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V mnoha náchodských domácnostech
a na mnoha pracovních stolech bude po celý
letoní rok stát uiteèný a nevední stolní
kalendáø s historickými fotografiemi a zajímavými prùvodními texty. Mnoho vzácných návtìvníkù radnice, oddávaných
snoubeneckých párù a rodièù malých obèánkù letos dostane na památku krásnou
novou publikaci o náchodské radnici. Jen
toho, kdo oba tyto materiály peèlivì pøipravil, opatøil obrázky ze své bohaté sbírky
a slovem ze své bohaté znalosti mìsta, u
od 6. února letoního roku v Náchodì nepotkáme. Ten den toti náhle a neèekanì
zemøel pan Oldøich afáø, Náchoïan rodem, tìlem i duí a hlavnì srdcem. Bylo
mu dáno krásných a bohatì naplnìných
83 let, a pøesto velká èást náchodské veøejnosti vnímá jeho náhlý odchod jako velkou ztrátu. Zùstalo po nìm prázdné místo,
chybí a bude chybìt zejména v letoním
jubilejním roce Náchoda, pro který mìl jetì mnoho konkrétních plánù. Mìsto ztratilo svého dlouholetého a zkueného kronikáøe, redakce Náchodského zpravodaje svého dobrého spolupracovníka.
Oldøich afáø se narodil v Náchodì
8. února 1921 v rodinì místního holièe.
Z praktických dùvodù vystudoval obchodní
kolu a povoláním byl úøedník. Øadu let
vak úøednièil i v kulturní oblasti a jeho
mimopracovní èas byl zcela vyplnìn nejrùznìjími kulturními aktivitami, které se mu
nakonec staly vlastní náplní a smyslem ivota. Byl obdaøen zvídavostí, pozorovacím
talentem a smyslem pro detail, citem pro
krásu a hlavnì fenomenální pamìtí. Zároveò byl schopen vyvinout neobyèejnou houevnatost, píli a vytrvalost. Díky tomu se
v dlouhé závìreèné fázi svého ivota, kterou sám povaoval za nejkrásnìjí, stal
vyzrálou tvùrèí osobností v mnoha oborech
 regionální historii, numismatice, sbìra-

telství, publicistice a dalích. Prvním objektem jeho zájmu bylo výtvarné umìní. Od
mládí studoval odborné monografie a èasopisy, sbíral obrazy a grafiku a uspoøádal
v Náchodì øadu kvalitních výstav obrazù
a zorganizoval mnoství zájezdù za umìleckými památkami. V druhém hlavním
oboru svého zájmu  historii samostatným
studiem nabyl obdivuhodných odborných
znalostí, které pak prohluboval pøi vlastním bádání na odborných pracovitích a doplòoval sbìrem výpisù a kopií dokumentù.
Výsledkem byly nejen bohaté materiálové
sbírky, ale pøedevím tisíce uskuteènìných
pøednáek a stovky uveøejnìných èlánkù
v iroké kále zpracovaných témat. Nezanedbatelnou èinností bylo jeho sbìratelství.
Celý ivot sbíral pohlednice, fotografie,
s bratrem Karlem betlémy, nejdùleitìjí
bylo vak jeho sbìratelství mincí. V oboru
numismatiky se vypracoval nejen na uznávaného sbìratele, ale z praktické èinnosti
dokázal vytìit i øadu cenných poznatkù,
které publikoval v odborné literatuøe
a v pøednákách na odborných fórech.
Vdy a ve vem byl spolehlivým, ochotným
a nezitným spolupracovníkem.
Jedna vìc byla pro nìj zvlá specifická.
Zajímal ho pøedevím a témìø výhradnì
Náchod a snad právì díky tomu, e se nerozptyloval irím regionem, se stal zcela
mimoøádným znalcem témìø veho, co se
v tomto mìstì odehrálo a co s ním souviselo. Stal se skuteènì ivou pamìtí svého
mìsta. A tak mne napadá, e v souèasné
dobì neznám nikoho vhodnìjího, kdo by
si více zaslouil stát se èestným obèanem
tohoto mìsta. Èestné obèanství lze pøece
udìlit in memoriam. Mimochodem slovo
memoria je latinský výraz pro pamì.
Na Vai pamì, náchodský obèane
Oldøichu afáøi!
Jménem redakce NZ Lydia Batecká
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta 27. 1. 2004

Stavební úpravy komunikace
ulice Kamenice
_ RM souhlasila se stavebními úpravami
komunikace ul. Kamenice v Náchodì
s pøipomínkou, aby provádìcí projektová
dokumentace øeila úpravu vjezdu do Kamenice podle návrhu ing. Maliny (kruhová køiovatka u Itálie) a umístìní hydraulického sloupku pøi vjezdu. Doporuèila
posouzení projektu jetì v komisi výstavby a komisi ivotního prostøedí.
Projektová dokumentace reaguje na podnìty obyvatel realizovat i výsadbu zelenì.
Návrh respektuje stávající uloení sítí
a výsadba je umístìna tak, aby nedocházelo ke kolizi s nimi. Zeleò je umístìna
na oslunìné stranì Kamenice mezi chodníkem a vozovkou a kolem zelenì bude
realizováno sezení. Veøejné osvìtlení bude
v pøeváné vìtinì ponecháno na pùvodních místech, pouze bude vymìnìno za
nové. Dládìní bude obdobné jako na chodnících na Masarykovì námìstí, v ulici Palackého a v 1. etapì ulice Kamenice. Zaøízení mobiliáøe bude pøedloeno k samostatnému posouzení.
Zmìna územního plánu è. 1
_ RM souhlasila se znìním obecnì závazné vyhláky o závazných èástech zmìny
è. 1 Územního plánu sídelního útvaru
Náchod a doporuèila zastupitelstvu mìsta
vyhláku vydat.
Tato vyhláka, kterou pøedloil ke schválení Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, vymezuje závazné èásti schválené zmìny è. 1 ÚPSÚ mìsta Náchoda
a zahrnuje celkem 66 zmìn.

Stavební úpravy høitì pøi Z Plhov
Na jednání rady byla pøítomna øeditelka
Z Plhov paní Mgr. Ladislava Simonová,
která se snaila obhájit dùvody rekonstrukce tohoto høitì. V souèasné dobì je høitì v nevyhovujícím stavu a jeho rekonstrukce je diskutována ji nìkolik let.
_ RM souhlasila se zahrnutím èástky ve
výi 3,3 mil. Kè do návrhu rozpoètu 2004

bøezen 2004
na nejnutnìjí úpravu povrchù atletické
dráhy a doporuèila zastupitelstvu mìsta
ke schválení v rámci schvalování rozpoètu na rok 2004. I nadále se budou hledat
dalí zpùsoby financování opravy høitì
a podávat ádosti o dostupné dotace na
tento projekt.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM uloila odboru správy majetku
v pøípadì, e nebude do konce ledna 2004
objekt èp. 64 na Pavliovì vrácen, aby ve
spolupráci s právnièkou byla podána aloba o vyklizení nemovitosti k okresnímu
soudu.
_ RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem objektu èp. 523
a èásti bývalé márnice v ul. Høbitovní.
Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou
s platností od 1. 2. 2004 s estimìsíèní
výpovìdní lhùtou.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s Turistickým oddílem mládee
Minoha na bezplatný pronájem místnosti
o výmìøe 33,5 m v objektu èp. 1759
v Praské ulici. Smlouva bude uzavøena
s platností od 1. 2. 2004 na dobu neurèitou za podmínky úhrady nákladù souvisejících s uíváním nebytového prostoru.
_ RM vzala na vìdomí zprávu odboru
správy majetku o stavu projednání akce
zøízení psího útulku a uloila jednat dále
s majiteli pozemkù v dalí vytypované lokalitì v Braci.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy se
spoleèností Harpen ÈR, s. r. o., týkající se
uívání nemovitosti (výmìníkové stanice)
na sídliti SUN na st.p.è. 448 v k.ú. Staré
Mìsto nad Metují.
_ RM zruila dohodou k 31. 1. 2004 nájemní smlouvu s dosavadním nájemcem na
pronájem èásti pozemku u autobusového
nádraí, na kterém je umístìn prodejní
stánek a uzavøela smlouvu s novým nájemcem. Jedná se o pozemek o výmìøe 36
m a smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od 1. 2. 2004.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta na
návrh Lesù mìsta Náchoda, spol. s r. o.,
schválit provedení výkupu lesních pozemkù v lokalitì Na Brzdách v Malém Poøíèí o výmìøe 16 266 m a v lokalitì
V Hluboèkách na Babí o výmìøe 2509
m s tím, e prodávající uhradí daò z pøevodu nemovitostí a dalí poplatky spojené
s pøevodem. Na základì èásteèného smýcení a následného prodeje vytìeného døeva
budou moci Lesy mìsta Náchoda uhradit
kupní cenu ji v letoním roce.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit prodej objektu èp. 352 v Podìbradovì ulici ve prospìch Královéhradeckého kraje v souvislosti s její rekonstrukcí.
Tento objekt tvoøí silnièní závadu a bude
následnì odstranìn.
_ RM schválila rozpracovanou projektovou dokumentaci Cyklostezka ul. Kpt.

Jaroe, Náchod ve variantì: cyklostezka
v íøi 3 metrù, chodník podél ul. Kpt. Jaroe nerealizovat a uloila dopracovat tuto
projektovou dokumentaci, projednat souhlas s majiteli cizích pozemkù a poádat
o územní rozhodnutí.
_ RM souhlasila se zajitìním odborného projektu pro instalaci automatických
regulaèních ventilù, zajitìní jejich odborné montáe a vyregulování topné soustavy ve vech objektech ve vlastnictví mìsta za úèelem dosaení rovnomìrného vytápìní do 31. 12. 2004 v souladu se
zákonem è. 406/2000 Sb.
Smlouva o smlouvì budoucí
s firmou SCANNER Inc.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o budoucí smlouvì kupní, smlouvy o výpùjèce na pozemky dotèené uvaovanou výstavbou a nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostorù  zaøízení stavenitì.
Zároveò RM uloila zajistit uvolnìní zástavního práva zøízeného pro Èeskomoravskou
hypoteèní banku, a. s., Praha 1 na vymìøených pozemcích, které budou pøedmìtem
této smlouvy nejpozdìji do 30. 11. 2004.
Správa budov, s. r. o.,  hospodaøení se
svìøeným majetkem mìsta
_ RM vzala na vìdomí pøedloený informativní materiál o souèasném bytovém
majetku mìsta Náchoda, o platební kázni
nájemníkù a o dalím vývoji Správy budov, s. r. o., spojeném s uvaovanou dalí
privatizací bytù a oèekávaných nákladech
na opravy bytového fondu po provedení
maximální výe navrhované privatizace
dalích mìstských nájemních bytù.
Stanovení nájemného
u novì obsazovaných bytù
_ RM schválila stanovení výe nájemného u novì obsazovaných mìstských nájemních bytù ve výi 1,5násobku souèasného nájemného (nyní napø. 16,71 Kè/m
u bytu 1. kategorie).
Pøevod majetku odboru SSP
k výkonu agendy
Na základì novely zák. è. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoøe (SSP), schválené
Poslaneckou snìmovnou Parlamentu ÈR
v závìru roku 2003, dochází k 1. 4. 2004
k pøevodu agendy SSP zpìt z obcí na stát,
konkrétnì úøadùm práce. V této souvislosti je nutné zabezpeèit plynulý pøechod
celé agendy a také movitého majetku.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit pøevod movitého majetku odboru
státní sociální podpory z mìsta Náchoda
na Úøad práce v Náchodì.
TELEGRAFICKY:
_ RM revokovala své usnesení ze dne
15. 12. 2003 a schválila smlouvu o zabezpeèení provozu systému nakládání s ko-
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munálními odpady vznikajícími na území
mìsta Náchoda a o plnìní nìkterých dalích povinností s Technickými slubami
Náchod, s. r. o., do 30. 6. 2004.
_ RM revokovala své usnesení ze dne
16. 12. 2003 a schválila mandátní smlouvu o obstarání správy veøejné zelenì
a výkonu dalích povinností s Technickými
slubami Náchod, s. r. o., do 30. 6. 2004.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
vyhlásit výbìrové øízení na pùjèky z Fondu
rozvoje bydlení mìsta od 1. bøezna do
31. bøezna 2004.
_ RM schválila pøevzetí zátity poslankynì Parlamentu ÈR Mgr. Zdeòky Horníkové nad prùbìhem oslav jubilejního roku
750. výroèí první písemné zmínky o Náchodì a povìøila starostu ing. Ètvrteèku zasláním oficiální ádosti na Kanceláø prezidenta republiky o pøevzetí zátity nad hlavní
èástí oslav ve dnech 10.12. záøí 2004.

Rada mìsta 10. 2. 2004

Zámecká ulice  úpravy
_ RM na svém jednání projednala projektovou dokumentaci na úpravu Zámecké
ulice. Vzhledem k novým zmìnám (2 parkovací místa pro invalidy v parèíku, podélné rozíøení komunikace pøiblinì o 1 m,
zamítnutí podélného stání podél budovy
Okresní vojenské správy Policií ÈR) doporuèila rada mìsta nové projednání v komisi
výstavby a v komisi pro zámìry mìsta.
Koncepce dopravy na Karlovì námìstí
_ RM souhlasila s navrenou koncepcí
Karlova námìstí, tzn. po jeho rekonstrukci s úplným uzavøením prùjezdu.
Návrh na zlepení prùjezdnosti
ul. Komenského v souvislosti
s pronájmem ul. Èeských Bratøí
_ RM souhlasila s vypracováním jednoduché studie na øeení prùjezdnosti a parkování v ulici Komenského a návaznì v ulici Èeskoskalické.
Pohledávky po splatnosti nad 15 tis. Kè
_ RM vzala na vìdomí informaci o pohledávkách mìsta Náchoda po lhùtì splatnosti nad 15 tis. Kè a uloila prokazatelnì
nedobytné pohledávky pøedloit kodní
komisi k projednání jejich odpisu.
_ RM schválila na návrh kodní a likvidaèní komise vyøazení a fyzickou likvidaci majetku v poøizovací cenì 520 tisíc
Kè/ks, majetek v cenì nad 20 tisíc Kè/ks
doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit
k vyøazení s tím, e nìkteré vìci budou
nabídnuty k prodeji, ostatní majetek bude
fyzicky zlikvidován.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s firmou STAMP, s. r. o., na
bezplatné uívání èásti pozemku pè. 110/
1 v k.ú. Náchod o výmìøe 1832 m pro

výstavbu dvou domù na sídliti SUN.
Smlouva bude uzavøena s platností ode
dne vydání stavebního povolení.
_ RM revokovala své usnesení ze dne
16. 9. 2003, které se týká pronájmu pozemku v Tyrovì ulici, kde je postaven
objekt ve spoleèném vlastnictví Finanèního úøadu (resp. Finanèní øeditelství HK) a
Sportovního kuelkáøského klubu Náchod.
Pøi pronájmu tìchto pozemkù je mìsto povinno se øídit cenovým vìstníkem ministerstva financí a proto RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy s Finanèním øeditelstvím Hradec Králové na pronájem èásti
pozemku st.p.è. 3368 o výmìøe 96,5 m
s úèinností od 1. 1. 2004 na dobu neurèitou za cenu 10 Kè/m /rok. Dále RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy se
Sportovním kuelkáøským klubem na pronájem èásti tohoto pozemku za stejných
podmínek. S prodejem uvedeného pozemku Finanènímu øeditelství Hradec Králové rada nesouhlasila a doporuèuje zastupitelstvu mìsta prodej zamítnout.
_ RM souhlasila s výpovìdí nájemní
smlouvy na nebytový prostor Autokoly
 Jiøí Volhejn v Náchodì, Komenského èp.
577. Nájemní smlouva skonèí uplynutím
výpovìdní doby dne 30. 4. 2004.
_ RM revokovala usnesení ze dne 14. 11.
2000, které se týká nájemného za nebytový prostor v èp. 1 na Masarykovì nám.
v Náchodì, a schválila nové nájemné podle platné smìrnice. V pøípadì, e souèasný nájemce odmítne novou výi nájemného, bude nájemní vztah ukonèen na základì nájemní smlouvy s výpovìdní lhùtou
3 mìsíce.
_ RM souhlasila se zhotovením oplocení
u èp. 279 v Bìlovsi, který sousedí s pìinou vedoucí na lávku tedy pozemkem ve
vlastnictví mìsta.
_ RM doporuèila v souvislosti s dokonèením stavebních úprav ulice 1. máje projednání mobiliáøe s obèany Bìlovse.
_ RM schválila zadání vypracování statického posudku na objekt na pozemku
è. 149 na Karlovì námìstí v Náchodì.
_ RM souhlasila se zadáním vypracování
projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení na vybudování správcovského
bytu v èp. 1759 na Hamrech.
Cyklostezka ul. Kpt. Jaroe
a chodník ul. Kpt. Jaroe, Náchod
_ RM doporuèila projednání rozpracovaných projektových dokumentací Cyklostezka ul. Kpt. Jaroe, Náchod (navazující
na cyklostezku na ul. 1. máje po vjezd ke
Kauflandu) a Chodník ul. Kpt. Jaroe
(vedoucí od vjezdu do dopravního høitì
podél komunikace po ul. Polskou) s obèany
Bìlovse a v komisi výstavby.
Zøízení osadních výborù

_ Na základì poadavkù pøímìstských èástí a jejich obèanù RM doporuèila zastupitel-
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stvu mìsta zøídit 3 osadní výbory  Bìloves, Zátií-Roudné a SUN. Poèty èlenù jednotlivých osadních výborù doporuèila rada
urèit dle jednotlivých návrhù a za pøedsedy
zvolit navrené èleny osadních výborù.
Doplnìní èlena do pøedstavenstva Beránek Náchod, a. s., a do pøedstavenstva
VAK Náchod, a. s.
_ RM doporuèila pøedstavenstvu, a. s.,
Beránek Náchod kooptovat do øádné valné hromady za èlena pøedstavenstva Mgr.
Libora Mojíe za Bc. Martina Hurdálka,
který odstoupil na vlastní ádost. Dále RM
doporuèila pøedstavenstvu a. s. VAK Náchod kooptovat do øádné valné hromady
za èlena pøedstavenstva ing. Oldøicha Ètvrteèku za Miloslava Èermáka, který také
odstoupil na vlastní ádost.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
delegovat v souladu se zákonem o obcích,
jako zástupce mìsta Náchoda na valnou
hromadu akciové spoleènosti Beránek
Náchod ing. Oldøicha Ètvrteèku a povìøit
ho, aby navrhl a hlasoval pro zvolení Mgr.
Libora Mojíe za èlena pøedstavenstva.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
delegovat v souladu se zákonem o obcích,
jako zástupce mìsta Náchoda na valnou
hromadu akciové spoleènosti VAK Náchod
ing. Oldøicha Ètvrteèku a povìøila ho, aby
navrhl a hlasoval pro zvolení ing. Oldøicha Ètvrteèky za èlena pøedstavenstva.
Výbìrové øízení na oetøovatele medvìdù
_ Na základì nových informací RM zruila na návrh výbìrové komise výbìrové
øízení na funkci oetøovatele medvìdù.
TELEGRAFICKY:
_ RM vzala na vìdomí zápisy z dopravní
komise ze dne 3. 2. 2004, z kulturní komise ze dne 21. 1. 2004 a z tìlovýchovné
komise ze dne 15. 1. 2004.
_ RM schválila plán veøejnosprávních
kontrol pøíspìvkových organizací mìsta
a pøíjemcù dotací v roce 2004 za spoluúèasti pracovníka interního auditu mìsta.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit Stanovy zájmového sdruení právnických osob Euroregion Pomezí Èech,
Moravy a Kladska  Euroregion Glacensis, jeho je mìsto èlenem.
_ RM uzavøela novou smlouvu o výpùjèce nebytových prostor a movitého majetku mezi Èeskou republikou  Úøadem pro
zastupování státu ve vìcech majetkových,
Územním pracovitìm Hradec Králové
a mìstem Náchod.

Zastupitelstvo mìsta 23. 2. 2004

_ ZM projednalo na svém zasedání mimo
jiné rozpoèet mìsta Náchoda na rok 2004.
Jeho schválenou verzi naleznete na webových stránkách www.mestonachod.cz.
Dalí podrobnosti se dozvíte v pøítím èísle Náchodského zpravodaje.
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Prosba o pomoc
Diakonie Broumov provozuje v ul.
Praská 1759, Náchod-Hamry dobroèinný bazar s provozní dobou úterý 915
hod., støeda od 915 hod., ètvrtek 917
hodin. Prosíme vechny obèany Náchodska, aby tento bazar navtívili a koupili si
oacení, domácí potøeby, hraèky a pomohli nám tak pøispìt na nai èinnost, na kterou jsme letos nedostali od ministerstva
práce a soc. vìcí ádnou dotaci. Ocitli jsme
se ve svízelné situaci, kdy si tyto finanèní
prostøedky musíme zajistit jiným zpùsobem,
a proto doufáme, e nám pomùete. Výe
uvedené støedisko funguje i jako sbìrné,
mùete sem pøinést jakýkoli nepotøebný
materiál, který máte doma, tzn. domácí
textil, oacení, kabáty, svetry, obyèejné
deky, peøiny, peøí  ve mùe být i pokozené, tento vechen materiál mùete nosit i na místní faru církve èeskoslovenské
husitské panu faráøi Kovalèíkovi.

Zápis do mateøských kol
Oficiální zápis do mateøských kol pro
kolní rok 20042005 byl stanoven na
období od 15. do 31. bøezna 2004 ve vech
náchodských mateøských kolách.
V této dobì musí rodièe podat èi potvrdit závaznou pøihláku, která je oficiálním podkladem pro pøijetí dítìte do M.
Domov penzion pro dùchodce

Harmonie

nabízí monost pøechodného pobytu
pro seniory a na 3 mìsíce.
Blií informace podá øeditelka
organizace nebo vrchní sestra na
telefonním èísle 491 426 539.

Mìsto Náchod
prodá obálkovou metodou:
Raisova 676  volný byt 0+1,
I. kat. è. bytu 676/6,
ve II. NP, plocha bytu 27 m ,
za vyvolávací cenu 350 000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení
 byt 676/6  neotvírat
adresujte na MìÚ Náchod,
Odbor správy majetku.
Uzávìrka pøihláek
ve 13 hodin dne 26. 3. 2004
Prohlídka bytu 18. a 25. bøezna 2004
vdy v 10 hodin.
Informace tel. 491 405 233,
491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

KRONIKA
Narodili se
v lednu 2004
5. 1.
6. 1.
7. 1.
9. 1.
13. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.
24. 1.
25. 1.

Justin Huek
Krytof Oïan
Elika Rufferová
Tereza Chocholouová
Filip Labanc
árka Térová
Mariana Niklová
Artu tìpán
Jiøí Petrásek
Tereza Voøíková

26. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.

Tomá Holomek
Jan Sedláèek
Jan Barto
Natálie Èisárová
Viktor Plek
Ondøej Hanu

Komunitní plánování

 III. èást

Váení obèané, nabízíme vám monost ovlivnit vývoj sociálních slueb v naem
mìstì. Souèástí Náchodského zpravodaje v mìsíci bøeznu je dotazník, jeho cílem je
zjistit skuteèné potøeby obèanù tohoto mìsta a to pøedevím v sociální oblasti.
Ji na poèátku mìsíce února bylo provedeno obdobné dotazníkové etøení na výroèní
schùzi zdravotnì postiených a chtìl bych touto cestou podìkovat vem, kteøí se aktivnì
zapojili a pøedali vyplnìný dotazník na urèené místo. Bez vaich informací o skuteèných
potøebách je obtíné rozhodovat o dalím vývoji sociálních slueb, proto se na vás obracíme s prosbou o spolupráci. Hlavní sbìrná místa jsou na radnici (informaèní centrum),
odboru sociálních vìcí a zdravotnictví (bývalá budova okresního úøadu), na úøadu práce,
v prodejnì Albert a na dalích místech (viz dotazník). Své pøipomínky a námìty
k sociálním slubám mùete také zasílat na e-mail: pavel.schuma@mestonachod.cz.
Bc. Pavel Schuma, vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví

Z inspekèní zprávy
ZU J. Falty v Náchodì
Ve dnech 18.21. 11. loòského roku byla
v Základní umìlecké kole J. Falty v Náchodì provedena inspekce krajským kolním inspektorem PhDr. Richardem afaøíkem. Z obsáhlé zprávy vyjímáme:
Ve kolním roce 2003/2004 je výchovnì-vzdìlávací proces v hudebním, výtvarném a taneèním oboru organizován v souladu s vyhlákou o základních umìleckých
kolách. Personální podmínky koly umoòují realizovat deklarovaný vzdìlávací program v poadovaném rozsahu i velmi dobré kvalitì. Podíl pedagogù bez poadovaného vzdìlání je na výuce v souèasné dobì
minimální. Pøesto jim vedení koly vìnuje zvýenou pozornost a poskytuje jim podstatnì intenzivnìjí metodickou pomoc.
Rovnì i péèe o zaèínající pedagogy je pøíkladná a je pøedpokladem dalího kvalitativního rùstu pedagogù.
Velmi dobré prostorové zázemí a kvalitní materiálnì-technické vybavení s odpovídajícím mnostvím elektronicko-akustických pøístrojù (nosièe zvukových nahrávek, pøehrávaèe), notovým archivem,
knihovnou, technickým vybavením odborných uèeben nehudebních oborù, vytváøe-

jí velmi dobré podmínky pro realizaci výuky vech specializací hudebního, výtvarného i taneèního zamìøení. Prostorové
podmínky jsou plánovitì vylepovány
a v souèasné dobì probíhají intenzivní jednání o zabezpeèení vlastních výukových
prostor pro vechny obory ZU.
Celkovou úroveò výuky velmi pozitivnì
ovlivòuje vztah pedagogù k vykonávanému povolání. Dokumentování prùbìhu vyuèování má potøebnou vypovídací hodnotu.
Kontrolní systém je realizován odpovìdnì a zjitìné skuteènosti poskytují dostatek informací pro vedení koly, poradní
orgány, metodická sdruení, vnìjí kontrolní orgány apod. Práce øeditele vychází
z dlouhodobých zkueností jak pedagogických, tak øídících. Preferuje dùslednost,
vstøícnost, takt a vzájemnou ohleduplnost.
Tyto skuteènosti velmi pozitivnì ovlivòují
pøátelskou a tvùrèí pracovní atmosféru
koly. Klima koly pøíznivì ovlivòuje formy práce a posiluje sebevìdomí pedagogù
a ákù.
Prùbìh a výsledky vzdìlávání a výchovy v celé kole jsou hodnoceny jako VYNIKAJÍCÍ.
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Sláva Vorlová  ke 110. výroèí narození
Mezi význaèné rodáky naeho mìsta patøí nespornì hudební skladatelka Sláva
Vorlová (viz foto busty, jejím tvùrcem
je autor èlánku  pozn. red.). Její tvùrèí
odkaz se stal nedílnou souèástí èeské hudební kultury a øada jejích dìl je na programech naich i zahranièních symfonických a komorních tìles i sólistù.
Sláva Vorlová, dívèím jménem Miroslava Johnová, se narodila 15. bøezna 1894
v domì èp. 70 na náchodském námìstí.
Výrazný hudební talent v ní od útlého dìtství pìstovala pøedevím
matka Emilie Johnová, sama výteèná zpìvaèka a klavíristka. Proto
se Sláva ji v pìti letech uèila høe na klavír a od tøinácti let zpívala
v pìveckém sboru Hron. Na rozvoj jejího talentu mìl nespornì vliv
i její strýc dr. Jiøí Èervený, pozdìjí zakladatel kabaretu Èervená
sedma. Jako výborná altistka se pùvodnì chtìla stát zpìvaèkou.
Na doporuèení sbormistra Frantika Gregora ji rodièe pøihlásili na
Hudební akademii ve Vídni a byla pøijata jako aèka slavné pìvkynì Rosy Papierové. Avak po roce studií musela pro plicní onemocnìní studium zpìvu pøeruit. Podrobila se léèení, ale hudebního
ivota v Náchodì se úèastnila velmi aktivnì a její zájem se stále
více zamìøoval na hudební kompozici. V té dobì vznikaly její první
hudební skladby a mezi nimi byly i zhudebnìné texty dr. Èerveného, úspìnì pak uvádìné v praském kabaretu. V roce 1915 si
jako vánoèní dárek vyprosila na rodièích souhlas se studiem na
praské konzervatoøi. S doporuèením houslového virtuoza Jaroslava Kociána ji pak za svoji ákyni pøijal Vítìzslav Novák. Klavírní
hru studovala u prof. Pavla tìpána.
V lednu 1919 se provdala za náchodského podnikatele Rudolfa
Vorla. Odstìhovali se do Prahy, kde R. Vorel otevøel obchod
a továrnu na klobouky. Po sloitých zaèátcích se jejich pomìry
uspoøádaly, take mohli na Barrandovì postavit dùm, který se
potom stal ivým hudebním støediskem a místem vzácných umìleckých setkání. Docházeli sem Vítìzslav Novák, Josef Suk, Václav Talich, Alois Hába, Rafael Kubelík a èlenové Ondøíèkova kvar-

Bratr profesor
Byl bych nerad, aby tyto mé øádky byly
ètenáøi vnímány jako nekrolog. Je to vzpomínka  pøipomenutí èlovìka, který výrazným zpùsobem obohatil mùj ivot.
V irokém okruhu naí evangelické církve i naeho spoleèenství sboru jsme neøekli prof. J. M. Lochmanovi jinak ne
BRATR PROFESOR. Tak jsme byli zvyklí
ho léta oslovovat a pøipadalo nám to pøimìøené k jeho roli akademického theologa a kazatele evangelia. Titul profesor theologie mu náleel plným právem a naplnil tento akademický titul a po samý okraj
moného. Vdy jsem si velice váil jeho
nesmírnì irokého zábìru v jeho vzdìlání. Nebyl pro své mnohé áky, které mìl
po celé zemìkouli, jen úzce vyhranìným
theologem, ale vdy uvádìl svou disciplínu do kontextù dalích oborù humanitních
vìd. I na mnohých pøednákách na Akademických týdnech jsme mohli být svìdky
jeho hluboké erudice v oborech filozofie,
historie a politologie. Jak poznání theologických vìd, tak i vechny obory humanit-

teta, pro nì napsala smyècový kvartet Beskydy. Veøejnì bylo
provedeno v dubnu 1934 ve Smetanovì síni a také v rozhlase.
Následovala øada komorních, symfonických i instrumentálních dìl.
Léta nacistické okupace naruila její tvùrèí elán tragickou událostí. Manel Rudolf Vorel, èinný v ilegální skupinì barrandovských
filmových ateliérù, byl na sklonku války spoleènì s dalími zatèen
a pak s ostatními odbojáøi pøed zraky rodinných pøísluníkù popraven. Proila tìký otøes, který podstatnou mìrou poznamenal
její dalí tvorbu, k ní se ji zcela upnula. V roce 1946 byla provedena její kantáta Malièká zemì, psaná ji v dobì okupace,
a spontánní pøijetí díla bylo impulzem ke vzniku dalích rozsáhlých kompozic. Pøicházely i tvùrèí objednávky ze zahranièí.
Mìla krásný vztah k lidem a obìtavì pomáhala mladým hudebníkùm. Milovala svùj rodný Náchod a povaovala jej vdy za
svùj domov. Proto sem kadoroènì vdy v záøí na celý mìsíc
zajídìla. Nacházela tu stále silné inspiraèní zdroje. Sledovala
s upøímným zájmem zdejí kulturní i umìlecké aktivity. Pìveckému sboru Hron vìnovala skladbu Orání a Komornímu orchestru, který po její smrti pøijal do svého názvu její jméno,
napsala a vìnovala Melodické variace pro smyèce.
Postupující choroba uzavøela její rozsáhlé dílo 24. srpna 1973.
Jaký vztah mìla ke svému rodnému Náchodu snad nejlépe
dokládá jeden z posledních dopisù, který mi napsala:
 Já u milý pøíteli, cítím, e mi sil ubývá. Ta moje nemoc
mne stále víc odvádí od práce. Dost polehávám a pøitom musím
moc a moc pøemýlet. Celý ten mùj ivot mi jde pøed oèima.
Chci Vám moc podìkovat za to, co jste pro mne v mém rodném
Náchodì udìlal. Vdy víte dobøe, jak mám svoje mìsto ráda
a jakýkoliv  i tøeba nepatrný úspìch tam, je pro mì cennìjí ne
ovace venku. Snad se jetì pozdravím a podívám se domù.
A snad budu mít jetì tolik sil, abych s Vámi prola Pekelským
údolím podle Metuje, kudy jsme kadým rokem chodívali. A kdyby ne, tak zase v záøí (to je tam nejkrásnìji)  jdìte na ta místa
sám a vìøte, e budu s Vámi. A snad v tom plouchání vody
v Metuji zaslechnete kus mé muziky, kterou máte rád. Buïte
tam u nás hodnì astni! Vae Sláva Vorlová. Jindøich Roubíèek

ní mu byly prazákladem na hledaèské cestì za pravdou zjevenou do tohoto svìta.
Toho si byl vdy plnì vìdom.
Profesor Lochman vak svým ivotem
naplòoval a po okraj i ten druhý pojem
 BRATR. Ve smyslu bratrství, které pøijal jako køesan a theolog z výzvy Krista
jako svého Pána. Pojem BRATR nebyl pro
nìkoho, ale ani pro nás, kteøí jsme ho
takto oslovovali, jen tradicí a církevnickou konvencí. Vemi dary, které od Pána
Boha obdrel  tento biblický pojem naplòoval svou mnohou slubou pro celek
církve doma i v zahranièí. Jsem vdìèný
za mnohá svìdectví tìch, kteøí se jako
exulanti museli v dobì komunistické totality vydat za hranice naí vlasti  e to
byl právì BRATR PROFESOR, který jim
v pøetìkých chvílích jejich ivota podal
pomocnou ruku. Díky svému postavení
rektora basilejské univerzity je zatítil
a mnohým radou, blízkostí i finaènì pomohl pøi adaptaci v nových pomìrech.
A tak jsem vdìèný Pánu Bohu, e mohu
dnes vydat toto svìdectví  e J. M. Lochman svým ivotem tak výraznì a ve ví
hloubce naplnil pojmy BRATR a PROFE-

SOR vzácným obsahem. Mohl tak uèinit
proto, e vdy plnì spoléhal a dùvìøoval
TOMU, který mu byl pro mnohou jeho
slubu tím nejpevnìjím základem  Pánu
Bohu samému. Lidsky jsem zajisté smutný z toho, e to ve píi ji v èase minulém. Ale pøevládá radost a potìení z toho,
e jsem BRATRA PROFESORA mohl osobnì poznat  být také jemu bratrem v Kristu. Pánu Bohu budi podìkováno!
Miloslav Vaina
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NÁCHOD v osmdesátých letech 19. století
Z ptaèí perspektivy je na obrázku zachycen pohled na chaotickou zástavbu dnení
Kamenice od Karlova námìstí a po køiovatku u Itálie. Dál potom, za vznikajícím
parkem, vidíme budovu nádraí z roku
1875 a vedlejí provozní budovy eleznice.
Pøi cestì k Plhovu je tkalcovna firmy
E. Doctor, která byla postavena roku 1882.
I zde je zastavìná èást mìsta oddìlena
linkou eleznièního náspu. Za ním, pøi
cestì k Dobroovu, stojí jen osamìlý Cejnarùv statek a na Skalce nad Metují mìstský pivovar z roku 1872.
Luka kolem Metuje, její koryto tuíme
pod svahem Montace, jsou zcela nezastavìná a rozdìlená pouze pìím chodníkem
vedoucím do Bìlovse.
Oldøich afáø

Bøeznová výroèí

V bøeznu zaèíná jaro, probouzí se po
zimním útlumu v pøírodì znovu ivot,
a tak také v mém kalendáøi v bøeznu
pøevaují výroèí narození.
Dne 2. bøezna 1824 se narodil v Litomyli Bedøich Smetana. K Náchodu bezprostøední vztah nemá, k sousednímu
Novému Mìstu a Èeské Skalici vak ano,
jeho díla ovem znìjí i u nás pøi rùzných
slavnostních pøíleitostech, naposledy
napøíklad 22. ledna Má vlast pøi slavnostním jubilejním 800. koncertu abonentního cyklu Komorní hudby. Vykladaè (nejen) jeho hudby Mirko Oèadlík se narodil právì pøed sto lety 1. bøezna. Poslední
bøeznový den v roce 1804 se narodil významný obrozenecký knìz P. J. K. Rojek, jeho pùsobitìm bylo Nové Mìsto.
V roce 1904 (11. 3.) se narodil divadelník E. F. Burian, kterého mùeme pøipomenout v souvislosti s náchodským ro-

l

soutì

l

soutì

dákem, hercem a reisérem Václavem Vaòátkem, který hrával v jeho nìkdejím
D 34. Ten se tu narodil 17. srpna 1904,
zemøel 29. bøezna 1949, tedy pøed 55
lety.
Pøed 110 lety, 15. bøezna 1894 se
v domì na náchodském námìstí narodila
v rodinì Johnových dcera Miroslava  Sláva
Vorlová, jedna z mála hudebních skladatelek. Od náchodského koncertu z jejího
díla za autorèiny úèasti uplynulo právì 40
let. Její cyklus Maliniarky na nìm zpívaly
eny pìveckého sboru Hron. (V bøeznu
1889 splynul enský pìvecký sbor Libue
s muským Hronem.) Jméno Slávy Vorlové nese od jejího úmrtí náchodský komorní orchestr. Na domì v sousedství jejího
rodného domu ji pøipomíná busta, dílo Jindøicha Roubíèka (více viz strana 5).
Dne 7. bøezna se narodil nejen T. G.
Masaryk (1850), ale v roce 1874 i sochaø
Quido Kocián, tvùrce pozoruhodného pomníku Myslivce, který na Vysokovì

l

soutì

l

soutì

pøipomíná bitvu z roku 1866. Nerealizován zùstal jeho návrh na pomník pro
Ratiboøice.
Na 28. bøezen pøipadá výroèí narození
Karla Konráda (1899), který oslavil Náchod v knize Na èerné hodince, a také
Bohumila Hrabala (1914).
Pøipomeòme i jednu z osobností ijících.
Dne 6. bøezna 1949 se v Náchodì narodila Hronovaèka Eva Koudelková (roz.
Mikeová), vysokokolská uèitelka pùsobící v Liberci, která ve svém nakladatelství Bor vydala u øádku zásluných kníek ve vztahu k naemu regionu.
Nakonec nezbývá ne pøipomenout
i výroèí jednoznaènì negativní. Ráno
15. bøezna 1939 obsadila nìmecká vojska nai zemi a Hitler vyhlásil z Praského
hradu Protektorát Èechy a Morava. Pamìtníci toho i poèasím tehdy nevlídného
dne jetì mezi námi ijí, mnozí mladí si
tragiku tehdejích událostí el moc neuvìdomují.
Ale Fetters

l

soutì

l

soutì

Mìsto Náchod a Z TGM v Náchodì vyhlaují

literární soutì k 750. výroèí první zmínky o Náchodì.
Soutì je urèena vem ákùm základních a støedních kol v Náchodì v tìchto kategoriích:
I. 1.5. roèník Z
II. 6.9. roèník Z a odpovídající roèníky víceletého gymnázia
III. studenti S (do 20 let)
Téma soutìe: Moje mìsto Náchod
Literární útvar: libovolný

Rozsah: max. 2 strany strojopisu formátu A4
Úprava: volné listy A4 psané rukou (èitelnì!), na stroji nebo na poèítaèi,
kadý oznaèený jménem autora, tøídou a kolou, kterou navtìvuje

Termín odevzdání: do 31. kvìtna 2004 na Z TGM, Bartoòova 1005, 547 01 Náchod potou
nebo osobnì k rukám Mgr. Vlasty Drobné nebo RNDr. Ivany árové.
Vítìzné práce v jednotlivých kategoriích budou zveøejnìny pøi oslavách ve dnech 11. a 12. záøí 2004.
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Náchodská jubilea

Bøezen  Nìmecká okupace (65 let)
Píe se 15. bøezen 1939. Na vìky
oznaèené datum. Èasnì ráno se
hustì sype sníh. Jako by se èerný
mrak poloil nad drahou vlastí.
Jaké to podivné jaro nastává! Je
smutno k zalknutí. Tak zaèíná jedna ze soudobých vzpomínek na zaèátek smutné doby národní nesvobody v Náchodì. Za pomoci tìchto
vzpomínek a kronikáøského zápisu
lze pomìrnì dobøe rekonstruovat, co
se v Náchodì v ten den odehrálo.
V hluboké noci ve 3.40 hod. pøiel na Státní policejní úøad z Prahy
telefonogram, který zaèínal slovy
Dnes 15. bøezna 1939 o 6. hodinì ranní obsadí øískonìmecké vojsko vemi smìry nae území. Slubu konající strámistr Josef Ptáèek
ho ihned pøedal tajemníkovi Janu imánì a ji nedlouho po 4. hodinì
se na úøadì seli zástupci úøadù,
spolkù a èlenové mìstské rady. Pøednosta Dr. Chudoba je informoval
o dolém telefonickém rozkazu
a nutnosti bezpodmíneèného zachování klidu a zabránìní jakýmkoli incidentùm. Starosta mìsta Ferdinand
Kanìra byl tento den v Praze, a tak
jeho námìstek Alois Taner neprodlenì svolal na radnici mimoøádnou
schùzi mìstské rady. Na ní bylo
usneseno vyrozumìt obyvatelstvo
o nastávajícím pøíchodu nìmeckého
vojska a vyzvat je k zachování klidu jednak amplionem z okna zasedací sínì v 1. patøe radnice, jednak
letáky s tímto textem: Náchoïané!
Pan prezident republiky naøídil, aby
vechno obyvatelstvo pøi obsazování naeho státu nìmeckým vojskem
a i po dny budoucí zachovalo naprostý klid, vìnovalo se neruenì
svojí práci, neshlukovalo se na ulicích a vystøíhalo se jakýchkoli poznámek, aby nedolo k nedorozumìním, jich následky by byly nedozírné. Podobná zpráva opakovanì
zaznívala i z rádia. Kdo by vak
dokázal neruenì pracovat. Bezmocní a zaskoèení obyvatelé Náchoda
vycházeli do ulic, vzájemnì se budili a sdìlovali si zdrcující zprávu.
Nìmci vak ani v 6 ani v nìkolika
následujících hodinách nepøicházeli. Mui v ulicích vzruenì debatovali o politice, eny nakupovaly zásoby potravin. Protoe stále hustì
chumelilo a padal mokrý sníh, vyplatilo se vzít pro pøepravu pytlù
mouky a dalího zboí sáòky. Radìji si to v krámech rozebereme

sami, ne pøijde Nìmec. Vybírání úspor
ze spoøitelny, k nìmu v tìchto hodinách
nejistoty rovnì docházelo ve vìtí míøe,
bylo limitováno èástkou 500 K. Radnice
mezitím poádala celnici o vèasné avizo
pøíchodu Nìmcù. A pøed !/" na 10 celnice telefonicky hlásila, e se první nìmeètí
vojáci blíí k pohraniènímu mostu. Na pøed-

chozí naléhavou výzvu okresního
úøadu o vyslání delegace k eliminaci
hrozícího nebezpeèí nìjakého nepøedloeného èinu ze strany rozèileného obyvatelstva vyjela Nìmcùm
do Bìlovsi naproti dvì auta s nìkolika èleny mìstské rady, jedno auto
se zástupcem okresního úøadu a jedno se zástupcem státního policejního úøadu. Pøilo i nìkolik zvìdavcù. Nejprve pøejídìli jednotliví nìmeètí vojáci na kolech, v helmì
a s pukou ikmo pøes prsa. V prvním nìmeckém vojenském autì pak
pøijel velitel Hauptmann Senkpiel,
vedle nìj voják s kulometem pøipraveným k palbì a civilista s bílou páskou na rukávì, jakýsi obèan z Malé
Èermné, jen dìlal tlumoèníka. Po
krátkých formalitách, pøi nich èlenové mìstské rady poádali Senkpiela o shovívavost k obyvatelstvu a velitel si vyádal od policejního rady
Dr. Chudoby záruku za klid a poøádek, odjela auta do mìsta. Zde
byl nejprve pøed budovou tehdejího okresního úøadu na nábøeí
Metuje Nìmci zajitìn náchodský
styèný dùstojník, podplukovník generálního tábu Adamec. Na následujícím krátkém jednání s nìmeckým velitelem na radnici byla projednána nutná opatøení k ubytování
vojska a umístìní velitelství v obecné
chlapecké kole II. obvodu na tøídì
Komenského. Mezitím docházely na
náchodské námìstí øady do zimního poèasí nedostateènì obleèených,
ale ozbrojených a ke støelbì pøipravených nìmeckých vojákù. Rozmístili nìkolik kulometù a puky postavili do pyramid. Na domovní dveøe
a vývìsní tabule po mìstì pøibíjeli
ji pøipravené dvojjazyèné vyhláky
s orlicí a hákovým køíem s èerveným okrajem, které zaèínaly Z moci
a vùle Vùdce. A mìstská rada byla
donucena vydat nová naøízení o povinnosti zavírání oken pøi pochodech nìmeckých vojsk, o noèním
klidu a zákazu vycházení bez propustky, o okamitém usmìrnìní dopravního provozu vpravo a o povinnosti obchodníkù pøijímat pøi nákupech Nìmcù nìmecké peníze
v pomìru 1 K za 10 pf. Zakonèím
opìt citátem z jedné vzpomínky.
Tak byl obsazen Náchod, staré ryze
èeské mìsto, kudy naposled pøed
72 lety táhli Prusové o válce v roce
1866.
Mgr. Lydia Batecká
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Odbor kanceláøe tajemníka
Umístìní odboru:
Pøeváná èást sídlí v budovì bývalého okresního úøadu v ul. Palachova
1303 v I. poschodí, zbývající èást odboru pak v nové radnici, Masarykovo
nám. èp. 40
Vedoucí odboru:
Mgr. Hana Kaparová
Tel. 491 405 450
Odbor má v souèasné dobì celkem
16 zamìstnancù.
Odbor kanceláøe tajemníka je novým odborem, který byl vytvoøen v souvislosti s reformou veøejné správy. Jeho úkolem je
zajiovat organizaèní èinnosti uvnitø úøadu a pro volené orgány
mìsta. Dále pak zajiuje výkon státní správy v oblasti krizového øízení, obrany státu a civilní sluby.
Odbor kanceláøe tajemníka plní pøedevím tyto úkoly:
_ organizaènì a administrativnì zajiuje èinnost starosty, místostarostù a tajemníka, kompletuje podklady pro jednání rady mìsta,
zastupitelstva mìsta, vyhotovuje pøijatá usnesení tìchto orgánù
_ organizaènì zabezpeèuje jednání se zástupci pøímìstských èástí
_ kontroluje úøední desky úøadu a aktualizuje je,
_ zabezpeèuje vydávání vnitøních pøedpisù,
_ zajiuje a spravuje poèítaèový systém úøadu,
_ spravuje webové stránky
_ vede personální agendu zamìstnancù úøadu a mìstské policie,
_ vede kompletní mzdovou agendu,
_ zajiuje agendu spojenou s výkonem trestu obecnì prospìných prací a agendu veøejnì prospìných prací,
_ poskytuje informace podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, v rozsahu své pùsobnosti,

_ poskytuje právní pomoc odborùm v oblasti správního øízení

a zabezpeèení zákona o ochranì osobních údajù a souvisejících
pøedpisù,
_ zabezpeèuje vnitøní kontrolní èinnost,
_ na úseku styku s veøejností komplexnì zajiuje pøípravu a vydávání Náchodského zpravodaje a jeho distribuci, informuje veøejnost o pøipravovaných zámìrech mìsta, provádí monitoring tisku,
informuje sdìlovací prostøedky o èinnosti úøadu a orgánù mìsta,
_ plní úkoly napomáhající výkonu práv pøísluníkù romské komunity a integrace pøísluníkù romské komunity do spoleènosti,
_ v oblasti SDH zajiuje trvalou akceschopnost jednotky poární
ochrany III. stupnì, vykonává odborné práce na úseku protipoární ochrany, zajiuje provoz, údrbu a opravy poární techniky
a dbá o její hospodárné vyuití, øídí zásahy pøi poárech do doby jeho
ukonèení nebo pøevzetí velení u zásahu jinou oprávnìnou osobou,
_ dohlíí na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci a zajiuje
poární prevenci v rámci mìstského úøadu,
_ zajiuje styk s pøíslunou pojiovnou pøi pojistných událostech na základì uzavøených pojistných smluv, vede evidenci
 oznámení kodních událostí,
_ zajiuje úkoly krizového øízení a Integrovaného záchranného systému (IZS)  vyrozumìní, varování, ukrytí, evakuace obyvatelstva,
_ zabezpeèuje úkoly v oblasti hospodáøských opatøení pro krizové stavy (nezbytné dodávky, regulaèní opatøení),
_ zabezpeèuje úkoly v oblasti pøíprav k obranì státu (odvodní
øízení, spolupráce s vojenskými orgány, výbìr vhodných vìcných
prostøedkù),
_ zajiuje komplexní ochranu utajovaných skuteèností (administrativní, personální a objektovou),
_ provádí výkon státní správy na úseku civilní sluby (vydává
rozhodnutí ve vìcech povolání, pøeruení, pøevedení, prodlouení, ukonèení, zprotìní, prominutí a odkladu civilní sluby).

Informaèní centrum mìstského úøadu
Váení spoluobèané,
V tìchto dnech otevíráme informaèní centrum mìstského úøadu. Co nás k tomu vede? Jistì, mohl bych øíci, e to byl jeden
z pøedvolebních slibù, a odkrtnout si formálnì jeden øádek. Já
vak vìøím, e k vytvoøení tohoto pracovitì nás vedly pøedevím
racionální dùvody. A i kdy se mi to nelíbí, v naí zemi pøibývá
dùvodù, proè navtívit nìjaký ten úøad. A aby toho nebylo málo,
pøibývá nám i tìch úøadù. Pro znalého èlovìka je to zmì èasto
nepøehledná a pro obyèejného obèana k uzoufání. Kdy si jetì
uvìdomíme, e odlehlost jednotlivých úøadoven pøedstavuje èasto
nemalou vzdálenost, k psychické zátìi se pøiøazuje i sluný sportovní výkon. Ne vichni jsme ochotni toto martyrium povaovat za
pøíjemnì strávený èas. Absolvujeme-li podobnou cestu vícekrát,
není divu, e se jednání stává válkou mezi obèanem a úøedníkem.
Informaèní centrum, bude-li dobøe pracovat, mùe odstranit
nìkteré zbyteèné støety mìsta, státu a obèanù. Poskytnout jim
základní informace, sdìlit obèanùm, kde mají své záleitosti vyøídit a co k tomu budou potøebovat, vydat jim základní formuláøe.
Budeme se snait, aby zde bylo mono vyøídit alespoò ty nejjednoduí agendy jako je ovìøování podpisù atd. Mìlo by vak být
i zpìtnou vazbou, pøedevím mezi obèanem a mìstem. Informovat pøedstavitele mìsta o potøebì slueb a poadavcích obèanù.
Jsem pøesvìdèen, e toto centrum mùe ulehèit ivot mnoha
obyvatelùm naeho mìsta. Nebude jistì z poèátku bez chyb.
I pro pracovníky centra budou nìkteré záleitosti zpoèátku tvrdým oøíkem. Doufám vak, e jejich zájem a profesionální hr-

dost velice rychle vymae odpovìdi typu  tak tohle nevím. Dejme jim èas a pøíleitost.
Ná informaèní systém obsahuje i internetové stránky mìsta
Náchoda. Bude to i vydatný zdroj informací pro informaèní støedisko. A zde bych chtìl Vás, kteøí v naem mìstì podnikáte,
poskytujete své sluby, lékaøe, obchodníky, poádat  pomozte
nám naplnit nae databáze. Bez tìchto informací nebude nae
støedisko plnì hodnotné.
O jednom jsem vak pøesvìdèen ji dnes. Jako obèan jsem nikdy nebyl naden postáváním u malého okénka na chodbì radnice, skrývajícího anonymního i kdy vstøícného úøedníka. Pøípadné
dopsání nìkolika slov na ádost èi podpis byl artistický výkon.
Dnení centrum je dùstojným místem setkání mezi obèanem
a mìstem. A to pro obì strany. Ing. Oldøich Ètvrteèka, starosta
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100 let radnice  èestná obèanství
Doc. Ing. Jaroslav Foltýn, DrSc.
je mezinárodnì
uznávaným odborníkem na svìtovou ekonomiku a orientalistiku. Je jedním z mála Náchoïanù, kteøí
se dokázali prosadit
ve vìdeckém svìtì
a získat zde významné postavení.
Narodil se 23. 8. 1936 v Náchodì. Studoval na národohospodáøské fakultì Vysoké koly ekonomické v Praze, kde také
absolvoval externí vìdeckou aspiranturu.
V letech 19691970 byl vyslán na studijní a pracovní pobyt na Massachusetts Institut of Technology a na Harvardské univerzitì v USA zakonèený diplomem. Dalí studijní pobyt absolvoval na Institutu svìtové
ekonomiky a mezinárodních vztahù Akademie vìd v Moskvì. Roku 1991 byl jmenován docentem. Nyní ije v Praze. K zájmu
o problematiku východních zemí jej pøived-

Luba Skoøepová

se narodila 21.
záøí 1923 v Náchodì.
Zde také absolvovala
reálné gymnázium. U
bìhem studia psala
básnì a povídky, recitovala a úèinkovala
v divadelních pøedstaveních. Po maturitì
byla pøijata ke studiu
na praské konzervatoøi. V roce 1945 ji
pozval reisér Jindøich Honzl do Studia
Národního divadla a v roce 1948 se stala
èlenkou této naí pøední scény. Vytvoøila
tam celou øadu rolí, její nejvlastnìjí herecký obraz je tragikomika. Divadlu je
vìrná dodnes. Kromì první scény, kde
úèinkuje v Jiráskovì Lucernì a v Marye
bratøí Mrtíkù, experimentuje s divadly komorního typu. Je výraznou pøedstavitel-

la ji pøíprava diplomové práce o pokusech
plánování v Indii. Pracoval jako odborný
asistent na Vysoké kole ekonomické
a posléze jako vìdecký pracovník nìkolika
odborných ústavù Akademie vìd. Mimo to
výzkumnì a pedagogicky pùsobil v letech
19641965 na Indian Statistical Institut
v Kalkatì, v letech 19691970 na univerzitì v Cambridge. Dále absolvoval øadu stáí
a pracovnì studijních a pøednákových pobytù krátkodobìjího charakteru v celé Evropì, v Egyptì, Libyi a Indii. Byl èlenem
hlavního výboru Èeskoslovenské spoleènosti
orientalistické pøi ÈSAV a jejího pøedsednictva, pracoval v redakèní radì èasopisu
Archiv orientální. Roku 1991 pøeel na
katedru svìtové ekonomiky VE a od roku
1993 pùsobí v odboru zahraniènì-obchodních analýz a evropských politik Èeské
agentury pro podporu obchodu.
Publikoval u nás i v cizinì a je autorem nebo spoluautorem deseti knih a monografií.

kou divadla jednoho herce. V Divadle
v Øeznické slaví úspìchy její enský trojobraz Mydlibaba a ty druhé. Jednou z nejúspìnìjích rolí posledních let je Harpagon v divadle Rokoko.
Obraz Luby Skoøepové dokresluje její
literární tvorba. Je autorkou knih Tajemné síly pøírody, Nejsem èarodìjka, Nebe,
peklo ráj a se spisovatelem Miroslavem
Ivanovem napsala Jiskøení. Známá je také
jako pøíznivkynì astrologie a lidového léèitelství. Na audiokazetì vylo její dílko
Poltáøky plné hvìzd aneb astrologie pro
celou rodinu. V televizním medailonku,
který jí byl vìnován, pøipomnìla v dochovaných památkách i vyprávìní své dìtství
v Náchodì a u babièky v Havlovicích. Vzpomínky na Náchod, pøedevím na slavné
náchodské gymnázium, najdeme v její pùvabné kníce Pomnìnky i máta peprná.

Dr. Josef Bartoò-Dobenín

Narodil se 26. 6.
1920. V roce 1948 odeel do emigrace. Ve
Spojených státech amerických dosáhl kariéry
univerzitního profesora na univerzitì v Kansasu.
Po roce 1989 zastupoval Josef Bartoò-Dobenín dìdice pùvodního majitele pøi restituèním øízení ve vìci domu èp. 105 na
Kamenici. Dnes památkovì chránìný dùm
ve stylu art deco postavil jeho dìdeèek
Cyril Bartoò-Dobenín. Od poloviny 50. let
zde sídlí mìstská knihovna. V roce 1992
oznámili dìdici, e vzhledem ke svým
vztahùm k Náchodu berou zpìt restituèní výzvu a vyslovili pøání, aby dùm dále
slouil kulturní èinnosti knihovny. Budova byla pøevedena do majetku mìsta bezúplatnì. Profesor Josef Bartoò-Dobenín
podpoøil knihovnu také sponzorskými
dary. Byl to kopírovací pøístroj, úhrada
pøipojení knihovny k internetu a finanèní pøíspìvky na doplnìní a technické zhodnocení poèítaèové sítì. Váíme si toho, e
profesor Bartoò, který nyní ije ve státì
Texas v USA, navtìvuje pravidelnì náchodskou knihovnu a zajímá se o její èinnost. Ocenil úroveò novì vybudovaných
prostor v pøízemí i fakt, e zde naly dùstojné umístìní busty bratøí Cyrila a Josefa Bartoòových, kteøí se svou podnikatelskou i kulturní èinností zapsali do dìjin
Náchoda. Udìlení èestného obèanství je vyjádøením podìkování za pozitivní vztah
profesora Bartonì k Náchodu, který se projevuje v jeho konkrétní podpoøe mìstské
knihovny.
Profesor Josef Bartoò-Dobenín nebyl na
slavnostním veèeru pøítomen. Do Èeské
republiky a Náchoda pøicestoval v druhé
polovinì února a èestné obèanství mu bylo
udìleno na setkání s pøedstaviteli mìsta
Náchoda 17. února.

PhDr. Marta Beèková, rozená Ringesová, CSc.
je mezinárodnì
uznávanou vìdeckou
pracovnicí v oboru komeniologie a èeskopolských vztahù 16.
a 17. století, k Náchodu má stále úzké vazby a úspìnì zastupuje mìsto v oboru spoleèenských vìd v mezinárodním mìøítku. Narodila se 27. 10.
1930 v Náchodì. Studovala na náchod-

ském reálném gymnáziu a dále na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy
v Praze v oborech polonistika  bohemistika. Ve své diplomové práci poprvé zpracovala téma, které se stalo jejím celoivotním studijním tématem  vztah Jana
Amose Komenského k Polsku. ije v Praze. V letech 19561968 pracovala jako
knihovnice v referátu komenián Státní
pedagogické knihovny Komenského
v Praze a publikovala øadu pøevánì komeniologických bibliografií. Od roku

1969 do roku 1990 pùsobila jako vìdecká pracovnice Pedagogického ústavu J. A.
Komenského ÈSAV. Na poèátku devadesátých let pøela spolu s vìtí èástí komeniologického pracovitì z Pedagogického
ústavu do Filozofického ústavu Akademie
vìd, kde pùsobí dodnes jako vìdecká pracovnice v pracovní skupinì pro studium
a edici díla J. A. Komenského. Èasto pøednáí na mezinárodních konferencích a je
organizátorkou odborných vìdeckých semináøù.
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Udìlení cen

Kulturní a sportovní nadace
mìsta Náchoda za rok 2003
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda projednala
a schválila na svém jednání dne 19. 1. 2004 návrhy na udìlení
Ceny mìsta Náchoda v oblasti kultury a sportu za rok 2003.
Tyto ceny byly pøedány u pøíleitosti konání reprezentaèního
plesu mìsta Náchoda a Pivovaru, a. s., v sobotu 21. února 2004.

Cenu Kulturní a sportovní nadace získali:
v oblasti kultury
za rok 2003
Jiøí
KODYM
 akademický
malíø

v oblasti kultury
za rok 2003
hudební skupina
pro mláde TEN
SING  zpívání
náctiletých
 køesanské
sdruení mladých
lidí
v oblasti sportu
za rok 2003
Michal
VOTROUBEK
 za získání
titulu Mezinárodní mistr ÈR
a národní mistr
ÈR v motokrosu
tøídy 125 ccm

v oblasti sportu
za rok 2003
FK Náchod
 Detné, s. r. o.
 A mustvo
dospìlých za
postup do I. ÈFL

Primátor v Táboøe
ji tradiènì vítìznì

XIV. roèník reprezentaèních Slavností piva 2004, který se
uskuteènil od 27. do 30. ledna v Táboøe, pøinesl opìt významný úspìch náchodskému pivovaru. V prestiní soutìi o Èeskou pivní peèe 2004, které se letos v 11 kategoriích (oproti
loòsku pøibyly letos dvì nové, urèené minipivovarùm) úèastnil historicky rekordní poèet 202 vzorkù, které zde pøihlásilo
pìtaètyøicet pivovarù (vèetnì tøí pivovarù ze Slovenska a jednoho z italského Udinese), zvítìzil v kategorii piv se sníeným obsahem cukrù (døíve DIA) v konkurenci 9 piv PRIMÁTOR Diamant, který tak pro celý letoní rok získává právo
pouívat uznávaný titul a známku Zlatá pivní peèe.
Náchodský Diamant zde v poslední dobì získává ocenìní
pravidelnì  zvítìzil toti ji v letech 2000 a 2003 (v roce
1999 získal peèe støíbrnou). O poøadí rozhodovala odborná
degustaèní porota sloená pøedevím ze sládkù, podsládkù, výrobních øeditelù a manaerù èeských pivovarù. Degustátoøi
jsou zváni po skupinách a posuzují anonymní vzorky. Zvaují
hoøkost, ostrost, barvu a celkovou chu. To ve potom zohlední v jediné známce estistupòové kály, pøièem nejnií znamená nejlepí výsledek. Nezávislým a nestranným garantem
regulérnosti hodnocení kvality vzorkù piva byla letos nadnárodní potravináøská inspekèní spoleènost Inspekta, která vystøídala firmu SGS. Ta na regulérnost soutìe dohlíela v nìkolika pøedchozích letech.
Nemùeme vak zapomenout na dalí dvì náchodská piva,
která se v této významné soutìi jen tìsnì nedostala na stupínky vítìzù. Nealkoholické pivo se umístilo na 4. místì (z 11
pøihláených piv) a svìtlý leák v kategorii svìtlý leák Premium získal 6. místo (ze 40 piv!).
Frantiek Meduna

Náchodský zpravodaj

Korejská dìvèata a èeské Vánoce
V dubnu loòského roku pøijelo do Náchoda osmnáct dìvèat ze severní Koreje.
Pracují ve Snìce a ubytovány jsou v øadovém domì na Klínku hned vedle nás.
Od samého zaèátku byly velmi milé
a pøátelské. Pøestoe témìø neznají èetinu, docela dobøe se s nimi dorozumíme,
nìkdy za pomoci rukou nebo tuky. Jen
jejich vedoucí umí èesky trochu víc, uèila
se ji doma asi 3 mìsíce pøed pøíjezdem
k nám. Pøi pøíjezdu znaly jen základní
pozdravy, ale také nai hymnu, vlajku
a písnièku Marjánko, Marjánko, Na podzim k nim pøibyl jetì tlumoèník s manelkou, teï jich tedy je 20.
Dìvèata jsou velmi pozorná, ochotná
a pracovitá. Kdykoliv nìco dìláme pøed
domem na minizahrádce, hned nìkteré
dívky pøijdou, berou nám náøadí z rukou
a pracují samy. Udrují si i svou malou
zahrádku pøed i za domem, vude udrují vzornou èistotu. Pøestoe moc èesky nerozumìjí, snaí se uèit. Mají velmi rády
nae pohádky a pokud mají èas, chodí se
k nám na nì dívat na video. Nejradìji mají
obì Popelky, ale i jiné, hlavnì o princeznách.
Poslouchají bez dechu a vydrí se dívat tøeba na tøi pohádky za sebou, nìkteré vidí
i nìkolikrát a notují si i písnièky.
Obèas nám pøinesou ochutnat nìco
z jejich kuchynì, která je úplnì jiná ne
nae. Rýe, tìstoviny, zelenina a ve hodnì pálivé. Snaí se také nauèit nìco z naí
kuchynì, nauèily se péci i èeské buchty,
a jak dobré.
Abychom jim udìlali trochu radost,
domluvili jsme se sousedy naproti, maneli Kuchárovými, e jim udìláme Mikuláe a nae Vánoce, co neznají.
Na Mikuláe jsme pøipravili malé balíèky s ovocem, oøíky a èokoládovým Mi-

kuláem a v podveèer jsme k nim s koem
dárkù a zvoneèkem dárky donesli. Mìly
z toho ohromnou radost.
Také Vánoce jsme pro nì pøipravili.
Nejprve mi dívky pomohly péci cukroví,
co také neznaly. Byly s námi i na dvou
adventních koncertech na námìstí a moc
se jim líbila vánoèní výzdoba ulic, oken
i zahrádek. Dokonce tak, e si koupily
svìtelný øetìz a daly si jej do okna. Pøed
Vánocemi jsme jim dali stromek a nìjaké ozdoby a s velkou radostí si jej hned
ozdobily. V pøedveèer tìdrého dne
k nám pøily slavnostnì obleèené v jejich
národním kroji, daly nám krásné dárky,
podìkovaly nám jejich, jak øíkají, velkým
slavnostním pozdravem a zazpívaly. Zpívají krásnì.
tìdrý den trávily ve Skutèi, kde je dalí
skupina korejských dìvèat, my jsme s nimi
trávili tìdrý den a 26. 12. Udìlali jsme
si salát, usmaili jsme kapry i klobásy,
upekli jsme i 4 vánoèky. I zde ukázaly,
jak jsou ikovné. Upletla jsem jednu a za
chvilku byly ètyøi vánoèky na plechách
a v troubách. Pozvaly nás k nim na veèeøi, sedìlo nás kolem stolu 22. Po pøípitku a veèeøi dìvèata zpívala, i my jsme se
museli snait nìco zazpívat, zejména koledy. Pak jsme pøeli k nám, kde pro nì
byly pøipraveny dáreèky, dostaly i teplé
ponoky. Byly z celého veèera tak dojaté, e se nám tu rozplakaly. Jsou to mladá dìvèata, jsou moc daleko od domova,
jistì se jim stýská.
O silvestrovské pùlnoci opìt vechny
pøily k nám popøát a pøipít s lahví ampaòského.
Mají zde být jetì dva roky, jsme rádi,
e jim obèas jejich pobyt mùeme zpøíjemnit.
Manelé Hartychovi
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EKOutek
Ve vech obchodech
se na nás dnes valí
spousta zboí od nejrùznìjích výrobcù. Jedním z kritérií pro výbìr toho pro nás nejvhodnìjího zboí by
mìl být i fakt, zda je daný výrobek pøátelský k ivotnímu prostøedí. Jak takový výrobek poznat? Nejjednoduím a velmi spolehlivým vodítkem jsou ekoznaèky. Ekoznaèky se propùjèují na základì pøísných
kritérií, obvykle garantovaných státem.
V Èeské republice existují v podstatì jen
dvì opravdové ekoznaèky.
První spolehlivou znaèkou je
Ekologicky etrný výrobek. Propùjèuje ji Ministerstvo ivotního prostøedí ÈR, kdy se posuzuje provoz výrobku (emise, spotøeba
energie, uvolòování prchavých látek), jeho
ivotní cyklus (z èeho je výrobek vyroben,
jak se likviduje, spotøeba energie a surovin na výrobu) i obal. Znaèka vypovídá
o tom, e daný výrobek je ve své kategorii
ekologiètìjí, ne ostatní obdobné výrobky
(napø. vodou øeditelná nátìrová barva mezi
ostatními nátìrovými barvami apod.).
Druhou spolehlivou
znaèkou je Produkt ekologického zemìdìlství.
Tuto znaèku propùjèuje
Ministerstvo zemìdìlství ÈR a oznaèují se
jí pouze potraviny, které jsou, zjednoduenì øeèeno, neprákované. Zemìdìlské
plodiny jsou pìstovány bez pouití umìlých
hnojiv a pesticidù a s hospodáøskými zvíøaty je slunì zacházeno.
U zboí se dále mùeme setkat s mnostvím jiných znaèek,
oznaèujících výrobek jako ekologický. Zde vak musíme být
více na pozoru. Mùe se jednat napøíklad
o znaèky platné pøedevím ve svých domovských zemích a setkáme-li se s nimi u nás,
je otázka, jak doprava zboí zatíila pøírodu a zda i u nás bude výrobek zlikvidován
(recyklován) tak jako v zemi svého pùvodu. Rovnì mùe jít o znaèky, které buï
nejsou urèeny spotøebiteli nebo které se
vztahují pouze na obal.
Pøíkladem takovýchto znaèek je napø. Zelený bod (øíká,
e výrobce obalù zaplatil servisní poplatek do národního systému za zpìtný odbìr obalu k recyklaci na
území státu, pokud jsou ovem odhozeny
do zvlátních kontejnerù nebo odevzdány
do sbìrných dvorù) èi RESY (platí jen
v Nìmecku, pouívá se na obaly z vlnité
lepenky).
S pøáním správného výbìru pøi nakupování
Ing. Romana Bartoová
Odbor ivotního prostøedí
Zdroj: www.ekospotrebitel.cz

bøezen 2004
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Mistrovská utkání

v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  bøezen
PÁ 5. 3.
PÁ 5. 3.
SO 6. 3.
SO 6. 3.
NE 7. 3.
NE 7. 3.
PÁ 12. 3.
SO 13. 3.
SO 13. 3.
NE 14. 3.
ST 17. 3.
SO 20. 3.
SO 20. 3.
ST 24. 3.
PÁ 26. 3
SO 27. 3.
SO 27. 3.

17.00
19.15
11.00
15.00
10.00
10.00
17.00
12.00
15.30
8.00
15.00
8.00
13.00
16.00
17.30
8.00
14.00

Náchod E  Milovice
KP II. tø. A
Náchod D  Svitavy
KP II. tø. B
Náchod  Blansko
I. liga eny
Náchod  Èeská Tøebová
I. liga mui
Náchod  Liberec
I. liga dorostenci
Náchod  Blansko
I. liga dorostenky
Náchod F  Milovice
KP III. tø.
Náchod C  Hoøice
III. liga mui
Náchod B  Zábøeh B
III. liga mui
SUPER CUP
Mistrovství regionu  jednotlivci  áci + ákynì
Mistrovství regionu  jednotlivci  junioøi + juniorky
Mistrovství regionu  jednotl.  senioøi + seniorky nad 50 let
Mistrovství regionu  jednotlivci  dorostenci + dorostenky
Mistrovství regionu  jednotlivci  eny
Mistrovství regionu  jednotlivci  mui  kvalifikace
Mistrovství regionu  jednotlivci  mui  finále

Skonèil nejvìtí amatérský turnaj v regionu

V lednu uzavøel své brány v poøadí ji 31. roèník turnaje neregistrovaných o pohár
øeditele pivovaru Primátor Náchod. Kuelkáøská hala SKK Primátor Náchod byla od øíjna
do ledna svìdkem 308 utkání za úèasti 88 ètyøèlenných drustev rozdìlených do 11
výkonnostních skupin. Na startu bylo 513 úèastníkù z toho 95 en. Turnaj ji neodmyslitelnì patøí vdy na pøelomu roku amatérským kuelkáøùm. Zájem o turnaj je znaèný.
Letos si palmu vítìze odneslo drustvo DONAPu Èeská Skalice, prvenství v jednotlivcích
patøí mezi mui Pavlu Míkovi (Marta Dobruka) u en Elice Rinnové (SKK Náchod).
Historie turnaje je peèlivì evidována. Jediným drustvem, které se zúèastnilo vech
roèníkù, je ATAS (MEZ) Náchod. Mezi jednotlivci nikdy nechybìli Lumír Posnar, Petr
trof st., Jan Vojnar a Vlasta Pásler. Odehráno bylo dosud 6020 utkání, v nich se
vystøídalo 8201 hráèù a hráèek.
Dalího významného úspìchu dosáhli èlenové SKK Primátor Náchod. V Praze se
4. ledna 2004 uskuteènilo vyhláení nejlepích kuelkáøù Èeské republiky. Pøes osmdesát trenérù a funkcionáøù dalo nejvíce hlasù naí hráèce Radce Malé, která na MS
juniorù získala støíbrnou medaili. V kategorii muù se na tøetím místì umístil Radek
Holakovský, èlen mistrovského týmu muù, který obsadil ve Svìtovém poháru jednotlivcù (18 startujících) vynikající 4. místo.
Frantiek Majer st.

achový oddíl TJ Náchod
V posledních dvou letech pod vedením
prezidenta pana ing. Petra Dusbaby a sekretáøe Otto Nývlta zaznamenal oddíl velké prospìné zmìny. Z pùvodní èlenské
základny 27 èlenù se oddílová rodina rozrostla o více ne 100 %! V souèasnosti se
v klubu rekrutuje 59 hráèù, z nich je 6
hostù z jiných oddílù a 9 dìtí. Vichni tito
hráèi nastupují v esti drustvech. A drustvo Snìka TJ Náchod nazvané po nejvlivnìjím sponzorovi hraje krajský pøebor.
B drustvo Vinona TJ Náchod a C drustvo Maspork TJ Náchod bojují v krajské
soutìi a dalí tøi drustva Dìdek TJ Náchod, Kuna TJ Náchod a Sun City TJ Náchod v krajské soutìi II. V této soutìi
nastupují amatertí achisté sbírající zkuenosti doplnìní o dva zkuené hráèe.
Pøed dvìma lety vak byla situace jiná.
Vzhledem k dluhùm TJ pøili achisté
o klubovnu na Hamrech a nejstarí a-

chový oddíl v Královéhradeckém kraji se
ocitl na pokraji zániku. Hraní mistrovských zápasù v restauraèních zaøízeních
bylo pouze nouzovým øeením. Z tìchto
dùvodù nemohl mít oddíl ani ákovskou
základnu. Nový pìtièlenný výkonný výbor se rozhodl tuto skuteènost øeit. Díky
vstøícnosti MìÚ Náchod se øeení nalo
v podobì nové klubovny ve 3. patøe kina

Ondra Marík  6 let

Pozvánka

na volejbalovou ligu en
na sezónu 20032004
Zápasy doma ve sportovní hale
Na Hamrech, Náchod, Praská 696:
eny II. liga skupina B
13. 3. 2004 10.00 a 14.00 hod.
TJ Lokomotiva Liberec I

Pozvánka
do sokolovny
Tìlocvièná jednota Sokol v Náchodì zve
své èleny i vechny obèany na akademii,
kterou se pøipojí k oslavám 750. let trvání
naeho mìsta. Zároveò si pøipomene 135.
výroèí zaloení náchodského Sokola a vzpomene 154. výroèí narozenin Prezidenta
Osvoboditele T. G. Masaryka. Akademie
se uskuteèní v sobotu 6. bøezna 2004
v sále bratra dr. Josefa Èíka v sokolovnì.
V jednotlivých skladbách uvidíme nejmladí cvièence s rodièi, mladí actvo
v samostatné skladbì, aerobik ákyò, pøeskoky dorostencù, výrazový tanec mladích ákyò, brejk-show dorostencù a starích ákù. Rokenrol oiví atmosféru rychlým rytmem a akrobatickými prvky.
Vrcholové sestavy na náøadí i v akrobacii
pøedvedou dívky oddílu sportovní gymnastiky. Jako hosté vystoupí cvièenci eurotýmu Sokola Dvùr Králové n. L.
Zaèátek je v 15 hodin. Vstupné dobrovolné.
V. Zelená
Vesmír, za kterou jsou èlenové neskonale vdìèní. Tøi velké místnosti plnì vyhovují jak pravidelným tréninkùm dospìlých,
tak i tréninkùm mládee, které se konají
kadou støedu 15.0017.30 hod. Právì
zisk nových prostor má nejvìtí podíl na
rùstu èlenské základny i na nemalých cílech náchodských achistù. Do oddílu
vstoupilo i nìkolik významných sponzorù, bez kterých to v dnení dobì prostì
nejde. Díky nim se odehrál 26. 12. 2003
ji 40. roèník v bleskovém achu a ve
dnech 27. 12. 2003 a 3. 1. 2004
i 1. roèník Mezinárodního turnaje O pohár starosty mìsta Náchoda, který mìl vynikající sportovní i spoleèenskou úroveò.
V letoním roce do oddílu po nesnadných jednáních pøestoupilo nìkolik vynikajících hráèù náchodského regionu
s velkými zkuenostmi i vysokým achovým ohodnocením  tzv. ELO. Tito hráèi
chtìjí co nejdøíve vrátit náchodské achy
tam, kam patøí, tedy alespoò do II. ligy.
Otto Nývlt, sekretáø .o. TJ Náchod

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Bøezen 2004

u Ateliér øemeslné tvorby  Háèkování 1.
(pro irokou veøejnost); lektor Ines ovíèková; 3. 3., 1419 hod.; CV Náchod
u Velikonoèní setkání s novými nápady
(pro irokou veøejnost); lektor PaedDr.
Marta Pohnerová; 4. 3., 8.3013 hod.
nebo 13.3017 hod.; CV Náchod
u Výtvarný ateliér  MALBA NA HEDVÁBÍ v duchu písma (pro irokou veøejnost); lektor Mgr. Lenka Prokeová; 6. 3.,
8.3015 hod.; CV Náchod
u Ateliér øemeslné tvorby  Háèkování 2.
(pro irokou veøejnost); lektor Ines ovíèková; 10. 3., 1419 hod.; CV Náchod
u Cesty minulosti VII. aneb hodiny dìjepisu jako dobrodruné putování historií (volné pokraèování celodenního didaktického kurzu pro uèitele dìjepisu Z
a S); lektor Mgr. Ivan Bauer; 10. bøezna, 914.30 hod.; CV Náchod
u Motivaèní hry v èeském jazyce IV. (volné pokraèování); lektoøi Mgr. Kvìta Jeèná;
10. 3., 13.3017 hod.; Z Náchod-Plhov
u Arteterapie v M (volné pokraèování
 pro mateøské koly); lektor PaedDr.
Marta Pohnerová; 11. 3., 8.3013.30 hod.;
CV Náchod
u Muzikoterapie a ergoterapie pro uèitele a rodièe pracující s dìtmi s projevy
ADHD IV. (pro uèitele,vychovatele a rodièe pracující s dìtmi s projevy ADHD a dalí
záj. o tvorbu a orient. tance); lektor Ines

Pedagogické
centrum
Hradec
Králové
Program vzdìlávacích akcí
v bøeznu v Náchodì
u MS Word  mírnì pokr.; bøezen 2004,
úterý 14.3018 hod., Ing. Dalibor Vích,
JG, Náchod
u MS Word  mírnì pokroèilí  metodika; bøezen, úterý 14.3018, Ing. Dalibor
Vích, Jiráskovo gymnázium, Náchod
u Improve Your Grammar. Common
Grammar Mistakes Taught in Our Basic
Schoul; 1. 3., 915 hod., Mgr. Kateøina
Konrádová, JG Náchod
u Výtvarné dílny. Korálky z moduritu;
2. 3., 912 hod., PaedDr. Hana Vavøínová, výtvarnice, DDM Èeská Skalice
u Výtvarné dílny. Kraslice zdobené slá-
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ovíèková, Mgr. Dana Hruková; 11. 3.,
1719 hod.; Z Náchod-Plhov
u Základy orientálního tance 6. (pro irokou veøejnost); lektor. Mgr. Dana Hruková; 15. 3., 1617.30 hod.; Z Náchod
-Plhov
u VELIKONOÈNÍ VÝSTAVA UMÌLECKÝCH PØEDMÌTÙ (pro irokou veøejnost
 s moností nákupu drobných pøedmìtù);
výtìek bude vìnován na charitativní úèely; 15.21. 3., 817 hod.; CV Náchod
u Metodické øady v anglické gramatice
8.  pøedloky, frázová slovesa (pro uèitele anglického jazyka); lektor Mgr. Zdena
Jirková; 17. 3., 14.3016 hod.; CV Náchod
u VELIKONOÈNÍ TVOØENÍ pro rodièe
s dìtmi nebo prarodièe s vnouèaty (tvorba velikonoèních záleitostí pro výzdobu
interiéru i exteriéru  vìnce, ozdoby z proutí, vejce z látky ); lektor Ines ovíèková;
17. 3., 1419 hod.; CV Náchod
u Ovlivòování mezilidských vztahù aneb
kadý jsme tu dvakrát (pro irokou veøejnost); lektor. PaedDr. Marta Pohnerová;
18. 3., 8.3013.30 hod.; CV Náchod
u Modré z nebe aneb O èem se hvìzdným ptáèkùm zdává (projektové vyuèování
na 1. st. Z); lektor Mgr. Alena Aigelová;
18. 3., 13.3017 hod.; Z Náchod-Plhov
u Øemeslná a rukodìlná dílna aneb jak
uniknout z pasti projevù ADHD 5. (pro uèitele, kteøí pracují s dìtmi s projevy ADHD,
pro rodièe, kteøí vychovávají dìti s projevy
ADHD a dalí); lektor Ines ovíèková;
18. 3., 1719 hod.; CV Náchod
u Pleteme z pedigového proutí 6.  oatka (pro irokou veøejnost); lektor Mgr. Eva
Hájková, Jitka Poláková; 20. 3., 812 hod.
nebo 1317 hod.; CV Náchod
u Jak se vám pracuje s dìtmi, které odmítají informace a vzdìlání? (pro uèite-

le, rodièe, psychology, vychovatele  vechny ty, kteøí pracují s problémovou mládeí); lektor PaedDr. Marta Pohnerová;
25. 3., 8.3013.30 hod.; CV Náchod
u Muzikoterapie a ergoterapie pro uèitele a rodièe pracující s dìtmi s projevy
ADHD V. (pro uèitele,vychovatele a rodièe pracující s dìtmi s projevy ADHD a dalí
záj. o tvorbu a orient. tance); lektor Ines
ovíèková, Mgr. Dana Hruková; 25. 3.;
1719 hod.; Z Náchod-Plhov

mou; 3. 3., 912 hod., Anna Rusová, Klub
lidové tvorby, JG Náchod
u Na pomoc uèitelùm spoleèenských
vìd. Jak ovlivnit charakter (osobnost)
áka; 4. 3., 913 hod., PhDr. Pavel Vacek, PdF UHK, JG Náchod
u Na pomoc uèitelùm èeského jazyka.
Èeský jazyk v otázkách a odpovìdích;
4. 3., 1215 hod., PhDr. Ivana Svobodová,
Ústav pro jazyk èeský, AV ÈR, JG Náchod
u Jak vyzrát na zákeøné anglické èleny; 9. bøezna a 6. dubna, 914 hod., Mgr.
Kateøina Konrádová, JG Náchod
u Mùe být fyzika zajímavá? Fyzika
v pokusech. Optika; 10. 3., 1416 hod.,
Mgr. Zdenìk Polák, JG Náchod
u Hravé formy v nìmeckém jazyce;
12. bøezna, 912 hod., Tina Kummer, Technická univerzita Dráïany, JG Náchod
u Na pomoc uèitelùm spoleèenských
vìd. Svìt na poèátku 21. století; 17. 3.,
1316 hod., doc. RNDr. Vladimír Baar,
CSc., PøF Ostravské univerzity, JG Náchod
u Prvky lidové tvoøivosti ve výtvarné

a pracovní výchovì. 10 technik zdobení
kraslic; 18. bøezna, 1317 hod., Bc. Daniela Kochová, Dagmar Maková, M Hradec Králové, JG Náchod
u Na slovíèko s ÈI. Odborný výcvik
a odborná výchova; 23. bøezna, 12.30
16.30 hod., Mgr. Jaroslav Kadlec, ÈI,
pracovitì Jièín, JG Náchod
u Regionální dìjiny. Pravìké technologie; 30. bøezna, 912 hod., Mgr. Jan Tùma,
archeolog, Regionální muzeum Náchod,
DDM Déèko Náchod
u Èeská hudba v promìnách èasu. Èeská barokní hudba. Mýty, povìry a objevy
31. 3., 8.3011.30 hod., PhDr. Stanislav
Bohadlo, CSc., PdF UHK, JG Náchod

ZVEME VÁS!
Centrum vzdìlávání Náchod ve spolupráci s CK ivotour. Cz Náchod poøádá
l 5denní zájezd autokarem.
BRUSEL A PAØÍ (pro uèitele a dalí
zájemce); prùvodce zájezdu Karel Andres;
8.12. 4.
8. 4. ve 20.30 hodin  odjezd z Náchoda
12. 4. ve 21 hodin  pøíjezd do Náchoda
l 6denní zájezd autokarem.
FRANCIE (pro uèitele a dalí zájemce);
prùvodce zájezdu Karel Andres; 1.6. 7.
1. 7. v 16 hodin  odjezd z Náchoda
6. 7. v 16 hodin  pøíjezd do Náchoda
Prùbìnì probíhají celoroèní kurzy cizích
jazykù, kurzy výpoèetní techniky, pøíprava k pøijímacím zkoukám.
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
l písemnì: Centrum vzdìlávání,
Smiøických 1237, 547 01 Náchod
l elektronickou potou:
centrum@cvnachod.cz
lprostøednictvím webových stránek:
www.cvnachod.cz
Více informací na tel.: 491 422 437,
491 422 416.

Pøihlásit se mùete:
lprostøednictvím webových stránek
na www.pgchk.cz
lpísemnì na adrese: Pedagogické centrum, Øezníèkova 451, 547 01 Náchod
ltelefonicky na èíslech: 491 419 159
nebo 605 311 132
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Zubní pohotovost v bøeznu 2004
6. a 7. 3.

MUDr. Jana ovíèková

13. a 14. 3.

MUDr. Jana Vaòková

20. a 21. 3.

MUDr. Alois Vejmola

27. a 28. 3.

MUDr. Ivana Vejmolová

Zubní pohotovost
Denisovo nábøeí 665
Náchod; 491 423 748
ul. Man. Burdychových 325
Èervený Kostelec; 491 463 421
Palackého 20
Náchod; 491 424 524
Náchodská 548
Velké Poøíèí; 491 482 000

Pøehled výstav

poøádaných v bøeznu 2004 Regionálním muzeem v Náchodì
Známý i neznámý Karel afáø
Výstavní síò, roh Tyrovy
a Zámecké ulice, Náchod.
Návtìvník zde mùe zhlédnout kromì
známých motivù starého a mizejícího Náchoda èi lidové architektury severovýchodních Èech také portréty, akty, zátií, ex
libris, kniní ilustrace, kachle, medaile èi
døevoøezy tohoto autora. Výstava potrvá
do 28. 3. 2004. Otevøeno dennì mimo
nedìle a pondìlí 912; 1317 hod. Vstupné 10, 5 Kè.
Náchodsko v umìleckých pohlednicích
Karla Benee a Jindøicha KøeèkaJitue
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Regionálního muzea v Náchodì,
Masarykovo námìstí, èp. 18.
Výstava potrvá od 5. 3. do 11. 4. 2004.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 912;
1317 hod. Výstavu je mono zhlédnout
jako souèást prohlídky stálé expozice nebo
samostatnì za sníené vstupné 10 a 5 Kè.

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

Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského
regionu od nejstarích doloitelných
projevù ivota pravìkých lidí
a po souèasnost.
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí 912; 1317
hod. Vstupné: 30; 15 Kè, studenti v rámci
kolní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma. Organizované výpravy lze
objednat na telefonním èísle 491 433 722,
pøíp. elektronicky na adrese
muzeum.nachod@worldonline.cz.
Pevnost Dobroov
Mimo sezonu  tj. v listopadu a bøeznu
je otevøeno pouze pro pøedem ohláené
organizované výpravy. Vstupné: 40; 20
Kè. Návtìvu pevnosti lze objednat na
tel. èísle 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Zámek 1284,
547 01 Náchod, popø. elektronicky
muzeum.nachod@worldonline.cz.

Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných, ale i ukonèených výstavách lze
získat na internetové adrese http://www.muzeum.nachod.web.wo.cz

v náchodské sokolovnì
uvádí 6.

3. 2004 pohádku
Hraèky na cestách

a

13. 3., 20. 3. a 27. 3. 2004
pohádku

Kapárkovo èarování
Pøedstavení zaèínají vdy v sobotu
v 15 hodin, 20. 3. 2004 navíc
i v 17 hodin pro starí dìti a dospìlé.

Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi.

Pojïte zkusit,
co znamená skautování

PROGRAM
bøezen 2004

Vítání jara
se koná 26. bøezna v 15 hodin na Masarykovì námìstí
v Náchodì. Po prùvodu mìstem bude do Metuje svrena
smrtka, symbol odcházející
zimy, a s lítem pøivítáno pøicházející jaro.

1. oddíl Junáka Náchod zve vechny
malé dìti s jejich rodièi (i bez rodièù) na
výlet po okolí Náchoda, který se koná
27. 3. 2004. Pro dìti je pøipraven bohatý program plný her, poznávání pøírody,
skautských dovedností a zábavy. Rodièe
se tak mohou dozvìdìt mnoho zajímavého o skautingu i nabídce celoroèní èinnosti naeho oddílu pro jejich dìti, která
kadoroènì vrcholí letním táborem.
Sraz úèastníkù výletu bude 27. 3. 2004
v 9 hodin u Èedoku v Náchodì. S sebou
si vezmìte vuøty na opékání, obleèení dle
poèasí a nezapomeòte na dobrou náladu.
V pøípadì dotazù se obrate na Ivu Pýchovou, tel. 602 249 402, osobnì ji najdete ve SVAPu na Bìloveské ulici, nebo
na Martina Macka v ZEFYRu. Více informací také na internetové adrese
http://jednicka.wz.cz.
Tìíme se na Vás.
1. oddíl Junáka Náchod
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Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 4. 3. od 14.00 hod. Hrady a zámky na Dyji I.  u videa
vás doprovází moravsko-rakouským pomezím p. Zavøel
Ètvrtek 11. 3. od 14.00 hod. Jak se døíve cestovalo
 beseda a posezení pøi èaji
Ètvrtek 18. 3. od 14.00 hod. Hrady a zámky na Dyji II.
 pokraèování cesty moravsko-rakouským pomezím
u videa s panem Zavøelem
Úterý 23. 3. od 14.00 hod. VÝROÈNÍ ÈLENSKÁ SCHÙZE SDÈR
 ve velkém sále sokolovny v Náchodì. Od 13 hodin
budou prodávány zájezdy a dále podáváno obèerstvení.
Ètvrtek 25. 3. od 14.00 hod. Jaroslav Cita a jeho kníky, kresby a veèerníèky  vypráví a videem doprovází autor.
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.
Pracovní skupina pro prevenci kriminality MìÚ Náchod
ve spolupráci s SG-Klubem Náchod
poøádají pro seniory pøednáku s besedou na téma
BEZPEÈÍ PRO SENIORY.
1. èást  støeda 3. bøezna 2004 v 15 hodin v zasedací místnosti v 1. poschodí v budovì vedle bývalého bunkru Okresního úøadu (u podchodu Raisova ul.)
2. èást  støeda 31. bøezna 2004 v 15 hodin  tamté.
Na programu budou dùleité rady, upozornìní, pokyny
i pøípady z praxe, které poskytnou a dotazy zodpoví tisková
mluvèí Okresního øeditelství Policie ÈR v Náchodì  pprap.
Eva Prachaøová a velitel Mìstské policie v Náchodì pan Miroslav Horák. Srdeènì zvou poøadatelé.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
Sdruení zdravotnì postiených Náchod zve své èleny a pøátele na významnou spoleèenskou akci k 750. výroèí Náchoda, která se koná v úterý 16. bøezna 2004 od 13.30 hod. ve velkém
sále restaurace VATIKÁN v Náchodì. Jako host vystoupí PhDr.
Václav Máslo, øeditel muzea v Náchodì s pøednákou na téma
Zajímavosti z historie Náchoda. Po pøednáce zahraje k tanci
a poslechu pan Donaj. Cena pro èlena 65 Kè, pro neèlena 75 Kè.
Veèeøe, káva a zákusek v cenì. Pøihláky pøijímáme kadé úterý od 13 do 15 hod. v klubovnì na Hamrech (Praská 1759,
1. patro, Náchod). Té si lze zajednat závaznì úèast u paní Zdeny Semerákové na telefonu 491 421 292. Prosíme, nechat déle
vyzvánìt. Výbor pøeje úèastníkùm bohaté proitky a pøíjemnou
zábavu.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
ve vech prostorách zámecké jízdárny:

Bedøika Udilová
 obrazy, kresby, retrospektivní výbìr z díla
(27. 2.  23. 5. 2004)
Výstava bude otevøena dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.

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 hod. Postní pobonosti pro dospìlé v pondìlí v 16.30 hod. Kolumbárium bude
otevøeno dennì od 9 do 17 hodin.

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 út 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 kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18 hod. studium Bible.

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;
www.cb.cz/nachod. Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium
ve støedu v 18.00 hodin. 21. 3. 2004 v 9.30 zpívá pøi nedìlních
bohoslubách smíený sbor a uvede svoje koncertní pásmo, se
kterým 14. 3. 2004 hostuje v Opavì. 24. 3. 2004 v 18.00 pøednáí Mgr. Jan Hábl o nekøesanských náboenstvích východu.

Jihokorejská návtìva (titulní foto)

Angliètina se stala mostem dorozumívání mezi ètyømi korejskými návtìvníky a vemi generacemi církevního spoleèenství
sboru Církve bratrské. Nadto i pravidelné setkání kazatelù
a faráøù náchodských církví bylo obohaceno rozhovorem o korejských církevních sborech a jejich zvlátnostech. Ètyøicet pìt tisíc
farností a sborù v hlavním mìstì Soulu sice záøí svými èervenými køíi mezi reklamními neóny, ale aby se jejich faráøi alespoò
v malé skupince seli, to je spí vzácností.
Pøes naprosto odlinou kulturu, kterou pøedvedli hosté svým
sváteèním krojem, èaji a rùznými tradièními specialitami, je naprosto mezinárodní spoleèná víra v Jeíe Krista, která spojí
i nespojitelné. Lze si jen pøát, aby se mohli Jihokorejci naprosto
volnì setkat se Severokorejci, protoe pro nae hosty ze Soulu
je trestné kdekoli kontaktovat nìkoho z Pchjongjangu, kterému
se døíve øíkalo Jeruzalém Koreje. Korejským hochùm je tøeba
pøát, aby nemìli povinnou dvouletou vojenskou slubu. A moná by bylo dobré mít nìjakou asijskou unii, protoe stejnì, jako
se nìkteøí Èei intuitivnì hrozí vlivu Nìmecka, tak se Korejci
nemohou zbavit vzpomínek na japonský protektorát.
Na titulním snímku se klub Orlíkù snaí najít stejnou notu
s korejskými hosty. Hosté i jim vaøili èaj, ale ani je nezískali pro
svoje enenové speciality.
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Akce

poøádané v rámci oslav 750 let

bøezen

l 5. 3. 10 hod. Plavání pro vechny
plavecká soutì náchodských a kudowských kolákù; aquapark  Wodny
swiat Kudowa Zdrój
l 18. 3. 17 hod. Podveèerní setkání
s historií  Náchod a husitství

cyklus pøednáek k 750. výroèí první zmínky o Náchodì; muzeum  Masarykovo
námìstí
l 26. 3. Vynáení Morany a vítání jara
 poøádá Déèko Náchod  Masarykovo námìstí

Premiéra
v Náchodì
Jak básníci
neztrácejí
nadìji

Reisér Duan Klein
v dobré spoleènosti
a se svojí
neodmyslitelnou dýmkou.

Je to tu stejnì hezké jako v roce 1978, kdy jsem natáèel v Náchodì svùj
film, øíká reisér Duan Klein starostovi mìsta a Miloslavu mídmajerovi,
producentu pátých Básníkù.

Mìstská knihovna Náchod k 750. výroèí
první zmínky o Náchodì vyhlauje soutì

O poklad rytíøe Hrona
Etapová soutì pro dìti a mláde má
devìt kol. Kadý mìsíc je vyhláen jeden
úkol, a to vdy první týden v mìsíci. Znìní úkolu si mùete pøeèíst v Mìstské
knihovnì v Náchodì, na webových stránkách knihovny
www. mknachod.cz,
v Novinách Náchodska a v Náchodském
zpravodaji. Splnìný úkol odevzdáte do
konce pøísluného mìsíce v knihovnì.
Kadý mìsíc bude vyhláen vítìz etapy.
Soutìe je mono se zúèastnit buï po
etapách nebo odevzdat více úkolù najednou.

Vítìz celé soutìe bude vyhláen v øíjnu 2004 v Týdnu knihoven.
Úkol na bøezen:
Poznej pøedmìty, které slouily naim
pradìdeèkùm a prababièkám. Pøedmìty
jsou vystaveny na poboèce Plhov a prohlédnout si je mùete také na
www.mknachod.cz.
Splnìný úkol odevzdejte v Mìstské
knihovnì v Náchodì na Kamenici nebo
v doèasném dìtském oddìlení v poboèce
Plhov do 2. dubna. Soutìit mohou jednotlivci i skupiny. Soutìní práce opatøete jménem, adresou, vìkem a kolou.
(Mìk)
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