vùbec v dùsledku radikální reformy územní veøejné správy probíhající od
nezmìnil. Nezmìnila se ani organizace a vìcná agenda okresní- roku 2001 èinnost okresního úøadu dnem 31. 12. 2002 prozatím,
Mgr. Lydia Batecká
ho hejtmanství, která zùstala zachována i po vyhláení samostat- jak se zdá, definitivnì skonèila.
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Sídlo okresního hejtmanství v Náchodì v roce 1899

Budova okresního úøadu na nábøeí Metuje z r. 1926
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Odbor státní sociální podpory
Odbor státní sociální podpory
(SSP) je novým odborem Mìstského úøadu v Náchodì, který
vykonává v pøenesené pùsobnosti státní správu podle zákona
è. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoøe, ve znìní pozdìjích pøedpisù a to v územním
rozsahu stanoveném zákonem
è. 320/2002 Sb., o zmìnì
a zruení nìkterých zákonù
v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù.
Odbor SSP má tímto zákonem jako jediný z odborù Mìstského úøadu Náchod stanoven
za správní obvod území celého okresu podle právních pøedpisù
platných k 31. prosinci 2002, tj. celého okresu Náchod, jak je
obèanùm znám z minulých desetiletí. V praxi to znamená, e
obèané v roce 2003 zmìnu prakticky nepoznají, nebo sí osmi
kontaktních míst státní sociální podpory (KM SSP) zùstává zachována ve vech mìstech, pouze tato kontaktní místa nyní
podléhají øízení z MìÚ Náchod namísto døívìjího okresního
úøadu. Dluno uvést, e tento iroký správní obvod je stanoven
pro období od 1. ledna 2003 do 31. bøezna 2004. Po tomto
datu má být i v oblasti SSP pøenesena pùsobnost výkonu státní
správy dalím obcím (Broumov, Jaromìø, Nové Mìsto nad Metují), jak je provedeno v ostatních agendách pøecházejících
k 1. lednu 2003 ze zrueného okresního úøadu na obce. Odboru SSP MìÚ Náchod pak zùstanou v pøímém øízení od 1. dubna
2004 pouze kontaktní místa Èeská Skalice, Èervený Kostelec,
Police nad Metují a Hronov. Tento pøechodný stav je vynucen
obrovskou nároèností zapracování zmìn reformy veøejné správy do databází informaèního systému, kterým je výplata dávek
státní sociální podpory realizována. Jen v okrese Náchod bylo
v roce 2002 vyøízeno na 80 tisíc ádostí a vyplaceno více ne
400 milionù korun, v celé ÈR jde o zhruba ètyøi desítky miliard
korun.
Odbor SSP MìÚ Náchod je èlenìn na centrální pracovitì
nadstavbových slueb umístìné v Krámské ulici èp. 29 v Náchodì, které metodicky, technicky a personálnì øídí èinnost sítì
KM SSP zøízených v mìstech Náchod, Broumov, Èervený Kos-

telec, Èeská Skalice, Hronov, Jaromìø, Nové Mìsto nad Metují,
Police nad Metují. Centrální pracovitì zajiuje rovnì správu,
podporu a rozvoj informaèních systémù SSP na vech KM SSP
v okrese.
Odbor SSP rozhoduje v prvním stupni správního øízení podle
citovaného zákona è. 117/1995 Sb. a provádí výplaty dávek
v pøímé vazbì na Ministerstvo financí ÈR z prostøedkù státního
rozpoètu. Finanèní prostøedky na dávky SSP tak vùbec neprocházejí úèetnictvím obce, ale jsou poukazovány pøímo z tzv.
èerpacího úètu u ÈNB na úèty obèanùm nebo hromadnì Èeské
potì k realizaci jednotlivých výplat prostøednictvím potovních
poukázek.
Mimo pøiznání, výplatu dávek a poskytování informací odbor
SSP zajiuje i dalí, ji ménì populární èinnosti, které vak
vyplývají z pøísluných ustanovení sociálních a dalích zákonù.
Zejména provádí kontrolu oprávnìnosti výplaty dávek, rozhoduje o odejmutí a provádí vymáhání neoprávnìnì pøijímaných
dávek, pøipravuje dokumentaci k odvolacímu øízení, rozhoduje
o okruhu spoleènì posuzovaných osob ve sporných pøípadech,
zastupuje Mìsto Náchod v soudních øízeních, provádí správní
exekuce, pøipravuje a pøedává pøísluným okresním soudùm
podklady pro soudní exekuce, provádí pøestupkové øízení, postupuje státnímu zastupitelství pøípady, kdy je dùvodné podezøení na spáchání trestného èinu podle trestního zákona, zajiuje komplexnì úèetní agendu podle závazných osnov ministerstva financí a mnoství dalích úøedních úkonù vèetnì exekucí
jiných subjektù na dávky SSP.
Poèet pracovníkù odboru SSP je stanoven Usnesením vlády
ÈR è. 695/2002 na 42. Vedoucím odboru SSP byl jmenován
vedoucí døívìjího referátu SSP OkÚ Mgr. Josef Petera a rovnì vedoucí dávkového a kontrolního oddìlení i úsekù ekonomického a jednotlivých kontaktních míst SSP mají dostateènou
praxi ve státem svìøené pùsobnosti, aby realizace dávek mohla
být i nadále provádìna v zákonných termínech. Odbor SSP je
napø. schopen ji nyní pøijímat podání uèinìná v elektronické
podobì prostøednictvím sítì internet, podepsaná kvalifikovaným
elektronickým podpisem.

Náchodský zpravodaj

'

Informaèní databáze Mìsta Náchoda
Chceme o sobì vìdìt? Chceme nabídnout návtìvníkùm naeho mìsta sluby? Chceme se nìèím pochlubit? Pøíleitost je tady!
Bouølivý rozvoj informaèních technologií v posledních letech vytváøí dobré pøedpoklady pro zkvalitnìní slueb v poskytování informací, a to rychle a v poadovaném rozsahu. Jejich hlavním zdrojem se
stává v poslední dobì internet, který stále
více získává na popularitì. Jako pøíklad
mohu uvést velmi dobøe fungující mìstské
informaèní centrum v Jeseníku zaloené
pøed 5 lety za velmi úèinné pomoci výcarských specialistù. Jesenické dynamické internetové stránky aktuálnì mìnìné ze
soustavnì doplòované mìstské databáze
jsou hojnì navtìvovány i v zahranièí
a dnes snad nejlépe poskytují reklamu celému Jesenicku. Rychlý pøenos dat prostøednictvím poèítaèe nás dnes proto vybízí ke
spolupráci pøi tvorbì struktury podrobné
informaèní databáze také v Náchodì.
Vedle Broumova pøebíráme rovnì
i my jesenický informaèní systém. Bude
obsahovat zákonem stanovené informace o mìstském úøadì, data o mìstì, turistice, sportu, kultuøe, zdravotnictví i výrobní sféøe a slubách. Mìsto tak mùe
nabídnout touto cestou vem podnikatelùm monost prezentovat zdarma svou
firmu na internetových stránkách Mìsta

FIRMY – ORGANIZACE
Název:
Obor:
Sídlo:
Ulice:
Obec:
Stát:

Podrobnìjí informace na adrese:
Mìstský úøad Náchod,
Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
Jan Vinter  tel. 491 405 305,
e-mail: jan.vinter@mestonachod.cz
Nina Svobodová  tel. 491 405 255,
e-mail: nina.svobodova@mestonachod.cz
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práce s formuláøem nezabrala mnoho
èasu. Budeme se snait, abychom vás
mohli se strukturou dat a s monostmi
jejich vyuití brzy veøejnì seznámit.
Znovu pøipomínáme, e zapsání do informaèní databáze je bezplatné. Pokud
jste se ji dnes rozhodli s Mìstem spolupracovat, ádáme Vás, abyste na mìstský úøad nahlaovali zmìny, které ve Vaí
firmì v budoucnu nastanou (napø. zmìna telefonního èísla, adresy, provozní doby,
rozíøení slueb, atd.)  databáze bude
mít smysl pouze v pøípadì aktuálních informací. Titìné materiály ztrácí vypovídací schopnost pøi zmìnì by jediného
data. Poèítaèová databáze vedená a doplòovaná Mìstem mùe být za Vaí úèinné
pomoci aktuální vdy.
Mìstská informaèní databáze a náchodské internetové stránky jsou pøíleitostí
pro vechny.
Tìíme se na spolupráci s Vámi.
Ing. Jaroslav Rohulán,
místostarosta Mìsta Náchoda

Náchoda www.mestonachod.cz. Zde také
najdete aktuální informace a formuláøe
ke staení. Kromì toho chce Mìsto pozdìji nabídnout vyuití základních informací
z databáze v rùznì øeených tiskovinách,
které bude kadoroènì vydávat u pøíleitosti regionálních, republikových i mezinárodních výstav stejnì jako v aktuálních
verzích vdy, projeví-li o nì kdokoliv za
pøedem stanovený finanèní poplatek zájem. Stále systematicky aktualizovaný
soubor dat pak chce vyuít k rychlému
a pøesnému poskytování informací svým
obèanùm a návtìvníkùm naeho mìsta
v informaèních centrech.
Po tøech letech fungování informaèního systému s dynamickými internetovými stránkami podstatnì stoupla návtìvnost Jeseníku a poskytované sluby kladnì hodnotí jak podnikatelé (vèetnì
drobných øemeslníkù), tak i obyvatelé
mìsta a jeho hosté, domácí i zahranièní.
Firmy dnes ji samy hlásí na mìstské informaèní centrum vechny podstatné
zmìny. Chtìli bychom s Vaí pomocí dosáhnout postupnì na stejnì vytèenou
metu. Vìøíme, e nám v tom budete nápomocni, nebo nae spoleèné úsilí pøinese prospìch i Vám.
V tomto èísle zveøejòujeme základní
dotazník. Záleí pouze na Vás, kolik kolonek vyplníte. Snaili jsme se, aby Vám

Funkce:
PRIVÁT:
Telefon:
Adresa:
PO

ÚT

PROVOZNÍ DOBA
ST
ČT
PÁ

SO

NE
MÁME ZÁJEM O : (ANO - NE)
Zveřejnění fotograﬁí

Nadstandardní reklamu

Databázi zpracovává: Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.
Informace budou prezentovány na internetových stránkách www.mestonachod.cz a poskytovány v informačních centrech.
Vyplněný dotazník můžete odevzdat na podatelně MěÚ v Náchodě, v kanceláři Jana Vintera (tel.: 491 405 305), v redakci Náchodského
zpravodaje (Nina Svobodová tel.: 491 405 255) nebo zaslat na adresu Města Náchoda. (Obálku označte nápisem „databáze“) ..

ZAPSÁNÍ DO DATABÁZE ZDARMA !!!!



Datum:
Datum

Razítko a podpis
Razítko a podpis
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REPREZENTAÈNÍ PLES

Mìsta Náchoda a Pivovaru Náchod, a. s., 22. 2. 2003
Fotografie ocenìných cenou Kulturní a sportovní nadace Mìsta Náchoda

Jaroslav Cita, výtvarník, Kulturní cena
roku 2002

Vendula Frintová, Talent roku v oblasti
sportu, za úspìchy v triatlonu a atletice

Jakub Linhart, Talent roku v oblasti kultury, za úspìchy ve høe na violu

Ceny do tomboly
vìnovaly firmy:

Manelé Majerovi, Sportovní cena roku
za úspìchy v kuelkách

Mgr. Bìla Hlaváèková, za mimoøádný sport.
výkon, svìt. rekord  plavání 50 m znak

Novinky z pivovaru

Pro zajímavé zpestøení
období velikonoèních
svátkù se ji od posledního bøeznového týdne dostává do obchodù  ji tradièní  Speciální velikonoèní svìtlý leák. Pøíznivci naeho moku mají tak opìt monost ochutnat pøíjemnou pivní lahùdku z produkce
pivovaru. I pøes stále rostoucí poèet velkých èi meních výrobcù piva, kteøí ji
od konce minulého roku zdraili nebo zdraují, mohu náchodské patrioty informovat o tom, e ná pivovar letos nepøedpokládá zmìny cen a tak vìøíme, e nám
i nadále vichni zachovají svoji vìrnost.

Právì pro náchodské patrioty, ale samozøejmì nejen pro nì, se ji nyní v pivovaru intenzivnì pracuje na pøípravách tradièního Dne s Primátorem, který letos probìhne v areálu pivovaru v sobotu 17. kvìtna od 10 do 19 hodin. Návtìvníci mohou
opìt oèekávat pestrý kulturní a doprovodný program. O pøesném èasovém programu a dalích podrobnostech bude veøejnost
informována pøedevím na plakátovacích plochách a ve vysílání Rádia Metuje, které se
i tento rok stalo hlavním partnerem pivovaru pøi organizaci dne. Vichni jste srdeènì
zváni  akce se koná za kadého poèasí
a vstup je zdarma. Ing. Frantiek Meduna

AgloTrading  Praha; Agro  Èeská Skalice;
AMBER Hotel Èernigov  Hradec Králové; AVA
výèepní technika  Pardubice; Bartoò  textilní
závody, a. s., Náchod; Benzina  Nové Mìsto n.
M.; Èeská spoøitelna, a. s., Náchod; DELVITA
Náchod; DETECHA, v.d. Nové Mìsto n. M.;
DEVA, a. s., Nové Mìsto n. M.; DP Hl. mìsta
Prahy; Elitex  Èervený Kostelec; Firma Greiz
Náchod; Hálová  Kadeønictví; Hapl  Hronov;
ICC Náchod; Ing. arch. Josef vorèík; Intercaps
Zlín; Kaden  Nový Hrádek; Kvìtiny  Cvetanová;
Lep  maso uzeniny; Lesy mìsta Náchoda, spol.
s r. o.; Masokombinát  Polièka; MS Náøadí Náchod; Muzeum Náchoda a Náchodska; Nápojka
pan Touek  Hronov; Nutricia  Opoèno; Pekárny a cukrárny Náchod, a. s.; Pivovar Náchod, a. s.;
Podorlická sodovkárna  Rychnov n. Kn.; Potraviny, pan Klugar  Náchod; Prodejna nápojù, pan
Tome  Rychnov n. Kn.; Rubena, a. s., Hradec
Králové; Sklad nápojù  Vysoké Mýto; SNÌKA,
v.d. Náchod; SPORT Jan Hotárek Náchod; Stamp
 stavební firma  Náchod; Tepna, a. s., Náchod;
Tiskárna Losenický  Nové Mìsto n. M.; Truhláøské potøeby PRAÁK  Náchod; Turpon  Èervený Kostelec; VEBA, a. s., Broumov; Velos  Nový
Hrádek; VO Mr. Fist  Náchod; VO TJ  Èermná n.
Orlicí; VO Verner  Náchod; VaK Náchod; VOR,
spol. s r. o.  Nové Mìsto n. M.; VZOR Náchod;
ZD Dolany u Jaromìøe.
Poøadatelé dìkují.

sdruení malíøù
a natìraèù

Obec Bezdìkov nad Metují
odprodá zainvestované

stavební pozemky
na výstavbu 2 RD v centru obce
l 1 x st.p.  939 m

 rohová 125 Kè/m
 ihned k dispozici

l 1 x st.p.  884 m 125 Kè/m  k dispozici od 7/03
Tel.: 491 541 130, 491 541 998.

Jaroslav Foglar

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

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

Petr Nìmec

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

Miroslav Weissar

549 63 Machov, mobil: 601 250 117
IÈO 110551809
DIÈ 243-5607151220

Náchodský zpravodaj

Vítání
ptaèího zpìvu
Èeská ornitologická spoleènost spolu
s A Rocha v Èeské republice zve vecky
milovníky ptactva na setkání nazvané Vítání ptaèího zpìvu  DAWN CHORUS
DAY. Termín ètvrtek 1. kvìtna 2003 v zámeckém parku (aleji) v Náchodì.
Sraz úèastníkù je v 6.00 hod. na parkoviti pøed zámeckou restaurací v Náchodì
(akce potrvá asi do 10.00 hod.)
Náplò setkání: spoleèné naslouchání ptaèího zpìvu s ornitology, identifikace ptákù, ukázka odchytu a kroukování ptákù, doporuèení dobré ornitologické literatury, odpovìdi na otázky  Kdo je ÈSO
a A ROCHA v ÈR?
S sebou doporuèujeme dalekohled, pøíruèní atlas ptákù, teplé obleèení, rybáøskou stolièku na sezení, snídani (její souèástí nemají být vejce). Nezapomeòte dìt-

EKOutek

skou zvídavost, otevøené oèi i srdce pro
krásu a tajemství jarní pøírody!!! Tìíme
se na setkání. Akci vedou ornitologové
Vojtìch Volf a Pavel Svìtlík.
Informace o akci obdríte na èíslech:
728 081 833 nebo 728 545 818.

Pojïte s námi cvièit a hrát si

TJ Sokol Náchod má od øíjna loòského
roku novou aktivitu. Zaèal zde pracovat
oddíl pro dìti se zdravotním a mentálním
postiením. Dìti, které oddíl navtìvují,
si tady mají monost dle svých individuálních schopností zasportovat a pohrát.
V naem pøípadì se osvìdèilo propojení
dìtí zdravých s dìtmi s postiením. Vdy
tento trend je ve svìtì ji dlouhou dobu



bìnou záleitostí. Dìti  na rozdíl od
dospìlých  toto spojení pøijímají velice
rychle. Potøebují jen chvíli na vysvìtlení
odliností, které spatøují u kamaráda. Pak
u postiení pøijímají jako souèást jeho
osobnosti.
A tak hlavním mìøítkem zùstává pouze radost a spokojenost vech dìtí. Je nutné
jetì dodat, e cvièení je s rehabilitaèními prvky, tudí zdraví prospìné. Pokud
tedy máte chu s námi cvièit nebo se pøijít jen podívat, cvièíme kadou støedu od
15.30 v náchodské sokolovnì.
Obracíme se na vás také s prosbou, zda
byste se zamysleli nad pøípadným materiálním, nebo dokonce finanèním pøíspìvkem. Potøebujeme toti pro dìti kvalitní
sportovní náèiní jako gymnastické míèe,
mìkké podloky atd. Pokud vás nae
výzva oslovila, obrate se prosím na vedoucí oddílu Petru Hornychovou (tel.: 605
185 022, e-mail: reedukace@email.cz).

Upozornìní pro rodièe ákù
2. tøíd základních kol

Základní kola T. G. Masaryka v Náchodì v rámci své profilace opìt otevøe v novém
kolním roce 3. tøídu s rozíøenou výukou jazykù.
Tato tøída má výuku cizího jazyka ji od 3. roèníku (3 hodiny týdnì).
Od 6. roèníku se áci uèí jako povinný pøedmìt dalí cizí jazyk opìt v rozsahu
3 hodin týdnì.
Ve tøídì s rozíøenou jazykovou výukou poèítáme na 2. stupni Z i s volitelnými
pøedmìty konverzace v cizích jazycích. Pøedpoklady pro zaøazení do tøídy s rozíøenou
jazykovou výukou jsou zjiovány pøi výbìrovém øízení, které se uskuteèní koncem kvìtna.
Pøihláky je moné podávat do 12. 5. 2003 (k dispozici v kanceláøi koly).
Podrobnìjí informace lze získat telefonicky na telefonním èísle 491 428 609,
491 428 345.
Mgr. Milan Simon, øeditel koly

Pøeji pìkný den, na tomto místì se budete pravidelnì setkávat s informacemi
odboru ivotního prostøedí, které se budou
týkat pøedevím environmentální výchovy.
Pro zaèátek bych zde ráda vysvìtlila
pojmy, které se bìnì pouívají a èasto
nesprávnì zamìòují. Jedná se zvlátì
o slova ekologie, ivotní prostøedí, ochrana pøírody a krajiny. Kadý z nich jistì
cítí ono zelené zabarvení, ale je tøeba si
uvìdomit, e ne kadý ekolog je ochranáø, a na druhou stranu ne kadý ochranáø musí být nutnì ekolog.
Ekologie je vìda, kterou poprvé pojmenoval v roce 1869 Ernest Haeckel. Doslovný pøeklad z øeètiny je nauka o domovì. Základním pøedmìtem ekologického bádání je rozíøení a poèetnost organismù  kde se vyskytují, kolik jich tam je
a jak se chovají. (Take pokud uvidíte slovo ekologický napø. v reklamì nìjaké
fir-my, je to nesmyslné oznaèení.)
ivotní prostøedí (anglicky environment) je v podstatì ve okolo nás  voda,
vzduch, pùda.
Ochrana pøírody a krajiny je péèe (státu, fyzických i právnických osob) o volnì
ijící ivoèichy, planì rostoucí rostliny
a jejich spoleèenstva, o nerosty, horniny,
paleontologické nálezy a geologické celky,
péèe o ekologické systémy a krajinné celky, jako i péèe o vzhled a pøístupnost
krajiny.
Od pøítího èísla Náchodského zpravodaje vás budu postupnì seznamovat napø.
s Desaterem domácí ekologie, se zajímavou literaturou èi s konkrétními aktivitami v naem mìstì. Na významu environmentální výchovy se jistì shodneme. Dùleitou otázkou vak zùstává, kde zaèít
 u dìtí èi jejich rodièù? U studentù èi jejich kantorù? U obèanù èi jejich úøedníkù?
S modrou oblohou
Mgr. Kateøina Machainová
odbor iv. prostøedí, tel. 491 405 459
katerina.machainova@mestonachod.cz

(Zákon è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjích pøedpisù. Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a spoleèenstva. VUP Olomouc.)
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Státní zámek Náchod
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
Správa státního zámku v Náchodì
zahajuje v sobotu dne 5. 4. 2003
návtìvní sezónu.
Provozní doba  duben 2003:
1016.00 hod. (pouze I. patro zámecké
expozice a tzv. Malý okruh  gotický sklep
se studnou, vyhlídková terasa, vì s hladomornou)
Polední pøestávka: 1212.30 hod.
(pozn.: v kvìtnu 2003 bude ji zprovoz-

Pøehled výstav

nìna kompletní zámecká expozice ve II.
patøe, po dokonèení interiérových úprav
a instalace mobiliáøe)
Objednávky prohlídek:
tel./fax: 491 426 201
Aktuální informace na internetu:
www.pupce.cz
www.pruvodce.com/nachod
www.hrady-zamky.cz/zamek-nachod
Prodej upomínkových pøedmìtù v pokladnì.
Zajímavá atrakce: medvìdi Ludvík a Dáa
v zámeckém pøíkopu
Plánovaná kulturní akce:
19.20. 4. (1016 hod.)
Mezinárodní dny památek
Renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách zámeckých expozic (ZU Police
nad Metují  vystoupení dechového souboru Brass Band ve panìlském sále
I. patra zámku)
Pozn.: mimoøádný vstup zdarma pro seniory a organizované skupiny mládee.
Srdeènì zveme vechny zájemce
a tìíme se na jejich návtìvu.

Orientální tance
Zaèínáme od 7. dubna 2003
l V pondìlí 12.0013.30
 bøiní tance pro estinedìlky
l 14.0015.30  bøiní tance pro tìhotné
l 16.0017.00  hravé tanèení s orientálními prvky pro dìti
46 let

Kde: tìlocvièna Krytého plaveckého bazénu v Náchodì,
Praská 178
Cvièení vedou: Renata mejkalová, Angelika Nováková
Cena: 70 Kè za 1 lekci pro eny, 40 Kè za 1 lekci pro dìti
Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, pøíspìvková organizace,
Praská 178, Náchod 547 01, tel.: 491 427 740,
email: sport.nachod@wo.cz; http://www.sport. nachod.web.wo.cz

Rozlosování házené muù vedoucího celku II. ligy
Mui A  jaro 2003
 HC TJ Náchod
23. bøezen
29. bøezen
4. duben
12. duben
26. duben
3. kvìten
10. kvìten
17. kvìten
25. kvìten
31. kvìten
7. èerven

Jiskra Zruè n. Sáz.
HC TJ Náchod
HK Chomutov
HC TJ Náchod
Sokol . Brod
HC TJ Náchod
HK Slavia V Plzeò
HC TJ Náchod
Loko Plzeò
HC TJ Náchod
1. HK Dvùr Králové













HC TJ Náchod
HK Slavia Praha
HC TJ Náchod
TJ Bohemians
HC TJ Náchod
HK Aritma Sparta
HC TJ Náchod
ÈZ Strakonice
HC TJ Náchod
Sokol Bìlá
HC TJ Náchod

Výtvarníci Policka se pøedstavují
(Vìra Pfeiferová, Jan Kousal,
Jiøí Kollert, Jiøí Samek a Jaroslav olc)
Výstavní síò, roh Tyrovy a Zámecké
ulice, Náchod
22. 3.  19. 4. 2003;
dennì mimo nedìle a pondìlí 912 hod.;
1317 hod. Výstava poøádaná u pøíleitosti 750. výroèí Police nad Metují. Vstupné: 10; 5 Kè.
Jarmila Haldová  døevoøezby èeských
panovníkù a panovnic,
Jarmila Haldová  barevné botanické
ilustrace a kresby
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Okresního muzea, Masarykovo
námìstí, èp. 18, Náchod
29. 3.  11. 5. 2003,
dennì mimo pondìlí 912 hod.; 1317
hod. Dvojvýstava prací uznávané výtvarnice ze Sedloòova v Orlických horách je
zvlátì vhodná jako doplnìk ke kolní
výuce dìjepisu a pøírodopisu. Slavnostní
vernisá za úèasti autorky probìhla
28. 3. 2003 v 15 hod. Obì výstavy je
mono zhlédnout souèást prohlídky stálé
expozice nebo samostatnì za sníené
vstupné 10 a 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
Kè, 15 Kè, studenti v rámci kolní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma.

l Ve støedu 15.3016.30
 hravé tanèení s orientálními prvky pro kolní dìti

Nedìle
Sobota
Pátek
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Nedìle
Sobota
Sobota

poøádaných v dubnu 2003
Okresním muzeem v Náchodì

16.00
17.00
19.30
17.00
18.00
17.00
17.00
17.00
15.00
17.00
17.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Pevnost Dobroov
Dobroov
duben 2002, dennì mimo pondìlí
1012; 13.3016.00 hod.
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, 547 01 Náchod;
nebo elektronicky na mailové adrese:
muzeum.nachod@worldonline.cz. Vstupné: 40; 20 Kè.
Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných, ale i ukonèených výstavách
získáte na internetové adrese
http://www.muzeum.nachod.web.wo.cz

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Duben 2003

♦ Výtvarné dílny 4.  velikonoèní vìnec

Lektorka: Mgr. Jana Matouová;
2. 4. 812 nebo 1317 hod. CV Náchod
♦ Program výtvarné výchovy 1.
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová;
3. 4. 8.3013 hod. CV Náchod
♦ Malování na dladice, kamínky a dalí materiály
Lektorka: Mgr. Alena Nepraová;
4.5. 4.; pá 13.3019, so 8.3015 hod.
CV Náchod
♦ Jak rozvíjet dovednosti pro ivot
u ákù a studentù
Lektorka: Mgr. Jana Dolealová;
7. 4. 1417 hod. CV Náchod
♦ Fotografování
Lektor: Mgr. Jiøí Kuèík;
9. 4. 8.3015 hod. CV Náchod
♦ Hlavní hrdina Harry Potter
Lektorka: doc. PaedDr. Alena Zachová,
CSc.; 9. 4. 1415.30 hod. CV Náchod
♦ Souèasné pojetí vyuèovací jednotky
Lektorka: Dr. Dana Fialová;
9. 4. 1416.30 hod. Z Náchod Plhov
♦ Hudba a výtvarné umìní v hodinách
výtvarné výchovy
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová;
10. 4. 8.3013 hod. CV Náchod
♦ Pleteme z pedigu VIII.  oválná oatka
Lektorka: Mgr. Eva Poláková;
12. 4. 812 nebo 1317 hod. CV Náchod
♦ Co je to psychologické vyetøení II.
Lektorka: PhDr. Václava Marie Masáková;
14. 4. 1417 hod. CV Náchod
♦ O auøe a èakrách 5.
Lektorka: Mgr. Dana Hruková;
14. 4. 1520 hod. Z Náchod Plhov
♦ Klíèové kompetence v práci uèitele
a jak je rozvíjet
Lektorka: PhDr. Václava Marie Masáková;
15.16. 4.; út 917, st 914 hod.
CV Náchod
Dalí informace:
♦ Práce s textem a mluvený projev
v hodinách èeského jazyka a literatury
Lektorka: PhDr. J. Hoffmannová,
doc. PhDr. O. Müllerová;
16. 4. 1012 hod. CV Náchod
♦ Nové trendy ve svìt. fyzické geografii
Lektor: Prof. Dr. J. Demek, DrSc.;
16. 4. 1012 hod. CV Náchod
♦ Pokusy s plyny
Lektor: doc. RNDr. Milan Rojko, CSc.;
16. 4.; 1315.15 hod. Z Náchod Plhov
♦ Mikroskopování I.  zoologie
Lektor: RNDr. Jana Dobroruková,

Ing. RNDr. Ludìk Dobroruka, CSc.;
23. 4. 1416.30 hod. Z Náchod Plhov
♦ Vyuití Jungovy psychologie v pedagogické praxi
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová;
24. 4. 8.3013.30 hod. CV Náchod
♦ Výtvarné hry se støíhaným papírem 2.
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová;
24. 4. 1416.30 hod. CV Náchod
♦ Zájezd Flora Olomouc  25. 4.
♦ Burza výtvarných nápadù pro Z 4.
 léto
Lektorka: Mgr. Lenka Prokeová;
30. 4. 1417 hod. CV Náchod
♦ Cesty minulosti V.
Lektor: Mgr. Ivan Bauer;
30. 4. 914.30 hod. CV Náchod
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
l písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, 547 01 Náchod
l elektronickou potou:
centrum@cvnachod.cz
l prostøednictvím webových stránek:
www.cvnachod.cz
Více informací na tel.: 491 422 437.

Centrum vzdìlávání
Vás zve na:
Velikonoèní výstavu
umìleckých pøedmìtù
ve dnech 7.13. 4. 2003,
dennì od 8.00 do 17.00 hodin
v prostorách CV Náchod,
Smiøických 1237
(cesta z Plhova na zámek, budova
internátu SOU a U stavební).

l
l
l
l
l

Mùete shlédnout a nakoupit
pro své blízké:
velikonoèní pøání a dalí drobné
pøedmìty
palièkovanou tvorbu
malbu na hedvábí
perníèky
vitráe a dalí dárkové pøedmìty

Tìíme se na Vai návtìvu.
Vstup volný.

MÓDNÍ PØEHLÍDKU,
která se uskuteèní
10. dubna 2003 od 17 hodin
v Centru vzdìlávání Náchod.
Bude Vám pøedstavena móda pro
mladou a støední generaci z pøírodních materiálù jako je len, bavlna,
konopí. Kabáty, saka, bundy, mikiny,
trika, komplety, atové suknì,
kalhoty  ve v leérním stylu
a zajímavém barevném ladìní pod
vedením Dany Jansové.

!
Pedagogické
centrum
Hradec
Králové
Program vzdìlávacích
akcí v Náchodì

♦ Teaching New Vocabulary in a Creative Way
8. duben 2003, 913 hod.; DDM Déèko
Náchod; lektor: Mgr. Kateøina Konrádová,
Pardubice
♦ Jak na èetinu  celokrajský semináø
uèitelù Èj
11. duben 2003, 8.3016.00 hod. Z Krèín, Nové Mìsto nad Metují; lektor: zkuení lektoøi a metodici èeského jazyka, lektoøi PAU
♦ Fyzika v pokusech. Elektøina II
23. duben 2003, 1416 hod. Jiráskovo
gymnázium v Náchodì; lektor: Mgr. Zdenìk Polák, uèitel, Jiráskovo gymnázium
Náchod
♦ Dopravní výchova ve kolní praxi.
Celokrajské setkání uèitelù dopravní výchovy; 28.29. duben 2003, zahájení
v 10 hod. Dìtské dopravní høitì Náchod;
lektor: Milo Bene, vedoucí BESIPu Královéhradeckého kraje; JUDr. Miroslav Suchánek, vedoucí DI, OØ Policie Náchod;
Mgr. Alena Zvìøinová, krajská metodièka
dopravní výchovy
Pøihlásit se mùete písemnì na adrese
Pedagogické centrum, Jiráskovo gymnázium v Náchodì, Øezníèkova 451, 547 44
Náchod, nebo prostøednictvím webových
stránek www.pgchk.cz.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì:
v sobotu 22.
3. 2003 odehrálo poslední
pohádku své
50. sezóny.
Nyní se soubor divadla pøipravuje na program, spojený s oslavami výroèí a tímto si Vás dovoluje pozvat na literárnì-hudební
veèer, který se bude konat k výe jmenovanému výroèí ve støedu 14. kvìtna v 19 hod. v Divadle Dr. Josefa Èíka v Náchodì.
Souèasnì dìkuje vem svým návtìvníkùm  malým i velkým za pøízeò a tìí se s nimi na shledanou pøi
zahájení 51. divadelní sezóny na podzim tohoto roku.
Loutkáøi

duben 2003

"
Zubní pohotovost v dubnu 2003

5. a 6. 4. 2003
MUDr. Jánská Ludmila
Náchod, Bartoòova ul., koly TGM
12. a 13. 4. 2003 MUDr. Jirmanová Miroslava Nové Mìsto nad Metují,
Komenského 48
19. a 20. 4. 2003 MUDr. Juran Petr
Nové Mìsto nad Metují,
Komenského 10
21. 4. 2003
MUDr. Olarová Svatava
Nové Mìsto nad Metují,
Komenského 48
26. a 27. 4. 2003 MUDr. Klikarová Anna
Hronov, Havlíèkova 377
1. 5. 2003
MUDr. Matouová Hana
Nové Mìsto nad Metují,
Komenského 134

PROGRAM
Pátky v Déèku  tradièní program pro dìti
na páteèní odpoledne (Vdy od 14do 16hodin za 10 Kè)
4. 4. 2003 Turnaj v Èlovìèe nezlob se!
Pøijï si k nám zahrát neklasiètìjí ze vech her  známé Èlovìèe nezlob se! Hra, která dokáe rozproudit i ty nejklidnìjí
povahy, jistì pobaví i tebe.
11. 4. 2003 Malování vajíèek
Velikonoce jsou svátky malovaných vajíèek. Ukáeme ti, jak snadno a hezky vajíèko ozdobit. Potøebuje jen vyfouknuté vajíèko.
25. 4. 2003 Míèové hry
Známé i ménì známé hry s míèi rùzných velikostí, tvarù a vah.
Významné akce poøádané Déèkem v dubnu 2003
3. 4. 2003 Vítání jara
Zima u definitivnì opustila nae kraje. Jaro se pøihlásilo o svùj
zákonný nárok po 3 mìsíce vládnout zemi. Pomozme pøíchodu
jara symbolickým svrením smrtky do øeky Metuje. Prùvod
zaèíná v 15.00 na Masarykovì námìstí.
6. 4. 2003 Výlet do Babylonu v Liberci
Babylon je nejvìtí zábavní komplex v ÈR. Souèástí výletu je
návtìva Lunaparku a Aquaparku s nejvìtí soustavou bazénù,
jeskyní a tobogánù. Cena 370 Kè (400 Kè pro neèleny Déèka)
zahrnuje celodenní vstupenku do Aguaparku a Lunaparku, vstupenku na laser games, jízdné a stravenku v hodnotì 60 Kè.
Odjezd v 4.55 hod. z vlak. nádraí, pøíjezd tamté v 19.11hod.
Pøihláky na recepci Déèka.
14.23. 4. 2003 Týden pro zemi
Celotýdenní blok programù, akcí, pøednáek a besed spojený
motivem ochrany pøírody. Blií informace o jednotlivých bodech
se objeví na výlepových plochách a v regionálním tisku.
16.20. 4. 2003 Velikonoèní tábor ve Viòovì
Tábor se spoustou netradièních her a soutìí, barvení vajíèek,
pletení pomlázek, velikonoèní mrskut, výlety, diskokarneval aj.
Odjezd 16. 4. v 16.20 od vlak. nádraí, pøíjezd tamté 20. 4.
v 16.30. Cena 680 Kè (730 Kè pro neèleny Déèka) zahrnuje
jízdné, stravu, ubytování a pojitìní. Pøihláky na recepci Déèka.
17.20. 4. 2003 Velikonoce v Krkonoích
Velikonoèní prázdniny v Krkonoích na Janovì hoøe v útulné
chatì. Cena 680 Kè zahrnuje jízdné, stravu, ubytování a pojitìní. Odjezd 17. 4. v 15 hod. od vlakového nádraí, pøíjezd 20. 4.
v 19.50 hod. Blií informace podá a závazné pøihláky do 11. 4.
pøijímá Jaroslava Matìjù, tel.: 491 428 744, 776 711 152
30. 4. 2003 Slet èarodìjnic
Tradièní akce s komponovaným programem, jeho souèástí bude
stavìní májky pøed radnicí v Náchodì, èarodìjnický rej u ohnì
v parku Déèka (hry a soutìe o ceny s kotìtem i bez, zkouky
na letecký prùkaz, èarodìjnická diskotéka aj.)
30. 4. 2003 Zaèíná Náchodská PRIMA SEZÓNA  VI. roèník
Festival studentské tvoøivosti, jeho cílem je podnítit mladé lidi
k tomu, aby psali, hráli, skládali hudbu, malovali, fotografovali,
jinými slovy, aby se nebáli umìlecky se realizovat.

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

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

Výbìrové øízení
Mìsto Náchod vyhlauje výbìrové øízení na funkci

kurýra pro doruèování doporuèených zásilek
a zásilek urèených do vlastních rukou.
Podmínkou je bezúhonnost a spolehlivost.
Vhodné i pro dùchodce.
Navrhovaná odmìna je 9 Kè za jednu doruèenou zásilku.
Pøihláky s ivotopisem a výpisem z rejstøíku trestù
zasílejte na adresu
Mìstský úøad Náchod, Masarykovo nám. 40,
547 61 Náchod  Mgr. Hana Kaparová.
Obálku oznaète heslem Výbìrové øízení  kurýr.
Pøihláky zasílejte do 15. 4. 2003.
Pøípadné blií informace poskytne vedoucí odboru
kanceláøe tajemníka Mgr. Hana Kaparová,
tel. 491 405 450.
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Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 3. 4. od 14.00 hod. Posezení u videa
Ètvrtek 10. 4. od 14.00 hod. Posezení u videa
Støeda 16. 4. od 14.30 hod. V Kinì Vesmír
 zvlátní pøedstavení pro dùchodce a tìlesnì postiené  èeská
komedie z 80. let od Jana Høebejka PUPENDO. Jednotné vstupné 50 Kè na legitimace (normální vstupné 80 Kè), prodej v pokladnì kina jednu hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.
Støeda 16.4. od 16.00 hod. III. setkání Svazu diabetikù
 beseda na téma Riziko onemocnìní dolních konèetin u diabetikù a nejen u nich  videoprojekce
Ètvrtek 17.4. od 14.00 hod. Posezení u videa
Ètvrtek 24.4. od 14.00 hod. Posezení u videa
SENIOR KLUB je otevøen dennì popá 1316.30 hod. a je
k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm. Programové zprávy
sledujte na vývìskách v podloubí radnice, na Husovì nám., v pøízemním oknì Klubu, Novinách Náchodska a ECHU.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
vás zve na posezení s besedou dobroovského rodáka
a kronikáøe pana Jaroslava Maríka na téma: HISTORIE DOBROOVA. Koná se v úterý 15. dubna od 13.30 hod. v Jiráskovì
chatì na Dobroovì. Odjezd autobusu: 13.00 hod. od Tepna klubu, prosíme pøedem uvést vai nástupní zastávku. Na programu:
beseda, zpìv s harmonikou a chutná veèeøe s kávou. Návrat po
18. hod. Poplatek pro èlena SZdP Náchod 60 Kè a neèlena 70 Kè.
Pøihláky kadé úterý 1315 hod. v klubovnì Praská 1759,
Hamra a u pí Zdeòky Semerákové, tel.: 491 421 292, nechat
déle vyzvánìt. Výbor srdeènì zve a tìí se na spoleèné setkání.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì
poøádá v dubnu 2003:
V zámecké jízdárnì:
v pøízemí: Marius Kotrba  sochy (11. 4.  18. 5.)
Výstava sochaøe støední generace z Ronova p. Radhotìm
na ochozu: Kresby Frantika Krebse (11. 4.  18. 5.)
Vzpomínková výstava nedávno zesnulého ak. malíøe Fr.
Krebse z Jaromìøe. Volné kresby a kreslený humor doplnìn nìkolika typickými malíøskými pracemi autora.
Poøádá GVU v Náchodì a Mìstské muzeum v Jaromìøi.
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

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova ul. 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 otevøeno dennì 917
hod., po 16.30 postní pobonosti, 28. 4. 16.30 bibl. hodina. Nedìle
6. 4. po bohoslubì výroèní shromádìní náboenské obce. Velikonoce: 17. 4. 18 hod. Zelený ètvrtek. 18. 4. 18 hod. Velký pátek,
v pø. pøenosu vysílá Èeský rozhlas 2 Praha. 19. 4. 18 hod. Bílá
sobota. 20. 4. 8.30  nedìle Hod Boí. 21. 4. 8.30 Pondìlí velikonoèní. Sbor CÈSH je Sbìrným støediskem Diakonie Broumov, dennì
mimo ne vdy v 917 hod., vìci je mono dát do chodby sborového
domu, Raisova ul. proti TJ Start, v pytlích a v krabicích.

Øímskokatolická farnost, dìkanství Náchod

Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Tel. kanc.: 491 428 355,
dìkan P. Boguslaw Partyka: 603 861 275, kaplan Jaroslav Jirásek
491 431 325, 737 755 480, internet: http://www.volny.cz/nfara. Bohosluby v týdnu v kostele sv. Vavøince: po: 7 hod.; út: 18
hod.; st: 18 hod.; èt: 7 hod.; pá: 7, 18 hod.; so: 7, 18 hod.; ne: 7.30,
9, 18 hod. kostel sv. Vavøince, 10.15 hod. v kostele sv. Michaela.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova 535, faráø Miloslav Vaina, tel.: 491 426 712. Bohosluby v ne 9 hod. v Náchodì a pravidelnì v 16.30 v Betanii (preòarova 1053), kde se støídají kazatelé z køes. církví v Náchodì.
V út. v 17 hod. pravidelná bibl. hodina. Kadé tøetí po v mìsíci
v 19 hod. setkání stø. generace (tøicátníci). 13. 4. v 15 hod. 
Kvìtná nedìle  hudební nepory v onovském kostele (s posezením a pohotìním na faøe). 18. 4. v 17.00  Velký Pátek v Náchodì. 20. 4. v 9 hod. Boí hod Velikonoèní v Náchodì s Veèeøí Pánì.

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. Email: cbnachod@iol.cz. Bohosluby v ne v 9.30, biblické studium ve st.
v 10 a 18.30. Akce dìtí: Obèanský klub na SUN: Orlíci a Domeèek plný lidièek, ve sbor. domì klub puntù. 13. 4. v 15 hod.
Jak to bylo se sociální péèí ve starém Izraeli, Mgr. David Javornický, teolog. semináø Praha. 18. 4. v 18.00  Velkopáteèní bohosluby. 20. 4. v 9.30 a 14 hod. Velikonoèní nedìle s návtìvou
Mgr. Romana Touka a zpìvákù ze sboru v Bystrém v Orl. h.

Církev Adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední podnikatelská kola), kazatel Vít Vurst, tel.: 491 433 605,
mobil: 777 010 128, e-mail: vurst@quick.cz. Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hod.
studium Bible. 12. 4.  Irán  jak se ije køesanùm v muslimské zemi  Pavel Novotný, misionáø pracující mezi muslimy.
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Úspìchy výtvarníkù ZU v Náchodì
Výtvarný obor Základní umìlecké koly v Náchodì zaznamenává ji po øadu let
významné úspìchy ve své pedagogické práci. Osvìdèily se zde netradièní metody
v individuální práci se áky, kteøí mají monost  kromì pravidelné výuky  docházet k dalímu prohloubení studia k bezplatným lekcím i o sobotách a nedìlích.
Kadoroènì odchází kolem deseti ákù
 absolventù ZU na støední i vysoké koly výtvarného smìru. Studují na støedních umìleckoprùmyslových kolách v Jih-

Julie Hùlková

lavì, Praze, Hoøicích, Turnovì, Bechyni,
Zlínì, ale také na Akademii výtvarných
umìní v Praze, na fakultách architektury v Èechách i na Slovensku.
Není proto náhodou, e se áci ZU
Náchod úspìnì úèastní celostátních výtvarných soutìí ZU, ale i tématických
soutìí vyhlaovaných i v mezinárodních
kontextech. Svìdèí o tom mnoství cen
a uznání, která kola peèlivì eviduje.
Napøíklad nedávno to bylo zvlátní ocenìní v mezinárodní výtvarné soutìi THE
WORLD OF ART poøádané pod zátitou UNICEF ve Slovinsku pro ákynì ZU Náchod Nikolu Havlíèkovou a Julii Hùlkovou.
Dola i zpráva o výborném umístìní kolekce sochaøských prací ákù
ZU Náchod v soutìi Pøíbìhy Starého a Nového zákona a o tom, e
absolutním vítìzem celé soutìe se
stal ák 3. roè. II. st. Luká Nývlt
svojí sochaøskou kompozicí Zápas
Jakuba s andìlem. Jsou to nespornì veliké úspìchy ákù i pedagogù
koly reprezentující pøedevím Mìsto Náchod.
Jindøich Roubíèek
Nikola Havlíèková
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Na snímku Luká Nývlt pøi modelování
plastiky Leící høíbì

Mìstské divadlo v Náchodì
Literárnì hudební veèer
 Ve znamení Berana
Sedmdesátka je vdy pøíleitostí k zastavení, zavzpomínání, bilancování a oslavám. A jestlie se jí v plné svìesti doívá
prof. Ale Fetters, jeho ivot je tak pevnì svázán jak s literaturou, tak s hudbou,
nelze jinak, ne dubnový literárnì hudební veèer vìnovat právì jemu.
Zveme proto upøímnì vechny jeho
áky, kolegy, pøátele a známé, aby si pøili poslechnout nìco poezie a hudby a hlavnì povídání o ivotì. Jistì bude také pøíleitost pogratulovat.

Vzpomínka
na Evu Olmerovou
 první dámu èeského
jazzu a swingu
To bude první èást koncertu, kterým se
ve velkém sále Beránku v sobotu 12. dubna v 19 hodin pøedstaví pøi stolovém obsazení velký jazzový orchestr J. K. BAND
z Pardubic. Skladby jako Sonny Boy, Blues pro detivý den, In The Mood v podání
interpretek orchestru Zuzany Grohové,
Sneany Vukèeviè a Jakuba Ryby jistì pøipomenou pamìtníkùm mládí a mladé posluchaèe získají svými melodiemi.

ANKETA Mìstského divadla Dr. Josefa Èíka
S cílem zlepit informování obèanù
o pøedstaveních, koncertech a poøadech
v Mìstském divadle Dr. Josefa Èíka v Náchodì se rozhodlo pøedstavenstvo akciové
spoleènosti BERÁNEK Náchod uskuteènit
ve spolupráci s Náchodským zpravodajem
anketu Odkud získávám informace o programech Mìstského divadla Dr. Josefa
Èíka v Náchodì?. Vyplnìním anketního
lístku a jeho odevzdáním do 30. 4. 2003
na recepci hotelu U Beránka, v pokladnì
divadla nebo u atnáøek a uvadìèek divadla pomùete zlepit souèasný stav informovanosti. Zároveò, pokud uvedete Vae

jméno a kontakt (bydlitì nebo telefon),
budete zahrnuti do slosování úèastníkù
ankety, které se uskuteèní v Náchodské
televizi zaèátkem mìsíce kvìtna 2003. Tøi
vylosovaní obdrí po dvou vstupenkách na
kulturní akci, dle vlastního výbìru, poøádanou akciovou spoleèností BERÁNEK Náchod do konce roku 2003. Anketní lístky
jsou také k dispozici v recepci hotelu
U Beránka a v prostorách divadla.
Dìkujeme vem za úèast v anketì
a tìíme se na Vás pøi nìkterém programu Mìstského divadla Dr. Josefa Èíka.
Pøedstavenstvo BERÁNEK Náchod, a. s.
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