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O pamìti a svìdomí

Snímek na titulní stranì je z pøedstavení ákù ZU J. Falty v Náchodì v závìru
kolního roku 200203. Co èekají, co
vzhlíejí?

Obsah

Nedávno jsem zachytila v jednom èasopise názor: Nepøijatelný lék je o nièem
nevìdìt. Pro Èechy tak typický. Svìdomí
je pak jakoby nezatíené, èisté, prázdné...
Spolu s autorem mylenky trvám na
pøívlastku nepøijatelný, ale nebyla bych
a tak sebemrskaèská, e ztráta pamìti,
svìdomí je tak typická pro nás Èechy.
Jistì je mnoho tìch, pro které je nejjednoduím ivotním stylem uspokojování
blahobytných nárokù, snaha nezabývat se
nìèím, co by onen klid nìjak rozleptávalo. Jsou také cílenou skupinou rùzných
populistù, a to nejen v luzích èeských.
Historické události jdou kolem nás, jsme
jejich souèástí a mnohdy, aby nás neporazily, skloníme trochu  nebo více  hlavy, poèkáme a pøeèkáme  kolikrát se
tak ji stalo. Byli a vìøme, e jsou a budou i ti, kteøí se vzepøeli s vìtí èi mení
osobní nebo kolektivní vzpourou proti
diktatuøe, je je chtìla cílevìdomì znièit.
Byli to bojovníci, byli to obìti násilné ideologie. Byli to èestní lidé, kteøí vadili,
byli to politiètí vìzni naich moderních
dìjin z let 19481989. Je dobré, e lze
pouít minulého tvaru slovesa býti. Nebylo by vak dobré, abychom tuto neradostnou kapitolu z naich dìjin vytìsnili
na okraj zájmu. Prostì radìji na ve zapomnìli, nezatíili své vìdomí a svìdomí
nièím, co vlastnì u není, na èem, alespoò ti nejmladí, neneseme osobní vinu.
A to je ten nepøijatelný lék, který sice
pomáhá zapomenout, ale neléèí. My zapomenout nemùeme a nesmíme. My
máme vìdìt, proè, kdy, kdo a jak byl pro-

následován, týrán, deptán a oebraèován.
A chceme také vìdìt kým! Bude to moná cesta poznání, jak zabránit, aby se
obdobné historické trauma neopakovalo.
Výstavy dokumentù, televizní a rozhlasové poøady, kniní publikace  kadý informaèní zpùsob je vhodným, aby národ
vìdìl, poznal a doufejme i pochopil, co se
v uvedeném období stávalo. Osudy 260
politických vìzòù z náchodského okresu
byly zachyceny v knize Horizonty (ne)svobody, vydané v roce 2000. Na konci letoního srpna bylo vydáno pokraèování
Horizonty (ne)svobody II dokumentující
dalích 60 ivotních peripetií proskribovaných spluobèanù, kteøí mají vztah k náchodskému okresu. Vzhledem ke skuteènosti to není mnoho, rehabilitaèní seznamy udávají daleko více jmen. Bohuel jsou
to lidé, jejich ivotní pou vìtinou ji
skonèila a po létech se dokumentaèní materiál velmi obtínì dohledává. Snad si
tento díl nalezne své ètenáøe, kterým není
lhostejné zjiování a poznání temných
skvrn v národní historii. Poznání mùe být
i cestou k oèistì svìdomí. Vìra Vlèková
Pozn. red.: Mgr. Vìra Vlèková, uèí dìjiny, èetinu a cizí jazyky, naposledy na
Vyí odborné kole stavební arch. Jana
Letzela v Náchodì. Je autorkou zmiòovaných knih, které vydala náchodská poboèka Konfederace politických vìzòù za
finanèní podpory mìst a obcí náchodského okresu. Knihu lze zakoupit ve vybraných knihkupectvích a v kanceláøi KPV
(kadé úterý od 8.00 do 10.00 hodin).
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Zprávy
z radnice
Zastupitelstvo
mìsta 24. 6. 2003

Rezignace èlena zastupitelstva
_ Na základì rezignace Mgr. Soni Markové na mandát zastupitele mìsta se ze
zákona èlenem zastupitelstva mìsta Náchoda stal pan Frantiek Rázl.
Majetkoprávní úkony obce
_ ZM schválilo prodej objektu èp. 117 se
stavební parcelou è. 121 o výmìøe 535 m
k. ú. Bìloves v ulici Kladská obálkovou
metodou se základní cenou 500.000 Kè.
_ ZM zamítlo provedení výkupu objektu
èp. 436 Purkyòova (hotel Hron) na stavební parcele è. 322/1 v k.ú. Náchod pro
umístìní ZU.
_ ZM schválilo prodej bytù v domech èp.
19712 v ulici Bílá v Náchodì vèetnì stavebních parcel è. 471 a è. 472 k.ú. Staré
Mìsto nad Metují nájemníkùm dle zásad
prodeje bytù. Prodej bude uskuteènìn a
po kolaudaci staveb, kvùli kterým je sjednána zástava a a po vyvázání èp. 1971
2 ul. Bílá ze zástavy. Prodej zajistí realitní kanceláø INS real Náchod.
_ ZM schválilo darování stavebních parcel è. 43 a è. 44 k.ú. Náchod (proluka
vedle mìstského divadla) Pivovaru Náchod, a. s., s tím, e smlouva bude podmínìna zahájením investièní akce pøístavby hotelové èásti a úhradou nákladù spojených s pøevodem.
_ ZM schválilo prodej objektu èp. 1550
v ulici Praské v Náchodì se stavební
parcelou è. 333/1 a è. 333/2 a pozemkové parcely è. 41/4 ve v k.ú. Staré
Mìsto nad Metují se vemi náleitostmi
dle zásad prodeje domù  bytù.
Závìreèný úèet Mìsta Náchoda za r. 2002
_ ZM schválilo závìreèný úèet Mìsta Náchoda za rok 2002 vèetnì pøíloh, souhlasilo s celoroèním hospodaøením, a to bez
výhrad.
Souhrnný návrh rozpoètových opatøení
_ ZM schválilo souhrnný návrh rozpoètových opatøení uskuteènìných od poèátku roku 2003.
Smlouvy o poskytnutí dotací
v rámci rozpoètu
_ ZM schválilo smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kè sportovním neziskovým organizacím z rozpoètu Mìsta Náchoda na rok 2003.
Obecnì závaznou vyhláku o udrování
èistoty a poøádku ve mìstì
_ ZM vydalo Obecnì závaznou vyhláku
è. 2/2003 o udrování èistoty a poøádku
ve mìstì.
Mìstský prapor
_ ZM schválilo návrh mìstského praporu ve variantì è. 5, o kterém jsme vás ji
informovali v minulém èísle NZ.

záøí 2003
ádost akciové spoleènosti
Beránek Náchod
_ ZM schválilo pùjèku Beránku Náchod,
a. s., ve výi 2 mil. Kè s úrokem ve výi
diskontní sazby ÈNB tj. 1,5 % p. a.
_ ZM zmocnilo radu mìsta jednat
s Beránkem Náchod, a. s., o konkretizaci podmínek pùjèky.
TELEGRAFICKY:
_ ZM schválilo plán èinnosti finanèního
výboru na rok 2003. Konkrétnì se jedná o provedení kontrol hospodaøení s finanèními prostøedky mìsta, dotacemi
a pøíspìvky u organizací Správa budov
Náchod, s. r. o., Beránek Náchod, a. s.,
Mìstská knihovna Náchod, o. p. s., dále
v pøíspìvkových organizacích mìsta Dùm
penzion pro dùchodce Marie a Harmonie a ve Sportovních zaøízeních mìsta
Náchoda.
_ ZM schválilo vyøazení majetku, který
je opotøebený a jeho poøizovací cena byla
vyí ne 20 tis. Kè. Jedná se pøedevím
o poèítaèe a tiskárny, které budou nabídnuty k prodeji.

Rada mìsta dne 1. 7. 2003

Schválení vyuití finanèních prostøedkù v rozpoètu k pøípravì oslav
_ RM schválila pouití finanèních prostøedkù z rozpoètu k pøípravì propagaèních
materiálù oslav 750 let Náchoda.
_ Komise pro pøípravu oslav doporuèila
vyuít finanèní prostøedky ve výi 300
tis. Kè ke zhotovení propagaèních materiálù, jejich výroba musí být zadána
s pøedstihem. Jedná se napøíklad o návrh
logotypu, deskový kalendáø, obálky, dopisní papíry a diplomy s logem, pohlednice, plakát, brouru 100 let radnice a dalí.
Výbìrového øízení na øeditelku
M Plhov
_ RM odvolala k 31. 7. 2003 Miladu Fiedlerovou z funkce øeditelky Mateøské koly
Náchod, Havlíèkova 1848. Na její místo
jmenovala paní Jaroslavu Dukovou
s platností od 1. 8. 2003.
Spolupráce s partnerskými mìsty
_ RM schválila úèast pøedstavitelù mìsta na oslavách 1200. výroèí zaloení biskupství partnerského mìsta Halberstadt
ve dnech 25.27. 6. 2004 ve Spolkové
republice Nìmecko vèetnì úèasti jednoho kulturního souboru.
_ RM schválila pozvání delegace partnerského mìsta Halberstadt k úèasti na oslavách 750 let Náchoda v termínu 10.12.
záøí 2004.
_ RM schválila pozvání zástupcù partnerského mìsta Klodzka a sousední Kudowy
Zdróje k úèasti na oslavách ve dnech 10.
12. záøí 2004.
_ RM schválila zaøadit do rozpoètu mìsta
na rok 2004 finanèní èástku ve výi 150
tis. Kè k zajitìní úèasti pøedstavitelù mìs-

ta a kulturního souboru na oslavách v Nìmecku a na zabezpeèení pozvání zástupcù
partnerských mìst do Náchoda v roce 2004.
Zklidnìní dopravy
_ RM souhlasila se zadáním poadavku
na provedení rozboru a vypracování variantního návrhu Centrem dopravního výzkumu Brno na zklidnìní ulic Praská
a Bìloveská v celkové výi max. 100 tis.
Kè a uloila pøipravit rozpoètové opatøení do konce srpna 2003.
Parkování vozidel ve støedu mìsta
s vyuitím poloautomatického systému
_ RM souhlasila s prezentací firmy
CROSS, spol. s r. o., Zlín formou jednoduchého projektu na dalím zasedání rady
mìsta a následnì pøedloení projektu
zastupitelstvu mìsta.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce è. 15042/2002 s Regionálním
romským sdruením mìsta Náchoda,
Obèanským sdruením Romù Náchoda,
Obèanským sdruením Kálobílá, Obèanským sdruením Se vemi na pøenechání objektu èp. 445 v ulici Kladská. Objekt budou obèanská sdruení uívat spoleènì a spoleènì také uhradí i provozní
náklady. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s estimìsíèní výpovìdní lhùtou
a úèinností od 1. 7. 2003.
_ RM zamítla ádost paní Marty Galbové
na sníení nájmu v objektu Bramborky
u nádraí ÈD v Náchodì.
_ RM schválila poøadník adatelù o byt.
_ RM revokovala svá usnesení ze dne
6. a 20. kvìtna 2003 a schválila nové
znìní pøedloené Smìrnice pøidìlování
bytù doplnìné o zpùsob pøidìlování bytù
zvlátního uívání.
_ RM schválila výsledek výbìrového øízení a uzavøela smlouvu o dílo na Modernizaci èásti zaøízení ve výmìníkové stanici Praská 1398 v Náchodì
s firmou R.O.K. 93, spol. s r. o., Trutnov
za cenu 291.125 Kè.
Výstavba SUN IIIV
_ RM souhlasila s výstavbou bytù SUN
IIIV komerèním investorem, který pøedloí finanèní krytí stavby. Jedná se o výstavbu domù ÈSOB, a. s., a ivnobankou,
a. s., s tím, e projektová dokumentace
k územnímu øízení a PD ke stavebnímu
povolení bude pøedloena k vyjádøení architektce Mìsta Náchoda.
Mìstská knihovna  dopracování stavby
_ RM schválila uzavøení dodatku è. 2 ke
smlouvì o dílo s firmou Jiøí Fabián-STAVOS s tímto znìním: Rozsah díla bude
upraven tak, aby byla stavba schopna provozu nákladem do 15.217.750 Kè vèetnì DPH. Termín dokonèení I. etapy
stavebních úprav mìstské knihovny je stanoven do 30. 9. 2003 a II. etapy stavebních úprav do 30. 4. 2004.
_ RM povìøila odbor správy majetku spoleènì s provozovatelem knihovny rozho-
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dováním ve vìci zmìn v rozsahu stavebních úprav mìstské knihovny tak, aby byla
stavba schopná provozu nákladem do 16
mil. Kè.
_ RM schválila uzavøení dodatku è. 1 ke
smlouvì o dílo s p. Jaroslavem Ungerem
na zvýení nákladù na I. etapu opravy
výkladcù a opravu, pøípadnì výmìnu kamenných soklù v pøízemí Mìstské knihovny Náchod ve výi 441.000 Kè vèetnì DPH
s termínem dokonèení 30. 9. 2003.

TELEGRAFICKY:

_ RM souhlasila s tím, e Mìsto Náchod

pøevezme péèi o zeleò na kruhových objezdech v Náchodì, které jsou v majetku
Øeditelství silnic a dálnic.
_ RM vzala na vìdomí zápis z dopravní
komise ze dne 12. 6. 2003.
_ RM odvolala p. Alexandra Polakovièe
z kulturní komise na jeho vlastní ádost
a jmenovala èlenem kulturní komise
p. Emila Baláe.

Rada mìsta dne 15. 7. 2003

Majetkoprávní úkony obce
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit prodej objektu na stavební parcele è. 3860 u nádraí ÈD za cenu 280
tis. Kè.
_ RM souhlasila se zámìrem získání pozemkù potøebných pro vybudování nové
komunikace v Braci pro vyøeení neúnosné situace pøíjezdu k firmì DOPAS
Náchod, s. r. o., RM proto uloila odboru
správy majetku zajistit geometrický plán
na zamìøení trasy budoucí komunikace
a na základì geometrického plánu zahájit jednání s vlastníky pozemkù potøebných
pro novou trasu komunikace, pro zjitìní cen pozemkù, vypracování znaleckých
posudkù atp.
_ RM uzavøela smlouvy o nájmu bytù
na SUN II, dodatky ke smlouvám o nájmech bytù a ke smlouvám o ubytování.
Smlouva o umístìní reklamy
_ RM uzavøela smlouvy o umístìní reklam s firmami, které mají zájem o svou
prezentaci na pøevìsech vánoèní výzdoby ulic Kamenice a Palackého v období
vánoèních svátkù.
Stavební úpravy cesta Braec
_ RM souhlasila s realizací opravy cesty
Braec se íøí 2,5 m do celkové ceny 970
tis. Kè vèetnì DPH.
Stavební úpravy chodníku ul. Polská
_ RM nesouhlasila s realizací opravy

chodníku v ulici Polská a doporuèila projednat opravu chodníku s TS Náchod,
s. r. o.

Rada mìsta dne 19. 8. 2003

Rozbor hospodaøení za I. pololetí 2003
_ RM vzala na vìdomí rozbor hospodaøení Mìsta Náchoda za I. pololetí roku
2003 bez pøipomínek.
Pohledávky po splatnosti nad 15 tis. Kè
_ RM vzala na vìdomí informaci o pohledávkách Mìsta Náchoda po lhùtì splatnosti nad 15 tisíc Kè a uloila prokazatelnì nedobytné pohledávky pøedkládat kodní komisi k projednání jejich odpisu.
Komunitní centrum
 návrh smlouvy o dotaci
_ RM schválila návrh smlouvy na poskytnutí dotace ve výi 50 tis. Kè na provoz
komunitního centra. Poskytnutá dotace
bude úèelovì poskytnuta na úhradu el.
energie, plynu, vody, pojitìní vnitøního
vybavení a poplatku za svoz a likvidaci
odpadu objektu èp. 445 ul. Kladská
v Náchodì.
Návrh na zmìnu oddávacích dnù
na matrice MìÚ Náchod
_ RM revokovala usnesení ze schùze
rady mìsta konané dne 29. 1. 2002
a dobu pro uzavírání manelství na MìÚ
v Náchodì stanovila s úèinností od 1. 9.
2003 na vechny pátky mimo státem
uznávané svátky. Zároveò schválila zpoplatnìní sobotních obøadù správním poplatkem ve výi 1.000 Kè dle zákona
è. 368/1992 Sb.
Výzdoba obøadní sínì
_ RM rozhodla oslovit dalího úèastníka
výbìrového øízení, který se umístil na
druhém místì, a projednat s ním monost
uzavøení kupní smlouvy na dodávku øezaných kvìtin do obøadní sínì Mìstského úøadu v Náchodì.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM souhlasila s uzavøením dodatku
è. 1 ke smlouvì o výpùjèce objektu èp.
445 v ulici Kladská pro provoz Komunitního centra. Dodatkem se roziøuje poèet vypùjèitelù o Obèanské sdruení Das

laèhe dromeha s úèinností od 1. 7. 2003.
_ RM souhlasila s uzavøením Smlouvy
o zøízení vìcného bøemene s manely Petírovými a olcovými, spoluvlastníky domu
èp. 150 v Palackého ulici v Náchodì. Bøemeno se týká strpìní Kamerového dohlí-
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ecího systému na domì èp. 150 za roèní
úhradu ve výi 2.000 Kè.
_ RM souhlasila s uzavøením Smlouvy
o zøízení vìcného bøemene se spoleèností ZETA, a. s., se sídlem v Praze, ulice
Hrdinova èp. 275, vlastníkem domu èp.
155 v ulici Kamenice v Náchodì. Bøemeno se týká opìt strpìní Kamerového dohlíecího systému a to na domì èp. 155
za roèní úhradu ve výi 2.000 Kè.
_ RM schválila výpovìdi z nájmu bytu
nájemníkùm, kteøí mají dlouhodobì dluhy na nájemném a zálohách spojených
s uíváním bytu.
_ RM uzavøela nájemní smlouvu na nebytové prostory kanceláøí v budovì èp. 1,
Masarykovo námìstí v Náchodì, s Ligou
proti rakovinì za nájemné ve výi 1.200
Kè/rok s tím, e nájemce bude hradit
náklady na sluby spojené s provozem.
_ RM schválila smlouvu o poskytnutí finanèního pøíspìvku Mìsta Náchod Královéhradeckému kraji na investièní akci
Zmìna vytápìní Støedního odborného
uèilitì Náchod ve výi Kè 170 tis. Kè.
Celoploná deratizace
_ RM uzavøela Smlouvu o dílo na celoplonou deratizaci mìsta s firmou ADEZIN, s. r. o.
Výbìrového øízení na dodávku stavby
Stavební úpravy komunikace ul. 1. máje
NáchodBìloves
_ RM schválila na základì výbìrového
øízení jako dodavatele firmu COLAS CZ,
a. s., Kolbenova 259, 198 21 Praha 9,
závod Sever, P. Jilemnického 21, 503 01
Hradec Králové, její nabídková cena vèetnì DPH èiní 6.785.023 Kè.
Plynofikace NáchodBraec I. etapa
_ RM souhlasila s investièní akcí plynofikace Náchod-Braec I. etapa v rozsahu
objemu pøíspìvku mìsta Náchoda ve výi
720 tis. Kè.
Komunikace Jizbice
_ RM uloila odboru správy majetku realizovat opravu místní komunikace v Jizbici a úpravu polní cesty (cyklotrasy) Jizbice  Jiráskova chata na Dobroovì.
Prevence kriminality
_ RM souhlasila s pøedloeným návrhem
rozdìlení zbylých prostøedkù na prevenci kriminality a podpoøením vzdìlávacího
projektu Z Plhov èástkou 5 tis. Kè.
TELEGRAFICKY:
_ RM schválila uzavøení veøejnoprávní
smlouvy na úseku projednávání pøestupkù pro obec Nový Hrádek.
_ RM souhlasila, aby zakázka Kamerový monitorovací systém  2. etapa byla
zadána firmì Gepard, s. r. o., Pardubice.
_ RM vzala na vìdomí zápis z komise
výstavby ze dne 30. èervna 2003.
_ RM schválila poskytnutí finanèní èástky 12.500 Kè Univerzitì Hradec Králové na vydání 5. svazku Kladského sborníku.
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Kalendáø 2004
Ohlédnutí za minulostí
Mìsto Náchod pøipravuje vydání kalendáøe na rok 2004 v netradièní úpravì
a formátu s názvem Ohlédnutí za minulostí s historickými fotografiemi Náchoda ze sbírky Oldøicha afáøe. Kalendáø
pøipomene 750. výroèí první zmínky
o Náchodì a bude obsahovat i pøehled kulturních a sportovních akcí, které budou
v roce 2004 poøádány.
V nostalgickém ohlédnutí za minulostí
pøedstaví dosud nepublikované zábìry ze
ivota obyvatel mìsta i z jeho historických pøemìn. Pro kadého bude jistì
vhodným dokumentem a hezkým i praktickým dárkem.
Prodej a distribuce kalendáøe budou
vèas oznámeny.

Podìkování
za obìtavou péèi
Mnohokrát dìkujeme paní Vendulce
Nìmcové a jejímu kolektivu sestøièek
Charitativní oetøovatelské sluby Náchod
za velmi kvalitní, citlivou a obìtavou péèi
vìnovanou naí drahé mamince  paní
Alenì Jansové, rozené Králové, po celou
dobu její dlouhé tìké nemoci a do poslední chvíle rozlouèení, a za projevenou
soustrast.
Zarmoucená rodina Jansova

Poctivého nálezce odmìním
V úterý 5. srpna dopoledne v ulici
B. Nìmcové v blízkosti mostu vystupovala z auta má dcera a pøitom asi z auta
té vypadla videokamera Panasonic, ani
by si toho nìkdo z nás viml.
Poctivého nálezce prosím o vrácení na
mou adresu. Poctivost patøiènì odmìním.
J. Verner
Bartoòova 1006  Z TGM, Náchod

Podìkování

Rádi bychom podìkovali výrobnímu
drustvu SNÌKA za uití taek pro Mìstské støedisko sociálních slueb  peèovatelskou slubu. Pracovnice Snìky ochotnì a bezplatnì uily taky pro zajitìní
donáky obìdù pro seniory naeho mìsta.
Velmi si váíme této pomoci a moc dìkujeme.
MìSSS  peèovatelská sluba

Èeská pota, s. p.
oznamuje svým zákazníkùm, e v pátek
dne 26. záøí 2003 bude pota Náchod 1,
Masarykovo nám. 43, z provozních dùvodù uzavøena.
Dìkujeme za pochopení.

záøí 2003

KRONIKA
Byli oddáni

v èervnu
6. 6.
Pavel Rohulán, Náchod
Jitka Skoøepová, Náchod
7. 6.
Michal Rousek, Vysokov
Andrea Nývltová, Náchod
Jan Krsek, Èeská Skalice
Iveta Bali Jenèíková,
Chvalkovice
13. 6.
Jaroslav umpík, Machov
Vìra Nováková, Machov
Jiøí Sláma, Nové Mìsto n. Met.
Alena Janeèková,
Nové Mìsto n. Met.
14. 6.
Vladimír Bene, Náchod
Edita tantejská, Náchod
20. 6.
Martin Linhart, Náchod
Veronika Faifrová, Náchod
Michal John, Hronov
tìpánka Adamová,
Police n. Met.
David Kazda, Jaromìø
Magdaléna Skoøepová,
Pøedmìøice n. Labem
21. 6.
David Lisý, Náchod
Jana Tøísková, Náchod
Michal Novotný, Náchod
Jitka Kitlerová, Náchod
Michal Posnar, Èeská Skalice
Monika Hejbalíková, Vrdy
28. 6.
Viktor Sidorenko, Ukrajina
Eva Gyurácsová, Náchod
Petr Resl, Náchod
Ivana Prouzová, Náchod
Jaroslav Dlohoka, Náchod
Andrea Rokoová, Náchod
Milan tojdl, andov
Petra Snáelová, Náchod
v èervenci
4. 7.
Rudolf Paar, Nové Mìsto n. Met.
Soòa Dyntarová, Nové Mìsto n. Met.
Libor Køenek,
Vrbno pod Pradìdem
Eva Pavlíèková,
Vrbno pod Pradìdem
Jakub Tuèek, Náchod
Lenka Vachouková, Náchod
10. 7.
Jan Vinter, Náchod
Renata Ilnerová, Náchod

12. 7.
Jiøí Hubka, Dolní Radechová
Michaela Nýèová, Dolní Radechová
Petr Foltýn, Náchod
Petra Seifertová, Náchod
Milo Pozdìna, Èervený Kostelec
Petra Hlávková,
Nové Mìsto nad Metují
Jiøí Symon, Brno
Kateøina Nývltová, Brno
Jonathan Yorke Brown,
Velká Británie
Renata Ptáèková, Náchod
19. 7.
Karel Kult, Rtynì v Podkrkonoí
Renata Jankovièová,
Èervený Kostelec
25. 7.
David Horký, Dubenec
Jana rolová, Dubenec
26. 7.
Martin Chráska, Horní Radechová
Martina Lupínková,
Horní Radechová

Narodili se

v èervnu
15. 6. Filip Seidl
17. 6. Ivana Nìmeèková
18. 6. Filip Hurdálek
21. 6. Aneka Hlouková
22. 6. Alena Dvoøáková
25. 6. Jaroslav Balcar
26. 6. Aneta Liková
Nikolas Samko
27. 6. Klára Kylarová
Adam Varga
29. 6. Jakub Filip
30. 6. Kevin Oláh
v èervenci
2. 7. Marek Koènar
4. 7. Josef Hlouek
5. 7. Nikola Zelená
9. 7. Karolína Heüchelová
11. 7. Jiøí Plaèek
12. 7. Matìj Bure
18. 7. Jan Morávek
19. 7. Anna Rohanová
20. 7. Simona Hamplová
22. 7. Martin Horvát
23. 7. Adéla kolníková
24. 7. Robert Danèo
Michaela Dynterová
28. 7. Jakub Klime
30. 7. Luká Jirásek

Náchodský zpravodaj

O kolství v Náchodì

Dny èesko-polské
køesanské kultury

aneb jak se ije náchodským kolám
Od záøí letoního roku bude mít na stránkách zpravodaje své místo i oblast kolství. Mìsto Náchod je zøizovatelem 6 základních kol, 7 mateøských kol a základní umìlecké koly. V rozpoètu mìsta
pøedstavují náklady na zajitìní provozu
kolských zaøízení, vèetnì údrby objektù, nemalé finanèní èástky. Øeditelé kol,
které vechny podle zákona mají od roku
2003 právní subjektivitu, jsou jmenováni zøizovatelem  radou mìsta. Jsou zodpovìdní za vzdìlávací i výchovný proces,
za zajitìní personálního obsazení i správu svìøeného majetku, vèetnì dodrování vech povinností vyplývajících ze zøizovacích listin pøíspìvkových organizací.
Kadá kola hospodaøí s pøíspìvky z roz-

poètu zøizovatele na provoz a bìnou
údrbu, se státními prostøedky na mzdy
a ostatní pøímé výdaje na vzdìlání
a s prostøedky získanými z vlastní doplòkové èinnosti. Odbor správy majetku zabezpeèuje ve spolupráci s øediteli akce velké
údrby na objektech svìøených do správy
jednotlivým pøíspìvkovým organizacím.
Na tìchto stránkách ve zpravodaji pøedstavíme jednotlivá kolská zaøízení, jejich
øeditele, zamìøení kol i jejich souèástí.
Pravidelnì Vás budeme seznamovat s aktivitami kol, s jejich radostmi a úspìchy
i problémy aktuálnì ovlivòujícími oblast
kolství.
Eva Foøtová, vedoucí
odboru kolství, kultury a sportu

kolní úspìchy

podnikání a je garantem mezinárodních
podnikatelských spoleèností.
Po zpracování zadání, které vylo na
internetu a bylo nutné ho zpracovat do
24 hodin, postoupil s dalími 16 studenty
z podnikatelských kol, obchodních akademií, poèítaèových kol a gymnázií do celostátního finále. Výsledkem bylo získání
certifikátu Nejlepí student aplikované
ekonomiky roku 20022003 nadace Junior Achievement.
Gratulujeme!

Jeden takový proil Jiøí Sedláèek, student 4. roèníku Soukromé støední koly
podnikatelské v Náchodì. Pøihlásil se do
soutìe manaerù, kterou poøádala nadace Junior Achievement, která v naí zemi
pomáhá mladým lidem získat vzdìlání,
praxi a uplatnìní na trhu práce. Tato nadace je pod patronací auditorské firmy
Pricewaterhouse Coopers, tedy renomované firmy, která dìlá prùzkum podmínek
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OZNÁMENÍ O OÈKOVÁNÍ PSÙ
PROTI VZTEKLINÌ

Povinné oèkování psù proti vzteklinì dle zákona è. 166/1999 Sb.
o veterinární péèi ve znìní pozdìjích pøedpisù,
které se koná za spolupráce Mìstského úøadu v Náchodì
s panem MVDr. Petrem BRANDEJSEM
lokalita
místo oèkování
den
Náchod
(Masarykovo nám.)
sobota
St. Mìsto
(u Havlù)
Lipí
(u hospody)
Jizbice
(u Jednoty)
Dobroov
(u autobus. zastávky)

datum
6. 9. 2003
6. 9. 2003
6. 9. 2003
6. 9. 2003
6. 9. 2003

hodina
8.00  9.00
9.30  9.45
10.00 10.30
10.45 11.00
11.15 11.30

s panem MVDr. Zdeòkem VOTAVOU
lokalita
místo oèkování
den
Braec
(u rybníèku)
pátek
Bìloves
(u Karlù )
sobota
Malé Poøíèí
(u Hejzlarù)
Babí
(u imkù)
Pavliov
(u prodejny)

datum
5. 9. 2003
6. 9. 2003
6. 9. 2003
6. 9. 2003
6. 9. 2003

hodina
17.30 18.00
13.30 13.50
14.00 14.20
14.30 15.00
15.10 15.30

Povinné oèkování je pro psy od 3 mìsícù vìku. Pes musí být na vodítku
a opatøen náhubkem. Vezmìte s sebou oèkovací prùkaz psa.
Za oèkování se vybírá poplatek 60 Kè.

Probíhají od 15. 9. do 25. 10. 2003.
Mimo jiné akce podporované Mìstem
Náchod a zatítìné Radou Královéhradeckého kraje probìhne v Náchodì setkání
èeských a polských hudebníkù, pìveckých
sborù i sólistù.
Sobota 20. 9. 2003 v 10 hodin Sbor Církve bratrské v Náchodì, Purkyòova 584
(u hotelu HRON)
Proè skládám, hraju a zpívám?
Semináø (Grazyna Kaletová, DJ Smile-lover a dalí )
od 15 do 18 hodin
v Mìstském divadle Dr. Josefa Èíka
Koncert èeských a polských duchovních
písní
Hrají a zpívají:
Sbor Petri Silva z Pieszyc (PL) Grazyna
Kaletová (PL-CZ) Mirikle (CZ), Sbory
a skupiny Církve bratrské (CZ) Mláde
katolických a adventistických farností (CZ).
Zvána je Skupina z Jeleni Gory (PL),
a dalí
Moderuje Ale Juchelka (Èeská televize Ostrava).

Mobiliáø v Palackého ulici
v Náchodì

Ve dnech 6.8. srpna 2003 byl na pìí
zónu v Palackého ulici v Náchodì instalován mìstský mobiliáø. 4 lavièky, 4 odpadkové koe, 4 stojany na kola a 12
kvìtníkù zhotovila firma Hrnèírna Jana
Hlináková z Náchoda-Bìlovse. Celková
cena mobiliáøe je 215 tis. Kè.

Nabídka brigády
na sklizeò jablek

ZD Dolany, ovocnáøský závod pøijímá
pøihláky brigádníkù na sklizeò jablek
v mìsíci záøí a øíjnu. Jablka se sklízí ze
zemì, bez ebøíkù, práce je vhodná i pro
dùchodce. Odmìna je v úkolové mzdì,
podle naèesaného mnoství. Doprava je
zajitìna z Èeské Skalice, Náchoda, Hronova a Nového Mìsta nad Metují. Zájemci se mohou pøihlásit na Ovocnáøském støedisku Bezruèova 59, 552 03
Èeská Skalice. Tel.: 491 452 557.
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ZE STARÉHO NÁCHODA
Lávka u hotelu Itálie
U hotelu Itálie, kde je dnes prùjezd
dálkové silnice pod eleznièní tratí, byl
podchod s úzkou lávkou pro pìí a protékal tudy potok Radechovka. Lávkou jsme
od Kamenice pøeli na komunikaci vedoucí
na dnení Husovo námìstí a pak dál k pivovaru.

Hned na zaèátku stálo pøi cestì patrové zdìné stavení, bývalý Cejnarùv statek,
k nìmu kdysi patøívala okolní luka
a pole. Za tratí vidíme zadní èást panielova domu a èást domu cukráøe ejnohy,
který stával pøi cestì k nádraí. Domy
musely být zboøeny poèátkem padesátých
let minulého století pøi stavbì silnice. Do
dnení doby pøetrvává jen nádraní stavba, v ní je v souèasné
dobì prodejna zeleniny.
Potok Radechovka tekl podél eleznièního náspu a èást jeho vody byla
odvádìna pøed Husovým
sborem do bývalého mìstského koupalitì. Zbytek
tekl dál a k bývalé mìstské elektrárnì. Koryto
bylo pozdìji èásteènì pøeklenuto a zasypáno pøi
výstavbì v Raisovì ulici.
Oldøich afáø

Za Vladimírem Bachtíkem
Pana Bachtíka jsem rád potkával, vdy
jsme prohodili pár vlídných slov. Nebyl
z tìch, kdo by kolem sebe íøili blbou
náladu, aèkoliv k tomu mohl mít víc
dùvodù ne k optimismu.
Narodil se v øíjnu 1920 ve Vrchlabí,
ètenáøi Naeho èasu pamatují na jeho
vzpomínky na dìtství v národnostnì smíeném mìstì. Pøi záboru pohranièí Nìmci, na rozhraní záøí a øíjna 1938, musela
rodina z Vrchlabí odejít. Ètenáøi Horizontù
(ne)svobody vìdí, jak tìký mìl ivot
v letech pováleèných. V srpnu 1949 byl
zatèen. Jeho paní bylo tehdy 23 let, synovi Pavlovi 14 mìsícù. Ten poznal tatínka
a jako dvanáctiletý. Z dvaceti let, k nim
byl pan Bachtík odsouzen, byl vìznìn více
ne deset let. Vyetøován a souzen byl
v Hradci Králové, vìznìn pak v Jáchymovì, na Mírovì, v Ilavì a poslední roky
v Leopoldovì. Proel tedy vemi povìstnými komunistickými koncentráky. Byl
jimi jistì poznamenán, ale nebyl jimi zlomen.
V roce 1968 zakládal v Náchodì K 231,
klub politických vìzòù, který se plnì zapojil do obrodného procesu. Tím si svou
situaci polepil na dalích dvacet let. Pak
byl spoluzakladatelem a místopøedsedou
náchodské okresní poboèky Konfederace
politických vìzòù, v ní odpovìdnì pracoval a do svých dnù posledních.
Poznal jsem ho jako pevného, èestného èlovìka a milovníka umìní. Znal se

s mnoha umìlci, výtvarníky a literáty,
s leckterými právì z tìch tìkých let, kdy
i oni byli vìznìni. Kdo ho blíe poznal,
musel si ho váit. Snail se vyrovnat
i s nevyléèitelnou nemocí manelky, tìce na nìho dolehla velmi tìká nemoc
jediného syna. Sám dlouho a stateènì èelil
i své váné nemoci.
Pan Bachtík jí podlehl letos 7. èervence. Èest jeho památce.
Ale Fetters

Záøijová výroèí
Jaroslav Seifert pøipomíná v jedné ze
svých básní v záøí dva hroby  ten Masarykùv a k nìmu pak Beneùv. T. G.
Masaryk zemøel 14. záøí 1937, Edvard
Bene 3. záøí 1948, tedy pøed 55 lety. Jeden je pohøben v Lánech, druhý v Sezimovì
Ústí. Úèast na tom druhém pohøbu byla
peèlivì sledována policií a pro leckterého úèastníka mìla nemilé dùsledky.
Ale pøipomeòme radìji ivotní jubilea.
Osmdesátku oslaví 8. záøí výtvarník Vladimír Rocman, rodák z Nového Mìsta,
21. záøí pak náchodská rodaèka, hereèka Ljuba Skoøepová. Tu známe i jako
autorku nìkolika zajímavých kníek. Nezapomínáme, e prkna, která znamenají svìt zaèala poznávat tady jako studentka náchodského gymnázia. Na 23. záøí
pak pøipadají nedoité 85. narozeniny
herce Martina Rùka, rodáka z Èerveného Kostelce. A pøed 420 lety, 14. záøí
1583, se narodil vojevùdce Albrecht
z Valdtejna. Obvykle se uvádí, e se narodil v Heømanicích u Jaromìøe, nìkteøí
vak tvrdí, e to mohlo být i na náchodském zámku.
A nakonec bych rád pøipomnìl, e
21. záøí 1983, tedy pøed 20 lety, zemøel
JUDr. Jan Chudoba, vrchní policejní rada,
který pùsobil v tìkých letech 19381945
v Náchodì a svým stateèným chováním
zachránil mnoho lidí pøed spáry gestapa.
Odmìnou mu pak bylo vìznìní v reimu
komunistickém.
/AF/

Nové webové stránky
Mìsta Náchoda
Ve støedu 13. 8. 2003 byly sputìny
nové internetové stránky Mìsta Náchoda na adrese www.mestonachod.cz. Na
tìchto stránkách najdete mnoho zajímavých informací z mìstského úøadu, kultury, sportu, turistiky a dalí aktuality
z dìní ve mìstì. Souèástí stránek je
i mìstská databáze firem a organizací,
ve které pomocí jednoduchého formuláøového vyhledávání naleznete poadovaný subjekt. Znovu vyzýváme vechny firmy (organizace) z Náchoda nebo blízkého okolí, které jetì nejsou v naí databázi,
aby se zdarma zaregistrovaly. Pomohou
tak nejen sobì, ale i návtìvníkùm naich stránek pøi poptávání rùzných slueb èi informací. Doufáme, e nové stránky
budou kvalitnì prezentovat Náchod nejen v rámci ÈR, ale po vytvoøení vícejazyèných mutací i v zahranièí. Rádi uvítáme Vae námìty a pøipomínky, které nám
pomohou ke zdokonalování této sluby.
Kontakt: Jan Vinter
tel. è. 491 405 305 nebo
e-mail: jan.vinter@mestonachod.cz.
Náhled webových stránek  str. 11.

Náchodský zpravodaj
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HISTORIE NÁCHODSKÝCH ÚØADÙ
VIII. Èetnictvo a policie

a

Policie byla na rozdíl od èetnictva ji obecním zøízením z roku
Èetnictvo (Gendarmerie) bylo zøízeno v roce 1849 podle vzoru Lombardie jako zcela nová instituce a vykonávalo v rakouské 1849 pøikázána rozsáhlou mìrou do pùsobnosti obci, zvlátní
bezpeènostní slubì ve venkovských obcích specifické úkoly ve policejní úøady byly zøizovány jen výjimeènì ve vìtích mìstech
vìcech veøejné bezpeènosti. Podøízeno bylo úøadùm politické a tam, kde toho vyadovaly zvlátní místní pomìry (napø. po
správy, tedy okresnímu hejtmanství, bylo ale vojensky organizo- dobu sezóny v lázeòských mìstech). A ve 30. letech 20. století
váno a v disciplinárním ohledu bylo souèástí armády. Nejnií zaèal probíhat proces odnímání policejní pravomoci samosprávslokou byly èetnické stanice (Gendarmerie-Posten). Èetnická ným úøadùm a její pøedávání síti státních policejních úøadù, ktestanice umístìná v sídle okresního hejtmanství plnila funkci ré byly vytváøeny pøedevím v pohranièních oblastech. Jejich
okresního èetnického velitelství. Osazenstvo èetnických stanic nejvìtí poèet vznikl ve druhé polovinì 30. let v souvislosti se
tvoøili 2 a 16 èetníkù, z nich kadý mìl pøidìlený vlastní rajon vzrùstající protistátní èinností Sudetonìmecké strany. Státní popro obchùzky. Napø. èetnická stanice ve Starém Mìstì zajiova- licejní úøad byl v Náchodì zøízen vyhlákou Ministerstva vnitra
è. 292/36 Sb. a jeho zøízení souviselo nela pochùzky do Brace, Pøibyslavi, Pekla,
pochybnì s blízkostí státní hranice a nutVysokova, Kramolny a do Lhotek a èetník
ností bezpeènostních opatøení pøi výstavsi svoji obchùzku musel vdy nechat pobì pohranièního opevnìní. Jeho pùsobnost
tvrdit od starosty obce. Èetníci zasahovali
se nejprve vztahovala na obce soudního
ve vech váných kriminálních pøípadech
okresu náchodského, od roku 1938 i na
a provádìli také èasté domovní prohlídky.
soudní okres èeskoskalický. V roce 1940
V zapsané vzpomínce pamìtníka jsou podolo ke zmìnì názvu na Vládní policejní
èátky èetnictva na Náchodsku líèeny takúøad. Úøad peèoval o veøejný poøádek
to: Nosili pøilby z bílého plechu a na jea bezpeènost, vyøizoval záleitosti ohlaojich vrcholu se leskla pice jako ze støíbvací, pasové, pohranièní styk, evidenci cira (piklhaubny). Dlouhá puka s bodákem
zincù a obèanských legitimací. Do jeho pùdoplòovala výzbroj. Takového obrnìnce
sobnosti patøily záleitosti spolkové, shronikdo pøedtím nevidìl a nebylo divu, e
maïovací a tiskové, provádìl evidenci
pøi pøíchodu èetníka byla obec jako po
zbraní a støeliva, povoloval divadelní a filvymøení.
mová pøedstavení a výstavy. Aparát StátVe vìtích mìstech byla pro dohled na
ního policejního úøadu tvoøily tøi sloky:
veøejný poøádek zøízena mìstská policie.
uniformovaný a neuniformovaný strání
Také Náchod mìl od poèátku 20. století
sbor a kanceláøtí zamìstnanci. Uniformovlastní policejní sbor, který dbal na to, aby
vaný sbor byl k úøadu v Náchodì pøidìlen
byl poøádek a klid v ulicích, aby se dodroPøevzetí mìstské stráe v Náchodì
a v roce 1938 a jeho uvedení s pøísahou
val trní øád pøi týdenních a výroèních trstátní policií a pøísaha
probìhlo slavnostním zpùsobem pøed radzích, aby byl klid v hospodách, aby se dodrnicí. Úøad sídlil v upravené staré budovì
ovala uzavírací doba a podobnì. Obecních
bývalé mìanské koly ve kolní (dnes
policajtù bývalo v období I. republiky 10
Hraeho) ulici. V jeho èele stál v letech
12 a obleèeni byli v tmavomodrých uni19371945 JUDr. Jan Chudoba. On i øada
formách s èepicí ozdobenou mìstským znajeho podøízených v nelehké dobì války
kem. Stránici, která mìla dvì místnosti,
èasto riskovali vlastní ivoty v zájmu zámìli hned vedle radnice, v pøístavbì hlavchrany obyvatel pøed orgány gestapa a je
ní budovy do Radnièní ulice. Z ní byl vchod
smutným paradoxem, e JUDr. Chudoba
pøes malý dvorek do obecní atlavy, kam
byl v roce 1948 odsouzen v zinscenovadávali provinilce tzv. za katr. Kromì toho
ném politickém procesu. Deska na bývalé
byl v Náchodì jetì ponocný, tj. noèní strá
budovì úøadu dodnes pøipomíná obìti
a hlídaè parkù, který nosil na saku odznak
nacismu z øad uniformované èsl. státní
pøísené stráe. Ten procházel po zámecpolicie.
Mgr. Lydia Batecká
kém kopci, v parku u kostela sv. Michala
a u nádraí a dohlíel na to, aby zde byl
klid, aby nikdo nepokozoval lavièky, zábradlí a stezky a netrhal kvìtiny.

Helma rakouského èetnictva
(tzv. piklhaubna)

Rakouský èetník z pøelomu
19. a 20. století

Pamìtní deska na bývalé budovì èeské
státní policie v Hraeho ulici.

záøí 2003
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Odbor ivnostenský úøad
Odbor Obecní ivnostenský
úøad plní úkoly na úseku výkonu státní správy v rozsahu
stanoveném zákony è. 570/
1991 Sb. o ivnostenských
úøadech v platném znìní a è.
455/1991 Sb. o ivnostenském podnikání v platném
znìní.
Zjednoduenì øeèeno, jde
pøedevím o:
 pøíjem, ohláení a výdej ivnostenských listù pro obory
ivností volných, øemeslných
a vázaných
 pøíjem ádostí o koncesi a výdej koncesních listin pro obory
ivností koncesovaných
 vydávání osvìdèení o prùkazu ivnostenského oprávnìní (O),
duplikátù prùkazù O, potvrzení o pøeruení provozování ivnosti a potvrzení o zápisu provozoven do ivnostenského rejstøíku
 vedení ivnostenského rejstøíku v pøidìleném správním obvodu, zpracování dat o podnikajících fyzických a právnických
osobách a jejich pøedávání do centrálního registru
 výbìr správních poplatkù za úkony provádìné v souvislosti
s ivnostensko-právní agendou
 výkon ivnostenské kontroly a ukládání sankcí v pøípadì zjitìných nedostatkù
 státní dozor ve vymezených pøípadech podle zvlátních zákonù (napø. zákon na ochranu spotøebitele, zákon o zruení
státního tabákového monopolu )
 spoluúèast pøi stavebních a kolaudaèních øízeních (Obecní ivnostenský úøad Náchod má postavení dotèeného orgánu státní
správy)
 a øada dalích èinností.
Tyto vyjmenované úkoly plní odbor pro správní obvod obce
s rozíøenou pùsobností, tzv. mìsta III. typu (Náchod, Èeská Skalice, Èervený Kostelec, Hronov, Police nad Metují a pøilehlé obce).
Obvod, který do konce roku 2002 zahrnoval pouze osm obcí, se
tak po reformì veøejné správy provedené k 1. 1. 2003 zvìtil na
obcí tøicet est a zahrnuje území od Pìkova po Velkou Jesenici (od
severu k jihu) a od Brzic po Nový Hrádek (od západu k východu).
Tomu odpovídá i nárùst evidovaných podnikatelských subjektù.

Dnes má Obecní ivnostenský úøad v evidenci více ne 11.000
podnikatelù  fyzických osob a necelých 1300 osob právnických.
Dále odbor Obecní ivnostenský úøad vede evidenci soukromì
hospodaøících rolníkù podle zvlátního zákona, a to pouze pro
Mìsto Náchod vèetnì jeho místních èástí.
Nadøízeným orgánem ve správním øízení, tj. orgánem, ke kterému se lze odvolat proti vydanému rozhodnutí, je Krajský úøad
Královéhradeckého kraje, Krajský ivnostenský úøad v Hradci
Králové.
Odbor sídlí od 1. 1. 2003 v budovì bývalého Okresního úøadu
Náchod, v ulici Palachovì 1303 v 1. patøe. Kromì stanovených
úøedních dnù (pondìlí a støedy) lze v odùvodnìných pøípadech
vyøídit nutné záleitosti i v ostatních dnech.
Vedoucím odboru je ing. Martin Imlauf, tel. 491 405 452.
Dalí záleitosti spojené s agendou ivnostenského podnikání
lze konzultovat na níe uvedených telefonních èíslech:
úsek registrace  tel. 491 405 455
ivnostenský rejstøík  tel. 491 405 456.
kontrolní oddìlení  tel. 491 405 451, 491 405 453.
Pracovníci Obecního ivnostenského úøadu v Náchodì poskytnou kromì vyøízení bìné agendy rovnì nezbytné poradenství
ve vìcech spojených s podnikáním.

Stavební úpravy

Mìsto Náchod oznamuje, e bude v termínu od 8. 9. 2003
do 30. 5. 2004 provádìt stavební úpravy komunikace ulice
1. máje v Bìlovsi a to v rozsahu od fotbalového høitì za køiovatku s ulicí U Zbrojnice. Jedná se o celkovou stavební úpravu této ulice v délce 407 m vèetnì opravy chodníkù, odvodnìní,
realizaci cyklostezky v délce 386 m a stavební úpravu ulice
K Sokolovnì v délce 175 m. Stavební práce budou provádìny
za úplné uzavírky, s èím také souvisí omezený provoz v pøilehlých a navazujících ulicích tj. Vítkovì, Müllerovì a Polní.
Vekerá zbytná cílová doprava bude odklonìna.
Dále upozoròujeme spoluobèany, e autobusová linka 640122
bude po dobu uzavírky tj. od 8. 9. 2003 do 12. 12. 2003 vedena takto: zastávka Náchod, Bìloves, kola bude pøemístìna
k motorestu Non stop s otáèením autobusu na parkoviti pøed
OD Kaufland, dále bude objízdná trasa vedena zpìt od Kauflandu ul. Polskou se zastávkou Náchod , Montace, která bude
pøemístìna na ul. Polskou pøed autobazar. Zastávka Náchod,
Bìloves, otáèka nebude obsluhována. Jízdní øád linky 640122
zùstane zachován, jízdné se nemìní.

ul. 1. máje v Náchodì-Bìlovsi

Náchodský zpravodaj
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Jak se zmìní situace v obcích
i v podnikání po vstupu do EU?
Na spoleèný evropský trh se sice podnikatelé i obce pøipravují,
postrádají vak dostatek praktických informací o Evropské unii
Jak se zmìní jejich situace v nových konkurenèních podmínkách
èi jaké budou jejich perspektivy v naem kraji po vstupu do EU
a dalí témata zazní na odborném semináøi s názvem OBEC
 PODNIKATEL  EVROPSKÁ UNIE, který poøádá dne 9. záøí
v Hradci Králové Královéhradecká agentura regionálního rozvoje ve spolupráci s Krajským úøadem Královéhradeckého kraje.
Semináø je urèen nejen podnikatelùm, ale jak napovídá i jeho
název, také zástupcùm státní správy a samosprávy. V úvodu semináøe budou pøedneseny pøíspìvky na témata, která spojují obì
zmínìné skupiny posluchaèù  Perspektivy obcí i podnikatelù
v Královéhradeckém kraji a Evropská unie  výzva pro podnikatele i regiony(pøedstavení programù a Iniciativ EU, vztahujících se souèasnì na obce i podnikatele).

V druhé èásti semináøe, v sekci urèené pro zástupce státní
správy a samosprávy, se posluchaèi seznámí s praktickými zkuenostmi regionální podpory, s tématem strategického plánování
jako øeení úspìného rozvoje obce èi realizací projektù pomocí
operaèního programu.
V sekci, urèené pro podnikatele, bude øeena otázka role malých a støedních podnikù v EU a jejich podpora a pøedstaví se
Operaèní program Prùmysl a podnikání. Velký zájem se oèekává o pøednáky DPH po vstupu do EU (téma napø. zmìny ve
zdaòování slueb, zmìny sazeb, vrácení danì,..) a Celní aspekty po vstupu do EU ( volný pohyb zboí, spoleèná celní legislativa a celní sazebník, spoleèná zemìdìlská politika,..).
Na závìr semináøe budou vichni posluchaèi pozváni na iroké diskuzní fórum, které se bude týkat vzájemné spolupráce
obce a podnikatelù. Na tomto setkání se pøedpokládá výmìna
praktických, konkrétních zkueností na dané téma za pøítomnosti zástupcù Krajského úøadu Královéhradeckého kraje, Hospodáøské komory, bank a pøedstavitelù dalích regionálních institucí.
V pøípadì Vaeho zájmu se semináøe zúèastnit volejte na tel.
èíslo Královéhradecké agentury regionálního rozvoje: 495 530
903 anebo pite na e-mail: cerna@karr.cz.
Královéhradecká agentura regionálního rozvoje
zpracovává Strategický plán Náchodska.
Pøi pøípravì strategie udritelného rozvoje bude oslovena
iroká veøejnost. Dotazník bude pøiloen
k nìkterému z následujících èísel zpravodaje,
kde bude také uveøejnìno následné vyhodnocení.

Úspìchy Venduly Frintové
V podveèer 2. èervence byla na radnici
pøijata zástupci vedení mìsta mistrynì
Evropy v závodním triatlonu drustev Vendula Frintová.
Narodila se 4. 9. 1983. Do 17 let se závodnì vìnovala plavání v náchodském oddíle Delfín, pak se zaèala plnì vìnovat závodnímu triatlonu. V letoním roce byla také
ocenìna na reprezentaèním plese cenou
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda jako Talent roku 2002 v oblasti sportu.
Úspìchy:
2002
 vyhrála závod v triatlonu olympijských
nadìjí
 1. místo v mezinárodním mistrovství
juniorù v Nìmecku
 2. místo v evropském juniorském poháru v Gratzu
2003
 3. místo na ME drustev v kategorii
juniorek
 3. místo v závodì Svìtového poháru
v triatlonu skupiny B v Brnì
Nejvìtí sportovní úspìch:
22. èerven 2003  mistrynì Evropy
v soutìi drustev v Karlových Varech
 èlenka drustva spolu se závodnicemi
Radovou, Zelenkovou, Berkovou a Jiroukovou (750 m plavání, 25 km jízdy na

kole a 5 km bìhu). Vendula se svým výkonem velkou mìrou o výsledek celého
drustva zasadila.
V letoním roce sloila na samé jednièky maturitní zkouku na náchodském
gymnázium. V èervnu úspìnì vykonala
pøijímací zkouky a byla pøijata ke studiu
na Vysoké kole zemìdìlské v Praze.
Nejradìji by studovala biologii na Univerzitì Karlovì v Praze.
V dobì pøijetí na radnici byla Vendula
krátce po návratu z Koreje, odkud si pøivezla vítìzství v závodì Svìtového poháru v triatlonu skupiny B.
13. 7. 2003 zvítìzila na ME v Lucembursku v kategorii do 23 let, èím potvrdila svou nominaci na MS na Novém Zélandì.

Informace

 podání grantù v oblasti
sportu a kultury  II. kolo
Kulturní a sportovní nadace mìsta
Náchoda pøipomíná, e termín pro podání pøihláek ke grantovému øízení
v oblasti sportu a kultury pro II. kolo je
do 10. 9. 2003.
Grant je urèen pro fyzické a právnické osoby. Grantový systém v oblasti sportu
se týká pouze mìsta Náchoda, oblast kultury mùe mít i regionální pùsobnost.
Vyplnìné ádosti na pøedepsaném formuláøi zalete na adresu:
Mìstský úøad Náchod,
Kulturní a sportovní nadace
mìsta Náchoda,
odbor kolství, kultury a sportu,
Masarykovo námìstí 40,
547 01 Náchod.
Formuláø ádosti obdríte na kontaktní adrese nebo na internetových stránkách Mìsta Náchoda
 www.mestonachod.cz
Kontaktní adresa: Mìstský úøad Náchod, odbor kolství, kultury a sportu,
Masarykovo námìstí 40, 547 01 Náchod.
Tel.: 491 405 312, 491 405 250.
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Státní zámek Náchod kulturní akce záøí
13. záøí, 89 hodin

Dny evropského kulturního dìdictví
Mezinárodní soutì maïarských ohaøù Memoriál pana Jaroslava Svobody
(Anglický park u princezny Idy  pod Piccolominskou zahradou)
Poøádá: Èeskomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Náchod
Správa Státního zámku v Náchodì upozoròuje návtìvníky na uzavøení interiérù zámeckých expozic pro veøejnost od 1. 9. 2003 a do konce návtìvní sezóny,
tj. do 28. 10. 2003, vzhledem k provádìným vnitøním rekonstrukcím budov.
Pøístupný veøejnosti bude pouze tzv. Malý okruh  gotický sklep se studnou, vì
s hladomornou a terasa s vyhlídkou na mìsto a okolí. Návtìvníci budou mít
monost prohlédnout si zblízka interiér zámecké kaple.
Národní památkový ústav územní odborné pracovitì v Pardubicích
Zámek 4
Telefon: +420466797711
531 16 Pardubice
Fax: +420466797779
P. O. BOX 17 A
E-mail: pup@pupce.cz

Hopsáèek
Dìtský klub HOPSÁÈEK si Vás dovoluje upozornit, e od záøí bude opìt obnovena vekerá èinnost, tak jak je dále
uvedeno.
Informaèní schùzka pro vechny zájemce probìhne ve støedu 10. záøí v prostorách výmìníku tepla  Obèanský klub
SUN  na sídliti u nemocnice od 9.30
hodin. Tìíme se na vechny maminky,
tatínky a jejich dìti ve vìku od jednoho
do tøí let. Rádi zde rodièùm zodpovíme
vekeré jejich dotazy, seznámíme je s obecnými pravidly dìtského klubu HOPSÁÈEK
a pøedbìnì zde budou dìti rozdìleny dle
vìku a nadání do skupin.
Rádi bychom touto cestou podìkovali
vem maminkám a tatínkùm, kteøí se
bìhem prázdnin zúèastnili dvou vícedenních výletù poøádaných dìtským klubem
HOPSÁÈEK a pomohli pøi jejich organizaci, zajitìní dopravy a stravy. Jetì jednou dìkujeme a tìíme se, e se na takovýchto vícedenních výletech budeme setkávat èastìji.
Klub SUN, Bílá ul., Náchod
mobil: 604 610 581
tel.: 491 422 049  paní Plailová
tel.: 491 424 655  inf. Domeèek,
paní Schumová
Aktuální informace:
venkovní vývìska Klub SUN
Námìty a pøipomínky:
e-mail: hopsacek@seznam.cz
nebo http://sweb.cz/hopsacek/
Dále poøádáme besedy s odborníky,
exkurze, burzy, víkendové pobyty,
besídky, aj.
Tìíme se na Vás!!!

Zveme Vás a Vae dìti spoleènì si zaskotaèit.
Nechte plotnu, prádlo, smetí, malá chvilka bude staèit.
Abyste k nám vyrazili, spoleènì se pobavili.
Pondìlí a pátek
9.3012.00

Posezeníèko
5 Kè

Dopolední povídání a posezení u kávy
pro maminky a dìti na MD (04 roky)

Úterý a Ètvrtek
9.3012.00

Cvièení s dìtmi
10 Kè

Kolektivní práce maminek a dìtí na MD
(rytmické a pohybové hrátky s aktivní
úèastí maminek)
(úterý 23 roky, ètvrtek 12 roky)

Úterý
16.3018.00
 sudý týden

Domeèek
Køesanský zájmový krouek (35 let)
5 Kè + cena materiálu

Úterý
16.3018.00
lichý týden

ikovné ruèièky
Výtvarná a jiná èinnost
5 Kè + cena materiálu (35 let)

Støeda
9.3012.00
 sudý týden

ikovné ruèièky
Výtvarná a jiná èinnost
5 Kè + cena materiálu (24 roky)

Støeda
20.0021.00

Cvièení pro maminky Kalanetika, protaení tìla
5 Kè

Ètvrtek
16.0018.00

Posezeníèko
5 Kè

Odpolední povídání a posezení u kávy
pro maminky s pøedkol. dìtmi (36 let)

Klub chovatelù hrubosrstých
a maïarských ohaøù a Okresní myslivecký spolek Náchod
Vás zvou na XVII. roèník klubového memoriálu prof. Jaroslava Svobody

Klubová vrcholná soutì ohaøù v polní, lesní a vodní práci
bude v tìchto honitbách:
MS Hubert Heømanice n. L. (polní a vodní práce)
MS Kosná Hora Náchod (lesní práce)

13.14. záøí 2003

Slavnostní zahájení je v sobotu 13. záøí v 8.00 hodin
Láznì Rezek u Nového Mìsta nad Metují. Od 20.00 hodin se zde bude konat
spoleèenský veèer s hudbou!
Zveme irokou koronu  bohaté obèerstvení v lese, na poli a u vody je zajitìno!

Náchodský zpravodaj

www.mestonachod.cz

Oddìlení podpory zdraví
poboèka NÁCHOD, Krámská 29
547 01 Náchod
MVDr. Marcela Dvoøáková
Telefon: 491 487 984, 491 428 616
Fax: 491 426 657, e-mail: fit.linka@centrum.cz

nabídka poradny pro Vá zdravý ivotní styl
Zdravotní ústav Hradec Králové nabízí:
 pøednákovou èinnost
 konzultace a poradenství
 kurzy a sluby
 sluby poskytované zdarma
(úètovány jsou pouze náklady za cestovné)  pøednáková èinnost pro koly
a neziskové organizace pracující s dìtmi
 vstupní konzultace a podání informací o monostech øeení problémù
 poradenství pro tìhotné eny (jednorázové konzultace  výiva, pohyb)
 poradenství pro dìti a mláde prostøednictvím internetu nebo telefonu
 výiva, pohyb, návykové látky, HIV/AIDS apod.
Neperiodické publikace jsou poskytovány zdarma. Do zdravotnických zaøízení,
kol a jiných organizací jsou distribuovány prostøednictvím Zdravotního ústavu,
poboèky v Náchodì, kde také dostanete aktuální nabídku letákù a brour.

GALERIE
Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá v záøí:

V zámecké jízdárnì:

výstavu brnìnského grafika a typografa Jiøího indlera
 grafika, kaligrafie (12. 9.  2. 11.)
Vernisá se koná v pátek 12. záøí v 17 hodin.
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

11

EKOutek

Pøeji pìkný den, pøi
prohlíení fotek z putování po Èechách a Moravì urèitì najdete pár
obrázkù se zeleným rybníkem brèálníkem  neboli vodní plochou plnou vodního kvìtu. Kadé léto je situace u vodních
nádrí horí a moná vás pøekvapí, e se
na tomto zhorujícím stavu mùete podílet i vy osobnì, a to pøi pouívání pracího
práku s fosfáty. Fosfor je ivinou právì
pro vodní øasy a sinice, které se pak snadno pøemnoí. Rybám i jiným vodním ivoèichùm vodní kvìt vydýchá kyslík
z vody a zneèistí ji svými produkty (toxickými i pro èlovìka). Èistírny odpadních
vod vechen fosfor neodstraní a èást ho
tedy vypoutìjí do øek. Na vrub pracích
prákù mùe pøipadat a polovina celkového zneèitìní fosforem.
A proè je fosfor tedy vùbec v pracích
prácích? Polyfosfáty (slouèeniny fosforu)
dokáí zmìkèit vodu, èím se stane prací
práek úèinnìjí. Vzhledem k jejich negativnímu vlivu na ivotní prostøedí vak
byly hledány a nalezeny jiné látky se stejnou funkcí.
Mezi bezfosfátové patøí prací práky
jak draí, tak i ty levné. Není tedy problém vybrat si vhodný ve své kategorii.
Informaci o obsahu fosforu na obalech vak
vìtinou marnì hledáme. Gelové prací prostøedky jsou vesmìs bezfosfátové.
V roce 2003 jsou bezfosfátové prací
práky tyto (obsah fosforu byl zjiován
laboratorním rozborem ve spolupráci
s chemickou laboratoøí Hydrobiologického ústavu Akademie vìd ÈR): Denkmit
(D-markt), Flora, Persam (Chemiko), Kuko
(Tatrachema), Milis, Sen, Torsan (Valtech
Tors), Persan (JAKO), Pierre (Zinest),
Palmex Color Síla, Palmex Modrá Síla,
Persil Color Power, Persil Green Power,
Perwoll Color Magic, Rex Blue Power, Rex
Color (Henkel), Epex Color, Epex Total
(EPK Trade).
Èisté prádlo i pøírodu s modrou oblohou,
Mgr. Kateøina Gerová
odbor ivotního prostøedí
(Zdroj: http://www.ecn.cz/rosa)
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Mistrovská utkání

v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  záøí
SO 6. 9.
SO 6. 9.
SO 6. 9.

11.00 Náchod
15.00 Náchod
18.30 Náchod C

 Kromìøí
 Luhaèovice
 Náchod B

I. liga eny
I. liga mui
III. liga mui

NE 7. 9.
NE 7. 9.

10.00 Náchod
10.00 Náchod

 Teplice
 Kolín

I. liga dorostenci
I. liga dorostenky

SO 13. 9.
SO 13. 9.

11.00 Náchod
15.00 Náchod

 Zábøeh
 Zábøeh

I. liga eny
I. liga mui

NE 14. 9.
NE 14. 9.

10.00 Náchod
10.00 Náchod

 Luhaèovice
 Vykov

I. liga dorostenci
I. liga dorostenky

PA 19. 9.

17.00 Náchod F

 Èeské Meziøíèí B

KP III. tø.

SO 20. 9.
SO 20. 9.

12.00 Náchod C
15.30 Náchod B

 Pardubice
 Vysoké Mýto

III. liga mui
III. liga mui

PA 26. 9.
PA 26. 9.

17.00 Náchod D
19.15 Náchod E

 Èeské Meziøíèí
 Nová Paka

KP II. tø. B
KP II. tø. A

SO 27. 9.
SO 27. 9.

11.00 Náchod
15.00 Náchod

 Pelhøimov
 Opava

I. liga eny
I. liga mui

NE 28. 9.
NE 28. 9.

10.00 Náchod
10.00 Náchod

 Daèice
 Rosice

I. liga dorostenci
I. liga dorostenky

SOKOL

Rozvrh cvièebních hodin tìlocvièné jednoty SOKOL
v Náchodì. Cvièí se ve tøech tìlocviènách.
Scházíme se a cvièíme:
rodièe a dìti (dospìlý s dítìtem od 2 let)
pøedkolní dìti (47 let)
cvièení pro zdravotnì postiené dìti
áci
 vybíjená  vestrannost
 cvièení na náøadí
ákynì
 aerobik, hry
 cvièení na náøadí
 break dance
eny
 cvièení s hudbou
 aerobik
 (v domácnosti  cvièení s hudbou)
mui
 kondièní cvièení, nohejbal
 cvièení na náøadí
integrální jóga, starí cvièenci
sportovní gymnastika
(pro dívky od 5 let)
karate
rokenrol

 dìtská pøípravka
 závodní

støeda
støeda
støeda
støeda
úterý
úterý
úterý
støeda
pondìlí
støeda
pondìlí
úterý
pátek
úterý
ètvrtek
úterý
pondìlí
støeda
ètvrtek
pátek
úterý
ètvrtek
pátek
støeda
ètvrtek
pátek
pondìlí
støeda
ètvrtek
pátek

1617 hod.
1617 hod.
1718 hod.
1718 hod.
18.0019.30
1718 hod.
1618 hod.
18.0019.30
19.3021.00
19.3020.30
1011 hod.
19.3021.00
19.3021.00
18.0019.30
19.3021.00
1819 hod.
1619 hod.
16.0019.30
16.0019.30
16.0019.30
1619 hod.
1619 hod.
17.3019.00
17.3019.00
1720 hod.
15.3017.30
od 19 hod.
od 19 hod.
od 19 hod.
od 19 hod.

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

Dovolujeme si Vás co nejsrdeènìji pozvat na 13. roèník Hledání Eldoráda.
Jedná se o zábavný pochod krásnou podzimní pøírodou pekelského údolí zpestøený na trati plnìním zajímavých úkolù.
V závìru je pøipraven pohádkový les,
nebude samozøejmì chybìt ani opékání
buøtù a dìtské atrakce v cíli. Pochod je
vhodný zvlátì pro rodièe s dìtmi. Hledání Eldoráda se koná v sobotu 28. záøí ve
Starém Mìstì na Písáku, start je od 8 do
11 hodin. Tìíme se na shledanou!

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Záøí 2003

K Ateliér øemeslné tvorby PØEDENÍ 1.,
lektor: Ines ovíèková
3. 9. 2003 1419 hod. CV Náchod
Z programu: druhá èást probìhne 10. 9.
K Klasické výtvarné vyjadøování, kresba 1., lektor: PaedDr. Marta Pohnerová,
4. 9. 2003, 8.3013.30 hod., CV Náchod
Z programu: Nabízíme vám nový pohled
na výuku kresby formou hry. Dalí setkání: 9. 10., 6. 11., 4. 12. 2003.
K Mluvený projev a jeho kultura, lektor: Jan Pøeuèil
8. 9. 2003, 916.30 hod., CV Náchod
Pro vechny zájemce, kteøí ke své práci
potøebují mluvený projev.
K Cesty minulosti VI.,
lektor: Mgr. Ivan Bauer
10. 9. 2003, 914.30 hod., CV Náchod
K Výtvarné dílny 1.  Hrátky s trávou,
lektor: Mgr. Jana Matouová  mistr florista, 10. 9. 2003, 812 nebo 1317 hod.,
CV Náchod

Náchodský zpravodaj
K Franz Kafka, Praská nìmecká literatura, lektor: Doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc., 10. 9. 2003, 1417 hod.
CV Náchod
K Arteterapeutická diagnostika pro Z,
lektor: PaedDr. Marta Pohnerová, 11. 9.
2003, 8.3013.30 hod. CV Náchod
Z programu: Pomocí rozboru volné kresby, malby a prostorové tvorby lze vyhledat pøíèiny neúspìchu a navrhnout øeení
nového pøístupu k práci.
K Lidové tance pro M,
lektor: Martina Pavlasová, 11. 9. 2003
1417 hod., Z Náchod Plhov
Z programu: Dalí èásti: 18. 9., 25. 9.,
2. 10., 9. 10. 2003
K Pleteme z pedigového proutí  podnos, lektor: Jitka Poláková, 13. 9. 2003,
812, 1317 hod., CV Náchod
K Metodické øady tìlesné výchovy na
1. stupni Z  Atletika,
lektor: Mgr. Adriana Koláøová, 17. 9.
2003, 1416 hod., Z Náchod Plhov
K Hlavní hrdina Harry Potter,
lektor: Doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
17. 9. 2003, 1415.30 hod., CV Náchod
K Slepotisk, Lektor: Mgr. Jiøí Kuèík,
17. 9. 2003, 8.3015 hod., CV Náchod
K Základy dekorativní tvorby 2., lektor:
PaedDr. Marta Pohnerová, 18. 9. 2003
8.3013.30 hod., CV Náchod
Z programu: Úprava nástìnek, plakátù,
knih.
K Øízení pedagogického procesu,
lektor: RNDr. Pavel Faltýsek, 18. 9. 2003
915 hod., CV Náchod
Z programu: Lektor úèastníky seznámí se
strukturou øídících èinností ve kole a monostmi aplikace pedagogické vìdy v kadodenní práci uèitele a øeditele koly.
K Aktuální problémy Romù v ÈR a moný podíl koly na jejich øeení, lektor:
Mgr. Viktor Sekyt, 23. 9. 2003, 10.30
14.30 hod., CV Náchod
K Country tance,
lektor: Miroslav Procházka, 23. 9. 2003
1317 hod. Z Náchod Plhov
K Tvoøíme ze sena,
lektor: Mgr. Dagmar Kroulíková
24. 9. 2003, 1115 hod., CV Náchod
Z programu: Z tohoto dostupného materiálu vhodného pro iroký okruh vìkových
kategorií se nauèíte tvoøit figurky, zvíøátka, dekorace i aranovat.
K Zvlátnosti souèasné koncepce hudební výchovy a její rozpor s praxí,
lektor: Prof. PaedDr. Jaroslav Herden,
CSc., 24. 9. 2003, 1417 hod., CV Náchod
K Praktické èinnosti pro M
Lektor: PaedDr. Marta Pohnerová
25. 9. 2003, 8.3014 hod., CV Náchod
Z programu: Lektorka vám nabídne
a ukáe, jak si vytvoøit metodické výtvarné øady.
K Program pro speciální koly I., II.
diagnostika,

lektor: Mgr. Dana Hruková
26.27. 9. 2003, CV Náchod
Z programu: Lektorka vám ukáe cestu,
jakým zpùsobem mùete diagnostikovat
své áky  dle tvaru, barev, mandaly.
K Kurz krajinomalby na horách, lektor:
Mgr. Lenka Prokeová, 26.28. 9. 2003,
Krkonoe
Z programu: Kurz není urèen pouze pro
výtvarníky, ale i pro ty, kteøí chtìjí naèerpat inspiraci a nevìdí, jak a kde ji zaèít
hledat.
K Ateliér øemeslné tvorby Patchwork 1.,
lektor: Ines ovíèková, 29. 9. 2003,
1418 hod., CV Náchod
K Zmìny na mapì svìta v posledním
desetiletí  5. èást
lektor: Doc. Dr. Jiøí týrský, 29. 9. 2003,
1416.15 hod., Z Náchod Plhov
V záøí zahajujeme kurzy cizích jazykù:
 anglický jazyk  zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, støednì pokroèilí, pokroèilí, pøíprava na státní závìreènou zkouku, jak úspìnì projít kolní rok v anglickém jazyce

Pedagogické
centrum
Hradec
Králové
Program vzdìlávacích
akcí v Náchodì
K 5-04-1-01 Program JAME/K záøí 2003
 leden 2004, Z ikovo nám. 1, Nové
Mìsto n. Metují  Krèín
lektor: PaedDr. Jana Helikarová, soukromá uèitelka AJ
K 5-06-1-01 Mùe být fyzika zajímavá?
Fyzika v pokusech. Magnetismus
17. záøí 2003, 14.0016.00 hod. Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451, Náchod, lektor: Mgr. Zdenìk Polák, uèitel
fyziky, Jiráskovo gymnázium, Náchod
K 5-12-1-01 MS Word. Metodika pro mírnì pokroèilé, 18. záøí, 25. záøí, 2. øíjna
2003, 14.3018.00, Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451, Náchod
lektor: Ing. Dalibor Vích, uèitel VT, Jiráskovo gymnázium, Náchod
K 5-00-1-01 Jak psát projekty 19. záøí
2003, 14.0018.00 hod. DDM Déèko,
Zámecká 243, Náchod
lektor: Ing. Ludmila Pohanková, akreditovaný lektor a konzultant fundraisingu
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nìmecký jazyk  zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, støednì pokroèilí, pokroèilí
francouzský jazyk  zaèáteèníci, mírnì
pokroèilí, pro áky a koláky
V záøí zahajujeme kurzy:
 pøíprava na pøijímací zkouky z ÈJ na
gymnázium a støední koly
pøíprava na pøijímací zkouky z matematiky na gymnázium a støední koly
pøíprava na talentové zkouky z výtvarné výchovy
zaèínáme malovat, kreslit a výtvarnì tvoøit
pøíprava studentù na pøijímací zkouky
z AJ na V
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
 písemnì: Centrum vzdìlávání,
Smiøických 1237, 547 01 Náchod
 elektronickou potou:
centrum@cvnachod.cz
 prostøednictvím webových stránek:
www.cvnachod.cz
Více informací na tel.: 491 422 437.
K 5-02-1-01 Zdravé pískání. Jak flétnièka léèí, 23. záøí 2003, 10.0013.00 hod.
DDM Déèko, Zámecká 243, Náchod
lektor: Mgr. Jan Sundermann, pedagog
volného èasu
K 5-06-1-02 Aktivní uèení v matematice.
Shodnost, podobnost a jejich vyuití
v topografii, 24. záøí 2003, 10.0012.00
hod. Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova
451, Náchod, lektor: PhDr. Alena arounová, CSc., didaktièka matematiky, MFF
UK Praha
K 5-05-1-01 Støedovìký Náchod, 25. záøí
2003, 9.0012.00 hod. Regionální muzeum Náchod, nám. TGM a okolí, lektor:
Mgr. Jan Tùma, archeolog, Regionální
muzeum Náchod
K 5-03-1-01 Na pomoc uèitelùm èeského jazyka. Literární semináø a tvùrèí psaní
29. záøí 2003, 9.0013.00 hod. Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451, Náchod
lektor: Mgr. Jiøí Studený, literární tvùrce
a pedagog, Univerzita Pardubice
K 5-08-1-01 Bøiní tance, 30. záøí 2003,
9.0011.00 hod. DDM Déèko, Zámecká
243, lektor: Dana Minaøíková, soukromá
cvièitelka
Pøihlásit se mùete písemnì na adrese
Pedagogické centrum, Jiráskovo gymnázium v Náchodì, Øezníèkova 451, 547 01
Náchod, nebo prostøednictvím webových
stránek www.pgchk.cz.

nové webové stránky mìsta
www.mestonachod.cz

záøí 2003
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Zubní pohotovost v záøí 2003
6. 9. 2003

MUDr. Vokùrková Jarmila

7. 9. 2003

MUDr. Rysnarová Boena

13. a 14. 9. 2003

MUDr. Zdrailová Alena

20. a 21. 9. 2003

MUDr. Ansorgová Helena

27. a 28. 9. 2003

MUDr. Balský Frantiek

4. a 5. 10. 2003

MUDr. Beseda Juraj

PROGRAM
V prùbìhu mìsíce záøí probíhá zápis do
kroukù Déèka. Pøihláky je moné získat v recepci Déèka, v Informaèním centru na Kamenici, v OD ZEFYR a na internetu www.deckonachod.cz.
Krouky zaèínají èinnost v týdnu od
22. záøí.
1. 9. Ahoj po prázdninách  poprázdninový pozdrav Déèka a dìtí ve spolupráci s organizací Podaná ruka
Od 14 hodin povede zahradou Déèka
cestièka plná her a soutìí o pìkné ceny.

Èervený Kostelec
Vìtrník 720
Èervený Kostelec
ul. Burdychových
Náchod
Denisovo nábøeí 665
Èervený Kostelec
Sokolská 317
Náchod,
Komenského 319
Nové Mìsto nad Metují
Komenského 48

14. 9. 916 hod.  Den otevøených
dveøí Déèka a Den evropského dìdictví. Prohlídka prostor kulturní památky Bartoòovy vily a její zahrady s prùvodním slovem odborníka na architekturu a pøedstavení èinnosti zaøízení,
mimoøádná monost vyhlídky z vìe
Déèka na Náchod
15.19. 9. Bazar dìtských odìvù a sportovních potøeb. Tradièní podzimní bazar dává monost levnì obléci koláky
a uplatnit zachovalé obleèení po odrostlých dìtech. Pøíjem zboí je v pondìlí
a v úterý od 14 do 18 hodin, prodej
zboí od úterý do ètvrtka.

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 divadélko
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
první øíjnovou sobotu
zahajuje svou 51. divadelní
sezonu pohádkou

Zlatovláska.

Pøedstavení se konají
4. 10., 11. 10.
a 18. 10. 2003,
zaèínají vdy v 15 hodin,
11. 10. 2003
navíc i v 17 hodin
pro starí dìti a dospìlé.

Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi.

Náchodský zpravodaj
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Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 4. 9. od 14.00 hod.
Posezení u videa
Ètvrtek 11. 9. od 14.00 hod.
Léto budi pochváleno
 O ivotì a díle básníka, prozaika a dramatika Fráni
rámka hovoøí prof. Ale Fetters. Doplnìno obrázky.
Ètvrtek 18. 9. od 14.00 hod.
Posezení u videa
Ètvrtek 25. 9. od 14.00 hod.
Jihoafrická republika
(pøíroda, lidé)  O svých záitcích z cesty do nám málo
známého kontinentu hovoøí ing. M. Talafantová.
Doplnìno videodokumenty.
SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hodin a je k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm.
K vyuití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské hry,
obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí
radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu, Novinách
Náchodska a ECHU.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
Sdruení zdravotnì postiených v Náchodì uskuteèní v úterý
23. záøí 2003 pro své èleny a pøátele zájezd do Litomìøic na
výstavu Zahrada Èech.
Odjezd v úterý 23. záøí od Tepna klubu v 6.00 hod.
Zastávky: 6.05 hod. Okresní úøad, 6.08 zastávka u Rubeny
a v 6.10 hod. zastávka Rybárna. Cena zájezdu: èlen 140 Kè,
neèlen 180 Kè. Vstupné není hrazeno. Pro starodùchodce a dritelé prùkazek ZTP a ZTP/P sleva na vstupném u pokladny.
Pøihláky pøijímáme: kadé úterý od 13.00 do 15.00 hod.
v klubovnì na Hamrech, Praská 1759, nebo u paní Zdeny Semerákové na telefonu: 491 421 292. Prosíme, nechat déle vyzvánìt.
Pøihlásit se mohou i neèlenové. Zbývá 8 neobsazených míst.
Výbor pøeje úèastníkùm bohaté proitky a pøíjemnou cestu se
astným návratem.

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova ul., 547 01 Náchod. Faráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík,
e-mail: noccsh.kov@seznam.cz, tel.: 491 426 223, mobil: 737 475
945, bohosluby kadou nedìli v 8.30 hodin. Biblické hodiny pro
dospìlé zaèínají od 8.9. v 16.30 hod. Kolumbárium bude otevøeno
dennì od 9 do 17 hodin. Diakonie Broumov otevøela Na Hamrech
(v bývalé poslanecké kanceláøi Mgr. Z. Horníkové) prodejnu a výdejnu atstva a obuvi pro sociálnì slabé, která je otevøena v úterý
ètvrtek od 9 do 17 a v pátek od 9 do 12 hodin. Zodpovìdnou
osobou je paní M. Zítková.

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. Jaroslav Jirásek 491 431 325, 737
755 480, internetová stránka: http://www.volny.cz/nfara; bohosluby: po 7.00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 7.00 a 18.00,
so 7.00 a 18.00, ne 7.30, 9.00 a 18.00 v kostele sv. Vavøince,
10.15 v kostele sv. Michaela.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, faráø M. Vaina, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00 hodin a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém
domovì Betanie (preòarova 1053), kde se støídají kazatelé
z køesanských církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná biblická
hodina v úterý v 17.00 hodin. Kadé tøetí pondìlí v mìsíci je
v 19.00 hodin setkání støední generace (tøicátníci).

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední podnikatelská kola), kazatel Vít Vurst, tel.: 491 433 605,
mobil: 777 010 128, e-mail: casdnachod@seznam.cz
Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hod. studium Bible. 13. 9. v 16.00 hod.  Otazníky
alternativní medicíny  MUDr. Marek Ondráèek  alternativní
medicína oèima lékaøe, køesana. 27. 9.  v 9.30 hod.  mimoøádné shromádìní  modlitebna Církve bratrské v Náchodì 
káe J. Cepl  pøedseda Církve adventistù s. d. v Èechách

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, kazatel Daniel Kvasnièka, tel./
fax: 491 427 332; mobil 604 947 739. Vikáø: David Beòa, LicTheol, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz; internetová stránka: www.kvasnicka.info. Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v 18.30 hodin. Akce dìtí a mládee v oznámení a na telefonu.

Jiøí Jirák
TRUHLÁØSTVÍ
Nábytek, bytové doplòky,
kuchyòské linky, okna, dveøe
Starkoè 13, 547 01 Náchod
tel./fax: 491 435 185
mobil: 608 527 385
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Mìstské divadlo v Náchodì
Krytof

Hudební, folk-punková skupina Krytof
vznikla v roce 1994 v Havíøovì. Její zaloení je úzce spojeno s havíøovským divadlem Crepácy. Zrodilo se tak spojení,
které dlouho ovlivòovalo mláde tohoto
mìsteèka. Pùvodní název skupiny byl The
Krytof. Tento èlen The si dali pøed své
jméno jako výsmìch vem ostatním kapelám, které se svou precizní angliètinou
snaily prozpívat a do MTV. A to zdaleka není jediný kousek, který tito pánové provedli. Staèí si vzpomenout na Zlaté
slavíky a jejich postoj k televizi Nova. Jejich nová deska se jmenuje V siloèarách.
Muzika se posunula k zvukovì bohatím,
vyváenìjím araním, na kterých má jistì zásluhu producent Duan Neuwerth,
spolupracovník praských Tata Bojs.

Literárnì hudební veèer

Ve støedu 24. záøí v 19 hodin zahájí
ji devátý roèník náchodských literárnì
hudebních veèerù. V prvním období bývaly v kavárnì Beránku, nìkolikrát
i v restauraci, pøi zvlátních pøíleitostech
ve velkém sále divadla, ustálily se v sále
malém.
Tam bude i letoní úvodní, vìnovaný
P. Frantiku Lukeovi, od jeho úmrtí
a pohøbu na náchodském høbitovì uplynulo ji pìt let. Do názvu jsme pøevzali
jeho heslo Láska pøemáhá svìt. Ukázky
z literárního díla Lukeova pøeète Miroslav Hrabìta, hudbou veèer doplní ing.
Milo Macháèek (housle) a Zdenìk Krafka (klávesy).

Na literárnì hudební veèer zveme nejen ty, kdo jetì pamatují náchodské pùsobení P. Lukee, ale i vechny dalí zájemce. Pøedprodej je v recepci hotelu
U Beránka.
J. Styne  P. Stone  B. Merrill:

Sugar

(Nìkdo to rád horké)

Muzikál Nìkdo to rád horké vznikl na
základì dnes u legendárního filmu s Marilyn Monroe. Je to neuvìøitelné, ale zmínìný film se poprvé promítal pøed ètyøiceti ètyømi lety, v roce 1959. Stejnojmenný
muzikál zaznamenal ve svìtì mimoøádný úspìch a pozdìji obeel snad vechna
èeská divadla kromì pardubického. Film
i jeho muzikálová jevitní verze u desetiletí vyvolávají salvy smíchu v øadách
divákù. Proè? Dva muzikanti se stanou
náhodnými svìdky vyøizování úètù mezi
dvìma gangy. Jsou pronásledováni a potøebují se ukrýt. Nenapadne je nic lepího, ne se pøestrojit za eny a hrát
v dívèí kapele. Jene díky svému pøestrojení se dostávají do jedné komické situace za druhou. A jako by nestaèilo, e je
pronásledují gangsteøi, zamilují se oba do
kouzelné zpìvaèky a hráèky na ukulele
jménem Sugar. Sugar zrovna nikoho
nemá, jene co s tím, kdy oni nemohou
prozradit svou pravou muskou identitu,
aby nepadli do rukou pronásledovatelùm?
Kdy se pak do jednoho z nich zamiluje
postarí milionáø a poádá ho o ruku, je
toho na nì u opravdu moc.
Reie Roman tolpa. Titulní role: Martin Mejzlík, Milan Nìmec a Petra Janeèková.

ADASH (hebrejský jazyk písnìmi)

Koncert hebrejské hudby a zpìvù provedený studentským sborem Ostravské univerzity, vedený Doc. ThDr. Tomáem Novotným.
27. 9. 2003 v 19.00 v Mìstském divadle Dr. Josefa Èíka v Náchodì

Pøehled výstav

poøádaných v záøí 2003 Regionálním muzeem v Náchodì
Viktor práchal  jak jsem se uèil
malovat (obrazy z Náchoda)
Pøednákový salonek a chodba stálé expozice Okresního muzea, Masarykovo námìstí, èp. 18, Náchod, 1. 8.  31. 9. 2003,
dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.
Výstavu kreseb a obrazù Viktora práchala je mono zhlédnout souèást prohlídky
stálé expozice, nebo samostatnì za sníené vstupné 10 a 5 Kè.
Fotografie 2003
Výstavní síò, roh Tyrovy a Zámecké ulice,
Náchod 6.26. 9. 2003; dennì mimo nedìle a pondìlí 912; 1317 hod.

Vítìzné fotografie soutìe okresní sekce
fotografù. Vstupné: 10; 5 Kè.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18
dennì mimo pondìlí 912, 1317hod.
Vstupné: 30, 15 Kè, studenti v rámci kolní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod
zdarma. Organizované výpravy lze objednat na èísle: 491 433 722.
Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných,
ale i ukonèených výstavách získáte na internetové adrese:
http://www.muzeum.nachod.web.wo.cz
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