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mùeme nazvat novì otevøené oddìlení pro dìti v náchodské Mìstské knihovnì. Celé první poschodí bylo zrekonstruováno, aby slouilo ke kulturnímu vyití
dìtí a mládee. Najdou zde mnoství krásných knih, mají monost vypùjèit si øadu
zajímavých èasopisù, mohou brouzdat po
internetových stránkách a také si zahrát
maòáskové divadlo nebo se úèastnit zajímavých literárních besed. Funkènì velmi
dobøe vyøeený prostor spolu s esteticky
pùsobivou výzdobou poskytne mladým ètenáøùm a usmìvavým a ochotným pracovníkùm knihovny dosud nebývalé monosti pøi rozvíjení ètenáøských dovedností
a tvùrèích schopností.

Ji pøi slavnostním otevøení 15. èervna
2004 si dìti zcela samozøejmì pøivlastnily své oddìlení, zarecitovaly o kníkách
a nìkteøí horliví ètenáøi se i uprostøed slávy sami v koutku zasnìnì ponoøili do èetby pohádkových pøíbìhù. Stìujeme si, e
mladí neètou. V konkurenci s mnoha
rùznými informaèními zdroji je èetba knih
potlaèena, ale podle frekvence návtìvnosti
knihovny to není a tak zøejmé. Mladí si
cestu do náchodské knihovny nali a díky
dobré a pestré aktivitì obìtavých pracovníkù bude mít náchodská knihovna zcela
urèitì o dorost postaráno.
Vìra Vlèková
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta 1. 6. 2004

Výroèní zpráva za rok 2003
 Lesy mìsta Náchoda spol. s r. o.
_ RM schválila Zprávu o èinnosti spoleènosti za rok 2003, roèní úèetní závìrku
za rok 2003, návrh spoleènosti na pøevedení disponibilního zisku, zprávu dozorèí
rady, finanèní výhled hospodaøení spoleènosti na rok 2004 a výhled a plán èinnosti spoleènosti na rok 2004.
S podrobnostmi seznámil èleny rady
v prostorách honitby Trubìjov jednatel
spoleènosti ing. Josef Haek.
Naøízení mìsta Náchoda o zámìru zadat
zpracování lesní hospodáøské osnovy
_ RM vydala Naøízení obce è. 1/2004
 o zámìru zadat zpracování lesní hospodáøské osnovy.
Ta slouí pro zjitìní skuteèného stavu
lesa a pro výkon státní správy lesù. Lesní
hospodáøská osnova se zpracovává pro
vechny lesy o výmìøe mení ne 50 ha
ve vlastnictví fyzických a právnických
osob, pokud pro nì není zpracován lesní
hospodáøský plán. Zámìr musí být vydán
v dostateèném pøedstihu, aby jednotliví
vlastníci takovýchto lesù mohli oznámit
své hospodáøské zámìry a poadavky na
zpracování osnovy.
Bezpeènost osob a majetku pøed kodami zpùsobenými pádem stromù nebo jejich èástí z lesního pozemku
_ RM schválila, aby mìsto Náchod nerealizovalo na vlastní náklady odkácení okrajové øady 11 naklonìných bukù na pozemkové parcele è. 539/1 v Rybáøské ulici
v Náchodì (lesní pozemek). Takové opatøení, kterým budou pozemky, stavby nebo
zaøízení zabezpeèeny pøed kodami zpùsobenými mj. pádem stromù nebo jejich
èástí, jsou i na lesních pozemcích povinni
provést pouze vlastníci ohroených nemovitostí. Mìsto Náchod, jako vlastník uvedeného lesního pozemku, je povinno pouze provedení opatøení strpìt. Doprava vytìené døevní hmoty se vyøeí jejím
ponecháním v lesním porostu k dispozici
vlastníkùm ohroených nemovitostí bez
náhrady a tím se pro nì sníí finanèní
nároènost tohoto opatøení.
Závìreèný úèet mìsta Náchoda
za rok 2003 a rozpoètová opatøení
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit závìreèný úèet mìsta Náchoda za
rok 2003 a souhrn rozpoètových opatøení
uskuteènìných od 19. 4. 2004.
Zruení pojitìní majetku SSP
_ RM schválila dodatek è. 4 o zruení pojitìní majetku bývalého Odboru státní so-

ciální podpory k pojistné smlouvì na pojitìní majetku a odpovìdnosti za kodu
u Generali Pojiovny, a. s., a povìøila starostu mìsta jeho podpisem.
Z Komenského  nákup nových tabulí
_ RM schválila pøevod finanèních prostøedkù ve výi 94.500 Kè z fondu rezerv
a rozvoje zøizovatele do rezervního fondu
Z Komenského na nákup nových kolních tabulí do zrekonstruovaných uèeben.
Mìstská kronika  její vedení v roce
2004, jmenování kronikáøe
_ RM souhlasila s návrhem povìøit vyhotovením roèního zápisu mìstské kroniky
za rok 2004 Mgr. Alee Fetterse a souhlasila s èasovou rezervou na vytipování vhodného mìstského kronikáøe do konce roku
2004.
Smlouva o partnerské spolupráci
mezi mìsty Kudowa Zdroj a Náchod
_ RM schválila vìcný obsah návrhu
Smlouvy o partnerské spolupráci mezi
mìsty Kudowa Zdroj (Polsko) a Náchod
(ÈR), která bude pøedloena zastupitelstvu
mìsta ke schválení.
Koncepce poskytování sociálních slueb
na období 20052010
_ RM souhlasila s Koncepcí poskytování
sociálních slueb na období 20052010
a doporuèila ji zastupitelstvu mìsta ke
schválení. Cílem koncepce je sníení finanèních nákladù na rezidenèní sluby bez
sníení ubytovacích kapacit v horizontu
pøiblinì 5 let.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM vzala na vìdomí informace k situaci
v nebytovém prostoru výmìníkové stanice na sídliti SUN a uloila zajistit její kolaudaci. Dále uloila odboru správy majetku zajistit podklady pro ukonèení smlouvy o výpùjèce se Sborem Církve bratrské
a pøedloit ádost nového zájemce o pronájem nebytového prostoru.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit zahájení jednání o monosti
a podmínkách pøevodu èásti pozemkové
parcely è. 485 k.ú. Náchod do vlastnictví
mìsta Náchoda pro rozíøení areálu mateøské koly v Havlíèkovì ulici v Náchodì.
_ RM souhlasila s uzavøením dodatku
smlouvy a se zámìrem spoleènosti
GR8NET, s. r. o., který se týká øeení pøechodu vech práv a závazkù na novì vzniklé objekty pro pøípad odstranìní stávajícího objektu v Kladské ulici se zámìrem
zøízení chránìných dílen.
_ RM souhlasila s doporuèením odboru
správy majetku a uzavøela smlouvu na
vypracování projektové dokumentace ve
stupni pro vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení pro Stavební úpravy a pøístavbu výtahu domu s bydlením
pro dùchodce HARMONIE II. v Náchodì
s Projekèním a inenýrským ateliérem
INS, s. r. o., Náchod.
_ RM revokovala své usnesení ze dne
16. 12. 2003 a uloila provést stavební

úpravy objektu èp. 129 u Starých lázní
v Bìlovsi tak, aby byl obyvatelný do hodnoty prací 200 tis. Kè.
_ RM souhlasila s návrhem smlouvy
s Východoèeskou plynárenskou, a. s., Hradec Králové o pøíspìvku na stavbu plynovodu Lipí  2. etapa a Nad Celnicí (prodlouení plynovodu) a doporuèila ji ke
schválení zastupitelstvu mìsta.
Smlouva o dílo
smlouva o poskytnutí dotace
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na dodávku udrovacích prací Úpravy trávníku fotbalového høitì stadionu na
Hamrech se zhotovitelem Zdeòkem Philippem, Sportovní trávníky, Náchod.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy na
poskytnutí dotace z grantového programu
Podpora péèe o nemovité a movité kulturní památky ve výi 90 tis. Kè s Královéhradeckým krajem na Restaurování sousoí sv. Trojice na Masarykovì námìstí
v Náchodì.
Smlouva o poskytování slueb
pøi vyuívání podpory z fondù EU
_ RM schválila smlouvu o poskytování slueb pøi vyuívání podpory z fondù Evropské unie s firmou SOFRETUBCEOM
Praha, s. r. o. Cílem projektu jsou poradenské sluby pøi pøípravì a realizaci
projektu Cyklostezky na Náchodsku.
Program kraje
_ RM souhlasila s pøipojením mìsta k projektu pod názvem Spoleèný regionální
operaèní program (SROP) a uloila vypracovat nezávaznou pøihláku do projektu
Královéhradeckého kraje (Centrum evropského projektování a jeho sí euromanaerù) s termínem odeslání do 10. 6. 2004.
Starostu mìsta povìøila podpisem pøihláky.
_ V souvislosti s tím rada souhlasila se
zvýením poètu zamìstnancù o euromanaera na odboru správy majetku ze souèasných 15 na 16 zamìstnancù a zároveò i s navýením celkového poètu zamìstnancù ze 158 na 159.
Cílem tohoto projektu je vytvoøit v rámci
samosprávných celkù strukturu pracovníkù, kteøí budou schopni zajistit zpracování potøebných dokladù pro získání dotací
z fondù EU.
Zklidnìní dopravy v ul. Na Stri
_ RM souhlasila se zamezením prùjezdu
ulicí Na Stri umístìním pevné pøekáky
v zúeném profilu pøed garáemi ve smìru od Starého Mìsta tak, aby majitelé tìchto garáí mohli pøijídìt ulicí Na Stri kolem zimního stadionu.
TELEGRAFICKY:
_ RM schválila smlouvy na zajitìní kulturního programu v rámci oslav 750 let
Náchoda se Spolkem pøátel vojenské historie  6. praporem polních myslivcù
a Klubem vojenské historie Náchod.
_ RM souhlasila s bezplatným pronájmem
stadionu Na Hamrech pro Obèanské sdru-
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ení Náchodský sport pro vechny u pøíleitosti konání Náchodské sportovní nedìle dne 12. 9. 2004 v rámci oslav 750.
výroèí první písemné zmínky o Náchodì.
_ RM vzala na vìdomí zápisy z dopravní
komise ze dne 20. 5. 2004 a z komise
výstavby ze dne 25. 5. 2004.
_ RM souhlasila s rozdìlením dotace sportovním klubùm v roce 2004 podle návrhu
tìlovýchovné komise.
_ RM schválila návrhy smluv o poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta Náchoda na rok
2004 do výe 50 tis. Kè a návrhy smluv
o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kè doporuèila schválit zastupitelstvu mìsta.

Rada mìsta 15. 6. 2004

Výroèní zprávy  Kino Vesmír, Sportovní zaøízení mìsta Náchoda
_ RM vzala na vìdomí výroèní zprávy za
rok 2003 pøíspìvkových organizací Kino
Vesmír Náchod a Sportovní zaøízení mìsta
Náchoda, které pøedstavili jejich øeditelé
Zdenìk Duba a ing. Jaroslava Justová.
Pedagog roku 2004
V letoním roce byla ocenìní pøedána ve
ètvrtek 17. 6. 2004 ve 14 hodin v obøadní
síni Mìstského úøadu v Náchodì. (Více informací naleznete na str. 16 a 17.)
_ RM vzala na vìdomí informaci o ocenìných.
Darování pøedmìtù z majetku mìsta
_ V majetku mìsta Náchoda jsou vedeny
pøedmìty, které na základì výpùjèních
smluv vyuívají dlouhodobì nìkterá obèanská sdruení. Vzhledem k jednoúèelovosti
vyuití tìchto pøedmìtù schválila rada jejich darování darovacími smlouvami Obèanskému sdruení Loutková scéna Dìtem pro
radost, Obèanskému sdruení Mìstská dechová hudba Náchod a Obèanskému sdruení Komorní orchestr Slávy Vorlové.
Z hlediska mìsta Náchoda není vlastnictví tohoto majetku pøínosem, pøedmìty
jsou uvedenými subjekty vyuívány dlouhodobì, stáøí pøedmìtù je minimálnì 30
let a pouíváním jsou opotøebovány.
Výzdoba mìsta
_ V souvislosti s konáním kulturních akcí
(Prima sezóna, Houslový festival Vìnceslava Metelky, oslavy 750 let, Konference
o ivotì a díle Josefa kvoreckého a dalích) schválila rada mìsta øeení výzdoby
ulic ve mìstì, které stejnì jako vánoèní
pøevìsy podtrhují charakter mìsta a jeho
vzhled pøi výjimeèných akcích.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM souhlasila s ukonèením smlouvy
o výpùjèce nebytových prostor v objektu
výmìníkové stanice na sídliti SUN uzavøené se Sborem Církve bratrské v Náchodì a to dohodou k 20. 6. 2004.
_ RM souhlasila s uzavøením smluv
o zøízení vìcného bøemene se spoleèností
Telecom, a.s. na vedení veøejné telekomunikaèní sítì pøes pozemkovou parcelu
è. 563/4 v Bìlovsi, pro domy na sídliti

u nemocnice na st.p.è. 539, 540 a pozemkovou parcelu è. 110/62 ve Starém Mìstì nad Metují. Dále RM souhlasila s uzavøením smlouvy o zøízení vìcného bøemene pro telefonní pøípojku zemním kabelem
do objektu restaurace SUN CITY na pozemkové parcele è. 110/17 a p.è. 110/
63 v k.ú. Staré Mìsto n. M.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s TJ Náchod. Smlouvou se pøenechávají do bezplatného uívání pozemky okolo házenkáøské haly. Smlouva se
uzavírá na dobu neurèitou s platností od
20. 6. 2004.
_ RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem èásti pozemku v k.ú.
Malé Poøíèí pro umístìní dvou mobilních
bunìk uzavøené se spoleèností SomaD,
spol. s r. o., dohodou k 30. 4. 2004.
V souvislosti s tím souhlasila RM s uzavøením nové nájemní smlouvy na pronájem
èásti tohoto pozemku se spoleèností To&Mi
Vdf., spol. s r. o., na dobu neurèitou
s úèinností od 1. 5. 2004. K ukonèení pùvodní smlouvy a uzavøení nové smlouvy
dojde za podmínky vyrovnání nájmu za
období leden a duben 2004.
_ RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy s vlastníky pozemkù p.è. 1965/
5 a p.è. 1971/9 v Náchodì. Smlouva bude
uzavøena na pronájem uívané plochy
o výmìøe 81,6 m na dobu neurèitou se
zpìtnou platností od 16. 5. 2003. Zároveò rada souhlasila se zahájením jednání
s vlastníky tìchto pozemkù o výkupu jejich èástí, které jsou pod stavbou chodníku a komunikace.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta zamítnout prodej èásti parcely è. 404/1 na
Jizbici, protoe v tomto prostoru vedou inenýrské sítì  vodovod a kanalizace.
_ RM schválila zahájení výbìrového øízení na prodej bytové jednotky 0+1, 1. kategorie v Praské ulici èp. 1532 v Náchodì
za vyvolávací cenu 280 tis. Kè.
_ RM vyhlásila výbìrové øízení na pronájem nebytového prostoru prodejny v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1, s tím, e
nájemní smlouva bude uzavøena se zájemcem s nejvýhodnìjí nabídkou pro mìsto.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
s VAK Náchod, a. s., o provozování kanalizace a vodovodu v ulici V Kalhotách
v Náchodì, Starém Mìstì.
_ RM souhlasila se zmìnou uívání tìlocvièny na sklad hasièského materiálu v èp.
93 Náchod Lipí a s úhradou realizace stavebních úprav.
_ RM schválila v souvislosti s pøipravovanými akcemi  ul. V Tøeinkách v Náchodì a ul. Dolní Úvoz  nejprve zajistit bezúplatný pøevod pozemkù pod komunikacemi a následnì pøipravit projektovou
dokumentaci k realizaci.
Smlouva o dílo, výbìr zhotovitele
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy na
Statické zabezpeèení vstupní haly Z Ko-

!
menského ul. v Náchodì s Petrem Hepnarem, Náchod.
_ RM schválila výbìr zhotovitele nového
veøejného osvìtlení v ulici Jugoslávská
 Technické sluby Náchod, s. r. o.
Mandátní smlouva s TS Náchod, s. r. o.
_ RM uzavøela Mandátní smlouvu o obstarání èistoty a poøádku ve mìstì
 strojní a ruèní metení a výkonu dalích
povinností s Technickými slubami Náchod, s. r. o.
Rozíøení mandátní smlouvy  Správa budov s. r. o.
_ RM souhlasila s uzavøením dodatku
è. 1 k Mandátní smlouvì o obstarání správy bytového fondu a výkonu dalích povinností.
Parkovací systém na Masarykovì nám.
v Náchodì
_ RM zruila výbìrové øízení na akci Realizace úèinného parkovacího systému na
Masarykovì námìstí v Náchodì. Zároveò
rada souhlasila s navrhovaným øeením
provozování souèasného parkovacího systému a s podstatným zintenzivnìním èinnosti mìstské policie pøi zajitìní dodrování platební káznì øidièi.
TELEGRAFICKY:
_ RM vzala na vìdomí zápis z komise
energetické a ivotního prostøedí ze dne
27. 5. 2004, zápis z finanèního výboru ze
dne 31. 5. 2004 a zápis z letopisecké komise mìsta Náchoda ze dne 26. 5. 2004.
Zároveò doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit název nové ulice.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
úpravu plánu investic støedisek Kultura a
správa pro rok 2004 u a. s. Beránek Náchod dle uzavøené smlouvy o poskytnutí
investièní dotace ze dne 5. 3. 2004.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
zamítnout ádost TJ Sokol o pøíspìvek na
opravu havarijního stavu odpadového systému v náchodské sokolovnì.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit doplnìk souhrnu rozpoètových
opatøení uskuteènìných od 19. 4. 2004.
_ RM schválila, aby mìsto Náchod podalo
ádost o pokácení døevin dle návrhu pracovní skupiny.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit zámìr bezúplatného pøevodu nemovitého majetku Královéhradeckého
kraje Dùm dìtí a mládee Déèko, Náchod, Zámecká 243 do majetku mìsta
Náchoda.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit smlouvu o spolupráci obcí a dalích
osob na projekt Cyklostezky v Kladském
pomezí a jejich následnou údrbu a opravy a souèasnì doporuèila schválit celkovou koncepci budování cyklistických stezek
a cyklotras na území mìsta Náchoda.
_ RM schválila cestu starosty a místostarosty do druebního mìsta Halberstadt ve
dnech 25.28. 6. 2004.
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Mìsto Náchod prodá
volný byt:

Praská 1532  0+1, I. kat. è. bytu
676/6, v VI. NP, plocha bytu 26,95 m ,
vyvolávací cena 280.000 Kè.
Obálku oznaèit  Výbìrové øízení
byt 1532/17  neotvírat.
Adresovat na MìÚ Náchod,
odbor správy majetku.
Uzávìrka pøihláek 16. 7. 2004
informace na tel. 491 405 233,
491 405 237.
Prohlídky bytu
8. a 15. èervence 2004 vdy v 10 hod.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

Mìsto Náchod prodá

dvì pozemkové parcely pro stavbu
rodinných domù v ul. Na Výsluní,
Náchod-Branka. Základní cena
500 Kè/m . Prodej obálkovou metodou.
Parcela è. 1889/1 o výmìøe 803 m
a parcela è. 1889/46 o výmìøe 708 m
k.ú. Náchod
Obálku pro kadou parcelu
samostatnì oznaèit:
 Výbìrové øízení pozemek è. 1889/1
 neotvírat
 Výbìrové øízení pozemek è. 1889/46
 neotvírat
Adresovat na MìÚ Náchod,
odbor správy majetku.
Uzávìrka pøihláek 16. 7. 2004
ve 13.00 hod.
Informace na tel. 491 405 233,
491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

Hopsáèku dìkujeme
Jsme skupinka maminek navtìvujících
se svými ratolestmi dìtský klub Hopsáèek.
Právì skonèil kolní Hopsáèkùv rok
a to je myslíme dobrá pøíleitost podìkovat tìm, kteøí se o Hopsáèek starají a zajiují jeho provoz.
Dìkujeme vem, hlavnì maminkám
(ale i tatínkùm), kteøí pro nae dìti vymýlejí a realizují zajímavý pravidelný
program v budovì výmìníku tepla na sídliti SUN. Rovnì dìkujeme vem, kteøí
vymýlejí a uskuteèòují rùzné doprovodné akce jako napø. lampionový prùvod
sídlitìm, dìtský den, výlety do okolí,
pobyty na horách a celou øadu dalích akcí.
Dìkujeme a do pøítího Hopsáèkova
roku pøejeme hodnì dìtí a spokojených
maminek, kterým dáváte monost strávit
mateøskou dovolenou aktivnì a zajímavì.
Maminky

KRONIKA
Narodili se

v kvìtnu 2004
3. 5.
Kristýna Valáková
4. 5.
Veronika Sadovská
5. 5.
Martin Voøíek
6. 5.
Matìj Balog
Nikolas Gyurács
Matìj Molinger
7. 5.
Adam Kurt Brossmann
8. 5.
Jan Skalský
9. 5.
Filip Juhas
20. 5.
Jan Èerný
Lucie Lisièanová
23. 5.
Petr Falta
Samanta Janovièová
26. 5.
David Dvoøák
Richard Leheèka
Nguyen Tuan Nguyen
Krytof Peroutka
27. 5.
Natálie Vanìèková
28. 5.
Kristýna Hrachová
31. 5.
Michaela Kácovská

Byli oddáni
v kvìtnu 2004

14. 5.
Milo Bíla
Zdenka Stehlíková
22. 5.
Tomá Bubeníèek
Dana Sedláèková

Slovensko
Náchod
Náchod
ïárky

Staromìstský
høbitov v Náchodì
je místem posledního odpoèinku mnoha generací obyvatel mìsta Náchoda
a nedalekého okolí. Jsou zde pohøbeni
i ti, které po dlouhé ivotní cestì opìt
pøijala pùda rodného mìsta, i ti, kteøí
v Náchodì shodou okolností zemøeli. ivot kadého z nich byl dùleitý pro ivot
mìsta, nìkteøí vak pøispìli dílem podstatnìjím. V roce 1990 byl vybudován na
høbitovì památník se jmény významných
osobností, který byl dále doplòován. Mìsto Náchod vydalo v dubnu 2004 prùvodní text k památníku, ve kterém jsou uveøejnìny medailony jednotlivých osobností, zmínìna je historie pohøebitì a kostela
sv. Jana Køtitele. Výtvarnì text umocòují
kresby Karla afáøe a Jindøicha Rajla, fotografie Daniela Kvasnièky. Autorkou
publikace je Vìra Vlèková, grafickou úpravu provedlo studio GARMOND.
Zmínìná publikace i památník na høbitovì jsou vyjádøením naí úcty a díky vem
jmenovaným a pøipomenutím jejich pøínosu kulturnímu a spoleèenskému rozvoji Náchoda, který v letoním roce oslavuje 750 let svého trvání.
Brouru Staromìstský høbitov v Náchodì si nyní mùete zakoupit v Informaè-

ním centru Kamenice u paní Talafantové
za cenu 38 Kè. V nejblií dobì bude broura v prodeji také v knihkupectví na
Kamenici (stejnì tak novì vydané publikace od pana Volného a Gryma).
(red.)
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Tradièní èeská kuchynì v Nìmecku chutnala
Jako kadoroènì i letos se ve dnech
9.14. kvìtna zúèastnila skupinka jedenácti ákù a dvou pedagogù Základní
koly Náchod, Komenského ul. Sommerkempu, tentokrát v nìmeckém partnerském mìstì Halberstadtu.
Letoní lákavé téma Kuchynì naich
babièek a dnení kuchynì zpracovávali
áci ji od bøezna ve kolních lavicích.
Nìmecká strana tentokrát pojala projekt pøedevím po praktické stránce. Èetí,
holandtí a nìmeètí áci mìli tøikrát monost vaøit a pøipravovat rùzné pokrmy
k rùzným pøíleitostem. Hned v pondìlí
pomáhali budoucím mladým kuchaøùm
pøipravovat menu typické pro oblast Halberstadtska. Odmìna byla lákavá  co si
uvaøili, to si také snìdli. Ve støedu dostali dalí monost k vaøení. V halberstadtském Muzeu babièek pekli placky z podmáslí zalité viòovou omáèkou. Jak se
v muzeu dozvìdìli, byl to typický jednoduchý pokrm, který døíve vaøily babièky

svým vnouèatùm. Ve vyvrcholilo ve ètvrtek, kdy dostala kadá mezinárodní skupina ákù pøíleitost uvaøit èi upéct tradièní typické jídlo své zemì. To pak po
svém prezentovali a nabízeli pøi oslavì
120. výroèí zaloení partnerské koly Am
Gropertor. Podkrkonoské kyselo, uzené
se zelím a bramborovými palíèky a perník zmizely z talíøù jako první. Samozøejmì nechybìl ani doprovodný program.
áci navtívili a uctili památku padlých vìzòù pracovního koncentraèního
tábora v Langensteinu, navtívili ovèí
farmu a zhlédli, jak se zpracovává ovèí
vlna. Pøi výletu do pohoøí Harz mìli
monost vidìt a porovnat døívìjí a dnení
výrobu døevìného uhlí v milíøích. Nechybìla ani prohlídka pøeèerpávací vodní pøehrady.
áci se nevyhnuli ani sportování. Zúèastnili se mezinárodního fotbalového turnaje, kde se spolu utkali Èei, Holanïané,
Francouzi a áci halberstadtských kol.

Domù si pak vichni odváeli nejen
spoustu nových zajímavých záitkù, ale
i mezinárodní kuchaøku, která vznikla
na základì prezentovaných pokrmù jednotlivých zúèastnìných zemí.
Podìkování patøí i firmì Rubr tour za
zodpovìdnou a bezpeènou pøepravu.
B. M.

Prùzkum Z Komenského v rámci projektu
k výroèí 750 let mìsta Náchoda
Skupinka nìmèináøù osmých tøíd Základní koly Komenského ulice v Náchodì se jednoho sluneèného dne vypravila
na prùzkum do obchodù, aby zjistila, jakým zpùsobem se místní prodavaèi domluví s cizinci a turisty z jiných zemí. Ptali
se hlavnì ve støedu mìsta kolem Masarykova námìstí. Pøekvapující bylo, e
mimo návtìvníkù ze sousedních zemí se
prodavaèi èím dál tím èastìji setkávají také
s Rusy, Holanïany a Italy. Domluví se
s nimi rusky, anglicky, nìmecky nebo polsky (nìmecky 59 %, anglicky 40 %, rusky 10 %, polsky 12 %, italsky 3%). Napøíklad jeden pán nám prozradil, e se domluví s polskými zákazníky èesky a jeho
kolegynì s Vietnamci èeskou vietnamtinou. Zajímavé je, e vichni pøidávali øeè

rukama  nohama, kterou se domluví
asi kadý.
V restauracích také dbají na zákazníkovo pohodlí. Najdete tam vìtinou jídelníè-

ky a jiné informace nejménì ve dvou jazycích. Nejèastìji v angliètinì a nìmèinì.
Zpracovali áci 8. roèníku Z,
Komenského ulice, Náchod

Informace

Podání ádostí o nadaèní pøíspìvek (grant)  II. kolo v oblasti kultury a sportu
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda vyhlauje termín podání pøihláek
o nadaèní pøíspìvky (granty) v oblasti kultury a sportu.
l Nadaèní pøíspìvek (grant) je urèen pro fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu
se týká pouze mìsta Náchoda, oblast kultury mùe mít i regionální pùsobnost.
l Vyplnìné ádosti na pøedepsaném formuláøi zalete na adresu:
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda, Odbor kolství, kultury a sportu,
Masarykovo námìstí 40, 547 01 Náchod.
l Termín podání  II. kolo: do 10. 9. 2004
l ádosti jsou pøijímány prostøednictvím podatelny Mìstského úøadu v Náchodì.
V pøípadì zaslání potou je rozhodující datum potovního razítka.

Formuláø ádosti vèetnì zásad
o poskytování nadaèních pøíspìvkù
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.: 491 405 250

$

èervenecsrpen 2004

140 let

Prázdninová
Evangelického kostela v onovì jubilea

V roce 1864 byl v onovì u Nového Mìsta nad Metují postaven evangelický kostel
rodinou SchaumburgLippe. V roce 2001
byl kostel renovován v interiéru a v letoním roce byla generální oprava kostela dokonèena rekonstrukcí vnìjí fasády a vech
ozdobných prvkù. Radujeme se z toho, e
se ve podaøilo uskuteènit právì v tomto
roce, kdy si chceme s vdìèností pøipomenout 140. výroèí postavení kostela.
Bratrské podìkování za kvalitnì odvedenou práci na opravách kostela patøí tìmto firmám a jednotlivcùm: stavební firmì
Bittner z Detného v Orlických horách,
umìlecké tukatérské dílnì M. Jíchy z Náchoda, truhláøství Jirouek z Náchoda,
klempíøi J. Mackovi z Fysikova, malíøské
a natìraèské firmì Balcar z Náchoda
a elektrofirmì Berka z Hoøièek.
Celé toto zásluné dílo finanènì sponzorsky podpoøily: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, Mìstský úøad Nové
Mìsto nad Metují, Mìstský úøad Èeská
Skalice, Obecní úøad onovProvodov, fir-

ma PEKO Èeská Skalice (majitel pan Peterka), Pekárny a cukrárny Náchod (majitel pan Franìk), v nemalé míøe pøátelé ze
výcarska prostøednictvím ji zesnulého
br. prof. J. M. Lochmana a také mnozí jednotlivci z naeho církevního spoleèenství
i dárci anonymní.
Celý sbor Èeskobratrské církve evangelické v Náchodìonovì upøímnì dìkuje
vem dárcùm za jejich projevenou solidaritu i vem firmám a øemeslníkùm za jejich
kvalitnì odvedenou práci. Pevnì vìøíme,
e celé toto dobré dílo se mohlo uskuteènit
díky tomu, e se ke vem lidským aktivitám pøiznával Pán Bùh svým poehnáním.
Boí i lidské dílo si chceme radostnì
pøipomenout v nedìli 8. srpna 2004 v renovovaném onovském kostele na misijní
onovské slavnosti, kde si budeme pøipomínat 140. výroèí postavení onovského
kostela. K této slavnosti srdeènì zveme
i irokou náchodskou veøejnost.
Program onovské misijní slavnosti
v nedìli 8. srpna 2004
9.00  Bohosluby s vysluhováním sv.
Veèeøe Pánì
14.00  vzpomínky vech dosud ijících
kazatelù, kteøí slouili v onovském sboru ÈCE
 pøednáka Mgr. Lydie Batecké
o historii onovského evangelického sboru
Hudební program:
Prof. Jaroslava Potmìilová, Praha
 varhany
David Prosek, Praha  hoboj
Vichni, kdo pøijedete, budete srdeènì
vítáni a pro vechny pøíchozí bude pøipraveno bohaté obèerstvení. Na vai milou
úèast se tìí starovstvo sboru ÈCE v Náchodìonovì.
Miloslav Vaina, faráø sboru

Rusové a Filipínci v Èeské Skalici
V pátek 2. èervence 2004 bude Èeská Skalice hostit dva vynikající zahranièní
pìvecké soubory.
Budete tak mít pøíleitost ivì slyet Permský enský akademický sbor, který
diriguje prof. Lidie Kuzmina Ph.D., a Komorní sbor Manila Singers Univerzity
Manila øízený dirigentem Jose Emanuelem D. Aquino. Ruský akademický pìvecký sbor ji posbíral mnohá ocenìní doma i v zahranièí. Pro filipínský sbor to bude
malá generálka pøed jeho prvním evropským turné, které vyvrcholí na 3. sborové
olympiádì v nìmeckých Brémách.
Milí pøátelé, doufáme, e dnes ji tradièní vystupování vybraných úèastníkù
Mezinárodního festivalu akademických sborù IFAS, který se kadé dva roky koná
v Pardubicích, pro Vás bude vdy pøíjemným záitkem a ani tentokrát si jej nenecháte ujít. Vichni jste srdeènì zváni.
Za poøadatele Ing. Jan Vlèek
Koncert zahranièních pìveckých sborù se uskuteèní v pátek 2. 7. 2004 od
16.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Èeské Skalici  Malé Skalici.

Na sv. Annu pøed devadesáti lety vydal
císaø Frantiek Josef I. Manifest Mým národùm, jím se datuje obvykle zaèátek 1. svìtové války. O dva dny pozdìji, 28. 7. 1914,
vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku,
nato vstoupilo do války Rusko, tomu vyhlásilo 1. 8. válku Nìmecko a 4. srpen 1914
je oficiálním poèátkem války mezi Velkou
Británií a Nìmeckem. V nìkolika dnech
o prázdninách v roce 1914 se rozhoøel konflikt, který zachvátil celou Evropu a záhy
i dalí èásti svìta a stál ivoty mnoha milionù nevinných lidí. Pøipomínají je pomníèky
snad v kadé naí obci. Dne 23. srpna 1939
byl podepsán sovìtsko-nìmecký pakt o neútoèení, jím se chtìl Sovìtský svaz vyhnout
váleènému konfliktu  2. svìtové válce,
která týden na to, 1. záøí 1939, napadením Polska zaèala. Èást polského území pak
Sovìtský svaz anektoval.
I v èervenci a srpnu se lidé rodí a umírají. Dne 2. èervence pøed dvìma sty lety se
narodil Karel Strakatý, který hrál pøi premiéøe Tylovy Fidlovaèky (1834) slepého
houslistu Maree a stal se tak prvním interpretem písnì Kde domov mùj, naí národní
i státní hymny. Pøed 150 lety, 3. èervence
1854 se narodil hudební skladatel Leo Janáèek, o dvacet let døíve, 9. 7. 1834 básník
Jan Neruda. Ten pobýval v létì 1877 spolu
s Miroslavem Tyrem (zemøel 8. 8. 1884)
na Rezku u Nového Mìsta. V Náchodì se
5. 7. 1879 narodil akademický malíø Jindøich Rajl, 3. srpna 1889 ve Dvoøe Králové sochaø Otto Gutfreund, tvùrce sousoí
Babièky v Ratiboøicích. Pøed sto lety, 18. 7.
1904 se v Opoènì narodil hudební skladatel Václav Marel, v Náchodì absolvoval gymnázium, svá studentská léta oslavil Náchodskými písnièkami, jeho cyklus ètyø symfonických básní Mùj kraj má èásti Opoèen,
Ratiboøice, Náchod a Hory. Zemøel 9. prosince 1964 v Písku. Stejnì starý byl i akademický malíø, profesor zdejího gymnázia
Zdenìk Bala (nar. 11. 8. 1904) a herec
a reisér Václav Vaòátko (nar. 17. 8.
1904). Na den o deset let mladí byl úpický
rodák, umìlecký fotograf Zdenìk Menec,
spoluautor øádky knih z naeho kraje. Známý malíø a ilustrátor Cyril Bouda zemøel
pøed dvaceti lety 29. srpna 1984.
Mezinárodní Èervený køí vznikl ve výcarsku, jako oficiální datum vzniku se uvádí 22. srpen 1864. Ji 140 let usiluje
o zmenení bolesti a bídy ve svìtì (jeho èeskoslovenská poboèka vznikla v roce 1919).
Dne 4. srpna 1869 v Náchodì zaloil technik J. Turek enský zpìvácký spolek, který
si zvolil jméno Libue. O 20 let pozdìji se
spojil s muským sborem Hron a vznikl sbor
smíený, který zpívá dodnes.
(AF)
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Náchodská jubilea

Srpen  Náchod (750 let)
Poprvé se název Náchod objevuÚzkým prùsmykem mezi Brankou
je v roce 1254 v souvislosti s Hroa Homolkou procházela ji od pravìnem z rodu Naèeraticù, jemu se pøiku zemská stezka, která vedla
pisuje zaloení hradu i mìsta jako
z Prahy smìrem pøes dnení Hradec
výsledek jeho kolonizaèní èinnosti.
Králové, Provodov, Náchod a Kladsko
Písemným dokladem je listina bøevdo Vratislavi a rozvìtvovala se do
novského opata Martina vydaná
velkého mnoství vedlejích stezek.
v Polici dne 9. srpna 1254. Opat
Vedle významné obchodní funkce
dává podle dìdièného neboli nìmecmìla i velký význam strategický.
kého práva svému vìrnému Útìchovi
Samo jméno Náchod má pùvod ve
les patøící k Polici kolem potoka Srbstaroèeském náchod, tj. místo, kudy
ská, aby ho vymýtil a zaloil zde nose nachází, pøichází  v tomto pøípavou osadu. V nové vsi dává Útìchodì do zemské brány, do zemì. Na
vi dìdiènou rychtu a mlýn a stanoví
ochranu vstupu do zemì se na vhodzpùsob odvádìní penìitých a natuných místech zøizovaly tzv. stránirálních dávek do pokladny klátera.
ce, pozdìji varty a zemské brány, jeObsah listiny se sice vlastního Nájich obyvatelé konali stránou sluchoda nijak pøímo netýká a nic se
bu a peèovali o stezky. Na území
o nìm nedozvídáme. Je vak pro nás
dneního Náchodska máme doloeno
dùleité, e pøi místním urèení polonìkolik takových stránic, z nich
hy se v textu uvádí, e potok Srbnejblií náchodskému prùsmyku
ská je hranicí mezi majetkem policbyla stránice v okolí Branky. Nepokého klátera a statky pana Hrona
chybnì zde byl nìjaký strání hráz Náchoda. V latinském, bohuel sildek, i kdy ho dnes nedokáeme pøesnì pokozeném textu, mùeme ve
nì umístit, a osada, v ní stráci zemtøetím øádku odshora zøetelnì èíst
ské brány bydleli.
Gron de Nachod. Tato první píS urèitostí mùeme øíci, e vlastním
semná zmínka, dokládající existenci
pøedchùdcem mìsta Náchoda byla trNáchoda k roku 1254, je o to vzáchová ves na místì dneního Starého
nìjí, e se dochoval pouze dobový
Mìsta, zatím nejsevernìjí doklad
opis listiny na zadní stranì pergapøedkolonizaèního osídlení pøi Metuji.
Model sochy rytíøe Hrona zhotovený
menového kodexu nazvaného Super
Je doloena pøedevím archeologickýsochaøem Èeòkem Vosmíkem
cantica canticorum, kdysi uchovávami nálezy a archeologové pokládají
ného v knihovnì bøevnovského klátoto nalezitì za dosud nejdále vysunuté sídlitì z období zaèínajícího støe- mysla Otakara II. z roku 1253, kterou se tera, nyní v Národní knihovnì v Pradovìku. Urèují jeho poèátek ji do 10. na ádost bøevnovského opata pøenáí trh ze. Podle vech známek lze soudit,
století a povaují za velmi pravdìpo- ze vsi Provodova do Police. Dá se vysuzo- e celý rukopis náboensko-filozoficdobné, e právì Staré Mìsto u Nácho- vat, e ji v roce 1253 byly obchodní akti- kého obsahu byl pùvodnì uloen
da bylo v této oblasti východiskem vity v novém mìstì, tedy v Náchodì, pro v polickém kláteøe a nìkterý z mnipostupného osídlování, které odtud Provodov konkurencí, která pøetahovala chù zde v podstatì náhodnì vyuil
smìøovalo k dnení Polici a dále díky výhodnìjí poloze obchodníky, a be- volného místa na posledním listu,
k Broumovu. Význam této osady, je- nediktini se proto rozhodli zøídit nové hos- aby zapsal pro budoucí pamì buï
celé opisy nebo jen struèné výtahy
jí jméno vak také dnes nedokáe- podáøské centrum v Polici.
listin o zakládání nových
me jednoznaènì urèit a nabívesnic a o hranicích kláterzí se nìkolik variant, dokláního majetku. Celá zadní
dá i dnes høbitovní kostel sv.
strana rukopisu je nanetìsJana Køtitele, pravdìpodobnì
tí silnì pokozena a neblaze zaèátku 13. století.
hý chemický proces zpùsoMìsto Náchod, které pøebený koncem 19. století
vzalo bezpeènostní úlohu pùneodborným pokusem o oivodní osady, vzniklo s nejvìtvení vybledlého písma neúí pravdìpodobností pøed poprosnì pokraèuje. Pøesto je
lovinou 13. století souèasnì
tento dokument význams hradem, v jeho stavebním
ným dokladem kolonizaèní
vývoji byl od poèátku urèujíèinnosti Hrona z Náchoda
cím èinitelem strategický výa pevným èasovým mezníznam. O jejich zaloení vak
kem, od nìho mùe mìsto
nemáme ádné pøesné zpráNáchod sledovat své dìjiny
vy. Nepøímým dùkazem exisa poèítat své roky.
tence mìsta a jeho hospodáøOpis listiny z roku 1254 na zadní stranì kodexu
Mgr. Lydia Batecká
ského pùsobení je listina Pøe-
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Informace o rekonstrukci silnice III/014 20
Náchod  Staré Mìsto nad Metují
V souèasné dobì probíhají stavební úpravy silnice Náchod
 Staré Mìsto nad Metují. Investorem je Správa a údrba silnic
Královéhradeckého kraje, dodavatelem pak SS Hradec Králové.
Oprava si vyádala èásteènou uzavírku této komunikace, která
je povolena v dobì od 31. 5. do 18. 7. 2004. Pokládka nového
vrchního krytu by mìla být provádìna za úplné uzavírky, a to
v termínech pùvodnì dohodnutých v dobì 3.4. 7. 2004 nebo
v náhradním termínu 10.11. 7. 2004. Tyto termíny budou zrejmì z technických dùvodù zmìnìny, obèané budou aktuálnì informování. Oprava vozovky je provádìna odfrézováním stávající
vrstvy asfaltu a sejmutím pùvodního krytu z ulových kostek.
Zároveò bude provedena stavba objektu autobusové zastávky.

Cestování èeských obèanù v rámci Evropské unie
Po vstupu Èeské republiky do Evropské unie bude moné
vycestovat do zahranièí, v rámci Evropské unie, na platné cestovní doklady a na platné obèanské prùkazy typu karta vydané
po roce 1993  vzor obèanského prùkazu typu kníka nebyl
Evropské unii poskytnut.
Pøesto, e by nemìl být problém pro nae obèany cestovat do
státù EU pouze na obèanský prùkaz, doporuèujeme cestovat
radìji na pas  pro pøípadné dalí kontroly na území cizího
státu nebo pøi cestování letecky do státù EU mùe dojít k mezipøistání na území neèlenského státu a nelze zaruèit, e orgány

tohoto státu budou akceptovat nae obèanské prùkazy. V ádném pøípadì nelze vycestovat na obèanský prùkaz s ustøieným rohem, i kdy má obèan potvrzení o zmìnì trvalého pobytu eventuelnì o zmìnì stavu. Takto upravený obèanský prùkaz by pasová kontrola nemohla akceptovat, protoe zná pouze
celistvý tvar dokladu!
Rovnì doporuèujeme, aby kadý mìl svùj doklad pro pøekraèování hranic, tj. i dìti. Dítì zapsané do obèanského prùkazu rodièe by nemuselo být vputìno do zemì. Stejnì tak u pasù
doporuèujeme, aby dítì mìlo vlastní pas.

Výmìna cestovních dokladù a obèanských prùkazù
Cestovní doklady
Co se týká výmìny cestovních dokladù, nedojde k jejich ploné výmìnì. Nový vzor cestovního pasu Èeské republiky
s vyznaèením pøíslunosti k Evropské unii se zaène vydávat a
v roce 2005.
Nadále pak bude moné cestovat na vechny zde uvedené
typy cestovních dokladù Èeské republiky do doby ne uplyne
doba jejich platnosti:
Cestovní pas  vzor 2000  se strojovì èitelnými údaji, titìnou podobou dritele a deskami v barvì burgundské èervené
Cestovní pas  vzor 98  bez strojovì èitelných údajù s termoplastickou folií s hologramem pøes pravý dolní roh fotografie
a s deskami zelené barvy
Cestovní pas  vzor 93  bez strojovì èitelných údajù se
samolepicí fólií a deskami zelené barvy.
Hana Rothová, vedoucí Odboru správního

Obèanské prùkazy
Zde je situace obdobná  první nové obèanské prùkazy s anglickým a francouzským pøekladem názvù poloek se zaènou
vydávat také a v roce 2005.
Dosavadní obèanské prùkazy zùstávají v platnosti i po tomto
datu. K výmìnì dojde u obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù  tato výmìna bude provádìna po etapách dle druhù a do roku 2008.
Platné typy obèanských prùkazù pro cestování do zahranièí
v rámci EU  typ karta:
Obèanský prùkaz  vzory 2000, 2003  se strojovì èitelnými údaji a titìnou podobou dritele
Obèanský prùkaz  vzor 96  bez strojovì èitelných údajù
a s hologramem pøes pravý okraj lepené fotografie dritele
Obèanský prùkaz  vzory 94, 93  bez strojovì èitelných
údajù a s lepenou fotografií dritele.

VEØEJNÉ JAZYKOVÉ KURZY

Hledáme

NOVÁ POBOÈKA V NÁCHODÌ  PRASKÁ 696 (HAMRA)
l ANGLIÈTINA l NÌMÈINA l PANÌLTINA l
l PORTUGALTINA l FRANCOUZTINA l

w konverzace s rodilými mluvèími!! w maximálnì 4 studenti
ve skupinì w zahájení výuky v záøí 2004 w vlastní výukové
prostory, monost parkování w 10leté zkuenosti s výukou w
INDIVIDUÁLNÍ I SKUPINOVÉ HODINY I KURZY!!
ANGLIÈTINA PRO DÌTI!!
Agentura FINE, Palackého 174, 551 01 Jaromìø,
tel.: 491 815 011, 723 004 374, www.agenturafine.cz,
email: agentura@agenturafine.cz

obchodní zástupce
pro pøímý prodej knih.
Tel. 603 276 895
e-mail: dag.p@tiscali.cz

Náchodský zpravodaj
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Výsledky dotazníkového etøení
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví provedl v mìsíci bøeznu a dubnu 2004 dotazníkové etøení. Cílem dotazníku bylo zjistit
potøebnost sociálních slueb z pohledu náchodské veøejnosti. Akce se zúèastnilo celkem 360 respondentù z toho 2/3 en. Vìkové zastoupení bylo rovnomìrné od 18
let a po skupinu nad 65 let. etøení probíhalo po 2 liniích. Jednak prostøednictvím
Náchodského zpravodaje a také ve spolupráci se studenty Evangelické akademie,
kteøí respondenty oslovovali pøímo v terénu. Chtìl bych touto cestou podìkovat vedení kol, zúèastnìným uèitelùm a vem
studentùm, kteøí se podíleli na samotném
etøení a následném zpracování údajù. Výsledky byly seèteny a nejvìtí zájem projevili obèané mìsta Náchoda o sluby domovù penzionù pro seniory, startovací byty,
domy s peèovatelskou slubou a terénní peèovatelskou slubu viz tabulka.
Pøesné znìní otázky: Zakøíkujte sluby, které aktuálnì potøebujete nebo pøedpokládáte, e je v blízké budoucnosti budete potøebovat Vy nebo Vae blií rodina.
Bc. Pavel Schuma, vedoucí Odboru
sociálních vìcí a zdravotnictví

Potøebnost sociálních slueb  mìsto Náchod
 
-.+0
7) 
-.+8((
98( 

  !"
12
!,3 4
1"
!"322
!4
',35'
!4
',35'

 
-.+0
7) 
98( 
-.+8((

#%&
44
4
15
16

'!"
'!35
''3 2
' 3!"
'"362

 
-.+0
7) 
98( 
-.+8((

&()*+
"'
5
61
6!

!,"
'6
'4
'!
'!



'4

53'!

:&(%8

11

53 !

:&(%8

,!

6

: 8(
9+;(
:&(%8
>?=(

'4
'"
5
6

53'!
43!6
13,'
!364

-.+;+(
-+(+*
<0=0*
9+;(

!4
!!
!!
!"

43''
13!4
13!4
!3"1

-.+;+(
9+;(
: 8(
-+.)?(

4'
4"
12
1,

1
1
!
!

-+.)?(

2

!3"6

-+.)?(

'5

'3,

<0=0*

1,

!

>?=( 

2

!3"6

< 

'6

'3 2

< 

14

!

-.+;+(

2

!3"6

@00(

'2

321



11

'

< 

2

!3"6

>(

',

3!"

>(

1'

'

>(

,

'3!

A0)

'1

"31!

@00(

1

: (0(
@00(
A0)
<0=0*
7)(9

1
1
!
!

"322
"322
"3""
"3""
631,

99
: 8(
9)?((
B(.+(
90

'!
''
''
''
'"

"3""
5342
5342
5342
632"

-+(+*
A0)
>?=(
>?=( 
9)?((

1
!2
!,
!1
!!

"
"
5
5

9)?((

631,

-.+.0)(

'"

632"

99

!!

5

B(.+(
9)?( 
99
<=0(

"
"
5

631,
23,5
23,5
,35'


>?=(
9(39
90C((

5
6
6
2

63',
236!
236!
23!5

B(.+(
: (0(
9(39
7)(9

!!
!"
'2
',

5
6
6
2

9(39
D-E

5
6

,35'
,3 4

>?=( 
7F*

2
2

23!5
23!5

-.+.0)(
<=0(

'4
'1

2
2

-+(+*

6

,3 4

: (0(

,

,35,

90

'1

2

-+0*
E*?((
90C((
7F*
-.+.0)(
G0= 
90
H(

2
,
4
4
4
4
1

43!6
13,'
!364
!364
!364
!364
!3"6

7)(9
<=0(
E*?((
D-E
9)?( 
H(
-+0*
G0= 

4
4
4
'
2
4
1

,34'
,34'
,34'
43''
!3"1
'3 2
321

90C((
7F*
E*?((
D-E
9)?( 
-+0*
-+((
G0= 

''
''
'
'"
2

,
,
,
,
4
!

4
4

Splnìný sen o podobì stáøí
Pøed nástupem do penzionu Harmonie mne opanoval strach.
Navzdory pøíslibu samostatné místnosti s kuchyòkou a sociálním
zaøízením, s moností vlastního nábytku, volného pohybu, neomezování zálib, lékaøskou péèí, sanitární pomocí atd. Zvaování
vech pro a proti bylo stejnì pøetìké. Pøesazovat starého èlovìka není snadné. Po mìsíci pobytu jsem se uklidnila a nyní po pìti
letech bych o svùj nový domov nechtìla ádným zpùsobem pøijít.
Ve dvou objektech penzionu ije ke stovce obyvatel. Vichni
se, tøeba jen od vidìní, znají. Rádi se potkávají, s úsmìvem prohodí pár slov. Jsme jako jedna velká rodina. Je to milé. Pøi setkáních
v klubovnách nebo na terasách si ty nae pilné vèelièky pøi ruèních pracích povídají. Rádi jezdíme na výlety za krásami okolní
pøírody zakonèené posezením v hospùdce, kde si pøi harmonice
zazpíváme i zatanèíme. I to nás jetì více sbliuje. Výlety pro nás
tak tøikrát do roka pøipravuje vedení penzionu, stejnì jako oslavy
rùzných svátkù, jako jsou Velikonoce, Vánoce, velice se líbil také
nedávný Svátek matek, jednotlivce kadoroènì potìí kytièkou

k narozeninám. Úèinkující, pohotìní a drobné dárky shání zaøízení, které penìzi zrovna neoplývá, vìtinou sponzorsky. I to je
nesnadná práce navíc. Pùsobí ale oboustrannou radost. Opravdu,
radost z naí pohody má viditelnì celý personál. Vdy usmìvavý,
s vlídným slovem i pomocnou rukou nad námi nevtíravì bdí. Neobvyklé! U proto jsem se chtìla od øeditelky penzionu paní
Jaroslavy Èejchanové dozvìdìt, jak se bez velkého autoritáøství dá dospìt k tak soudrnému kolektivu zamìstnancù: Nekøièím na nì, poprosím, podìkuji. Jsem zamìstnanec jako ostatní, jen s vìtí odpovìdností. Stejný cíl nám dává sílu a chu
pracovat. Vichni si uvìdomujeme, e penzion není vìzení. Respektujeme práva obyvatel. Kadý pøíchozí vychoval dìti, za
svùj ivot i mìstu odvedl díl práce, má proto právo doít ivot
dùstojnì. Je naím krédem jim to umonit. Leí nám na srdci,
aby tato zaøízení zùstala pro staré lidi zachována. A stavìla se
i dalí. Penzion je výkladní skøíní sociální péèe o lidi v naem
státì. V porovnání se zahranièními praktikami v této oblasti se
za nae penziony nemusíme stydìt.
Øekne-li se stáøí, vybaví se kadému epiteton moudré. Donedávna mi to rovnì znìlo jako léty ovìøená pravda. S pøibývajícím
stáøím se ale nikdo nestává ideálnìjím èlovìkem. Uvìdomuje si
ten neodvratný velký skok do tmy, bilancuje (nìkdy vesele), je
nevrlý, nìkdy svárlivý, vzteká se na ubývající síly, bojí se veho
nového. I novì pøipravovaného sociálního zákona. Bojí se politikù, kteøí bez uzardìní hateøivì rozhodují o naem osudu.
O osudu i tìch lidí, kteøí vìtinu ivota proili za války a za
komunistù. My toto stádium svého ivota u nezvládneme koèírovat ádnými vlastními progresivními plány k zajitìní si lepího pøítího. Zbývá nám jen obèasný styk s milující rodinou a vlídné zacházení personálu v místì svého posledního útoèitì. S díky
za to si pak se Santayanou snad dokáeme øíci, e pro èlovìka,
který splnil svou povinnost, je smrt pøirozená a vítaná právì tak
jako spánek.
Zdena Burianová, obyvatelka DPD Harmonie
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Národní památkový ústav

STÁTNÍ ZÁMEK NÁCHOD Kulturní akce  èervenec a srpen 2004
1. 7.

Vernisá reprezentaèních prostor II. patra zámeckých expozic (pozn. pouze pro pozvané hosty)
2. 7.
Otevøení reprezentaèních prostor II. patra zámec917 hod. kých expozic pro veøejnost
1. 7.  30. 9. Výstava obrazù malíøe Jiøího Nováka Obrazy
917 hod. z cest po Indii a dalí obrazy s figurální a abstraktní tématikou
(otevøeno dennì kromì pondìlí v rámci prohlídek zámeckých expozic  Velký sál na I. nádvoøí)
5.6. 7.
Svátek Cyrila a Metodìje
917 hod. Renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách zámeckých expozic (ZU Police nad Metují  dechový soubor Brass Band)
15.17. 7. Skupina historického ermu Buhurt, Køenovice u Slavkova
917 hod. (ermíøské scénky v gotickém sklepì v rámci jednotlivých prohlídek zámku)
21 hod.
(samostatné veèerní divadelnì ermíøské pøedstavení  III. nádvoøí)
18. 7.
Skupina historického ermu Buhurt, Køenovice u Slavkova
917 hod. (ermíøské scénky v gotickém sklepì v rámci jednotlivých prohlídek zámku)
20.24. 7. Veèerní prohlídky zámeckých expozic s èernou paní
2122.30 (nutno pøedem objednat na tel. 491 426 201)
24. 7.
Skupina historického ermu Manové Pøemysla
Otakara

917 hod.
15. 8.
917 hod.
20. 8.
18 hod.

(ermíøská vystoupení v rámci prohlídek zámku
 gotický sklep, I. nádvoøí a zámecká terasa)
Skupina historického ermu Manové Pøemysla
Otakara
(ermíøská vystoupení v rámci prohlídek zámku
 gotický sklep, I. nádvoøí, terasa)
Kantoøi  FOLK MUSIC GROUP
koncert hudební skupiny  úèinkují: Jan Filip, Eva
Èerníková, Martina Vejrová/Filipová, Milo Panchartek
(výbìr evropských lidových a folkových písní
s vyuitím historických nástrojù, vzpomínkové písnì i nejèerstvìjí novinky, irské lidové písnì
a melodie, písnì ze Skotska, Anglie, Bretanì, Walesu, Belgie a Holandska)
Jednotné vstupné: 80 Kè

Upozornìní: pøípadné zmìny programù budou zveøejnìny v tisku
a na internetových stránkách:
www.pupce.cz
www.pruvodce.com/nachod
www.hradyzamky.cz/zameknachod
www.zamkyhrady.cz
www.pamatky.com
www.mestonachod.cz
www.sosnachod@host.sk
Správa SZ Náchod

Mìstské divadlo

Dr Josefa Èíka v Náchodì
Abonentní cykly v Mìstském divadle Dr. Josefa Èíka v Náchodì
Pro sezónu 2004/2005 jsou pøipraveny opìt dva abonentní cykly.
Prodej abonentek pro stávající abonenty byl zahájen 14. 6. a potrvá do 18. 7. 2004 (prosíme o pøedloení letoní
prùkazky). Od 14. 6. zároveò probíhá prodej pro veøejnost a to na sedadla, která nebyla v loòské sezónì obsazena
abonentem. Prodej ostatních abonentek pro veøejnost bude zahájen 19. 7. a potrvá do 5. 9. 2004. Prodej bude
probíhat v recepci hotelu U Beránka v Náchodì, otevírací doba: pondìlí a nedìle od 9.00 do 17.00 hodin. Rezervaci
abonentek lze uskuteènit telefonicky (491 433 118) nebo písemnì na adrese Hotel U Beránka  recepce, Masarykovo námìstí 74, 547 01 Náchod, popøípadì na e-mail: hotel@beraneknachod.cz.

Divadelní prázdniny
V Mìstském divadle Dr. Josefa Èíka v Náchodì budou v mìsíci èervenci a srpnu probíhat divadelní prázdniny.
Interiér divadla bude podroben nezbytné údrbì a dùkladnému úklidu, aby v záøí uvítal své návtìvníky opìt
v plném lesku. A na co se mùeme tìit v pøítí sezónì? Kromì pravidelných poøadù divadelního abonentního cyklu,
cyklu komorní hudby a literárnì hudebních veèerù, chystáme mimo jiné koncert Miroslava birky, Jarka Nohavicy,
divadelní pøedstavení Mandarinkový pokoj s Janou ulcovou v hlavní roli, hru Arthura Watkyna Co v detektivce
nebylo s Petrem Nároným, Janou vandovou, Václavem Vydrou a dalími herci. V pøedvánoèním èase vystoupí
v naem divadle Eva Pilarová a nebude chybìt ani tradièní vánoèní koncert orchestru Václava Hybe s hostem
Bohuem Matuem. Tìím se na setkání s vámi pøi tìchto i dalích chystaných poøadech a pøeji vem ètenáøùm
pøíjemné proití letních dnù
Irena Kochová, vedoucí støediska Kultura a správa

èervenecsrpen 2004



Primátor v roce 2004
Jak si vedou letos náchodská piva? Za
období od zaèátku roku dolo k navýení
prodejù oproti stejnému období roku
2003 o 19 % a pivovar celkovì vystavil
57.153 hl. Pøíjemným zjitìním je významný nárùst exportu, kde pøi prodeji
3549 hl dolo k jeho zvýení o 61 %. Nejvìtí nárùst prodejù u jednotlivých druhù zaznamenává 24% tmavý speciál Double (o 26
%), nealkoholické pivo (o 20 %), Diamant  pivo se sníeným
obsahem cukrù (o 7 %) a svìtlý leák Premium (o 6 %), u nìho
se dá pøedpokládat dalí nárùst a to nyní zejména v 0,5 lt plechovkách, které se objevují v zavazadlech konzumentù míøících
na zahranièní èi tuzemské dovolené.

Pivo Diamant opìt bodovalo také na soutìích. Po lednovém
zisku Zlaté pivní peèeti 2004 na soutìi v Táboøe se umístilo
na tøetím místì v degustaèní soutìi o titul Pivo Èeské republiky v èervnu na VIII. roèníku Slavností piva v Èeských Budìjovicích.
V prázdninových mìsících pokraèuje i letní spotøebitelská
soutì náchodského pivovaru nazvaná Primátor a ízeò
nemá anci, ve které mùete a do konce srpna soutìit
o 330 hodnotných cen. Soutì je orientována na lahvové pivo
a se systémem soutìe jste se mohli seznámit v minulém èísle zpravodaje. Podrobnosti pak naleznete na soutìních letáècích nebo na www.primator.cz, kde jsou uvedena i úplná pravidla této soutìe.
Frantiek Meduna

Novì otevøené muzeum KAHAN III.
Váení ètenáøi, dovolte mi
krátce pøedstavit novì otevøené muzeum v náchodském
regionu s názvem KAHAN III.
Jedná se o objekt bývalého
váleèného pracovitì Státní
Tajné Bezpeènosti, dlouhodobì
utajované, nacházející se v lesích mezi obcemi Dobroov
a Èeská Èermná, na trase Náchod  Nový Hrádek. Pùvodnì se jednalo o objekt z rozsáhlého
systému èeskoslovenského pøedváleèného opevnìní. Po peèlivém
výbìru si právì tento objekt vybralo v sedmdesátých letech minulého století Federální ministerstvo vnitra a zaèala zde nìkolikaletá pøestavba.
Nyní je zde unikátní monost prohlédnout si toto tajné pracovitì poté, co jej Ministerstvo vnitra v roce 1990, a to po
mnoha stavebních úpravách dle mnohaletých projektù a instalacích nadstandardních zaøízení, opustilo. Stavba KAHAN III.
mìla doplòovat i pøestavbu na bývalé dìlostøelecké tvrzi Hanièka v Orlických horách.

Objektem Vás provedou vykolení prùvodci z Klubu èeskoslovenského opevnìní z let 193538 Montace a seznámí vás nejen s historií, ale také s vekerým zaøízením poøízeným za peníze tehdejích daòových poplatníkù. Vìtina zaøízení je po generálních opravách znovu provozuschopných, za zmínku urèitì
stojí strojovna se tøemi turbodiesel agregáty, kadý o výkonu
140 kW a pøedevím to, e jeden z nich je funkèní! Uvnitø
objektu se kromì zaøízení nacházejí i doplòující expozièní materiály, které pøipomínají dobu pøed necelými 20 lety. Èlenové
Klubu provedli mnoho rekonstrukèních prací, aby nyní mohli
ukázat toto monumentální dílo v celé své kráse veøejnosti.
Muzeum je pøístupné o sobotách a nedìlích (aktuální informace o otevírací dobì jsou umístìny na informaèní ceduli záchytného parkovitì Pevnosti Dobroov a také u srubu Mùstek) od 10 do 19 hodin. Pøístup je znaèen pomocí turistických
znaèek èerné barvy doplnìných ipkami muzea.
Prohlídka rozhodnì stojí za to. A budete vymýlet plán na
sobotní èi nedìlní výlet, co takhle navtívit muzeum KAHAN
III?
Káa Drková, návtìvnice
Kontakt: http://kahan3.wz.cz; tel.: 605 571 575,
776 211 991, 736 712 243 nebo e-mail honwa@centrum.cz

Pøehled výstav

poøádaných v èervenci a srpnu 2004 Regionálním muzeem v Náchodì
Stará øemesla
Výstavní síò, roh Tyrovy
a Zámecké ulice, Náchod.
Návtìvník zde mùe zhlédnout mnohé
zapomenuté pracovní nástroje a ukázky
nìkterých zajímavých výrobkù z dnes ji
dávno zaniklých øemeslnických dílen a nahlédnout do nejstarí historie rukodìlné
øemeslné výroby. Výstava potrvá do 31. 7.
2004. Otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí 912; 1317 hod. Vstupné 10, 5 Kè.

Výstava historických pohlednic, která potrvá do 1. 8. 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.

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;
Teplickoadrpaské skály
1317 hod. Vstupné: 30; 15 Kè,
Pøednákový salonek a chodba stálé
studenti v rámci kolní výpravy 10 Kè,
expozice Regionálního muzea
v Náchodì, Masarykovo námìstí, èp. 18. uèitelé jako doprovod zdarma. Organizo-

vané výpravy lze objednat na tel. èísle
491 433 722, pøíp. elektronicky na
adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz
èi muzeum.nachod@worldonline.cz.
Pevnost Dobroov
Kvìtenzáøí 2004, otevøeno dennì
mimo pondìlí 1012; 13.3018.00 hod.
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást ès.
pohranièního opevnìní z let 193538
s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle
491 426 047 nebo na adrese: Regionální
muzeum, Zámek 1284, 547 01 Náchod,
popø. elektronicky na e-mailové adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.

Na mìsíc srpen pøipravujeme ve výstavní síni muzea výstavu Náchod v obrazech a kresbách amatérských i profesionálních
umìlcù. V pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice muzea bude pokraèovat výstava Teplicko-adrpaské skály.
Aktuální podrobnosti lze získat na internetové adrese www.muzeum.nachod.web.wo.cz

Náchodský zpravodaj
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Planeta Zemì 3000

EKOutek

Ve dnech 17. a 25. èervna 2004 mìli
monost áci 6.9. tøíd Z TGM a paralelních roèníkù Jiráskova gymnázia zhlédnout unikátní vzdìlávací projekt Planeta
Zemì 3000.

Léto se nám rozbìhlo v plném proudu
a s ním se nae mìsta
a vísky rozzáøily vemi monými barvami nejrùznìjích kvìtin a u na zahrádkách, v oknech èi na balkonech. Také
Náchod nám rozkvetl a to kromì jiného i díky instalovaným kvìtináèùm na
veøejných prostranstvích.
Bohuel nìkteré rostliny na svém místì pøíli dlouho nezùstaly. Pár se jich pravdìpodobnì stalo terèem hrátek mladých.
Tak byly napøíklad rozházeny po okolí
dosny ve Strnadovì ulici, které se doufejme brzy ze oku na suchu vzpamatují.
Ne se vemi rostlinami se vak znovu
shledáme. V Palackého ulici asi v polovinì
èervna doslova ze dne na den zmizela velká

Maorský bojovník v typickém bojovém postoji a s bojovým výrazem.
Jedná se o celorepublikový vzdìlávací projekt, který je sloen z mnoha výukových
programù a jako první z nich je ákùm prezentován poøad Za vulkány a ledovci ztraceného svìta, který ukazuje krásy Nového
Zélandu formou velkolepé diashow promítané nejpièkovìjí technikou, na tøi plátna o celkové ploe 27 m . Poutavé a kvalitní fotografie jsou doplnìny autentickými
zvuky a hudbou, ve ve pièkové stereo
kvalitì a s profesionálním výkladem. Ten
zhotovili a pøednesou Náchoïáci Mgr. Lenka Kubíková, vystudovaný pedagog v oboru
biologie-chemie (uèitelství pro S)  zemìpis (uèitelství pro Z) a fotoreportér Adam
Lelek. Na celém vzdìlávacím projektu autoøi dále spolupracují s pedagogy katedry
biologie Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové, v èele s vedoucím katedry
Doc. RNDr. Janem Vítkem.

Projekt je pojmenován Planeta Zemì
3000. Planeta Zemì proto, e je ukazována ákùm a studentùm a hovoøí se o ní.
V programu jsou vyzdvihnuty její krásy,
rùznorodost, barevnost a bohatost. Èíslovka 3000 z názvu vzdìlávacího projektu
Planeta Zemì 3000 má hlubí smysl. Stojíme pøeci na prahu tøetího tisíciletí, které
pro lidi bude urèitì rozhodující. A navíc se
jedná o jistý druh inovace do zabìhnutého vzdìlávacího systému, tedy vzdìlávání
pomocí nejmodernìjí techniky, která také
umoòuje emotivnì ukázat zranitelnost
pøírodního prostøedí.
Moudøí lidé vìdí, e zdraví a vzdìlání
jsou v dnení dobì to nejdùleitìjí. Proto
má jistì smysl hledat stále nové zpùsoby,
jak mladým lidem pøiblíit uèební látku tak,
e je zaujme vìc samotná. Odborný výklad
je zamìøen na vyloení, prohloubení a osvojení si uèiva zemìpisu a pøírodopisu. Bez
názorné ukázky se uèivo jen stìí chápe.
Vyuèovací pøedmìt se pak stává neoblíbený. Proto je cílem projektu pøipravit pro
áky a studenty kulturnì vzdìlávací záitek, ale také ukázat, jak je daná uèební
látka pro ivot dùleitá a kde vude ji mùeme uplatnit. V programu jsou propojena
uèiva jednotlivých vyuèovacích pøedmìtù
(pøírodopisu, zemìpisu, chemie, obèanské
nauky, dìjepisu a rodinné výchovy) v jeden
celek. áci v 6.8. tøídì se seznámí s èástí
uèiva, které budou probírat ve vyích roènících, a áci v 9. tøídì si zopakují, o èem
se v minulých letech uèili. Pro studenty
gymnázií je to obdobné. áci a studenti získají nadhled a budou, jak doufáme, motivováni k dalímu vzdìlávání.
V pøípravné fázi je dalí díl s názvem
Africká odysea, ve kterém dìti pocestují
do rovníkové Afriky. Poznají èást nejen
rostlinného a ivoèiného bohatství, ale
i zpùsobu ivota a ekonomické situace pùvodních obyvatel a národnostních menin.
Jen pro zajímavost, od bøezna tohoto
roku zhlédlo poøad pøes 35 tisíc dìtí v celé
ÈR a u od podzimu 2004 se s prvním
programem tohoto projektu, samozøejmì
v upravené formì, bude moci seznámit
i dospìlá veøejnost.
(PET)

Pohled pro Nový Zéland
asi nejtypiètìjí,
tedy oveèky.
Autorem fotografií je
Adam Lelek.

èást konifer z velkých barevných kvìtináèù. Je to vùbec moné, e nìkdo si prostì jen tak vezme, co se mu zlíbí? Nad
takovým jednáním zùstává rozum stát.
Stejnì tak, jak se jedni snaí si své okolí
zkrálit, druzí myslí pouze na sebe a svùj
prospìch na úkor jiných. Po takovýchto
zkuenostech si kadý jakékoliv snahy
pro pøítì radìji rozmyslí.
Nebuïme tedy sobeètí a nenième úsilí
jiných o zpøíjemnìní naeho okolí. Byla
by pøeci koda mít mìsto smutné a edivé!
S pøáním krásného barevného léta
Ing. Romana Bartoová,
Odbor ivotního prostøedí

"

èervenecsrpen 2004

Kuelkáøka SKK Primátor Náchod
Aneta Cvejnová mistryní svìta
Letoní dva mistrovské tituly ÈR muù
a dorostencù SKK Primátor Náchod jsou
jetì v ivé pamìti. Mìl to být spolu
s obhajobou Èeského poháru muù opìt
nejvìtí úspìch tohoto velice agilního klubu. Ve ale zmìnila studentka OA v Náchodì a odchovankynì trenéra Mgr. Frantika Majera dorostenka Aneta Cvejnová.
Na letoním mistrovství svìta v Bolesliawci (Polsko) vybojovala støíbrnou medaili jako èlenka drustva ÈR a k ní pøidala ze soutìe smíených dvojic tu nejcennìjí  zlatou. Stala se mistryní svìta

spolu se svým partnerem Ondrou Touem
z Èeských Velenic. V základní skupinì
nejprve vyøadili dvojici Slovinska, ve ètvrtfinále Polsko, v semifinále Rakousko
a ve finále si poradili s Rumuny. V reprezentaci byla i dalí náchodská hráèka Eva
Majerová. Ta startovala v soutìi dvojic
a mezi 32 páry obsadila s jièínskou Lenkou Tomákovou sice a osmnácté místo,
ale i to je ve svìtové konkurenci umístìní velice dobré.
Náchod má tak mistryni svìta a zøejmì vùbec první, která je nejen rodaèkou,

Za rok se ve dnech 15.21. kvìtna 2005 uskuteèní v Náchodì Mistrovství svìta juniorù v kuelkách.
Sportovní èást mistrovství se odehraje na zimním stadionu, kde budou nainstalovány kuelkáøské dráhy. Spoleènì se Sportovním kuelkáøským oddílem v Náchodì se na
organizaci bude podílet i mìsto Náchod. Co to pro radnici bude znamenat, na to jsme se zeptali pana
starosty ing. Oldøicha Ètvrteèky.
V kvìtnu 2005 se uskuteèní v Náchodì MSJ v kuelkách,
jak se mistrovství svìta do Náchoda dostalo?
I kdy si to málo lidí v Náchodì uvìdomuje, máme zde
vynikající kuelkáøský klub. Jeho výsledky a organizace jsou
na takové úrovni, e mu jsou svìøovány i dùleité akce svazu
a jednou z nich je i Mistrovství svìta juniorù.
Jakým zpùsobem se bude radnice na organizaci podílet?
Naím úkolem je pøedevím poskytnout MS zázemí v naich
sportovních zaøízeních. Na základì jednání je to pøedevím
hala zimního stadionu.
Pøedevím rekonstrukce haly si vyádá nemálo penìz, není
to pøíli drahá záleitost?
Opravy a úpravy haly, které si tato akce vyádá, nejsou samoúèelné a upøímnì øeèeno byly by ve velmi krátké dobì
nutné i bez MS. Jedná se pøedevím o nátìry stropù a dnes ji
nutnou výmìnu podhledù, úpravy ochozù pro diváky a sociál-

SOKOL
Zvlátním èíslem Zpravodaje TJ Sokol,
vloeným do Náchodského zpravodaje, pøipomnìla Tìlocvièná jednota Sokol 135. výroèí svého zaloení a pøipojila se také
k oslavám 750 let trvání mìsta Náchoda.
Dìkujeme proto mnohokrát redakci, e nám
umonila seznámit veøejnost se souèasným
ivotem v Sokole. Jsme také vdìèni paní
Mgr. Lydii Batecké, která popsala historické okamiky jeho zaloení pøed 135 lety.
Byly to chvíle jistì radostné, kdy vznikal
spolek, který se svojí vestrannou èinností
výraznì podepsal na ivotì mìsta. Úkoly,
tehdy dané, platí i dnes. Jen jiné okolnosti

ale i hráèkou místního klubu. Znovu
musím opakovat, e práce s mládeí je
v Náchodì na vysoké úrovni a ji pøináí
své výsledky. Vrchol letoní sezóny tak
pøinesl náchodskému sportovnímu kuelkáøskému klubu (SKK) Primátor úspìch
nejcennìjí.
Nechci dìlat unáhlené závìry, ale Anetin titul mistrynì svìta jistì neunikne
poøadatelùm plesu mìsta Náchoda a pøi
vyhlaování osobností roku bude horkým
favoritem v kategorii Talent roku.
Frantiek Majer st.

ních zaøízení. Hala samozøejmì potøebuje i dalí úpravy a my
doufáme, e budeme moci v zapoèaté rekonstrukci v pøítích
letech pokraèovat, ale to ji není podmínkou pro poøádání MS.
Co naopak mùe MS naemu mìstu pøinést?
Pro vyznavaèe tohoto sportovního odvìtví je jistì pøínosem
monost vidìt to nejlepí v oboru. Pro náchodské obèany
a fandy to jistì bude sportovní záitek, zvlátì, kdy mezi
naimi reprezentanty budou i èlenové náchodského klubu. Nepochybuji, e MS pøispìje k upevnìní tohoto sportu v naem
regionu a podpoøe dosavadních aktivit náchodského klubu.
Kadá akce tohoto typu má vedle sportovního významu i vedlejí úèinky. Prezentuje místo, zve návtìvníky k dalím pobytùm. Motivuje i samotné mìsto prezentovat se pøed svými návtìvníky. Zda tento úèel bude splnìn a úèastníci MS se
k nám budou vracet i se svými známými, rodinami, anebo se
MS stane jednorázovou akcí ubytovacího typu, to záleí jen na
tom, jak my vichni tuto pøíleitost vyuijeme.
Nemáte strach, e si poøadatel, Sportovní kuelkáøský klub
v Náchodì, vzal pøíli velké sousto? Pøijedou výpravy z dvaceti státù, do Náchoda zavítají stovky závodníkù, funkcionáøù, fanoukù
Organizace nebude jistì jednoduchá a bude vyadovat velké
vypìtí ze strany organizátorù, ale i pomoc ostatních partnerù a obyvatelstva. Vím, e kuelkáøi si to uvìdomují a dlouhodobì pracují na jednotlivých dílèích úkolech. Za mìsto
mohu slíbit, e svým závazkùm, které jsme s nimi uzavøeli,
dostojíme.
Dìkujeme za rozhovor.

naeho veøejného ivota brání rozvinutí
èinnosti, která následovala v letech po zaloení Sokola. Pamatujme vak na heslo:
Jen ruchem ijeme, jen èinnost kadým
dnem opìtovaná ivot a volnost nám zabezpeèuje. Podìkování patøí i pedagogùm,
kteøí mìli zájem seznámit své áky s historií
Sokola, jak bylo uvedeno v èervnovém èísle Náchodského zpravodaje.
K oslavám zmínìných výroèí se tedy pøipojili také áci 7.C tøídy Základní koly
Komenského. Zaili toti zajímavou hodinu tìlocviku, kterou pro nì pøipravili pan
uèitel Zdenìk Borna a paní uèitelka Helena Housová. áci se dovìdìli o zaloení
Sokola, o pøeruení jeho èinnosti vlivem
politických událostí a o jeho obnovení

v roce 1990. Ji v roce 1994 se mohl konat XII. vesokolský slet na Masarykovì
sletovém stadionu v Praze na Strahovì,
kde si zacvièili i náchodtí sokolové, právì
tak, jako na sletu XIII. v roce 2000. Nechybìli ani na sletu I., který byl v roce
1882 uspoøádán pøi dvacátém výroèí zaloení Sokola. Sokolské slety tvoøí slavnou
kapitolu sokolských dìjin. V roce 2006
mohou vichni, kdo mají zájem o tìlocvik,
sport i kulturu, proít pìkné chvíle v Praze na XIV. sletu. Skladby i zajímavý program pro sletový týden jsou pøipraveny.
Vem obèanùm a èlenùm Sokola pøeje
výbor jednoty pìkné léto a po prázdninách se tìí na shledanou v sokolovnì.
V. Zelená
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1. roèník plaveckých závodù
O CENU RYTÍØE HRONA
V sobotu 19. èervna uspoøádal plavecký oddíl Delfín Náchod k 750. výroèí první písemné zmínky o Náchodì mezinárodní
plaveckou soutì O pohár rytíøe Hrona.
Zámìrem poøadatele bylo zaloit v náchodském bazénu tradièní soutì pro actvo
plaveckých oddílù z oblasti Kladského
pomezí, kde bylo v nedávné dobì postaveno nìkolik dvacetipìtimetrových bazénù, a tím pomoci plaveckému sportu v této
oblasti.
Do letoního 1. roèníku se pøihlásil oddíl
z Kudowa Zdroj a Delfín Náchod. Chlapci
a dìvèata ve vìku od 7 do 14 let soutìili pìti kategoriích. V hlavní disciplínì soutìe na 50 metrù volný zpùsob zvítìzili
tito závodníci: 78letí  Hoderny Bartosz

(Kud. Zdroj) 48,0 a Hoderny Katarzyna
(Kud. Zdroj) 52,0; 9letí  Reme tìpán
(Náchod) 39,3 a eslerová Aneta (Náchod)
45,7; 10letí  Janeèek Pavel (Náchod)
32,6 a Roèková Veronika (Náchod) 43,0;
1112 let  Ulrich Michal (Náchod) 35,8
a Neetøilová Klára (Náchod) 36,4;
1314 let  Hakl Josef (Náchod) 31,5
a olcová Vendula (Náchod) 34,1. Soutìilo se i v disciplínách 50 metrù motýl,
znak, prsa a 100 metrù polohový závod.
Odmìnou pro poøadatele byly nejen výsledky, ale i radost dìtí z udìlovaných cen
a medailí, které bylo moné zabezpeèit
díky grantové podpoøe Královehradeckého krajského úøadu a firmy Hauck
z Police nad Metují.

TJ DELFÍN NÁCHOD POØÁDÁ PLAVECKÉ ZÁVODY PRO VEØEJNOST S ROZKOÍ PØES ROZKO
Nedìle 11. 7. 2004

v areálu jachetního oddílu TJ Slávia
Nové Mìsto nad Metují
(na poloostrovu u hlavní hráze u Nahoøan)

Prezentace 12.0013.30 hodin
START ve 14.30 hodin

Pøihláky zalete na adresu:
Roman Hakl, Krytý bazén,
547 01 Náchod,
nebo na email: romanhakl@tiscali.cz
Kadý startuje na vlastní nebezpeèí. U mládee
mladí 18 let je potøebný písemný souhlas zákonného zástupce. Bezpeènost plavcù budou po trati zajiovat èlenové Vodní záchranné sluby ÈSÈK Náchod.

Celou soutì podpoøil formou grantu Královéhradecký krajský úøad.

Letní setkání varhaníkù
Prázdniny, to je doba dovolených, odpoèinku. Ale také èas pøíhodný k poznávání, èas mnohých vzácných setkávání.
Letos v sprnu se ji potøetí sjedou do
Náchoda varhaníci z Církve èeskoslovenské husitské na svùj kurz, jeho program
bude velmi pestrý. Ve dnech 13.21. 8.
2004 se rozeznìjí pod rukama zaèáteèníkù i pokroèilých 24 muzikantù kadého
dne varhany náchodských chrámù, a to
také díky bratrské ekumenické spolupráci s øímskokatolickou farností v Náchodì. Úèastníci mají v sobotu 14. 8. pøipraven jednodenní výlet do okolí, aby se setkali s krásami památek, pøírody, ale také
s vzácnými varhanami.
Kadý den kurzu bude orámován ranními pobonostmi a veèerními zamyleními v Husovì sboru, které povede emeritní
patriarcha Mgr. Josef pak. Ty pøispìjí
k duchovnímu rùstu vech èlenù muzikantského týmu. Ten se bude rovnì vzdìlávat díky pøipraveným odborným pøednákám, utvoøí smíený sbor, aby pod vede-

ním faráøe Zdeòka Kovalèíka nacvièil skladby pro svá náchodská vystoupení. Tým
muzikantù od 16 do 80 let  vzácný kolektiv  mohou náchodtí uslyet nìkolikrát. Zazpívají a zahrají pøi nedìlní bohoslubì v Husovì sboru 15. 8. v 8.30, pak
tého dne pohostinsky vystoupí pøi veèerní mi v dìkanském kostele sv. Vavøince
v 18 hod. A koneènì pøispìjí svým umem
také k pøipravovanému slavnostnímu veøejném koncertu, který se uskuteèní
v Husovì sboru v pátek 20. 8. v 19 hod.
V programu zazní skladby varhanní, instrumentální, posluchaèi uslyí i duchovní skladby v podání sólistù i sboru úèastníkù kurzu. Kurzisté se pak s Náchodem rozlouèí
pøi songové bohoslubì v Husovì sboru
v sobotu v 9.30 hod.
Pøátelé, nezapomeòte, e i o prázdninách se stále nìco dìje, a proto si pøijïte
poslechnout skupinu nadencù, která si
oblíbila nae mìsto. Pøijídìjí sem z rùzných míst naí vlasti, aby se zde vichni
zase nìèemu novému nauèili a aby se

Koncertní varhany Husova sboru pøestavené do dnení podoby mechanického
nástroje na poèátku 90. let varhanáøem
ing. Miroslavem Hegerem z Hoøovic.
zdokonaleni ve svých dovednostech navrátili
do svých domovù, ke svým nástrojùm
a také aby se i jinde skrze jejich slubu
stále nìco dìlo.
Zdenìk Kovalèík,
faráø a vedoucí kursu varhaníkù
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Centrum
vzdìlávání
Náchod

Pøípravné kurzy

Pøíprava na pøijímací zkouky
K z èeského jazyka na gymnázia a støední koly
K z matematiky na gymnázia a støední
koly
Pøíprava na Státní závìreènou zkouku
z anglického jazyka

Výtvarné kurzy

Pøíprava na talentové zkouky
K z výtvarné výchovy na støední koly
l Zaèínáme malovat, kreslit a výtvarnì tvoøit
l Dìjiny umìní  kurz pro zájemce
o studium na výtvarných kolách
a irokou veøejnost
Kurzy zaèínají v záøí, uzávìrka pøihláek bude 31. 8. 2004.

l

!!!Poslední volná místa!!!
ANGLICKÉ PRÁZDNINY
V KRKONOÍCH PRO MLÁDE
OD 12 DO 16 LET
a
INTENZIVNÍ KURZY ANGLICKÉHO
JAZYKA PRO DOSPÌLÉ
V KRKONOÍCH
Termín: 16.22. 8. 2004
(56 vyuèovacích hodin)
Místo: KRKONOE
 PEC POD SNÌZKOU
 chata MÍR
Cena: 2700 Kè/kurz + 2100 Kè
ubytování s plnou penzí
 ve 2, 3, 4 a 6lùkových pokojích
CELKEM 4800 Kè
Kurzy nejsou urèeny pro úplné zaèáteèníky.
Výuka bude probíhat bìhem celého dne
 èásteènì na chatì, èásteènì formou volné konverzace v pøírodì.

Celoroèní jazykové kurzy
ANGLICKÝ JAZYK
K Úplní zaèáteèníci
K Zaèáteèníci  Z1 nebo Z2
K Mírnì pokroèilí
K Støednì pokroèilí
K Pokroèilí
K Pøíprava na státní závìr. zkouku
NÌMECKÝ JAZYK
Zaèáteèníci  II. roèník
Mírnì pokroèilí  III. roèník
Pokroèilí

K
K
K

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Zaèáteèníci  II. roèník
Mírnì pokroèilí  III. roèník
Kurz pro áky a koláky

K
K
K

RUSKÝ JAZYK
Zaèáteèníci
pozn.: monost individuální výuky
K Mírnì pokroèilí
K Pokroèilí
K Pøíprava na státní závìreènou zkouku
K Pøíprava na pøijímací zkouky,
k maturitì
K

Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, 547 01 Náchod l elektronickou potou: centrum@cvnachod.cz
l prostøednictvím webových stránek: www.cvnachod.cz

Náchodský pedagog roku
Mìsto Náchod tradiènì oceòuje vdy v závìru kolního roku nìkolik pedagogù za
jejich práci udìlením titulu Náchodský pedagog roku. Návrhy na ocenìní vdy jednoho uèitele pøedkládají øeditelé pøísluných základních kol, za tøi mení koly pouze jednoho po vzájemné dohodì. Návrh na ocenìní zástupce pedagogù z mateøských
kol pøedkládá Odbor kolství, kultury a sportu.
Zároveò mùe být øeditelùm udìleno Ocenìní za dlouholetou práci ve kolství za kvalitní øízení koly a Ocenìní za práci s dìtmi pracovníkùm jiných profesí za jinou nároènou
práci s dìtmi. Návrh ocenìných pøedkládá opìt Odbor kolství, kultury a sportu.
V letoním roce se slavnostní pøedání titulu uskuteènilo ve ètvrtek 17. èervna
v obøadní síni Mìstského úøadu v Náchodì. Program doplnily krátkým vystoupením
dìti ze ZU J. Falty v Náchodì a náchodské maoretky.

Titul Náchodský pedagog
roku 2004 byl udìlen:

Mgr. Jaroslavu Èesenkovi, uèiteli Z, Náchod, Komenského 425 za dlouholetou
práci ve kolství
Mgr. Jiøinì Koucké, uèitelce Z TGM,
Náchod
Jaroslavì Pavlovièové, vedoucí vychovatelce D Z Náchod-Plhov
Libui Polejové, vychovatelce kolní druiny Z, Náchod, Pavliovská 55
Janì Zelené, uèitelce M, Náchod, Havlíèkova 1848
Jiøinì Maríkové, uèitelce Z, Náchod,
Komenského 425

Ocenìní za práci s dìtmi
získali:

Gerd Weinlich, pedagog volného èasu
 Dùm dìtí a mládee Déèko
Vìra Faltová, uèitelka plavání v Plavecké kole MS ÈCK è. 1

Náchodský zpravodaj
Jana Zelená
vystudovala Støední pedagogickou kolu v Nové Pace a pozdìji absolvovala také kurz
pro logopedické asistentky.
Od ukonèení studií
pracuje v mateøských
kolách a více ne 20
let se vìnuje s velkým zájmem logopedické péèi o pøedkoláèky. Zaloila logopedickou tøídu v Èerveném Kostelci
i v Náchodì v mateøské kole v ulici Komenského a nyní pracuje v logopedické
tøídì v mateøské kole v Havlíèkovì ulici na Plhovì.
O tom, e je v své práci úspìná, svìdèí
velké pokroky dìtí s vadami øeèi i dalími závanými problémy a uznání rodièù
dìtí.

Gerd Weinlich
pùsobí jako pedagog
volného èasu v Déèku
Náchod.
Práci s dìtmi a mládeí se vìnuje ji témìø 10 let. Sám se
s touto oblastí èinnosti seznamoval ji jako
úèastník dìtských letních táborù, pozdìji jako instruktor a vedoucí.
V souèasné dobì pøedává své zkuenosti skupinì asi 30 mladých lidí  klubu mládee  kteøí se vìnují tzv. proitkovým aktivitám, to znamená skuteènému ovìøování fyzických i psychických
moností úèastníkù sportovních èi turistických akcí.
Své praktické zkuenosti doplòuje studiem rekreologie.

Vìra Faltová
v roce 1979 absolvovala Støední pedagogickou kolu v Litomyli
a do roku 1989 byla
vychovatelkou ve kolní druinì v Základní
kole Komenského
v Novém Mìstì nad
Metují, kde také krátce pracovala jako cvièitelka plavání v místním bazénu.
Od doby zprovoznìní krytého plaveckého bazénu v Náchodì v kvìtnu 1990
je cvièitelkou v Plavecké kole MS ÈÈK
è. 1. Za tuto dobu seznámila se základy
plavání mnoho dìtí z mateøských kol
a nauèila plavat stovky dìtí ze základních i støedních kol.

%

Jaroslava Pavlovièová
je vedoucí vychovatelkou kolní druiny Z
Náchod-Plhov ji 20
let. Za tu dobu vytvoøila kolem sebe pracovitý tvùrèí kolektiv vychovatelek, které se vìnují zájmovým skupinám
dìtí, v nich rozvíjejí
jejich talent ve sportu, výtvarném projevu, ve høe na flétnu a kytaru, ve zpìvu,
moderním tanci, palièkování, dovedných
rukou. Její uí odborností jsou nejrùznìjí druhy sportù od míèových her pøes atletiku, gymnastiku, lyování a ke krasobruslení. Své bohaté zkuenosti uplatòuje
v denní práci s dìtmi u od tìch nejmeních vìkových skupin. Vytvoøila dlouhodobou koncepci práce kolní druiny a tuto
práci povýila na vestrannou péèi o rozvoj dìtských talentù a smysluplné naplòování volného èasu.

Libue Polejová
se vìnuje dìtem ve
kolních druinách ji
39 let.
Vystudovala Støední
veobecnì vzdìlávací
kolu v Náchodì a absolvovala Pedagogickou kolu v Litomyli,
obor vychovatelství.
Pùsobila ve kolní druinì v Broumovì,
v Hronovì III  Zbeèníku a nyní v Z na
Babí. Vyuèuje také tìlesnou, výtvarnou
a pracovní výchovu. Po mnoho let vedla
sportovní krouek a pøes 20 let také krouek taneèní. S dìtmi se èasto úèastní sportovních soutìí, zejména ve vybíjené, atletice a fotbalu, s radostí také vymýlí
netradièní náplnì akcí poøádaných kolou, jako jsou dìtské karnevaly, pobyty
na horách, soutì správný kluk a správná holka i pomìøování sil v druinových
rekordech.

Mgr. Jiøina Koucká
je uèitelkou Z T. G. M.
v Náchodì, za 35 let své
pedagogické praxe pøedala své rozsáhlé vìdomosti z pøírodopisu
a chemie mnoha svým
ákùm, kteøí je uplatòují pøi svém dalím
studiu i v praktickém ivotì. Výsledky jejích dlouholetých zkueností a kvalitní práce
se projevují v práci pøírodovìdného krouku a té v soutìích jako je napø. chemická a biologická olympiáda. Prostøednictvím
úspìchù ákù v poznávání rostlin a ivoèichù paní uèitelka velmi dobøe reprezentuje základní kolu v øadách odborné i laické
veøejnosti. kola v posledních letech vyuívá pro své áky také jejích výborných
znalostí anglického a nìmeckého jazyka.

Jiøina Maríková
je uèitelkou Z Komenského ji více ne
30 let. Je vynikající
tøídní uèitelka. ákovský kolektiv vede s velikým pøehledem, dokáe øeit problémy,
vede úspìná jednání
s rodièi a áky samotné dokáe získat
pro spolupráci. Své schopnosti a kvality
uplatòuje pøedevím v matematice. Své
bohaté zkuenosti si nenechává pro sebe
a jako vedoucí pøedmìtové komise matematiky na kole je pøedává dál svým
mladím kolegùm a pomáhá zaèínajícím
uèitelùm. Mnoha dobrých výsledkù dosahuje také jako uèitelka tìlesné výchovy. Mezi její nejoblíbenìjí sporty patøí
odbíjená a cyklistika.

Mgr. Jaroslav Èesenek
proil celý svùj pedagogický ivot v základním kolství. Po
studiích pùsobil na
kolách v okolí Broumova. Pozdìji získal
místo lépe dostupné
z jeho bydlitì v Èeské Skalici v Jedenáctileté støední kole v Øezníèkovì ulici
v Náchodì, nyní základní kole, kde setrval doposud. Mnoho let vykonával funkci tøídního uèitele a ze svých aprobaèních pøedmìtù výtvarné výchovy a matematiky se stále více zamìøoval na
matematiku. Zabýval se metodikou, pøi-

pravoval sbírky úloh a stal se spoluautorem uèebnic matematiky. Velmi aktivnì
pùsobil jako metodik v Okresním pedagogickém støedisku, kde pøipravoval
semináøe pro uèitele matematiky z náchodského okresu a organizoval matematické soutìe. Byl prùkopníkem pøi
zavádìní výpoèetní techniky do kol. Stál
u poèátkù mylenky zøízení tøíd s rozíøenou výukou matematiky a pøírodovìdných pøedmìtù na kole v Komenského
ulici a patøí dodnes mezi nejlepí uèitele
v tìchto tøídách. Mnoho let vykonával
funkci zástupce øeditele. V souèasné dobì
vyuèuje Z Komenského matematiku
a informatiku a je stále velmi aktivním
èlenem pedagogického sboru.
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Zubní pohotovost v èervenci a srpnu 2004
3. 7. a 4. 7. MUDr. Miroslava Jirmanová
5. 7. MUDr. Jiøí Domáò
6. 7. MUDr. Renata Èábelková
10. 7. a 11. 7. MUDr. Petr Juran
17. 7. a 18. 7. MUDr. Anna Klikarová
24. 7. a 25. 7. MUDr. Ludmila Jánská
31. 7. a 1. 8. MUDr. Jana Malíková
7. 8. a 8. 8. MUDr. Hana Matouová
14. 8. a 15. 8. MUDr. Svatava Olarová
21. 8. a 22. 8. MUDr. Elika Pitorová
28. 8. a 29. 8. MUDr. Alena Prouzová

PROGRAM

èervenec/srpen 2004

Déèko Náchod nabízí dìtem
volná místa na letních táborech:
Tábor pro rodièe s dìtmi  Rytíøi a loupeníci  Stárkov u Hronova
17.24. 7.
Spoleèný program rodièù s dìtmi probíhá na høiti, loukách a v lese v okolí základny, na výletech poznáme krásná místa Náchodska. Prostøednictvím her a soutìí se zlepuje komunikace v rodinì
a vzájemné porozumìní mezi jejími èleny. Ubytování ve srubech a stanech, tábor je vybaven sociálním zaøízením vèetnì sprch s teplou vodou.
Vede ing. Ludmila Pohanková, cena:
1550 Kè dítì do 15 let, 1800 Kè dospìlý.
Z pohádky do pohádky
 pro dìti 47 let; 19.23. 7.
Pøímìstský tábor pro pøedkoláèky, veselý týden plný pohádek, pohybu, her a soutìí, nebude chybìt ani výtvarná èinnost,
výlet a karneval; v prac. dnech 716 hod.

Komenského 48
Nové Mìsto n. Metují, 491 472 947
Generála Kratochvíla 1014
Èervený Kostelec (Elitex)
491 469 270
ul. J. z Podìbrad 937
Hronov, 491 482 911
Komenského 10
Nové Mìsto n. Metují, 491 472 721
Havlíèkova 377, Hronov
491 482 700
Bartoòova 1006, Náchod
491 421 604
Denisovo nábøeí 665
Náchod, 491 428 885
Komenského 134
Nové Mìsto n. Metují, 491 470 566
Komenského 48,
Nové Mìsto n. Metují, 491 472 946
Komenského 48
Nové Mìsto nad Metují, 491 472 923
Jugoslávská 33, Náchod, 491 421 725

Vedoucí: Soòa Jeková DiS., Lenka mídová, Martina Simonová; cena: 590 Kè
Tábor Legenda  Studánka u Vernéøovic; 815 let; 20. 7.  1. 8.
Letní stanový tábor s aztéckou tématikou,
na kterém podnikneme výpravu za tajuplným neznámem bájného Tenochtitlanu,
zasvìcení do indiánských tancù, výroby rituálních a ozdobných pøedmìtù, stopování
zvìøe a slavnostní rituál Tezcatlipocù, nutný vlastní spacák.
Vedoucí: Vojtìch Houska, Ing. Ale Øíha,
Duan Horváth; cena: 2080 Kè
Cyklistický tábor  umpersko a Jeseníky  pro dìti od 10 let  7.15. 8.
Hvìzdicový tábor v okolí umperka
v Jeseníkách, výlety do Polska. Nádherná
pøíroda, výborná parta dìtí i vedoucích,
podmínkou úèasti je kvalitní kolo, cestovní pas, cyklistická pøilba a schopnost ujet
50 km dennì, ubytování v DDM umperk,
vlastní spacák a karimatka.
Vedoucí: Ing. Luká Kuèera, MUDr. Pavel
Marík; cena: 2190 Kè
Bobøi na Sázavì  pro dìti 714 let
8.19. 8.

Hasièský humor Jaroslava City

Jaroslav Cita se narodil ve Vysokovì na Náchodsku. Úspìnì se prosadil v malování a kreslení, v animovaném filmu,
literatuøe a hudbì. Mìl øadu malíøských výstav. S kresleným humorem obesílal kolektivní výstavy i na druhé polokouli. Jeho kreslené veèerníèky byly prodány do øady zahranièních televizí. Za 13 let natoèil 111 kreslených filmù.
Jeho novou kníku kresleného hasièského humoru (pevná vazba, 115x150 mm, 112 stran èb i barevných) si mùete objednat na adrese nakladatelství Hasièi, 28. øíjna 850,
549 01 Nové Mìsto n. Met., tel. 491 472 666, za 89 Kè.

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.
AMAG výtvarný ateliér v Náchodì
Vás srdeènì zve na

VÝTVARNÝ SALÓN 2004
 výstavu obrazù a kreseb, která se
koná v hostinci U Novákù v Lipí u Náchoda. Výstava bude probíhat v èervenci o víkendech, a to: 3.4. 7., 9.11. 7.,
16.18. 7. a bude otevøena vdy od 12
do 20 hodin.
Za výtvarníky Milan Jícha
Stanový tábor na bøehu Sázavy (poblí
Ledèe) v kraji Jaroslava Haka, veselá celotáborová hra Hledejte vejka, zasvìcení do tajù vodáckého sportu, koupání, výlety po vodì i na soui, výtvarné techniky,
hry, vejkovské soutìe.
Vedoucí: Martina vorèíková, Lucie
Adámková, Martina Prouzová; cena:
2550 Kè
Vavøinecká pou  Pekaøské slavnosti
Vavøinecká pou se koná ve dnech 6.8.
srpna 2004 na Masarykovì námìstí
v Náchodì. Námìstí zaplní pouové atrakce a stánky s obèerstvením i tradièním pouovým zboím. Nedìlní pou zahájí v 9 hodin v kostele sv. Vavøince slavnostní me
spojená se svìcením vavøineckého chleba. Po ní bude následovat kulturní program na pódiu v parku u hotelu Praha.
Vystoupí v nìm maoretky a roztleskávaèky z Déèka Náchod, kouzelník a minidivadélko. Dìti èeká øada pekaøských soutìí, které spolu s Déèkem pøipravují Pekárny a cukrárny Náchod.
Kulturní program zavrí od 16 hodin
známá skupina Beatles Revival.
Celým kulturním programem bude
provázet Lucie Peterková.

Realitní kanceláø
Jiøí Boukal
Komplexní sluby
nízká provize
Masarykovo námìstí 56, 57
Náchod
Tel./fax: 491 420 124; 602 575 252
e-mail: reality-boukal@volny.cz

Náchodský zpravodaj

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
Sdruení zdravotnì postiených Náchod pøeje svým èlenùm
a spoluobèanùm o dovolené krásné poèasí, pohodu, radost z vycházek a houbaøùm bohaté úlovky. Na setkání po dovolené se
tìí výbor SZdP Náchod.
Dále informujeme o slevì, kterou Východoèeská plynárenská,
a. s., poskytuje zdravotnì handicapovaným obèanùm.
Jedná se konkrétnì o slevu 15 % z mìsíèního platu pro dritele prùkazu mimoøádných výhod III. stupnì (ZTP/P) starí 18
let, kteøí v místì svého trvalého bydlitì jsou nebo se stanou
zákazníky Východoèeské plynárenské. Tato sleva je platná ji od
mìsíce kvìtna. Informace o slevì poskytují zákaznické kanceláøe
VÈP, zákaznická linka 800 900 101 a jsou k dispozici na
www.vcp.cz.
K. Kábrt, Výbor SZdP Náchod

Obèanské sdruení Klub SUN Náchod
 dìtský klub Hopsáèek

'

Církve v Náchodì
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. Kolumbárium otevøeno dennì od 9 do 17 hodin.
Sbor poøádá Letní setkání varhaníkù ve dnech 13. a 21.
srpna 2004.

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. Pravidelný poøad bohoslueb: 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.
Farnost poøádá poutní bohoslubu v nedìli 8. 8. 2004 za
pøítomnosti Mons. Dominika Duky OP, biskupa královéhradeckého.

Èeskobratrská církev evangelická

si Vás dovoluje upozornit na zmìnu týdenního programu po
dobu letních prázdin. V období od 5. 7.  3. 9. 2004 bude probíhat program pouze ve støedu v èase 9.3011.30 hod. pro dìti
s maminkami a veèer od 20.00 hod. cvièení nejen pro maminky.
Informaèní schùzka pro kolní rok 200405 probìhne
v prostorách výmìníku tepla na sídliti SUN v úterý 31. 8. 2004
v 10.00 hod. a 17.00 hod. Rodièe zde budou seznámeni s novým
rozíøeným programem kroukù nejen pro dìti a rodièe na mateøské dovolené.
Dìtský klub Hopsáèek si Vás zároveò dovoluje touto cestou
pozvat na oficiální záhájení nového kolního roku 200405, které probìhne ve ètvrtek 2. 9. 2004 od 16 hod. Na Ostrovech.
Dìkujeme touto cestou vem maminkám, ale i tatínkùm, kteøí pomohli pøi pøípravì poøádaných akcí. Vìøíme, e se v novém
kolním roce vichni opìt sejdeme v tak hojném poètu, jako tomu
bylo i v letoním roce.
Klub SUN Náchod  Dìský klub Hopsáèek
IÈO: 26659280; mobil: +420 604 610 581
sídlitì u nemocnice, výmìník tepla; e-mail: hopsacek@seznam.cz
Bílá 1969, 547 01 Náchod
http://www.hopsacek.ttnet.cz/index.html

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

Ludmila Jandová
 hlubotisky z padesátých a devadesátých let
(4. 6.  29. 8. 2004)
Výstava bude otevøena dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.

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).
Sbor poøádá sborový den v novì opraveném kostele v onovì
8. 8. 2004 na pøipomínku 140 let od jeho postavení.

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.

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.
V nedìli 11. 7. 2004 pøenáí Èeský rozhlas Praha bohosluby;
zaèátek od 9.00 hodin.

Sbor dobrovolných hasièù Lipí
poøádá
5. roèník soutìe v poárním útoku

O putovní pohár starosty SDH Lipí
v sobotu 3. èervence 2004 od 9.00 hodin
místo konání: Lipí, sportovní areál høitì za kolou
(obèerstvení a snad i pìkné poèasí zajitìno)

Na hojnou úèast se tìí a srdeènì zvou poøadatelé.

èervenecsrpen 2004



Akce

poøádané v rámci oslav 750 let

Èervenec

l 5. 7. 18.00 hod. Ekumenická bohosluba v Husovì sboru
l 5.6. 7. Renesanèní a barokní hudba
pøi prohlídkách zámeckých expozic
ZU Police nad Metují, SZ Náchod
l 11. 7. Náchod-Dobroov  silnièní bìh
do vrchu  7,4 km; start: Zimní stadion 10.00 hod. poøádá KÈT
l 15.18. 7.Skupina historického ermu Buhurt  Køenovice u Slavkova
ermíøské scénky v rámci prohlídek
zámku a veèerní pøedstavení na tøetím nádvoøí SZ Náchod
l 20.24. 7. Noèní prohlídky zámeckých
expozic s èernou paní, SZ Náchod

Srpen

Náchod v obrazech a kresbách amatérských i profesionálních umìlcù
výstava  srpenzáøí
výstavní síò muzea  Tyrova ul.
l 8. 8. Vavøinecká pou a pekaøské slavnosti, Masarykovo námìstí
9.00 hod. Vavøinecká poutní me s posvìcením chleba  svìcení mìstského praporu, kostel sv. Vavøince
l 20. 8. 19.00 hod. Koncert úèastníkù
varhanického kurzu, Husùv sbor
l 27.28. 8. Den dobrých skutkù a mu
roku, Mìstské divadlo Dr. J. Èíka,
sedmý roèník charitativní akce za úèasti mnoha známých osobností

Den dobrých skutkù a Mu roku
Jak je ji tradicí, i letos se uskuteèní celorepubliková akce Den dobrých skutkù
v Náchodì. Na 27. a 28. srpna 2004 je pro návtìvníky Mìstského divadla Dr. J. Èíka
pøipraven bohatý kulturní program v podobì dìtského binga, módní pøehlídky a letos
popáté i exkluzivní celorepublikové soutìe Mu roku 2004. Pøedevím je tato akce
urèena postieným dìtem a lidem, kteøí do Náchoda zavítají z celé Èeské republiky ze
stacionáøù, ústavù a dìtských domovù. Hlavním cílem akce je zapojení postiených mezi
zdravé, vzájemné sblíení, a aby na chvíli vichni zapomnìli na starosti a zaili spoustu
zábavy. Letos pøijedou z deseti stacionáøù, dìtských domovù a ústavù. Celý výtìek bude
vìnován Stacionáøi Cesta v Náchodì a Ústavu sociální péèe v Èeské Skalici.
Letoní zátitu nad touto akcí pøevzal ministr vnitra ÈR Stanislav Gross, pøedseda
Senátu Petr Pithart a starosta mìsta Náchoda Oldøich Ètvrteèka.
Generální partneøi: Soare sekt a. s.  výrobce sektù, umivých nápojù a vín, Canto,
s. r. o., Hradec Králové  výrobce slaných pochoutek, Studio Leon Praha, GRAND
 nákupy plné záitkù, Dologran  pøírodní zdroj minerálù, stopových prvkù a vitamínù pro regeneraci a posílení zdraví.
David Novotný

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 je vyhláen vítìz etapy. Je
moné ale také pøistoupit v prùbìhu soutìe a odevzdat více úkolù najednou. Na
koneèné poøadí nemá vliv èas pøistoupení
do soutìe. Vítìz celé soutìe bude vyhláen v øíjnu 2004 v Týdnu knihoven.

Úkol na èervenec a srpen
1) Kdy byla zaloena a jak vypadala
v dobì svého zaloení Jiráskova chata na
Dobroovì? Namaluj nebo popi odlinosti od dnení podoby.
2) Jede-li o prázdninách k babièce do
Hronova nebo k moøi, poli pozdrav do
své knihovny. Na adresu Mìstská knihovna Náchod, Kamenice 105, PSÈ 547 01,
poli odkudkoli, kde bude o prázdninách, pohled nebo dopis. Mùe pøipsat,
co ète o prázdninách.

Splnìný úkol odevzdejte v dìtském oddìlení Mìstské knihovny v Náchodì do 6. záøí
2004. Soutìit mohou jednotlivci i skupiny. Soutìní práce opatøete jménem, adresou,
vìkem a kolou.
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