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Ji estým rokem se Náchod
pere s pøívalovou vlnou mládí.
A ji estým rokem poskytuje
to nejkrásnìjí
bojitì pro nae
ílenství.
Prima sezóna znamená týden splnìných
snù, vzduch naplnìný pohodovou atmosférou i tucty bolehlavù. Pøání se zde støetávají a vyplòují se, co zapøíèiòuje absolutní blaenost vech. Nálada, pulsující
z kadého tvora, je cítit na kadém kroku. Záøící oèka pøedznamenávají dlouhý
týden radostí a krásných chvil. Vysvitneli navíc do této pohody sluníèko, je posekáno. Na tìchto sedm dní jen tak nìkdo
nezapomene.
Prùbìh festivalu je velice hektický. Den
ode dne jeho úèastníci více a více poznávají, e se jim tady v Náchodì vlastnì stranì líbí a e nechtìjí domù. Málokterá hospùdka se veèer nenaplní a málokteré zornièky zùstanou nerozíøené. Davová
psychóza projede jako oivující blesk Náchodem, èím ho povznese nad zemský
povrch. Opravdu, ve je pak takové
snové.
Jetì jsem neslyel mladého èlovìka,
který by pøi závìreèném ohòostroji
s nenapodobitelnými vzpomínkami nepøiznal  témìø se slzou v oku, e Prima
sezóna byla opravdu prima. Málokde dnes
spatøíte takovou upøímnost v nìkolika
procítìných slovech. A vám poté nezbude nic, ne horlivì pøitakat. Byla. Naèe

se vichni sborovì rozpláèete, èím pøehluíte rozkvétající rùznobarevné kvìty
na èerném poli plném hvìzd. Dobrá, teï
tak troku pøeháním
Prima sezóna se jako svátek studentské tvoøivosti s pøekvapivou silou chytila. Zakousla se do tvrdého prahu náchodského Beránku a, jak to tak vypadá, nehodlá se jen tak pustit. Moná je to dáno
záhadnou poutavostí mìsta Náchoda,
moná touhou studentské due ít. Kadopádnì Prima sezóna je rozhodnì prima.
Tomá Kábrt, student Jiráskova gymnázia v Náchodì a redaktor festivalového zpravodaje Prímáèek
Je to u sedm let, kdy na schùzce kulturních pracovníkù naeho mìsta pronesl pozdìjí prezident Náchodské prima
sezóny, dr. Jaroslav Suchý, památnou vìtu:
A udìláme kadý to, co normálnì dìláme, ale najednou v jednom termínu a já
bych zkusil získat povolení od Josefa kvoreckého, zda by se to nemohlo jmenovat
Prima sezóna  Tak nìjak to øekl a odstartoval dìjiny, které si nikdo z nás neumìl pøesnì pøedstavit. A to jetì nikdo
z nás neumíme dobøe vyjádøit, co Náchodská prima sezóna v dalích letech bude
znamenat. Zaèalo se toti hovoøit o tom,
e by její èinnost mohla pøesáhnout dva
týdny, ve kterých vzbouøí mìsto. Pana
kvoreckého jistì tìí, e tím povolením,
které dal, nastartoval nìco, co zasahuje
celou republiku. Díky mnoha obìtavcùm
a vstøícnosti samosprávy to vypukne letos zas!
Red.

Jaro v plném proudu
Je kvìten  mìsíc, který se na nás usmívá u svým názvem. Slunce, které zve
k procházkám i posezení na lavièkách
uprostøed jarní zelenì. Jakoby ve promlouvalo k lidem  buïte na sebe hodní,
nehoòte se, vimnìte si, jako mùe být
okolo vás krásnì. Jak pøíroda okolo vás
a marnotratnì hýøí rozmanitostí barev,
abyste si toho vimli. Abyste ji chránili,
kadý koutek zelenì uprostøed mìsta,
abyste za kadý uhynulý strom, keø, vysadili alespoò jeden nový. Vímám si jak
nìkteøí lidé okolo svých domù, i ve mìstì,
zakládají tøeba i malé záhony kvìtin, jen
aby to jejich okolí zkrásnìlo. Proto mne
velice mrzí a skoro i bolí, kdy po rozveselených obèanech v sobotu nebo v nedìli
ráno jsou zpøevracené a vysypané popelnice, polámané stromy, vyvrácené doprav-

ní znaèky, naházené odpadkové koe
v okolí Metuje.
Kdy na místech nedávno uklizených
poletují igelitové taky, umìlohmotné lahve, krabièky od cigaret, zakládají se nové
èerné skládky. A stejnì tak se pozastavují
mnozí nai spoluobèané nad vìtinou dobøe mínìnými, ale neodbornými zásahy,
zejména pøi oetøování ji vzrostlých stromù, které pùsobí nenapravitelné kody.
Sname se vichni podle svých moností a schopností chránit své okolí pøed tìmi,
kterým nepoøádek nejene nevadí, ale
sami ho vytváøejí a neváí si toho, e
mohou vidìt a vnímat krásu svého okolí,
kdy je tolik lidí, kteøí by si toho váili
a nemohou.
Ing. Pavla Maríková
místostarostka

kvìten 2003

Zprávy
z radnice
Rada mìsta dne 25. 3. 2003

Azylový dùm
l RM odvolala Mgr. Alenu Polákovu z funkce øeditelky Azylového domu pro matky
s dìtmi k 30. 6. 2003 z dùvodu zmìny
provozovatele Azylového domu, kterým se
stane od 1. 7. 2003 Farní charita Náchod.
Z Babí
l RM vzala na vìdomí situaci v Základní
kole, Náchod, Pavliovská 55 a souhlasila s otevøením 5. roèníku Z pro kolní
rok 20032004. Vzhledem ke stále klesajícímu poètu ákù v základních kolách
v Náchodì bude ale muset v prùbìhu roku
zachování výuky v této kole v dalích letech znovu zváit.
ádost o kácení døevin, smlouva o poskytování slueb
l RM schválila, aby Mìsto Náchod podalo
ádost o pokácení døevin podle návrhu
pracovní skupiny. Jedná se o tyto stromy:
 20 topolù kanadských v Bìlovsi (podél
komunikace k supermarketu Kaufland),
 bøíza bìlokorá a vrba jíva v obci Lipí
u Náchoda (u høitì za kolou na Lipí),
 bøíza bìlokorá v Náchodì (za velkou
sportovní halou na Hamrech),
 lípa srdèitá v Náchodì (pøed vojenským
høbitovem)
 9 vestek domácích na Jizbici (pøi cestì
z Jizbice na Lipí).
l RM uzavøela smlouvu se Zdravotním
ústavem, poboèkou Náchod na kontinuální mìøení koncentrací oxidù dusíku ve
volném ovzduí v Náchodì.
Mandátní smlouva o obstarání správy veøejné zelenì a dalích èinností
l RM schválila mandátní smlouvu o obstarání údrby veøejné zelenì a výkonu
dalích povinností s Technickými slubami Náchod, s. r. o., s tím, e bude jetì
upøesnìno financování v prùbìhu roku.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì, kterým se sniuje poèet pronajmutých kanceláøí v objektu èp.
1759 v Náchodì na Hamrech spoleènosti
Santa Monika, s. r. o., z pìti na tøi s úèinností od 1. 4. 2003.
l RM uzavøela nájemní smlouvu s TJ
Náchod na pronájem tøí místností o výmìøe 171,1 m v objektu èp. 1759 Náchod
Hamra. Smlouva se uzavírá s platností od
1. 1. 2003 na dobu neurèitou. Cena za
pronájem bude stanovena dohodou.

l RM uzavøela nájemní smlouvu s Diakonií Broumov na pronájem dvou kanceláøských místností v objektu èp. 1759 Náchod
Hamra. Smlouva se uzavírá s platností od
1. 4. 2003 za cenu 100 Kè/m /rok.
l RM uzavøela smlouvu o výpùjèce s Dechovou hudbou Náchod na nebytový prostor
zkuebny a skladu notového materiálu
v Náchodì, Èeskoskalická ul. èp. 1, od
1. 4. 2003 s tím, e Dechová hudba Náchod
bude hradit pøíspìvek na náklady spojené
s provozem skladu ve výi 1200 Kè roènì.
l RM uzavøela nájemní smlouvu na nebytový prostor kanceláøí ve 2. nadzemním
podlaí èp. 1 Masarykovo námìstí s Regionální Hospodáøskou komorou Severovýchodních Èech za podmínek stanovených
nájemní smlouvou s platností od 1. 4. 2003.
Svoz tuhého komunálního odpadu
l RM revokovala usnesení ze dne 17. 9.
2002, týkající se pøípravy výbìrového øízení na zajitìní svozu tuhého komunálního odpadu a souhlasila se stávajícím zpùsobem svozu, který zajiují Technické
sluby Mìsta Náchoda.
Pìí zóna Kamenice
l RM uloila odboru majetek zajistit realizaci 2. etapy Pìí zóny Kamenice, resp.
zádlaby ulice Kamenice. Ta bude probíhat v souvislosti s opravou parovodu akciové spoleènosti ÈEZ EPO Poøíèí, stavby
zahájena 14. 4. 2003. Z dùvodu plánované výstavby v okolí Karlova námìstí nebude do stavby zahrnuta køiovatka u Skalièanu. Celková èástka na realizaci zádlaby byla stanovena do 2.313.000 Kè.
Zmìna stanov Pivovaru Náchod a. s.
l RM podle § 190, odst. 1 obchodního
zákoníku jménem Mìsta Náchoda jako jediného akcionáøe Pivovaru Náchod, a. s.,
v pùsobnosti valné hromady této spoleènosti schválila rozíøení pøedmìtu èinnosti a související zmìnu stanov spoleènosti
Pivovar Náchod, a. s., èlánku 3  pøedmìt
podnikání  tak, e se do uvedeného èlánku doplòují nové èinnosti: výroba nápojù,
výroba potravináøských výrobkù a výroba
a úprava kvasného lihu.
l RM povìøila starostu Ing. Oldøicha Ètvrteèku, aby jménem Mìsta Náchoda a rady
mìsta vykonal rozhodnutí o zmìnì stanov spoleènosti Pivovar Náchod, a. s., formou rozhodnutí jediného akcionáøe spoleènosti Pivovar Náchod, a. s., dle § 190,
odst. 1 obchodního zákoníku, o nìm bude
sepsán notáøský zápis.

Rada mìsta dne 8. 4. 2003
Schválení rozhodovací komise pro umístìní dìtí v M
l RM schválila ustavení komise pro rozmístìní dìtí dìtí do mateøských kol, kolních druin a jídelen ve kolním roce

2003/2004 ve sloení Ing. J. Rohulán,
E. Foøtová, Mgr. R. Bartoová, RNDr.
I. árová a M. Klofáèová.
Ohòostroj 7. 5. 2003  smlouva
l RM schválila uspoøádání ohòostroje dne
7. 5. 2003 ze Státního zámku v Náchodì
firmou GREIZ, Jiøí Gross, Parkány 413,
Náchod za cenu 95.000 Kè.
Majetkoprávní úkony obce
l RM nedoporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit výkup objektu Pekáren a cukráren Náchod, a. s., v ulici Kladská èp. 112
v Bìlovsi za cenu 9 mil. Kè.
l RM uloila odboru majetek pøipravit
propoèet nákladù na vybudování inenýrských sítí na pozemku v Nemocnièní ulici
o výmìøe 450 m , který nabízí firma REPON, spol. s r. o., Mìstu Náchod jako dar.
Jedná se o pozemek, který má slouit pro
pøístup k novì vzniklým pozemkùm pro
stavbu rodinných domù.
l RM schválila prodlouení termínu dokonèení 41 bytových jednotek a uzavøení
dodatku ke smlouvì o dílo z 19. 9. 2001.
Romské komunitní centrum
l RM zamítla realizaci stavebních úprav
nebytových prostorù v èp. 4 v Potovní ulici. Uzavøení smlouvy o výpùjèce na dùm
v Kladské ulici v Náchodì èp. 445 bylo odroèeno. Uloila vedení Mìsta projednat znovu se zástupci vech romských sdruení
vybudování pouze jednoho komunitního
centra pro rómská sdruení v Náchodì.
Pøírodní divadlo
l Na jednání rady byl pøítomen pan Èimera, jednatel firmy MC production,
s. r. o., který pøi této pøíleitosti prezentoval své pøedstavy o vyuití areálu pøírodního divadla. RM trvá na svém pùvodním
rozhodnutí areál pøírodního divadla neprodávat a realizovat návrh Lesù Mìsta Náchoda, spol. s r. o.
Schválení dodávky svítidel pro akci
Mìstská knihovna Náchod
l RM schválila úhradu ceny svítidel ve
výi 324.550,14 Kè vèetnì DPH firmì Jiøí
Fabián  STAVOS nad rámec platné
smlouvy o dílo. Vyí cena je zapøíèinìna
náhradou záøivkových svítidel navrených
projektem svítidly odsouhlasenými odbornou komisí.
Schválení výbìru zhotovitele na dodávku a montá  Mìstská knihovna  interiér 1. NP a mezipatra
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na vybavení interiéru 1. nadzemního
podlaí a mezipatra knihovny a uzavøení
Smlouvy o dílo s firmou COTTO, s. r. o.,
nám Osvobození 51, 679 71 Lysice za
cenu 1.509.928 Kè vèetnì DPH. Atypicky
øeený nábytek do veøejné knihovny vy-

Náchodský zpravodaj
aduje maximální trvanlivost pro desítky
let pouívání pøi silném zatíení, a proto
je jeho kvalita nejdùleitìjím hlediskem
pøi výbìru zhotovitele.
Smlouvy na podporu
rozvoje digitálních map
l RM souhlasila z dùvodu podpory rozvoje digitálnì technické mapy mìsta Náchoda s uzavøením smluv o spolupráci pøi tvorbì, aktualizaci a správì digitálních mapových podkladù s obcemi Kramolna, Vysokov, Nový Hrádek a Studnice.
ádost o kácení døevin
l RM schválila na základì doporuèení
pracovní skupiny komise energetické
a ivotního prostøedí pro posuzování ádostí o kácení døevin, aby Mìsto Náchod
podalo ádost o pokácení tìchto døevin:
 9 ks bezu èerného, 1 ks tøeeò ptaèí
podél oplocení u Husova sboru v Náchodì,
 lípa srdèitá v parku u nádraí v Náchodì.
TELEGRAFICKY:
l RM schválila pouití mìstského znaku
v tìchto materiálech a publikacích:
komerèní mapa Náchoda, Hronova a Chudoby (vydavatel firma GARP Hradec Králové), propagaèní publikace Královéhradeckého kraje (Vítejte!), Mediatel, a. s. (Zlaté stránky), Okresní myslivecký spolek
Náchod  publikace k Memoriálu prof. Jaroslava Svobody.
l RM schválila realizaci navrené varianty úprav zasedací místnosti v 1. patøe
a novì pøipravovaného informaèního centra v pøízemí nové radnice.
l RM souhlasila s rozíøením názvu odboru dopravy na odbor dopravy a silnièního
hospodáøství od 8. 4. 2003.

Zastupitelstvo mìsta
dne 8. 4. 2003

Majetkoprávní úkony obce
l ZM schválilo prodej objektu na nádraí
v Náchodì (v souèasné dobì herna OXO)
obálkovou metodou s vyvolávací cenou
260 000 Kè.
l ZM schválilo bezúplatný pøevod pozemku v Komenského ulici za budovou ZU
J. Falty výmìnou za vìcné bøemeno pro
vlastníky garáí v této lokalitì.
l ZM schválilo uvolnìní zástavní smlouvy na parcely è. 564/1 a 564/20 Na Výsluní v Bìlovsi.
l ZM schválilo prodej obytných domù èp.
19581960 v ulici Bílá na sídliti u nemocnice do vlastnictví stávajících nájemníkù dle zásad prodeje bytù.
l ZM zamítlo prodej pozemkù v ulici Za
Továrnou na Plhovì.
l ZM nesouhlasilo s provedením výkupu
objektu objektu Pekáren a cukráren Náchod a.s. v ulici Kladská èp. 112 v Bìlovsi
za cenu 9 mil. Kè.

l ZM schválilo v souvislosti s pøípravou
a zpracováním projektové dokumentace
na výstavbu cyklostezky Malé Poøíèí  hranièní pøechod Bìloves jednotlivé smìny
pøípadnì výkupy pozemkù dotèených touto výstavbou.
l ZM revokovalo usnesení o zpracování
Zásad prodeje pozemkù místních komunikací. Jedná se o pøípady, které musí být
posuzovány individuálnì.
Pùjèky z fondu rozvoje bydlení mìsta
l ZM schválilo rozdìlení pùjèek z fondu
rozvoje bydlení mìsta Náchoda a uzavøení
smluv o poskytnutí tìchto pùjèek s vybranými adateli dle schváleného vzoru smlouvy a pravidel, za podmínky pøedloení nezbytných podkladù do 16. èervence 2003.
Azylový dùm  prominutí kody
l ZM schválilo prominutí náhrady kody
bývalé øeditelce Azylového domu.
Obecnì závazná vyhláka
l ZM vydalo Vyhláku è. 1/2003 O stanovení pøíspìvku na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù mateøských kol,
kolních druin a kolních klubù zøizovaných Mìstem Náchodem.
Poplatky v mateøských kolách a kolních
druinách pro kolní rok 2003/2004
l ZM schválilo pøíspìvek na èásteènou
úhradu neinvestièních nákladù mateøských kol, kolních druin a kolních klubù pro rok 2003/2004 v této výi:
 v mateøských kolách 210 Kè a 250
Kè mìsíènì,
 ve kolních druinách a kolních klubech úplných Z 50 Kè mìsíènì,
 ve kolních druinách neúplných Z 40
Kè mìsíènì s platností od 1. 9. 2003.
Delegování zástupcù Mìsta na valné hromady spoleèností, v nich má Mìsto Náchod majetkovou úèast
l ZM delegovalo v souladu se zákonem
o obcích, jako zástupce Mìsta Náchoda na
valnou hromadu:
 VAK Náchod, a. s., pana M. Èermáka
 Beránek Náchod, a. s., Ing. Oldøicha
Ètvrteèku a povìøilo ho, aby navrhl a hlasoval pro odvolání celého pøedstavenstva
a dozorèí rady, a. s., a aby navrhl a hlasoval pro zvolení pøedstavenstva ve sloení:
Ing. Josef Hlavatý, Ing. Miroslav Zelený,
Ing. Ladislav imek, Martin Hurdálek
a Frantiek Molík a aby navrhl a hlasoval
pro zvolení dozorèí rady ve sloení: Hana
Kopecká, Ing. Petr Pakosta a Milan Vaíèek.
Zmìny v obsazení Správní rady Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda
l ZM odvolalo ze Správní rady Kulturní
a sportovní nadace Mgr. Drahomíru Beneovou a pana Aloise Svobodu.

!
l ZM zvolilo do Správní rady Kulturní
a sportovní nadace mìsta Náchoda pana
Jana Linharta, pracovníka Mìstského úøadu v Náchodì a ing. Frantika Medunu,
marketingového øeditele Pivovaru Náchod, a. s.
Zmìna mìstského praporu
l ZM rozhodlo o zveøejnìní návrhù na
zmìnu mìstského praporu. Na dalím zasedání zastupitelstva bude na základì ohlasù náchodských obèanù vybrána varianta, která bude postoupena k posouzení heraldickému a vexilologickému podvýboru
Parlamentu ÈR.
Zastupování starosty
l ZM urèilo, e starostu zastupuje v dobì
nepøítomnosti a v dobì, kdy nevykonává
funkci, 1. místostarosta, kterým je ing.
Pavla Maríková. V pøípadì nepøítomnosti starosty a 1. místostarosty zastupuje
starostu 2. místostarosta, kterým je ing.
Jaroslav Rohulán.
l ZM svìøilo místostarostùm plnìní tìchto konkrétních úkolù:
a) 1. místostarosta odpovídá za èinnost
a projednává návrhy pøedkládané radì
mìsta a zastupitelstvu mìsta odborem
správy majetku, odborem finanèním a organizací zøízeních mìstem v pùsobnosti
tìchto odborù
b) 2. místostarosta odpovídá za èinnost
a projednává návrhy pøedkládané odborem
kolství, kultury a sportu, odborem sociálních vìcí a zdravotnictví a organizací zøízených mìstem v pùsobnosti tìchto odborù.
TELEGRAFICKY:
l ZM schválilo dodatek ke smlouvì o poskytnutí úvìru KÈT Náchod.
l ZM schválilo smlouvy o poskytnutí dotací z rozpoètu Mìsta Náchoda na rok 2003.
l ZM schválilo poskytnutí daru  darovací smlouvu uzavøenou mezi Mìstem Náchod a Sdruením zdravotnì postiených,
Okresním výborem Náchod a Sdruením
zdravotnì postiených v Náchodì, kterou
budou darovány movité vìci (poèítaè, tiskárna a vybavení kanceláøe).
l ZM schválilo úplatný pøevod  uzavøení
kupní smlouvy mezi Mìstem Náchod
a akciovou spoleèností Beránek Náchod,
kterou bude pøevedena telefonní ústøedna za cenu 500 Kè. Tato telefonní ústøedna je ji technicky zastaralá a byla vyøazena z dùvodu nekompatibility se souèasnými technologiemi.
l Velitel Mìstské policie pan Miroslav
Horák informoval zastupitele o dopravní
situaci a postihování dopravních pøestupkù na Masarykovì námìstí v Náchodì.
l ZM uloilo radì mìsta znovu projednat
umístìní zpomalovacích retardérù v ulici
Èeských bratøí a uplatòovat schválení jejich instalace u DI Policie ÈR.
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KRONIKA

Narodili se

Byli oddáni

V bøeznu 2003:
1. 3.
Jaroslav Dolejí
Daniela tìpánková
8. 3.
Mojmír telzig
Denisa Pastuchová
Radim Mütsch
Martina ulcová
15. 3.
Martin Dus
Nikola Nechvátalová
Petr Vanìk
Renata Køeèková

Praha 4
Náchod
Hronov
Náchod
Náchod
Náchod
Mezileèí
Náchod
Praha
Náchod

V bøeznu 2003:
1.3.
Zuzana norbertová
Tereza trofová
2.3.
Luká Lacko
12.3.
Jan Doleal
Natálie Palátová
14.3.
Jan Herák
Klára afránková
21.3.
Aneta Øíhová
25.3.
Anna Hitschfellová
Alice Poláková
26.3.
David Coufal
27.3.
Jaroslav Balcar
Markéta Macháòová

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá v kvìtnu 2003:
V zámecké jízdárnì:
v pøízemí: Marius Kotrba  sochy (11. 4.18. 5.)
Výstava sochaøe støední generace z Ron. 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.
v pøízemí: Expozice ruského malíøství 19. století ze sbírek èeských galerií
(30. 5.31. 8.)
na ochozu: Josef Koutný  obrazy. Výstava k 50 letùm VO a SP stavební
arch. Jana Letzela v Náchodì. (30. 5.22. 6.)

Galerie V. A. rùtka U Slovana Náchod
Irena Pohorská  obrazy (14. 4. 14. 5.)

POZVÁNKA
80 let základní koly

Nae kola
Bartoòova kola
z dálky na nás volá.
Ve Starém Mìstì dlouho stojí,
vody z Metuje se z jara bojí.
Osm svìtlých tøíd nae kola skrývá,
kadá z nich je vyjímeèná,
jak u to tak bývá.
80 rokù kola áky vítá,
80 rokù vzdìlání jim skýtá.
kolní zvonek vyzvání
milým hostùm pozvání.
Pøijïte se k nám podívat,
nebudete litovat!
Základní kola, Náchod,
Drtinovo námìstí 121; tel. 491 426 581;
e-mail: zs.staremesto@tiscali.cz

Kvìtinový den
 mezinárodní den
Ligy proti rakovinì

Ve støedu 14. kvìtna budete moci opìt
potkávat dvojice dobrovolníkù, hlavnì
z øad studentù, kteøí Vám budou nabízet
lutý kvìt mìsíèku lékaøského. Letos ji
po sedmé, v naem okrese pak popáté, se
tak Liga proti rakovinì uchází o Vai pøízeò, aby získala prostøedky pro boj s rakovinou.
I Vá pøíspìvek bude pomocí  pøispìje
na výzkum, pomùe lidem, kteøí nemìli
takové tìstí, aby se jim choroba vyhnula
 pomùe jim nejen v léèbì, ale následnì
i v rekondièním doléèení  a pomùe nemalou mìrou i v prevenci.
Proè si právì kvìt mìsíèku lékaøského
zvolila Liga proti rakovinì za svùj symbol.
Je to proto, e tato léèivka svojí záøivou
barvou dodává energii, nadìji ve zdraví
a ve vyléèení a svojí nìností symbolizuje
i solidaritu mezi lidmi. A tak a Vám bude
tento kvítek nabídnut, neodmítejte  pøispìjete tak na dobrou vìc.
Kadým rokem se dovídáme a jsme
svìdky toho, e jsou zaznamenávány úspìchy v celém svìtì. Stále se vak nepodaøilo objevit takový lék, který by s koneènou
platností tuto chorobu dokázal vyléèit. Proto se lidé na celém svìtì snaí o co nejvìtí pomoc, a proto i my, dobrovolní pracovníci, chceme pomáhat a obracíme se i na
Vás.
Za takto poskytnutou pomoc dìkujeme.
Liga proti rakovinì
paní Mikovská,
B. Nìmcové 738, Náchod

Z TGM

Jsme devááci  a co dál?

14. duben byl pøedznamenán znaènou
nervozitou vìtiny ákù devátých tøíd
a jejich rodièù. Konaly se toti pøijímací
zkouky na støední koly. Pro vìtinu dìtí
skonèily úspìnì. Ti, kteøí neuspìli, budou
zkouet tìstí 15. kvìtna ve druhém kole.
Vem pøijatým skorostøedokolákùm
gratulujeme a vìøíme, e i ti ostatní najdou studijní obor, který splní jejich oèekávání a sny.
RNDr. Ivana árová

Jak si nìkteøí devááci pøedstavují své
budoucí povolání nakreslil Marián Paèan
z IX.C Základní koly TGM v Náchodì
(ukázka je z 5. èísla kolního èasopisu).
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Národní památkový ústav
Územní odborné pracovitì v Pardubicích
Správa státního zámku v Náchodì
547 01 Náchod
Tel./fax: +420-491426201
E-mail: sz.nachod@tiscali.cz
Dne 1. 1. 2003 byl zøízen Národní památkový ústav v Praze v èele s generálním øeditelem, jeho územní odborné pracovitì v Pardubicích je nyní povìøeno
správou zámku v Náchodì. I pøes celkovì
sloitou ekonomickou situaci bude dále
areál zámku procházet nároènými rekonstrukcemi, na nì je prozatím na letoní
rok vyèlenìno z PZAD a rozpoètu NPÚ
Pardubice pøes 3 mil. korun.
Provoz objektu byl po celou minulou
sezónu znaènì ovlivnìn probíhající stavební obnovou. Finanèní prostøedky nebyly
uvolòovány v celém potøebném objemu,
co znaènì komplikuje pøípravné a následné práce na objektu a èasto naruuje dojem návtìvníkù. Bohuel tomu tak bude
i v letoním roce.
V rámci úzké spolupráce Mìstského
úøadu v Náchodì a Národního památkového ústavu v Pardubicích se projednává
sdruená investice na vytvoøení sofistikovaného slavnostního a bezpeènostního
noèního osvìtlení zámeckých budov.
V souèasnosti je zámek provizornì osvìtlen obyèejnými výbojkami z teras. Z tohoto dùvodu jsou terasy pro návtìvníky zbyteènì uzavøeny. Osvìtlení je neadekvátní
jednomu z nejvìtích zámeckých komplexù v Èechách. Osvìtlení by mohlo být
v kladném pøípadì dokonèeno k 750. výroèí mìsta Náchoda.
V souèasnosti se zpracovává projekt (vèetnì prùzkumu stavu krovu) na obnovu tzv.
malé hodinové vìe. Pozinkovaný plech na
lucernì vìe ji doívá  oboustrannou korozí. Poèítá se pøitom i s opravami omítek

u této vìe. Tyto práce budou realizovány
v pøítím roce. Po pøekvapivì zamítavém
závazném stanovisku k zámìru obnovy altánu v Piccolominské zahradì è. j. KP/
726/02, vydaném 27. 11. 2002 Krajským
úøadem Královéhradeckého kraje  jen
mìl být celý financován z dobrovolných pøíspìvkù, budou tyto finanèní prostøedky
pravdìpodobnì pøesmìrovány na obnovu
altánu na rekonstruovaných západních terasách nebo na akce obnovy zahradní architektury.
Letos zapoènou práce na statickém zajitìní západních teras, právì se dokonèují
poslední stavebnì-technické úpravy II. p. hl.
budovy, spojené se zprovoznìním celé expozice s renesanèními trámovými stropy.
Bìhem roku probìhnou restaurátorské
opravy kamenických prvkù na venkovních
portálech a zaène nìkolika-etapová obnova
a konzervace sgrafitových omítek budov, a
to od nejvíce pokozených míst po sanaci
celého plátì køemièitany. V zámeckých
budovách probíhají instalace celého systému elektronické poární ochrany, které
nahradí starí elektronické technologie.
Vedle hlavních prací obnovy probíhá tzv.
malá údrba objektu. Pøedevím se jedná
o øemeslnické opravy veho druhu, výrobu stylových møíí, revize atd. Z finanèních
dùvodù se nepodaøilo zajistit rekonstrukci støechy na budovì atlavy. Takté se
zatím nemùe realizovat pøehledný informaènì-orientaèní systém v celém areálu
památkového objektu.
Návtìvnost zámku osciluje v posledních
letech kolem 40.000 lidí. Èásteènì jde o
zahranièní klientelu, pøedevím o polskou
a nìmeckou. Vzhledem k zajitìní vyí
návtìvnosti objektu se pøikroèilo k pøípravným a restaurátorským pracím na tøetí expozici, je bude zamìøena na dobu

#
lechtického rodu Kuronských. I tato expozice se vak z dùvodu nedostateèného
pøídìlu pracovních sil a finanèních prostøedkù opoïuje.
Bìný návtìvní provoz zámku, zatím
dvou interiérových expozièních okruhù
(dokonèená expozice s renesanèními trámovými stropy ve II. patøe hlavní budovy
bude otevøena pro veøejnost od 1. 6. 2003)
je doprovázen bohatým kulturním programem.
Naim návtìvníkùm nabízíme øadu zajímavých hudebních, taneèních, divadelních
a divadelnì ermíøských vystoupení vèetnì zámeckých slavností s dobovou módní
pøehlídkou a soutìí o titul královny krásy. Pro zpestøení tìchto akcí jsme do letních mìsícù opìt zaøadili i veèerní prohlídky zámku s èernou paní, které dokáí
daleko výraznìji podchytit kouzlo zámeckých interiérù pøi noèním osvìtlení.
Novinkou pro nìkteré tyto poøádané
kulturní programy se od loòského roku
stalo navázání úzké spolupráce s Beránkem Náchod, a. s., v rámci hudební a divadelní produkce, a s Agenturou Veronika
Náchod v pøípadì poøádání zámeckých
slavností.
Pro milovníky lovecké tématiky jsme ke
sklonku léta u pøíleitosti vyhláení Dnù
evropského kulturního dìdictví do programù zaøadili i mezinárodní soutì maïarských ohaøù, poøádanou Èeskomoravskou
mysliveckou jednotou, Okresním mysliveckým spolkem Náchod. Celou tuto bohatou
kulturní sezónu tradiènì zakonèí vánoèní
koncert na zámku se svým sváteènì ladìným programem. Aktuální informace
a pøípadné zmìny kulturních programù budou zveøejnìny v tisku a na internetových
stránkách: www.pupce.cz; www.pruvodce.
com/nachod; www.hrady-zamky.cz/zamek-nachod.
Vìøíme, e i nae letoní nabídka dokáe zaujmout návtìvníky tak, jak tomu
bylo i v pøedchozích letech. Vichni jsou
srdeènì zváni.
Správa SZ v Náchodì

Státní zámek Náchod
kulturní akce  kvìten 2003
1. 5. 16.00 hod.  Prima sezóna 2003
Hudební slavnost na III. nádvoøí  nad medvìdáriem
vystoupení dechového orchestru ZU Police nad Metují
(Paul Mc Cartney, Emil Hradecký, David Polain, Johann
Strauss, Arnold Malcolm )
3.4. 5. 9 17 hod.
Móda a tance minulých staletí pøi prohlídkách
zámeckých expozic
taneèní skupina Iris Praha
7. 5. 22.00 hod.
Velký ohòostroj u pøíleitosti výroèí osvobození Náchoda
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ZE STARÉHO NÁCHODA
Obecní dùm náchodských idù
V idovské ulici, která obepínala pùlkruhem jihovýchodní èást námìstí, stával
v bezprostøedním sousedství synagogy, její èást
prùèelí je na fotografii zachycena, rozloitý dùm
patøící náchodské idovské náboenské obci.
Byla to mohutná, na zdìném pøízemí roubená
chalupa, kterou mìsto
povolilo idùm postavit
po velkém poáru mìsta
v roce 1663. V domì bydlel rabín a kantor a byla
tu i jakási kanceláø idovské obce, která v minulosti mívala urèitou vlastní samosprávu. Dùm stával tam, kde je dnes za mìstskou trnicí
prodejna optiky. idovská ulice mìla vlast-

ní èíslování domù øímskými èíslicemi a dùm
mìl èíslo VI. Obecní dùm byl zboøen roku
1902 a nahrazen dnení
stavbou, která mìla stejný úèel.
Pøed domem na jakémsi malém námìstíèku
byla kamenná kana, která zásobovala idovské
mìsto vodou. Musela být
zøízena v 18. století, kdy
bylo naøízeno úplné separování idù od køesanského obyvatelstva a ulice byla v noci a o sváteèních dnech uzavírána
závorami a øetìzem. Kana byla likvidována v edesátých letech pøi ploné demolici idovského ghetta.
Oldøich afáø

Farní charita Náchod
hledá tvùrèího a dynamického vedoucího sociálního zaøízení
Náplò práce:  øízení sociálního projektu, vedení týmu
 pøímá podpora klientù
Nabízíme:
 vedoucí pozice, samostatnost, monost seberealizace
 dobré pracovní zázemí, pozitivní vztahy
 zajímavé, tvùrèí a nároèné zamìstnání
 monost vzdìlávání, odborného rùstu
 monost ubytování
Poadavky:  odpovídající vzdìlání (min S), praxe v sociální
oblasti èi v souvisejících oborech výhodou
 zkuenost s organizaèní nebo vedoucí pozicí
 ekonomické a právní povìdomí je pøedností
 pøíjemné vystupování, loajalita, komunikaèní dovednosti
 obsluha PC, ØP, cizí jazyk je pøedností  AJ, NJ
 samostatnost i práce v týmu

dále hledá pracovníky pro sociální projekt
SV. ANNA Domov pro matky s dìtmi, èasovì omezené bydlení
Náplò práce:  práce v týmu, pøímá podpora klientù
Nabízíme:

Poadavky:







týmová i samostatná èinnost
dobré pracovní zázemí, pozitivní vztahy
zajímavé, tvùrèí a nároèné zamìstnání
monost vzdìlávání, odborného rùstu, specializace
pøípadná monost ubytování

 odpovídající vzdìlání (min S), praxe v sociální oblasti
èi v souvisejících oborech výhodou
 pøíjemné vystupování, pozitivní komunikace, loajalita
 obsluha PC a ØP výhodou
 samostatnost i práce v týmu
Nástup  pøedpoklad od èervna 2003. ivotopis a motivaèní dopis zalete na charita.nachod@mybox.cz nebo osobnì èi potou na adresu: Farní charita Náchod, Mlýnská
189, 547 01 Náchod, tel.: 491 433 499, 602 470 474, 777 322 633 do 9. kvìtna 2003.

Kvìtnová výroèí
Pøed pùl stoletím, 1. kvìtna 1953
zaèalo pravidelné vysílání Èeskoslovenské televize. Barevné vysílání pak
o dvacet let pozdìji, 9. kvìtna 1973.
Vysílání Èeskoslovenského rozhlasu
má také své kvìtnové jubileum, zaèalo
18. kvìtna 1923.
Dne 16. kvìtna 1868 se konala slavnost poloení základního kamene k Národnímu divadlu. Zúèastnila se jí delegace z Náchoda, která tam rovnì dovezla svùj kámen. I ten najdete pøi
prohlídce v podzemí Národního divadla
mezi øádkou dalích. S poèátky Národního divadla je neodmyslitelnì spjato
jméno herce Eduarda Vojana. Ten se
narodil 5. kvìtna 1853. V dubnu 1914
hrál Jana iku pøi slavnostním otevøení naeho mìstského divadla. V nìm
nìkolikrát dirigoval i Václav Talich, jeho 120. výroèí narození pøipadá na
28. kvìten. V divadelní souvislosti mùeme pøipomenout i herce Rudolfa
Kudrnáèe, který tu pùsobil v pováleèném období v tehdejím Oblastním divadle severovýchodních Èech. Narodil
se v Hronovì 25. èervence 1928 a zemøel v Praze 10. kvìtna 1973.
Pøed tøiceti lety, 7. kvìtna 1973 zemøel v nemocnici Montclair (New Jersey, USA) hronovský rodák, spisovatel
Egon Hostovský, absolvent náchodského reálného gymnázia. O nìm jsme se
zmiòovali minulý mìsíc, kdy mìl výroèí narození.
Nakonec pøipomeòme jetì novomìstského rodáka, sochaøe Josefa Marka. Narodil se 2. kvìtna 1913, s jeho
díly se setkáváme v naem regionu èasto, tøeba v Pekle hlídá bývalý mlýn
jeho vodník, u novomìstského zámku
pøipomíná pomník Bedøicha Smetany,
Markova první velká realizace, pobyty
mladého skladatele u strýce v tamním
pivovaøe. Mezi jeho portréty najdeme
i bustu generála Klapálka, který se narodil 18. kvìtna 1893 rovnì v Novém
Mìstì nad Metují.
/AF/
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HISTORIE NÁCHODSKÝCH ÚØADÙ
V. Okresní soud

Jedním ze základních poadavkù revoluèního mìanstva v r. 1848 bylo odstranìní vlivu absolutistického státu na výkon
soudnictví. Projevem toho bylo oddìlení
soudnictví od správy, zavedení obèanské
kontroly nad výkonem soudnictví (veøejné
líèení, porotní soudy), odstranìní procesu
inkvizièního a jeho nahrazení procesem
obalovacím. Vechny tyto poadavky se
projevily rovnì v organizaci soudnictví.
Oddìlení soudnictví od správy bylo ze zaèátku pouze teoretické, protoe do roku
1850 byly ponechány v èinnosti staré patrimoniální úøady, tedy i soudy, i kdy na
náklady státu. Císaøským naøízením ze 14.
6. 1849 byly schváleny základy nové soudní organizace, která pak zaèala fungovat
od 1. 7. 1850. Správa soudnictví byla svìøena ministerstvu spravedlnosti a nejvyí
soudní úøad byl pøemìnìn v nejvyí soudní a kasaèní dvùr. Stal se vrcholem organizace, kterou dále tvoøily tøi stupnì: vrchní
zemské soudy (pro Èechy a Moravu
v Praze), zemské soudy pozdìji reorganizované v soudy krajské (v èeských zemích
13) a okresní soudy (v èeských zemích celkem 210).
Stanovení obvodù a sídel soudních okresù projednávala zemská soudní komise se
zástupci pøísluných panství a mìst. Samotný prùbìh jednání komise v Náchodì
není znám, patrnì se uskuteènilo na pøelomu ledna a února 1849. Náchodtí mìané velmi stáli o to, aby právì v jejich
mìstì byly zøízeny nové úøady a dokonce
za tím úèelem na vlastní náklady vypravili ji v roce 1848 deputaci na jednání do
Prahy. Tìmto deputovaným se na cestu
ta èástka od 40 zl. CM dala, která se, ponìvad tato okoliènost se blaha celého
mìanstva týká, také od mìanstva zaplatiti má. V soupeøení o sídlo okresního
úøadu s novomìstskými náchodtí mìané neuspìli, jak o tom byla øeè v pøedchozí
èásti seriálu. Okresní soud v Náchodì sice
zøízen byl, ale souèasnì byl pøiøazen pod
správu okresního soudu v Novém Mìstì
nad Metují, který byl potvrzen jako sborový okresní soud s vyí pravomocí, tj.
i s vymezenou trestní agendou. Nové Mìsto nad Metují bylo stejnì jako Náchod poddanským ochranným mìstem s regulovaným magistrátem a stejnì jako Náchod
sídlem panství. Navíc poètem obyvatel
a zástavbou domù se nemohlo Náchodu
rovnat. Dá se tedy pouze pøedpokládat, e
rozhodující skuteèností, která ovlivnila rozhodnutí komise, byla poloha Nového Mìsta nad Metují témìø ideálnì uprostøed obvodu navreného území budoucího poli-

Zemský zákoník pro Èechy
(p. roèník 18481849)

Radnice popøestavbì r. 1856 pro
Okresní soud (kresba K. afáøe)

První okresní soudce Zitta potvrzuje
pøevzetí spisù 11. 6. 1850

a

tického okresu a blíe do nìj zahrnuté èásti
Orlických hor.
Okresní soud v Náchodì byl tedy zøízen
k 1. èervenci 1850. Jeho obvod zahrnoval
55 obcí s celkovou územní rozlohou 247,5
km a poètem obyvatel 37 799. Svou prùmìrnou hustotou 153 lidí na 1 km patøil
náchodský soudní okres mezi nejlidnatìjí. Obìníkem soudní zavádìcí komise byl
vyzván náchodský magistrát k pøedání
soudní agendy novému úøadu. Neuzavøené soudní spisy byly rovnì pøedávány
z bývalého vrchnostenského soudu. Prvním okresním soudcem (K. k. Bezirksrichter) byl jmenován Emanuel Zitta, jemu
podléhal ostatní soudní personál. Ten tvoøili 2 adjunkti, 1 auskultant, 3 kancelisté,
2 knihvedoucí, 1 sirotèí, 1 úèetní a 1 diurnista. Okresní soud byl umístìn v budovì
tehdejí radnice (dnes tzv. stará radnice)
è.p. 1 na náchodském námìstí. Náchodtí
mìané tak pøili o budovu samosprávy
a mìstský úøad byl nucen se pøestìhovat
do domu è.p. 67 v západním horním rohu
námìstí , který dnes ji nestojí (park vedle hotelu U mìsta Prahy). Pro potøeby
soudu vak bylo potøeba radnici rozíøit
a upravit. Pøi pøestavbì budovy r. 1856
byla snesena zdìná vì, pøistavìno 2. patro a na nì dána døevìná vì s hodinami.
Z pùvodní stavby zùstal zachován pouze
vstupní portál a v této podobì známe budovu i dnes. Soud sídlil v tomto objektu
velmi dlouho. A v r. 1940 se pøestìhoval
do nové úèelové budovy pro nìj navrené
a postavené, kde sídlí dodnes. Ani soudnictví se nevyhnuly reorganizace. Ji roku
1855 byly v první instanci slouèeny justice s politickou správou v jednu instituci
a vznikly tzv. smíené okresní úøady, které byly zøízeny ve vech sídlech okresních
soudù. Systém se vak neosvìdèil, proto
v roce 1868 bylo opìt zavedeno pùvodní
uspoøádání. V Náchodì byl opìt obnoven
samostatný okresní soud v nezmìnìném
územním rozsahu. Jeho rozsah se zmenil a pozdìji zøízením nových okresních
soudù v Úpici a Èeské Skalici. Èeskoslovenská republika pøevzala organizaci soudnictví (vèetnì èlenìní i personálního obsazení) habsburské monarchie témìø beze
zmìn. Soudy po 28. øíjnu 1918 zaèaly
vyhlaovat svá rozhodnutí jménem republiky a pokraèovaly ve své èinnosti. Dalí
podstatné organizaèní úpravy nastaly a
v letech 1948 a 1960, co vak èást ètenáøù ji sama pamatuje.
Mgr. Lydia Batecká
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Odbor ivotního prostøedí
Odbor ivotního prostøedí zajiuje po 1. 1. 2003 ty úseky
státní správy, které pøely z bývalého referátu ivotního prostøedí okresního úøadu na stávající úøad s rozíøenou pùsobností. Dále zajiuje kompetence,
které na níe uvedených úsecích
zákony svìøují obcím a povìøeným obecním úøadùm (stav
v roce 2002). Na základì zákona è. 320/2002 Sb, pøely na
tento odbor i nìkteré kompetence sousedních MìÚ (ochrana
pùdy) a dokonce vznikly nové povinnosti (rostlinolékaøská péèe).
Dále zajiuje nìkteré samosprávné úkoly, které døíve zajioval
odbor výstavby a ivotního prostøedí.
Vedoucím odboru je ing. Libor Hejduk (tel. 491 428 827).
Odbor sídlí v budovì bývalého okresního úøadu v I. patøe, kanceláøe è. 157164. Je èlenìn na dvì oddìlení.
1) Oddìlení ochrany krajiny
a) státní správa
 výkon státní správy na úseku ochrany pøírody a krajiny, zejména povolování kácení døevin rostoucích mimo les, vydávání souhlasù k umísování a povolování staveb a jiných èinností, které by mohly sníit nebo zmìnit krajinný ráz, vydávání
závazných stanovisek k zásahùm do významných krajinných
prvkù, (zákon è. 114/1992 Sb.)
 výkon státní správy na úseku ochrany zemìdìlského pùdního fondu, zejména vydávání souhlasu k odnìtí pùdy ze zem.
pùdního fondu pøi výmìøe do 10 ha, pøedepisování finanèních
odvodù, kvalitativní ochrana pùdy (zákon è. 334/1992 Sb.)
 výkon státní správy na úseku rostlinolékaøské péèe (zákon
è. 147/1996 Sb.)
 výkon státní správy na úseku ochrany ovzduí pøed zneèiujícími látkami, vedení informaèní databáze o støedních zdrojích zneèiování ovzduí, stanovení poplatkù pro støední zdroje
zneèiování ovzduí (zákon è. 86/2002 Sb.)
 výkon státní správy lesù, zejména ochrana lesního pùdního
fondu a rozhodování o prohláení pozemkù za pozemky urèené k plnìní funkcí lesa nebo o jejich vynìtí z pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa, o výjimkách ze zákazu provádìt
mýtní tìbu v lesních porostech mladích 80 let, (zákon
è. 289/1995 Sb.)
 výkon st. správy na úseku myslivosti (zákon è. 449/2001 Sb.)
 zpøístupòování informací o stavu ivotního prostøedí a pøírodních zdrojù veøejnosti (zákon è. 123/1998 Sb.)
b) samospráva
 vyhodnocování podkladù a monitoring ovzduí mìsta Náchod
 odpovìdnost za realizaci opatøení vyplývajících z mìstské vyhláky è. 7/97
 objednávky a pøejímky práce na údrbì zelenì mìsta Náchoda
2) Oddìlení vodoprávní, odpadového hospodáøství a rybáøství
a) státní správa
 výkon funkce vodoprávního úøadu, zejména zpracování stanovisek k dokumentacím, výkon funkce speciálního stavebního úøadu pro vodní díla (èistírny, vodovody, kanalizace, septiky, nádre apod.), povolovaní vypoutìní odpadních vod, odbìrù povrchových a podzemních vod, ukládání opatøení
k odstraòování vodohospodáøských závad a pokut zneèiova-

telùm vod, povodòová ochrana apod.( zákony è. 254/2001
Sb., 274/2001 Sb. )
 výkon státní správy na úseku nakládání s odpady, zejména
souhlasu k nakládání s nebezpeèným odpadem, vedení evidence hláení o odpadech ( zákon è. 185/2001 Sb.)
 výkon st. správy na úseku rybáøství (zákon è. 102/1963 Sb.)
b) samospráva
 zpracování a doplòování povodòového plánu Mìsta Náchoda
 spolupráce s Technickými slubami na úseku skládkování, odvozu a tøídìní odpadù.
Ing. Libor Hejduk

Mìsto Náchod

prodá obálkovou metodou:
Kostelecká 1828  dva prázdné byty 1+1, I. kategorie, è.
bytové jednotky 1828/33 ve 4. podlaí
a è. 1828/57 v 10. podlaí
Kadý o výmìøe 47,3 m s vyvolávací cenou kadý 380.000 Kè.
Nabídky samostatnì v uzavøené obálce
oznaèené v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení  byt 1828/33  neotvírat
Výbìrové øízení  byt 1828/57  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod, odbor majetek.
Uzávìrka pøihláek 9. 5. 2003
Objekt herny a veøejného WC na autobus. nádraí v Náchodì
Objekt je stavba na cizím pozemku (Èeských drah). Zastavìná
plocha vèetnì chodníku 80 m , vlastní stavba o výmìøe 56 m ,
pozemek è. stavební parcely 3860 k.ú. Náchod není souèástí prodeje.
Vyvolávací cena 260.000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené v levém horním rohu
Výbìrové øízení  Objekt nádraí  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod, odbor správy majetku.
Uzávìrka pøihláek 30. 5. 2003.

Informace na tel. 491 405 233, 491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

Náchodský zpravodaj

Pøidìlování mìstských bytù

Rada Mìsta Náchoda rozhodla svým
usnesením ze dne 28. 1. 2003 o schválení nové smìrnice pøidìlování mìstských
bytù. Zaène platit od 1. 6. 2003 a k tomuto datu dojde i k celkové revizi vech souèasných ádostí. Nová smìrnice zpøísòuje
podmínky, které musí adatel splòovat,
aby mohl poádat o mìstský byt.
ádost o pøidìlení bytu mùe podat adatel splòující vechny následující poadavky:
a) je zletilý  nabývá se dovrením 18 let
nebo uzavøením manelství pøed dosaením tohoto vìku
b) má v Náchodì trvalý pobyt nebo je zde
zamìstnán, podniká zde, studuje, je zde
veden jako uchazeè o zamìstnání na
úøadu práce nebo zde pobírá sociální
dávky, ve po dobu delí 1 roku  nutno prokázat pøísluným potvrzením
c) není vlastníkem èi vìtinovým spoluvlastníkem obytné nemovitosti
d) není èlenem bytového drustva
e) nemá ádné závazky vùèi Mìstu Náchod
 nezaplacené pokuty, poplatek za odpady, atp.
ádost o pøidìlení bytu se podává prostøednictvím podatelny na pøedtitìném
formuláøi vydávaném a evidovaném povìøeným pracovníkem odboru správy majetku, pøièem adatel je povinen uvést vekeré údaje úplnì a pravdivì, jinak jeho
ádost nebude zaevidována. Údaje se následnì provìøují a pøípadné zjitìné rozpory s výe uvedeným automaticky vedou
k vyøazení ádosti.
Vlastní pøidìlování bytù probíhá na základì poøadníku  seznamu prvních 50
adatelù z evidence ádostí o pøidìlení
bytu, sestaveného na období 6 mìsícù pøísluného kalendáøního roku a rozdìleného do tøí èástí dle velikosti ádaných bytù.
V poøadníku jsou adatelé zaøazeni podle naléhavosti bytové potøeby urèené bodovým hodnocením dosaeným na základì údajù uvedených v ádosti.
Zpùsob bodového hodnocení
1. Délka trvání ádosti
12 roky
+ 2 body
34 roky
+ 4 body
58 let
+ 6 bodù
více jak 8 let + 8 bodù
2. Délka trvalého pobytu v Náchodì
13 roky
+ 2 body
48 let
+ 3 body
915 let
+ 4 body
nad 15 let
+ 5 bodù
3. Rodinné pomìry
a) enatý/vdaná
+ 5 bodù
b) ovdovìlý/ovdovìlá + 3 body
c) poèet nezletilých dìtí
a dìtí mladích 26 let, prezenènì studujících
1 dítì
+ 3 body

2 dìti
+ 5 bodù
3 dìti a více + 6 bodù
4. Poèet odmítnutých bytù
za kadý byt  3 body
5. Stávající bytové pomìry
a) spoleèná domácnost + 3 body
ubytovna
+ 2 body
b) výmìra podlahové plochy na osobu
do 10 m
+ 3 body
od 10 do 15 m
+ 2 body
od 15 do 20 m
+ 1 bod
6. Zdravotní stav adatele a èlenù rodiny
dritel prùkazu ZTP-P + 3 body
dritel prùkazu ZTP + 2 body
7. Zpùsob ivota adatele a èlenù jeho
rodiny: adatel nebo èlen jeho rodiny
trestáni v posledních 3 letech za pøestupek u MìÚ Náchod  4 body
8. Uvedení nepravdivých údajù
 5 bodù
nebo i vyøazení ádosti z poøadníku
9. Dalí sociální èi zdravotní dùvody (rozhoduje komise bytového hospodáøství)
a + 5 bodù
Poøadník na pøísluné období schvaluje
rada mìsta, která ho mùe zveøejnit zpùsobem ve mìstì obvyklým. Odmítne-li adatel
nabídnutý byt bez váného dùvodu, je vyøazen z poøadníku a jeho ádost je pøevedena
zpìt do evidence adatelù. O pøidìlení bytu
rozhoduje s koneènou platností rada mìsta
na návrh komise bytového hospodáøství,
v odùvodnìných pøípadech na návrh povìøeného pracovníka odboru správy majetku
èi v pøípadì obsazení místností na ubytovnì
na návrh povìøené pracovnice odboru sociálních vìcí a zdravotnictví.
Výmìny bytù
ádost o výmìnu bytu se podává takté
prostøednictvím podatelny na pøedtitìném
formuláøi vydávaném povìøeným pracovníkem odboru správy majetku, pøièem podpisy na ádosti musejí být úøednì ovìøeny.
Výmìnu si adatelé provádìjí na vlastní náklady a byty pøebírají ve stavu nacházejícím se v dobì výmìny.
V pøípadì, e jedním z majitelù mìnìného bytu je bytové drustvo nebo soukromý majitel, je nutno pøedloit k ádosti jeho souhlas s úøednì ovìøeným podpisem a výpis z katastru nemovitostí.
V pøípadì souhlasu s dohodou o výmìnì bytù budou s adateli uzavøeny nové
smlouvy o nájmu bytu.
Pøipomínáme, e Mìsto Náchod výmìny bytù nezprostøedkovává, pouze je následnì schvaluje. Je zcela na nájemnících,
zda si výmìnu sami obstarají èi zda zùstanou v souèasném bytì. Mìsto Náchod pouze poskytlo nástìnku, která se nachází na
bytovém oddìlení.
Petr Frantiek Mizera, DiS.
odbor správy majetku bytové oddìlení

'

Mìsto Náchod
vyzývá obèany, kteøí mají podanou
ádost o mìstský byt, aby nejpozdìji

do 16. 5. 2003

oznámili, zda na své ádosti
nadále trvají.
Oznámení mono uèinit telefonicky
na èíslech 491 405 246
a 491 405 247, osobnì na bytovém
oddìlení nebo písemnì.

Stavební úpravy
ul. Kamenice v Náchodì

Rozsah úpravy v roce 2003 a harmonogram jednotlivých úsekù.
Dílèí termíny:
Zahájení stavby ÈEZ 14. 4. 2003
ÈEZ konèí
19. 5. 2003
zahájení síaøi VAK
10. 5. 2003
Dokonèení sítí
25. 5. 2003
Zahájení zádlaby
25. 5. 2003
zahájení VÈE
10. 6. 2003
Dokonèení VÈE
17. 6. 2003
Dokonèení celé zádlaby
30. 7. 2003
Výbìr zhotovitele zádlaby byl proveden 14. 4. 2003.
ÈEZ Teplárna má vydáno rozhodnutí na
zvlátní uívání do 20. 5. 2003. Od 21. 5.
2003 pøevezme doklady, dopravní znaèení
dalí investor Mìsto Náchod do úplného
dokonèení 31. 7. 2003 a poádá o vlastní
rozhodnutí ke zvlátnímu uívání.
Teplárna zaèala realizaci 14. 4. 2003.
Povrch vozovky se rozebírá od obruby
k obrubì. V období od 7. 4. 2003 provede
VAK kontrolu napojení deových svodù.

Sdìlení obèanùm
Mìstský úøad v Náchodì upozoròuje
obèany, e od kvìtna 2003 budou nìkteré doporuèené zásilky a zásilky urèené do
vlastních rukou doruèovány prostøednictvím kurýra, který je zamìstnancem mìsta. Zásilky budou obèanùm doruèovány
v odpoledních a podveèerních hodinách (po
15. hodinì) a kurýr se bude prokazovat
obèanùm prùkazem zamìstnance mìsta.
Mgr. Hana Kaparová
Vedoucí odboru kanceláøe tajemníka
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Den s Primátorem
 sobota 17. kvìtna 2003
Den s Primátorem (tradièní Den otevøených dveøí Pivovaru Náchod, a. s.) probìhne letos
v areálu pivovaru v sobotu 17. kvìtna od
10 do 19 hodin. Návtìvníci mohou pøi
bezplatném vstupu opìt oèekávat pestrý
kulturní a doprovodný program, jeho hlavní èástí bude od 13.00 hod. Banjo Band
Ivana Mládka s Milanem Pitkinem a Lenkou Plaèkovou. Úèastníci se mohou dále
tìit na dvì vystoupení Petera Paula
 Freddie Mercury Revival (v 11.15 hod.
a 14.45 hod.), koncert originální dámské
kapely Èeské buchty (od 15.15 hod.)
a country skupiny Rodeo (od 17.30 hod.)
nebo na národopisný soubor písní a tancù
Hoøeòák (od 16.40 hod.). Dìttí i dospìlí
návtìvníci mají opìt pøíleitost podílet se
na øadì soutìí èi absolvovat exkurze
(s odborným výkladem) do zázemí pivovaru vèetnì jeho výrobních prostor (od 11.00

hod. do 16.00 hod.) nebo si odnést nìkterou vìcnou cenu z tradiènì bohaté pivovarské tomboly. Prodej piva Primátor (za
pøíznivé ceny), obèerstvení a pivních suvenýrù je zajitìn. I letos je moné vyuít
k dopravì zvlátního vlaku  Expresu Primátor  na trasách Jaromìø  Náchod a
Hronov  Náchod. Pøesný èasový program
a dalí podrobnosti se dozvíte na plakátovacích plochách èi ve vysílání Rádia Metuje, které je i tento rok hlavním mediálním
partnerem.
V posledních letech si tuto pøíleitost
k návtìvì svého pivovaru vdy nenechalo ujít okolo pìti a sedmi tisíc spokojených fanoukù zlatavého nápoje znaèky
Primátor. Pøijïte se na tuto akci pobavit
i Vy  koná se za kadého poèasí.
Pro pøípad, e by nìkdo mìl zájem podívat se do pivovaru i mimo tento den,
nabízí pivovar od kvìtna  zatím pouze

Kurzy na poèítaèi za stovku
Ministerstvo informatiky, které si pøi
svém vzniku stanovilo, e rozíøí základní poèítaèovou gramotnost bìhem ètyø let
alespoò na polovinu populace, spoleènost
Intel a Centrum internetu odstartovaly
spoleèný projekt Národní program poèítaèové gramotnosti, jeho cílem je nauèit
irokou veøejnost základní práci s poèítaèem a internetem.
V rámci programu by se mìli úplní zaèáteèníci nauèit základním dovednostem
poèítaèe jako psát na poèítaèi, pøipojit se
k internetu a odeslat email. Ti pokroèilejí, kteøí ji pouívají poèítaè, ale dosud
nemají zkuenosti s inernetem, by se poté
mìli zamìøit na práci s internetem, tedy
vyhledávání na internetu, pokroèilejí práce s emailem pøikládání pøíloh apod.
Do kurzù, které se odehrávají ve specializovaných RCI (regionálních centrech
internetu), konkrétnì pro Náchod je to
RCI, které sídlí na ulici Plhovská 339,
naproti Tepna klubu, ve druhém patøe
(zelené budovy, v pøízemí je prodejna
Snìky, jen pro blií identifikaci). Kurzy
trvají dvì hodiny, a zájemci se do nich
mùou pøihlásit na jednotném telefonním
èísle 844 111 130, které je dostupné
z celé Èeské republiky za cenu místního
telefonního hovoru. Úèastnický poplatek
èiní 100 Kè, dalí stokorunou pøispìjí Intel a Ministerstvo informatiky, které odhaduje poèet absolventù zhruba na 40 000
osob.Kurzy probíhají v celé ÈR, ale jak zde
je ji uvedeno i v naem mìstì, na výe
uvedené adrese. Dalí informace mùete

získat a nalézt té na internetových stránkách projektu www.centruminternetu.cz,
nebo na telefonním èísle 491 421 295,
kadý den, vèetnì sobot a nedìlí, v dobì
od 1321 hod.
Vyuijte této jedineèné monosti, získat
veobecné znalosti práce s poèítaèem, práce s inetrnetem a mnoho dalích dovedností a tak mít monost rozvíjet svoje znalosti a dovednosti pod vedením zkuených
lektorù a v malém kolektivu, s individuálním pøístupem jednotlivých lektorù, kteøí
se Vám budou plnì vìnovat.
Tìíme se na Vás, e rozíøíte nae øady.
Za RCI Náchod, Plail Jaroslav
tel. 491 421 295 nebo 724 290 192,
603 156 259

zkuebnì  pro veøejnost (neorganizované jednotlivce èi skupinky osob) monost
speciální bezplatné exkurze. Zájemce provede po prostorách spoleènosti sládek roku
2002 pan Pavel Koøínek a to ve dnech
6. a 27. kvìtna  vdy od 15.00 hodin.
Není nutné se pøedem pøihlaovat  staèí
pouze pøijít nìkterý z tìchto dnù a ohlásit se na vstupu do pivovaru.
Primátor obdrel v nedávné dobì dalí
významné ocenìní  na výstavì International Beer Competition v Londýnì získal
Tmavý leák ve své kategorii tøetí místo
a je stále po stránce zisku ocenìní ze soutìí nejúspìnìjím náchodský pivem
v novodobé historii pivovaru. Od ledna
1993, kdy se pivovar stal akciovou spoleèností stoprocentnì vlastnìnou mìstem
Náchod, obdrel pivovar dohromady ji 49
ocenìní, a právì Tmavý leák jich získal
nejvíce a to 12 (z toho 7 zahranièních).
Na druhém místì je pak svìtlý 16% Primátor Exkluziv a tøetí místo si drí Svìtlý
leák (8 ocenìní).
Frantiek Meduna,
vedoucí marketingu

Pomáhat
mùe kadý

Ve dnech 15. a 16. dubna 2003 probìhla v Èeská republice Velikonoèní sbírka
Pomáhat mùe kadý. Organizátorem sbírky je obèanské sdruení ADRA. Smyslem
sbírky je shromádìní finanèních prostøedkù pro pohotovostní fond organizace
ADRA, který slouí ke krytí nákladù na
pomoc obìtem pøírodních katastrof a váleèných konfliktù.
Lidé v ulicích mìst mìli monost pøispìt
jakoukoliv èástkou do úøednì zapeèetìných kasièek a za pøíspìvek v hodnotì alespoò dvacet korun obdret malý dárek v
podobì domeèku s logem organizace
ADRA.
Poboèka organizace ADRA v Jaromìøi
uspoøádala sbírku v Jaromìøi, v Èeské
Skalici a v Náchodì. Na sbírce pracovalo
v tìchto mìstech 25 dobrovolníkù, mezi
nimi studenti a áci SP stavební v Náchodì a Gymnázia a Z Na Ostrovì v Jaromìøi. V Jaromìøi bylo od dárcù vybráno 21
671,50, v Èeské Skalici dali lidé v ulicích
7 044,60 a výtìek sbírky v Náchodì èiní
54 724,70 korun.
K dnenímu dni je na úètu sdruení zatím 3.294 milionu Kè, z toho dárci z Prahy pøispìli pul milionem èeských korun.
Vìtina regionálních koordinátorù své
vklady ji vloila na úèet veøejné sbírky
è. 24 44 24 44 24 / 0300, variabilní symbol 444. Dìkujeme mnohokrát vem naim pomocníkùm a dárcùm. O sbírce
a dalích aktivitách v ADRA informují
stránky www.adra.cz.
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Pochod VáclaviceHavlovice EKOutek
Jaro je tu a s ním ji tradièní pochod pro vechny dálkoplazy a milovníky krás jarní pøírody. 14. roèník pochodu se koná v sobotu 17.
kvìtna 2003 a my Vás vechny srdeènì zveme. Pøijïte na
zastávku ÈD do Václavic
mezi 7.00 a 11.00 hod.!
Vybavíme Vás zde podrobnými itineráøi, dobrou
náladou a pøáním, abyste si
vychutnali nádheru naeho
kraje uprostøed puèení
a raení, tolik inspirujícího
plnými douky.
Dosyta ducha i tìla Vás
obèerstvíme na kontrole ve
Slatinì n.Ú. pøi ivé hudbì
a pøíjemnì unavené, avak
s úsmìvem na rtech i v srdíèku Vás budeme oèekávat
do 16.00 hod na høiti
v Havlovicích, kde to spoleènì roztoèíme na havlovické
pouti.
Tìíme se na Vás vechny.
DUHA  Modrá Støelka
 Náchod

Pøeji pìkný den. Jaro odneslo závìje
snìhu a v pøíkopech rozkvetly hromady
barevných zimních odpadkù. Èekáte a
nìkam samy zmizí? Pravdìpodobnì je
spláchne dé do øeky èi zarostou lebedou.
A nebo se Vy osobnì aktivnì zapojíte do
vytváøení ivotního prostøedí, ve kterém
ijete, a zkulturníte bìhem sobotního dopoledne napøíklad svoji oblíbenou lesní
cestu.
Mezi základní témata Desatera domácí ekologie patøí odpady. V jednom koutku mít pytlík na plasty (kontejnery na plasty jsou pìknì lutì oznaèeny), v komoøe
na zemi skladovat sklo (i støepy z kontejnerù na sklo mohou pøináet tìstí) a hned
vedle krabici na papír (urèený do velkoobjemových kontejnerù). Ale víte, kam s vybitými bateriemi? Døíve to automaticky
býval nebezpeèný odpad, ale s novým zákonem o odpadech má výrobce èi dovozce
povinnost zajistit jejich zpìtný odbìr. Prodejce (napøíklad trafikantka) Vás musí pøi
jejich prodeji informovat, kam je mùete
odnést. A pokud Vám to náhodou prodejce nesdìlí, stává se on okamitì tím odbìratelem pøímo v provozovnì (a to po celou pracovní dobu, ani byste si museli
nìco koupit èi za odbìr platit).
Obecnì ale platí, e ne odpad tøídit, je
pro ivotní prostøedí mnohem lepí odpad
(napø. zbyteèné obaly na potraviny) vùbec
nekupovat!
S modrou oblohou,
Mgr. Kateøina Machainová
odbor ivotního prostøedí
tel. 491 405 459
katerina.machainova@mestonachod.cz

Chovatelská výstava
Jarní výstava drobného zvíøectva se koná
ve dnech 10. a 11. kvìtna 2003 v chovatelském areálu U cihelny v Náchodì.
Poøadatelé ze ZO ÈSCH Náchod pøipravili bohatý program. Tradiènì si diváci
mohou prohlédnout expozici králíkù, drùbee a holubù. Letoní novinkou je posuzování expozice ulechtilých morèat odborným rozhodèím.
V sobotu si zájemci mohou koupit kuøice a po oba výstavní dny jarní sadbu. Pro
milovníky psù jsou pøipraveny ukázky
výcviku a sportu pro psy.
Dìti se mohou nejen povozit na poníkovi, ale také vyhrát cenu v tombole. Po celou
dobu výstavy je pøipraveno obèerstvení.
V nedìli 11. kvìtna 2003 od 9.00 ho-

din probìhne pøehlídka plemen psù  Náchodské psí korzo.
Kadý návtìvník si mùe vybrat nejhezèího pejska, kterému odevzdá svùj hlas
v divácké anketì. Vítìzem se stane pes
s nejvìtím poètem hlasù. Souèástí akce
bude vydání katalogu se jménem psa, adresou majitele a moností prezentace vaí
chovatelské stanice, nabídky tìnat, apod.
prostøednictvím øádkové nebo ploné inzerce. Koneèná uzávìrka pøihláek a podávání inzerce byla 25. dubna 2003.
Informace je moné získat na adrese:
Ing. Zoja Richterová, Hostovského 160,
549 31 Hronov, tel. 723 036 407, e-mail:
zoja.richterova@tiscali.cz.
Srdeènì zvou poøadatelé.

(Máchal, A., Vlaín, M. (1996):
Desatero domácí ekologie. Ekocentrum, Brno.
Zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zmìnì nìkterých dalích zákonù.)

kvìten 2003



Náchodtí modeláøi opìt úspìní
Ve dnech 22. a 23. 3. 2003 se zástupci
Modeláøského klubu Náchod zúèastnili ji
13. roèníku Mistrovství Slovenska v plastikovém modeláøství, které se konalo v Popradu za úèasti modeláøù z Rakouska, Polska a Maïarska. Modeláøi zde svou èinností
opìt úspìnì prezentovali mìsto Náchod.

zleva: Josef Vaák  2. místo v kat. dioráma, Martin Schuster  1. a 4. místo v kat.
dioráma a 3. místo v kat. pásová technika, Jan Korec  6. místo v kat. dioráma

Na této akci získali v kategorii dioráma titul Mistr Slovenska a po jednom
první, druhé, ètvrté a esté místo.
Dále pak získali jedno tøetí místo v kategorii pásová technika.
Akce se mohli úèastnit pouze tøi zástupci Modeláøského klubu Náchod, kteøí vekeré náklady s tímto spojené hradili
z vlastních prostøedkù.
Modeláøský klub tak rozíøil sbírku zahranièních ocenìní získaných v Maïarsku
a Nìmecku o titul MISTR SLOVENSKA.
Ve dnech 12. a 13. 4. 2003 se lázeòské
mìsto Mosonmagyaróvár v Maïarsku zaplnilo plastikovými modeláøi ze 13 evropských zemí (ÈR, SR, Polsko, Ukrajina,
Dánsko, Nìmecko, Rakousko, Slovinsko,
Francie, Chorvatsko, ). Boj o poháry vítìzù v sedmém roèníku Nemzetközi Makettkiállíás és Verseny byl tvrdý. O to více
nás tìí, e èlenové náchodského klubu
dobøe reprezentovali svoje mìsto získáním
1. místa v kategorii dioráma, 4. místa
v kategorii bojová technika a velice potìilo zvlátní ocenìní za velmi propracovaný
model Sherman crab MKI (viz foto). Dále
pak náchodtí modeláøi získali 4. místo
v kategorii figur a 6. místo ve zvlátní kategorii TigerI. Organizace soutìe byla na
vysoké úrovni. Pøíjemným zpestøením bylo
vystoupení maoretek a bøiních taneènic.
Na své si pøila laická i odborná veøejnost.
Shrnuto a podtreno  prostì super!
Martin Schuster, pøedseda klubu

Èinnost v Sokole
V kalendáøi èinnosti náchodského Sokola byla pro první ètvrtletí letoního roku
plánována valná hromada jednoty. Delegáti se seli, aby spoleènì s výborem zhodnotili dosavadní èinnost a posoudili plány
pro druhé ètvrtletí. To bylo zahájeno v
náchodské sokolovnì zdaøilou valnou hromadou upy Podkrkonoské - Jiráskovy.
V zastoupení ústøedí Èeské obce sokolské
se jí zúèastnil øeditel kabinetu kanceláøe
bratr ing.Oldøich Lomecký a krajský zmocnìnec a místostarosta upy Orlické bratr
ing.Frantiek Maòásek. Oba hosté ve svých
obsaných projevech osvìtlili potøebu nìkterých opatøení v rámci ÈOS a informovali o jednáních a opatøeních na úrovni
kraje. V sokolovnì stále pokraèuje èinnost jednotlivých oddílù. Úspìch zaznamenali v Praze chlapci oddílu break dance
v soutìi pódiových skladeb. Byli to Tomá Jano, Michal olín, Jan Dobák, Milan Anto, Dominik Feèo, Daniel Franc,
Stanislav ípek a Patrik Doubic, kteøí získali první místo a cenu za 100 % nasazení pøi pøedvádìní své skladby. Nae jednota zve vechny èleny na turistický výlet

na Zvièinu u Dvora Králové n.L. Bude to
10. kvìtna a je to dalí turistický sraz v
rámci celé Èeské obce sokolské, které se
poøádají kadoroènì od pøedsletového roku
1999. Z dalích akcí uvádím upní pøebory actva v lehké atletice, kterých se nae
mláde zúèastní 17.kvìtna v Jaromìøi.
Rok 2003 vyhlásila ÈOS Rokem sokolské kultury. Souèástí programu akademie, která se konala v bøeznu v sokolovnì k výroèí narozenin prezidenta T. G.
Masaryka, byla i hudební vystoupení ákyò. Sokol nebyl nikdy spolkem výslovnì
tìlocvièným. Kulturní a spoleèenskou èinnost dostal ji do svých základù. Nae republika uvauje o vstupu do Evropské
unie. A v té se nejedná také jen o ekonomiku. Sokol má být jedním ze spolkù, které mohou republiku reprezentovat. Pro
Sokol to není nic nového. ádná jiná organizace nemìla v minulosti tak rozsáhlé
kontakty se zahranièím. Sokol mùe a
musí být uprostøed nové Evropy obhájcem a iøitelem národních tradic a národní kultury.
V. Zelená

Poøádá:
kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda RnR Chuck Berry Náchod
Poøadatel: RnR Chuck Berry Náchod
Druh soutìe:
áci  titulární
B  titulární
Kat. C, A  soutì
finálový veèer muzikálová a módní show
Øeditel soutìe: Helena Brahová
Celý program uvádí Martin Gollán z ÈT
Èasový harmonogram:
11.00  azèátek soutìe
17.00  finále soutìe
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Centrum
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Náchod
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¨ Komu zvoní hrana

Lektor: Mgr. Zdenìk Petrela
7. 5. 2003; 14.3017.30 hod., CV Náchod
¨ Zmìny na mapì svìta v posledním desetiletí 4.
Lektor: Doc. Dr. Jiøí týrský
12. 5. 2003; 1416.15 hod., Z Náchod
Plhov
¨ Region, Evropa a svìt XI.
Lektor: Doc. PhDr. Ondøej Felcman, CSc.
14. 5. 2003; 14.3017 hod., CV Náchod
¨ Výtvarné dílny  technika decoupage
Lektorka: Mgr. Jana Matouová, mistr floristiky; 14. 5. 2003; 812 nebo 1317
hod., CV Náchod
¨ Pohybové hry  soutìe v drustvech
a Od pohybových her ke sportovním
Lektor: Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.
21. 5. 2003; 1417 hod., Z Náchod Plhov
¨ Rámcový vzdìlávací program pro Z
Lektor: Doc. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
21. 5. 2003; 912 hod., CV Náchod
¨ Program výtvarné výchovy 2.
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová
22. 5. 2003; 8.3013.30 hod., CV Náchod

¨ Zájezd Za paní Knìnou do Zahánì,

odjezd z Broumova v 5.15 pøes Polici, Hronov, Náchod, È. Skalici, È. Kostelec, Úpici,
Trutnov. Program: Jelení Hora, Lwowek
Sl., Boleslawiec, Zaháò.
Vedoucí zájezdu: Leo Poláek
24. 5. 2003
¨ Tvoøíme kolní vzdìlávací program
 pøipravujeme výuku
Lektor: Mgr. Jana Dolealová
26. 5. 2003; 1417 hod., CV Náchod
¨ Mikroskopování II  botanika
Lektoøi: RNDr. Jana Dobroruková, Ing.
RNDr. Ludìk Dobroruka, CSc.
28. 5. 2003; 1416.30 hod., Z Náchod
Plhov
¨ Vyuití Jungovy psychologie v pedagogické praxi IX.
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová
29. 5. 2003; 8.3013 hod., CV Náchod
¨ Výtvarné hry se støíhaným papírem 3.
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová
29. 5. 2003; 13.1516 hod., CV Náchod
¨ Rok na kole
Lektor: PaedDr. Jan Mikáè
29. 5. 2003; 914 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.

Pøehled výstav

poøádaných v kvìtnu 2003 Regionálním muzeem v Náchodì
Náchodská PRIMA SEZONA
Výstavní síò,
roh Tyrovy a Zámecké ulice, Náchod
30. 4. 14. 5. 2003;
dennì mimo nedìle a pondìlí 912;
1317 hod. Výtvarné práce studentù k
festivalu. Vstupné: 10; 5 Kè.
Výtvarníci Náchodska
Výstavní síò, roh Tyrovy a Zámecké ul.
19. 5.  14. 6. 2003;
dennì mimo nedìle a pondìlí 912;
1317 hod. Spoleèná výstava náchodských výtvarníkù. Vstupné: 10; 5 Kè.
Náchodská exlibris
Pøednákový salonek a chodba stálé expozice Regionálního muzea, Masarykovo
námìstí, èp. 18, Náchod
16. 5.  27. 7. 2003,
dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.
Výstava náchodských exlibris ze soukromé sbírky. Výstavu je mono zhlédnout
jako 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; 1317 hod.
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.
Pevnost Dobroov
dennì mimo po 1012; 13.3018 hod.
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást Ès.
pohranièního opevnìní z let 1935
8, s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Souèástí prohlídky jsou i tøi výstavy: Mnichov
1938, Zbranì na obranu republiky a Ès.
armáda období první republiky v miniaturách modeláøe Lubora ulíka. Návtìvu
pevnosti lze objednat  Regionální muzeum, Zámek 1284, 547 01 Náchod; tel.:
491 426 047; muzeum.nachod@wordonline. cz. Vstupné: 40; 20 Kè.

Podrobnosti o výstavách: http://www.muzeum.nachod.web.wo.cz

!
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, JG 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.
Stacionáø CESTA Vás zve na dny otevøených dveøí u pøíleitosti oslavy Dne
matek. Letoní svátek matek oslavíme
dne 12. 5. 2003 od 12.30 hod., spoleènì
s maminkami naich dìtí z OS CESTA.
Oslava se uskuteèní pøímo v zaøízení Stacionáøe CESTA, Vítkova 3, v Náchodì
Bìlovsi. Dìti se ji na tuto oslavu tìí
a pøipravují pro své maminky malé pøekvapení pro radost. Pokud bude pìkné
poèasí vyuijeme pøilehlé zahrady pro hry
a soutìe naich dìtí do nich se, vìøíme, zapojí i rodièe. Pokud máte zájem,
jste srdeènì zváni ve dnech 12. a 13. 5.,
na prohlídku zaøízení Stacionáøe a Speciální pomocné koly v Náchodì od 8.30
do 12.30 hod. Najdete nás v Bìlovsi za
stadionem. Tìíme se na Vai návtìvu.
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Zubní pohotovost v kvìtnu 2003
1. 5. 2003

MUDr. Matouová Hana

3. a 4. 5. 2003
8. 5. 2003
10. a 11. 5. 2003
17. a 18. 5. 2003

MUDr. Klimek Jan
MUDr. Malíková Jana
MUDr. Malíková Jana
MUDr. Matouová Hana

24. a 25. 5. 2003 MUDr. Olarová Svatava
31. 5. a 1. 6. 2003 MUDr. Pitorová Elika

Nové Mìsto nad Metují
Komenského 134
Náchod, Èeských bratøí 407
Náchod, Denisovo nábøeí 665
Náchod, Denisovo nábøeí 665
Nové Mìsto nad Metují
Komenského 134
Nové Mìsto nad Metují
Komenského 48
Nové Mìsto nad Metují
Komenského 48

PROGRAM
Pátky v Déèku  tradièní program pro dìti
na páteèní odpoledne (Vdy od 14 do 16 hodin za 10 Kè)
16. 5. 2003 Rukodìlné práce
Budeme vyrábìt nejrùznìjími technikami z nejrùznìjích materiálù pøáníèka a jiné podobné drobnosti pro radost.
23. 5. 2003 Jarní peèení s Jarèou
Pøineste si zástìru, pøezùvky a výjimeènì 20 korun na suroviny a odnesete si spoustu dobrot.
30. 5. 2003 Netradièní hry v zahradì Déèka
Pátek v Déèku pro vechny, kteøí mají rádi netradièní hry. Prùvodce a instruktor v jedné osobì, Gerd, vám opìt nabídce nìco
ze své nevyèerpatelné studnice her.
Významné akce poøádané Déèkem v kvìtnu 2003
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.). Program zaèíná
v 17 hodin pøed radnicí a konèí ve 22 hodin v zahradì Déèka.
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. Hlavním
zámìrem festivalu je v mladých lidech podpoøit vìdomí toho, e
jsou souèástí kulturní spoleènosti.
4. 5. 2003 Bìh Terryho Foxe
Celosvìtová bìecká dobroèinná akce, její výtìek bude vìnován na výzkum rakoviny. Kadý úèastník tedy bude mít monost
vybrat si trasu, která mu nejvíce vyhovuje. Tra je mono absolvovat jakýmkoliv zpùsobem  chùzí, bìhem, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, koleèkových bruslích podle vlastních sil.
8.11. 5. 2003 Májování s Rampuákem
Výlet do Detného v Orlických horách. Naím úkolem je probudit Rampuáka a pøivítat s ním jaro. Ubytování na chatì OSEVYUNI. Cena 460 Kè (500 pro neèleny Déèka) zahrnuje stravu, jízdné, ubytování, návtìvu bazénu a pojitìní.
9.11. 5. 2003 Víkend Lotrandù v Pottejnì
Víkend s Petrou Nìmcovou, který není urèen pro zápecníky.
Tøídenní výlet do pøekrásné krajiny v okolí Pottejna. Cena 320
Kè (370 pro neèleny Déèka).
21. 5. 2003 Pohádkový les
Tradièní setkání s pohádkovými bytostmi v zahradì Déèka. Program od 9 do 11 hodin, vstupné 5 Kè za osobu.
30. 5. 2003 Turnaj ve vybíjené
Turnaj ákù estých a sedmých tøíd základních kol ve vybíjené. Ve veèerních hodinách diskotéka.
1. 6. 2003 Den Dìtí
Odpolední program v parku Déèka a blízkém okolí vìnovaný
dìtem k jejich svátku, plný her a soutìí o ceny a radovánek.

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.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
Ponìkud netradiènì probìhne literárnì hudební veèer 14. kvìtna 2003 ve
velkém sále Mìstského divadla Dr. Josefa Èíka,
jeho souèástí bude i výstava loutek, divadelních scén a dekorací v pøísálí hleditì, ivé ukázky z loutkových her s rùznými typy loutek vèetnì hudebních a pìveckých vloek
v podání èlenù LS Dìtem pro radost v Náchodì.

CAMERATA NOVA NÁCHOD 2003
Festival neprofesionálních komorních sdruení CAMERATA
NOVA NÁCHOD 2003 probíhá nepøetritì ji 33 let. O jeho
úspìnosti a popularitì svìdèí, kromì umìlecké kvality i zátita
Ministerstva kultury ÈR a v letoním roce i zátita Krajského
úøadu Královéhradeckého kraje. Odbornì spolupracuje s ARTAMA-IPOS Praha a se vemi zúèastnìnými mìstskými, obecními
a farními úøady. O jeho vynikající umìlecké úrovni svìdèí i slavnostní pøedání Ceny ministra kultury dirigentovi Komorního
orchestru Slávy Vorlové a hlavnímu organizátorovi této akce
panu Jindøichu Roubíèkovi.
PROGRAM
21. 5. 2003 v 19.30 hod.
Náchod  Divadlo Dr. J. Èíka; Komorní orchestr
Slávy Vorlové  Náchod; dirigent Jindøich Roubíèek
27. 5. 2003 v 19.30 hod.
Nový Hrádek  Kostel sv. Petra a Pavla; porkovo trio
 Lysá nad Labem; umìlecký vedoucí Karel Novotný
28. 5. 2003 v 19.30 hod.
Police nad Metují  Chrám Nanebevzetí Panny Marie;
Musica Quinta Essentia  Praha; dirigent Ivan Kadlec
30. 5. 2003 v 19.30 hod.
Opoèno  Obrazárna státního zámku;
Lhotecké kvarteto  Praha
1. 6. 2003 v 18 hod.
Èervený Kostelec  Chrám sv. Jakuba; Komorní pìvecký
sbor HARMONIA NOVA  Hradec Králové; sbormistr Josef
Picek
3. 6. 2003 v 19.30 hod.
Kudowa Zdroj (Polsko)  Lázeòské divadlo; Komorní
orchestr Slávy Vorlové  Náchod; dirigent Jindøich Roubíèek
4. 6. 2003 v 19.30 hod.
Dobruka  Kostel sv. Václava;
Tinovský komorní orchestr; dirigent Jaroslav Kolesa
5. 6. 2003 v 19.30 hod.
Náchod  Kostel sv. Vavøince; Komorní orchestr FAR
MUSICA  Praha; dirigent Zdenìk Klauda
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Program Senior klubu Církve v Náchodì
Úterý 6. 5. Zájezd do Èeského ráje
 odjezd od Tepna klubu v 7.00 hod.
Støeda 14. 5. od 13.30 hod. Slavíme den matek
 hudba a pobavení Franta Køesan  obèerstvení
zajitìno  za pøíznivého poèasí v zahradì Senior klubu
Ètvrtek 15. 5. od 14.00 hod. Posezení u videa
Ètvrtek 22. 5. od 14.00 hod. Byla jsem v Japonsku
 o svých záitcích a pobytu vypráví a videem doplní
ing. Marie Talafantová
Ètvrtek 29. 5. od 14.00 hod. Posezení u videa
Sobota 31. 5. Autokarový zájezd do Mor. krasu  Macochy
Pøihláky v ICC Kamenice Ing. Marie Talafantová
Odjezd od Tepna klubu v 6.15 hodin.
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, Husovo nám.,
v pøízemním oknì Klubu, Novinách Náchodska a ECHU.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
Výbor SZdP Náchod, srdeènì zve své èleny na celodenní tajný
výlet, který se uskuteèní v úterý 20. kvìtna 2003.
Dispozice: Odjezd autobusem z nástupnických zastávek: Bìloves Korunka 7.50 hod., Tepna klub 8.00 hod., Rubena 8.05
hod., Na Rybárnì 8.10 hod., pravdìpodobný návrat 1819 hod.
Cena zájezdu: pro èlena 100 Kè, neèlen 120 Kè. V cenì zájezdu: autobus a porce grilovaného kuøete, káva a zákusek. Hudba pøislíbena. Pøihláky: Kadé úterý od 1315 hod., v klubovní
místnosti na Hamrech, Praská 1759 a u p. Semerákové 491
421 292. Nechat déle vyzvánìt.

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova ul., 547 01 Náchod. Faráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík.
E-mail: noccsh.kov@seznam.cz . Telefon 491 426 223, mobil:
737 475 945, Bohosluby v kadou nedìli v 8.30 hodin. Kolumbárium bude otevøeno dennì od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
pondìlí  16. 30 postní pobonosti, 28. 4.16.30 biblická hodina. Sbor CÈSH je Sbìrným støediskem Diakonie Broumov 
kadý den kromì nedìle  vdy od 9 17 hod.  vìci je mono
dát do chodby sborového domu na Raisovì ul. proti TJ Start
 v pytlích a v krabicích.

Øímskokatolická farnost

dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: Kanceláø: 491 428 355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka: 603 861 275, kaplan P. Mgr. Mgr. Jaroslav Jirásek 491
431 325, 737 755 480, Internetová stránka na adrese: http:/
/www.volny.cz/nfara
Pondìlí: 7.00, Úterý: 18.00, Støeda 18.00, Ètvrtek: 7.00,
Pátek 7.00 a 18.00, Sobota 7.00 a 18.00 hod. Nedìle 7.30,
9.00, 18.00 kostel sv. Vavøince, 10.15 v kostele sv. Michaela.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ulice 535, faráø Miloslav Vaina, tel.: 491 426 712.
Bohosluby v nedìli 9.00 hod v Náchodì a pravidelnì v 16.30
v Evangelickém domovì Betanii (preòarova 1053), kde se støídají kazatelé z køesanských církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná biblická hodina (vzájemné hovory nad poselstvím Bible)
v úterý v 17.00 hodin. Kadé tøetí pondìlí v mìsíci je v 19.00
hodin setkání støední generace (tøicátníci).

Církev bratrská

kazatel Daniel Kvasnièka, Purkyòova 584, 547 01 Náchod, tel.a
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 støedu v 10.00 a 18.30. Akce dìtí: Obèanský klub na SUN: Orlíci a Domeèek plný lidièek, ve sborovém domì klub puntù.

Církev adventistù sedmého dne

Zmìna! 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.

svìtová jednièka
Od 15. 4. do 16. 6. 2003
Vám nabízíme
6 modelù køovinoøezù
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se slevou od 700 do 1500 Kè

PRODEJNÍ AKCE

POZOR ZMÌNA
ADRESY

BRODWEY s.r.o.
Jiráskova 242
Èervený Kostelec
491 461 703,
606 832 679
Sníení cen motorových
pil a o 1600 Kè.

$

kvìten 2003

Mìstské divadlo v Náchodì
Dozvuky Prima jazz sezóny
Georgia College & State
University Jazz Band (USA)
Swingová tradice je na Georgia College & State University velmi ivá a udrovaná. GC&SU Jazz Band pokraèuje pod
vedením dr. Todd Shivera v okouzlování
svých pøíznivcù nejen v mateøském
Milledgeville, nejstarím hlavním mìstì
Georgie, ale i po celém státì a americkém Jihovýchodì. Hudební a jazzové legendy jako Bill Watrous, Byron Stripling,
Dave Brubeck, Ronald Carter nebo Joe
Vadala byli bìhem spolupráce s orchestrem udiveni prùzraèností tónù, skvìlým
ladìním, nadením a profesionalitou devatenáctièlenného studentského souboru.
Jazz Band stylovì interpretuje odkaz Glenna Millera, Quincy Jonesa, Duke Ellingtona stejnì jako George Gershwina.

Spirituál kvintet
Dnes ji ètyøicetiletou historii èinnosti
Spirituál kvintetu lze charakterizovat trvalým posluchaèským zájmem. Citlivý
a erudovaný pøístup souboru ke zpracovávanému hudebnímu materiálu umoòuje nebývale iroký zábìr repertoáru (od
lidových moravských písní, renesanèních,
praských, irských a skotských balad a
ke gospelùm a spirituálùm, tvoøícím hlavní
jádro repertoáru skupiny ). Pokud k tomu
jetì pøipoèteme vynikající sólové výkony, výraznou muzikálnost, kvalitní texty
spolu s aranemi a kultivovaný pódiový
projev, nemùeme se divit stále trvající
oblibì souboru u vech generací.

Taneèní soutì
O Náchodského beránka
Sedmý roèník soutìe ve spoleèenském
tanci pro neregistrované dìtské taneèní
páry. Soutìit se bude v tancích Polka,
Waltz, Cha-Cha, Jive, Samba, Rumba,
Tango, Quickstep a Valèík. Taneèníci budou rozdìleni do tøí dìtských kategorií
a kategorie D standard a latina.

Literárnì hudební veèer
50 let loutkové scény
Dìtem pro radost
Pøed 50 lety bylo v suterénu ubytovny
Slávie zaloeno loutkové divadlo. V Náchodì u v té dobì jedno bylo, tudí pozice
nebyla lehká. LS Dìtem pro radost vak
v konkurenci obstála a dnes slaví 50 let od
svého zaloení. Za tu dobu bylo odehráno
na stovky pøedstavení, které navtívilo tísíce dìtí. Soubor pravidelnì hraje nejen na
své mateøské scénì, která je nyní v sokolovnì, ale i po okolních mìstech a vesnièkách. Zveme vás do mìstského divadla oslavit toto kulaté výroèí a svým zpùsobem
i výhru náchodských loutek nad tímto pøetechnizovaným svìtem. Na programu budou ukázky z loutkových inscenací, vzpomínky èestných hostù, krátké promítání,
chybìt nebude ani hudba a v malém sále si
mùete prohlédnou výstavku loutek a dekorací.

Premiéra veselohry
Aloise Jiráska M. D. Rettigová
v provedení Náchodské divadelní scény

Dne 13. kvìtna 2003 v 16.30 a v 19.00 hodin
v Mìstském divadle Dr. Josefa Èíka v Náchodì
Náchodská divadelní scéna pøedstupuje 13. kvìtna 2003 pøed divadelní veøejnost
s premiérou veselohry A. Jiráska M.D. Rettigová.
Magdalenu Dobromilu Rettigovou zná vìtina z nás jako autorku populární Domácí
kuchaøky. Alois Jirásek ve své veselohøe nám paní radovou Rettigovou pøedstavuje
nejen jako spisovatelku, ale pøedevím jako velkou vlastenku a enu milující svou vlast
a mateøský jazyk. Dìj se odehrává r. 1836 v Litomyli, kde autor komediální formou
líèí tehdejí ivot. V kontrastu bìného ivota drobných poctivých lidí, spolu s milostným
pøíbìhem neastné lásky, je zde ukázána pomlouvaènost a nadutost litomylské smetánky, která ve snaze ukázat svou velikost, zavrhuje ve co je èeské.
Pøáním Náchodské divadelní scény je, aby divák odcházel z pøedstavení s pocitem
pøíjemnì stráveného veèera, kde se hlavnì pobavil a potìil. A pokud najde v motivech
Jiráskovy veselohry i nìkteré prvky z dneního ivota, vìøte, e to není podobnost èistì
náhodná. Pøijïte a pøesvìdèíte se sami, zda se to naim divadelníkùm povedlo.
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