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Slavnostní vysvìcení praporu
Mìsto Náchod k 750. výroèí první písemné zmínky slavnostnì svìtilo a vyvìovalo
u pøíleitosti Vavøinecké poutní me v nedìli 8. 8. 2004 v kostele sv. Vavøince
PRAPOR.
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V pondìlí 9. srpna 2004 uplynulo 750
let od vydání listiny, v ní se poprvé objevuje jméno Náchoda v souvislosti s jeho
prvním známým dritelem a jistì i zakladatelem panem Hronem z Náchoda, jeho
písemné prameny dokládají v letech 1241
1289. Originál listiny bohuel neexistuje,
dochoval se alespoò její opis na poslední stranì náboensko-filozofického kodexu Super
cantica canticorum, který vznikl v bøevnovském kláteøe. Opat Martin I. (12531278)
jí povìøuje jistého Útìcha (fidelo nostro
Vtehoni  naeho vìrného Útìcha) zaloením (lokací) vsi na místì lesa náleejícího k Polici kolem øíèky Srbská (v latinském textu Zribsca, dnes idovka, levý pøítok Metuje severnì od Hronova), která je
hranicí klátera a statkù pana Hrona z Náchoda (quod est meta monasterii et bonorum domini Gron de Nachod). (Takøka
s jistotou je to Nízká Srbská, která a do
roku 1848 patøila k polickému panství).
Text listiny, která je vlastnì smlouvou
mezi bøevnovským opatem a jeho lokátorem, dokládá, e jméno pana Hrona proniklo do povìdomí jeho sousedù ji nìkolik let poté, co ho èeský král Václav I. povìøil kolonizací dosud neosídleného území
severnì od Starého Mìsta nad Metují. Nepøímým dokladem existence rozvíjejícího
se Náchoda jako sídlitì mìstského charakteru je listina ze 6. záøí 1253, jí mladý král Pøemysl Otakar II. na ádost tého opata Martina pøeloil støedeèní trh z
benediktinského Provodova, jemu zøejmì zaèínal Náchod konkurovat, právì do
Police nad Metují.
Mìsto Náchod ji od 14. století øídila mìstská rada. Do dvacátých let tohoto století,
kdy mìsto drel král Jan Lucemburský,
spadá zøejmì výstavba mìstských hradeb
s vodním pøíkopem. Z jeho první poloviny
asi pochází nejstarí dochovaný typáø mìstské peèeti, v jejím peèetním obraze je právì mìstská brána s dvìma vìemi po stranách a títkem s èeským dvouocasým lvem
nad ní. Tento peèetní obraz nejpozdìji do
konce 15. století pøeel do mìstského znaku. Pouíval-li Náchod tehdy prapor, není
známo, i kdy není vylouèeno, e peèetní
znamení se mohlo objevit na praporci,
pod ním li do boje pøísluníci mìstské hotovosti za husitství i pozdìji, napø. v 16.
století za tureckých válek. Teprve ve druhé polovinì tøicátých let 20. století podle
zákona z roku 1936 mìlo mìsto získat
prapor o dvou pruzích, horním bílém a dolním modrém, je vycházely ze základních
tinktur mìstského znaku, modrého títu a
støíbrné hlavní heraldické figury  brány.

V souvislosti s pøípravou oslav 750. výroèí
první písemné zmínky o Náchodì se doklad
o udìlení tohoto praporu nepodaøilo nalézt.
Vedení mìsta dospìlo k tomu, e by bylo
neúèelné obnovovat platnost praporu, který se shoduje s prapory nejménì esti mìst
v Èeské republice, dvou ètvrtí hlavního
mìsta Prahy a dvou slovenských mìst.
Proto v kvìtnu 2003 vyhlásilo anketu, do
ní bylo zaøazeno celkem devìt variant
návrhù (vèetnì nedoloeného praporu) ètyø
autorù na mìstský prapor. Vítìznì z ní
vyla varianta è. 5, návrh Mgr. Jana Tùmy,
odborného pracovníka Regionálního muzea
Náchod, kterou rada mìsta potvrdila a zastupitelstvo mìsta posléze 24. èervna 2003
schválilo.
Mìstský úøad postoupil návrh Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Výboru pro
vìdu, vzdìlání, kulturu, mláde a tìlovýchovu Poslanecké snìmovny Parlamentu
Èeské republiky, který jej 17. záøí 2003
projednal, schválil a doporuèil udìlení praporu. Dne 5. února 2004 pøevzali ing. Oldøich Ètvrteèka, starosta mìsta, a ing. Pavla Maríková, místostarostka, od PhDr.
Lubomíra Zaorálka, pøedsedy, a Miroslavy Nìmcové, místopøedsedkynì Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky, rozhodnutí o udìlení praporu mìstu
Náchodu. Na závìr slavnostního aktu jménem zástupcù vech 40 mìst a obcí, jim
byly také udìleny znaky a prapory, podìkoval starosta naeho mìsta.
Popis praporu:
Modrý list s prolomenou branou se zdvienou møíí mezi dvìma vìemi, ve bílé s
cimbuøím. Kadá vì má tøi (1, 2) prázdná
okna. Pomìr íøky k délce listu je 2 : 3.
Modrý list praporu vychází z barvy títu mìstského znaku, jeho hlavní figurou
je støíbrná mìstská hradební zeï se dvìma vìemi a otevøenou bránou s povytaenou møíí. Brána také symbolizuje Náchod jako vstup do zemì na hranicích v
letech 17421945 èesko-pruských a èesko-nìmeckých, od roku 1945 èesko-polských.
PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
Regionální muzeum Náchod
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Zprávy
z radnice
Zastupitelstvo mìsta
29. 6. 2004

Majetkoprávní úkony obce
l ZM schválilo prodej 80 m z pozemku
è. 173/1 na konci ul. Na Skalce ve Starém Mìstì nad Metují s úhradou nákladù
s prodejem a danì z pøevodu nemovitostí
stranou kupující.
l ZM zamítlo prodej pozemku è. 135/3
v ul. Lázeòská v Bìlovsi spoleènosti B&B
International, protoe uvedený pozemek
tvoøí vlastnì koryto vodoteèe a zamýleným zakrytím by se výraznì sníila jeho
ekologická funkce.
l ZM schválilo získání celého pozemku
è. 73/4 ve Starém Mìstì nad Metují do
vlastnictví mìsta Náchoda s tím, e pokud
bude prodej uskuteènìn výbìrovým øízením, je výkup limitován cenou.
l ZM schválilo rozíøení nabytí pozemku
è. 934/9 v ulici Nemocnièní formou smlouvy darovací o dalí èásti pozemkù è. 934/
3, è. 934/5, è. 934/6, è. 934/7, è. 934/
8 do vlastnictví mìsta Náchoda. Pøi pøípravì projektové dokumentace na stavbu
místní komunikace bylo zjitìno, e pro
pøedpokládaný dalí rozvoj této lokality je
nutné výe uvedený pozemek po obou stranách rozíøit.
l ZM schválilo prodej èásti pozemku
è. 978/2 o výmìøe 5 m s tím, e strana
kupující uhradí náklady na geometrický
plán, znalecké posudky, poplatky, vèetnì
úhrady danì z pøevodu nemovitostí. Jedná se o pozemek od køiovatky ulice Vojanovy s ulicí Dobroovskou.
l ZM schválilo prodej domu èp. 97 Na
Drákách na stavební parcele è. 100 vè.
této stavební parcely o výmìøe 647 m
a pozemku è. parcely 376/9 o výmìøe
336 m ve v k.ú. Babí manelùm Vavøinovým dle zásad prodeje obytných domù,
tj. za cenu znaleckého posudku.
l ZM zruilo své rozhodnutí z 22. 9. 2003
o prodeji èástí pozemkù è. 110/1, è. 110/
2 a è. 110/58 v k.ú. Staré Mìsto nad
Metují (na sídliti SUN) spoleènosti STAMP,
s. r. o., a schválilo prodej èástí tìchto pozemkù spoleènosti ISRAMCO cz, s. r. o.
Pozemky jsou urèeny pro pokraèování výstavby sídlitì SUN III a to výstavbou dvou
vícepodlaních obytných domù. Prodej se
uskuteèní formou smlouvy o smlouvì budoucí kupní s termínem sepsání definitivní kupní smlouvy do 15 dnù po nabytí
právní moci kolaudaèního rozhodnutí na
stavbu dvou bytových domù (i jednotlivì).
l ZM schválilo zámìr nabytí objektu polikliniky èp. 738 ul. Nìmcové se stavební
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parcelou è. 2781/1 a dále pozemkových
parcel è. 1162/1 a è. 2020/11 v k.ú.
Náchod formou bezúplatného pøevodu
nemovitého majetku Královéhradeckého
kraje do vlastnictví mìsta Náchoda.
l ZM zamítlo prodej èásti parcely è. 404/1
k.ú. Jizbice, nebo v tomto prostoru vedou
inenýrské sítì  vodovod a kanalizace.
l ZM zamítlo prodej parcely è. 208/7 na
Babí, nebo v tomto prostoru je plánován
obchvat mìsta a èistírna odpadních vod.
l ZM zamítlo výkup pozemkových parcel
è. 325/2 a è. 270 v Braci, nebo jsou dle
územního plánu v záplavové oblasti.
l ZM schválilo nabytí podílù pozemku
è. 1675 v Náchodì (staromìstský høbitov)
od Èeské Èermné a od Dolní Radechové
formou smlouvy darovací s tím, e mìsto
Náchod uhradí vekeré poplatky spojené
s darováním.
l ZM zamítlo prodej èásti pozemku è. 274
na Babí, nebo tato lokalita není øádnì
pøipravena pro zástavbu rodinnými domy.
l ZM schválilo pøevod èásti parcely è.
152/1 v k.ú. Dobroov formou smlouvy o
smlouvì budoucí darovací ve prospìch Klubu vojenské historie Náchod s tím, e strana obdarovaná uhradí vechny náklady
spojené s pøevodem a zøízením vìcného
bøemene. Uzavøení definitivní smlouvy
darovací je podmínìno pøedloením právoplatné smlouvy o pøevodu vlastnictví objektu opevnìní z r. 1938 Hrobka mezi
Klubem vojenské historie a Armádou Èeské republiky. Dále ZM schválilo zøízení
vìcného bøemena práva chùze pro pøístup
k objektu.
l ZM zamítlo prodej èásti parcely è.stav.
1144 v Náchodì (u Slavie), protoe se jedná o zázemí mìstských domù a není vhodné jej jakýmkoliv zpùsobem zmenovat.
l ZM schválilo výkup èásti pozemkové
parcely è. 53/1 v Bìlovsi s tím, e mìsto
provede úhrady vech nákladù spojených
s pøevodem vè. danì z pøevodu nemovitostí. Jedná se o pozemek, který byl zabrán pøi stavbì cyklostezky v ulici 1. máje.
l ZM schválilo prodej èástí pozemkových
parcel è. stav. 426 o výmìøe cca 10 m ,
è. 1241 o výmìøe cca 11 m a è. 2041/1
o výmìøe cca 1 m ve v k.ú. Náchod s tím,
e strana kupující uhradí vekeré náklady spojené s pøevodem vèetnì danì
z pøevodu nemovitostí. Prodejní cena dle
znaleckého posudku. Majitel uvedených
pozemkù uvede do souladu vlastnické vztahy k pozemkùm a stavbám.
l ZM schválilo nabytí èásti pozemkové
parcely è. 485 v Havlíèkovì ulici v Náchodì do vlastnictví mìsta Náchoda pro rozíøení areálu mateøské koly a to formou
bezúplatného pøevodu.
l ZM povìøilo vedení mìsta jednáním za
úèelem pøevzetí budovy bývalé Okresní
vojenské správy v Náchodì a monosti
úplatného pøevodu do výe znaleckého
posudku.

l ZM schválilo bezúplatné nabytí stavební parcely è. 2794/1 o výmìøe 961 m
v Praské ulici v Náchodì, pøípadnì jejího pøísluného podílu do vlastnictví mìsta
Náchoda. Na této parcele se nachází objekt èp. 1759, ve kterém jsou atny a kanceláøe atp. u stadionu na Hamrech. Mìsto
Náchod je podílovým spoluvlastníkem tohoto objektu.
l ZM schválilo pøíspìvek mìsta investorovi na plynofikace Náchod  Nad Celnicí
a Lipí II. etapa, pøíjemcem pøíspìvku je spoleènost Východoèeská plynárenská, a. s.
l ZM schválilo bezúplatné nabytí nemovitostí  objektu èp. 243 (budova Déèka) se
stavební parcelou è. 1259, objektu èp. 242
se stavební parcelou è. 1260, stavební
parcely è. 1261, è.1262, è. 2150 a pozemkové parcely è. 222/1 a è. 222/5 nyní ve
správì Domu dìtí a mládee Déèko, Náchod z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví mìsta Náchoda.
l ZM schválilo zámìr stavby Stavební
úpravy a dostavba kulturního a vzdìlávacího centra v Náchodì.
l ZM schválilo zahrnout poadovanou
èástku spoluúèasti mìsta Náchoda na financování akce Výstavba pøístupových
a obsluných komunikací v prùmyslové
zónì Náchod-Staré Mìsto nad Metují
v rámci programu Phare 2003 II. èást 
do rozpoètu roku 2005.
Zmìny Zásad prodeje domù
l Zruení pøedkupního práva  ZM schválilo zruení pøedkupního práva u vech
smluv na prodeje bytových jednotek prodaných dle zásad prodeje bytù, u kterých
byla kupní cena zaplacena k podpisu smlouvy nebo ukonèeno splácení kupní ceny vè.
úrokù. Pøedkupní právo se ruí se zpìtnou platností od zahájení prodejù bytù ke
vem bytovým jednotkám, které splòují
podmínku zaplacení celé kupní ceny.
l Prázdné bytové jednotky v domech urèených k prodeji  ZM schválilo zmìnu
zásad prodeje domù tak, e nyní prázdné
byty v domech urèených k prodeji nebudou, od data rozhodnutí ZM o prodeji
domu, pøidìlovány adatelùm o byt
z bytového poøadníku, ale budou nabídnuty k prodeji výbìrovým øízením formou
obálkové metody s vyvolávací cenou stanovenou dle znaleckého posudku a schválenou (upravenou) radou mìsta.
Závìreèný úèet mìsta Náchoda za rok
2003
l ZM schválilo Závìreèný úèet mìsta Náchoda za rok 2003 vèetnì pøíloh a souhlasilo bez výhrad s celoroèním hospodaøením.
Cyklostezky na Náchodsku
l ZM schválilo Smlouvu o spolupráci obcí
a dalích osob na projekt Cyklostezky v
Kladském pomezí.
l ZM schválilo koncepci budování cyklistických stezek a cyklotras na území mìsta Náchoda podle projektu Cyklostezky v
Kladském pomezí.
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Smlouva o partnerské spolupráci mezi
mìsty Kudowa Zdrój a Náchod
l ZM schválilo uzavøení Smlouvy o partnerské spolupráci mezi mìsty Kudowa
Zdrój (Polsko) a Náchod.
Obecnì závazná vyhláka
l ZM vydalo Obecnì závaznou vyhláku
mìsta Náchoda è. 2/2004 O stanovení
pøíspìvku na pobyt dítìte v mateøské kole, kolní druinì, kolním klubu zøizovaných mìstem Náchodem pro kolní rok
2004/2005.
Koncepce poskytování sociálních slueb
na období 2005-2010
l ZM schválilo koncepci sociálních slueb
na období 20052010 s tím, e se nesníí poèet bytových jednotek.
Technické sluby Náchod, s. r. o.
l ZM schválilo vypsání výbìrového øízení
na vechny èinnosti, které v souèasné dobì
provádìjí Technické sluby Náchod, s. r.
o. pro mìsto Náchod s termínem realizace
do 30. 9. 2004 ve spolupráci s RTS, a. s.,
Brno.
Nové názvy ulic
l ZM rozhodlo podle zákona o obcích o
nových názvech tìchto ulic: prodlouená
èást ulice Dobenínská ponese stejný název
 Dobenínská, prodlouená èást ulice Nad
Celnicí ponese stejný název Nad Celnicí
a název nové ulice Bratøí afáøù.
TELEGRAFICKY:
l ZM schválilo souhrnný návrh rozpoètových opatøení uskuteènìných od 19. 4.
2004.
l ZM schválilo smlouvy o poskytnutí dotací (nad 50 tis. Kè) z rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2004. Jedná se o dotace sportovním klubùm.
TJ Sokol Náchod
220.000 Kè
TJ Sokol Staré Mìsto
80.000 Kè
SK Rubena  volejbal, házená 220.000 Kè
SK Babí Náchod
65.000 Kè
TJ START Náchod
65.000 Kè
SK Kuelky Náchod
90.000 Kè
HC Náchod  hokej
550.000 Kè
FK Náchod  Detné
440.000 Kè
TJ Kraso Náchod
310.000 Kè
TJ Náchod  házená
370.000 Kè
TJ Delfín
200.000 Kè
l ZM schválilo darovací smlouvu na stávající vybavení Domova pro matky s dìtmi Farní charitì Náchod.
l ZM schválilo plán kontrol kontrolního
výboru zastupitelstva mìsta na II. pololetí
2004.
l ZM schválilo dodatek è. 2 ke zøizovací
listinì pøíspìvkové organizace, kterou se
mìní její název na Základní kola NáchodPlhov, Pøíkopy 1186 od 1. 9. 2004.
l ZM zamítlo ádost TJ SOKOL Náchod o
mimoøádný pøíspìvek na opravu odpadového systému v Sokolovnì Náchod.
l ZM schválilo pøedloenou úpravu plánu
investic støedisek Kultura a Správa pro rok
2004 u a.s. Beránek Náchod dle uzavøe-

né smlouvy o poskytnutí investièní dotace
ze dne 5. 3. 2004.

Rada mìsta 20. 7. 2004

Majetkoprávní úkony obce
l RM vzala na vìdomí informace týkající
se èinnosti obèanského sdruení Dokoøán,
které má ve výpùjèce pøízemí a 1. poschodí domu èp. 342 v Èechovì ulici. V pøenechaných prostorách je zøízeno kontaktní
a krizové centrum pro dìti a mláde.
l RM vzala na vìdomí informace o Zámeckém sklípku, o èinnostech a zámìrech
pro letoní rok.
l RM vzala na vìdomí vyjádøení Zemìdìlské vodohospodáøské správy Brno, Oblast povodí Labe Hradec Králové k ádosti
o odkoupení parcely è. 2058/43 pro výstavbu parkovitì v Raisovì ulici.
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy se spoleèností EUROCOM internationál, spol. s r. o., výpovìdí s jednomìsíèní výpovìdní lhùtou z dùvodu neplacení nájemného.
l RM schválila zahájení výbìrového øízení na prodej bytu 3+1, 1. kategorie v Bìloveské ulici. Základní cena bytové jednotky je 700 tis. Kè.
l RM zruila výbìrové øízení ze 7. 4.
2004 a schválila zahájení nového výbìrového øízení na prodej bytu 1+1, 1. kategorie v Nerudovì ulici. Základní cena bytové jednotky je 350 tis. Kè.
l RM schválila uzavøení smlouvy nájemní
na èásti pozemkù è. 475/28, è. 475/39 a
è. 482 v katastrálním území Staré Mìsto
nad Metují. V souvislosti s tím rada schválila uzavøení smlouvy o vìcném bøemeni
na umístìní stavby stezky pro chodce a
cyklisty v rámci akce Stavební úpravy
místní komunikace v ul. Na Mokøinách v
Náchodì. Vekeré náklady spojené s uzavøením výe uvedených smluv a se zøízením vìcného bøemene ponese mìsto.
l RM schválila uzavøení nájemní smlouvy o umístìní technického zaøízení sítì
INDOR (pro bezdrátové pøipojení k internetu) v nebytových prostorech domù v
Náchodì, Bartoòova ul. èp. 275, 276 a 277
za podmínek stanovených v nájemních
smlouvách s platností od 1. 8. 2004.
l RM souhlasila se zruením pøidìlování
bytù dle poøadníku na byty k 20. 7. 2004
a schválila zavedení nového systému obsazování nájemních bytù.
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
a uzavøením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavební
úpravy ulice Partyzánská firmou PRODIS
Hradec Králové.
Návrh investic na II. pololetí 2004 a pøíprava na rok 2005
l RM schválila pøípravu akcí Lávka, komunikace Krásnohorské, Pod Montací, U
Zvonièky, chodník K. Jaroe a chodník od
zastávky ÈD Bìloves k obchodní zónì
k realizaci v 2. pololetí letoního roku.

3
l RM schválila projektovou pøípravu
a celkovou pøípravu a do fáze stavebního povolení vybraných akcí tak, aby byly
pøipraveny k realizaci v roce 2005. Dále
rada mìsta vzala na vìdomí nutné náklady související s projekèní pøípravou staveb roku 2005 nad rámec nyní schváleného plánu.
Lávka u Itálie
l RM schválila k vyhláení jako výsledek
jednacího øízení na veøejnou zakázku na
dodávku stavby Komunikaèní propojení
ÈD  ul. Volovnice  ul. Raisova  III.
etapa poøadí nabídek. Jedná se o kompletní vybudování lávky vèetnì stavební úpravy komunikace a chodníkù, pøeloky plynu, sítì Telecomu a veøejného osvìtlení.
Rada uloila zahájit jednání s firmou první v poøadí, kterou je Chládek a Tintìra,
Pardubice, a. s.
Úprava smluv o nájmu hrobového místa
- nájem vsypového místa
l RM schválila upravenou smlouvu o nájmu hrobového místa. Zmìna se týká doplnìní výmìry hrobového místa a ceny za
nájem vsypových míst (17,50 Kè na 10
let) a ceny za sluby spojené s nájmem
(122,50 Kè na 10 let). Uvedené zmìny
jsou schváleny s platností od 1. 1. 2005.
Výbìrové øízení na èinnosti TS Náchod,
s.r.o.- zadávací podmínky
l Zastupitelstvo mìsta na svém èervnovém zasedání schválilo vypsání výbìrového øízení na vechny èinnosti, které
v souèasné dobì provádìjí Technické sluby Náchod, s. r. o. Výbìrové øízení bude
provedeno ve spolupráci s firmou RTS, a.s.
Brno. V této souvislosti rada mìsta schválila, aby zakázka na Správu vybraných
èinností mìsta Náchoda byla zadána na
dobu urèitou. Celkovou nabídkovou cenou
se pro úèely soutìe bude rozumìt cena
vech èinností za období jednoho roku.
TELEGRAFICKY:
l RM jmenovala Mgr. Romana Odváøku
do funkce øeditele Z T. G. Masaryka, Náchod, Bartoòova 1005 od 1. 8. 2004.
l RM schválila prezentaci mìsta Náchoda
v atlasu EUROBEDS 2005 v rozsahu jedné strany.
l RM vzala na vìdomí zápisy z komisí pro
výchovu a vzdìlávání ze dne 9. 6. 2004,
z kulturní komise ze dne 16. 6. 2004
a z komise výstavby ze dne 23. 6. 2004.
l RM schválila smlouvu o uívání cyklostezky v ochranném pásmu vodního toku
øeky Metuje se státním podnikem Povodí
Labe se sídlem v Hradci Králové.
l RM vzala na vìdomí situaci dìtských
høi na pozemcích v majetku mìsta a uloila zajistit realizaci jejich revizí. Poté bude
radì pøedloen návrh údrby høi pøíp.
jiné vyuití, který bude obsahovat materiálové, finanèní i personální zajitìní navrhovaných opatøení. Více informací viz strana 9.
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KRONIKA
Narodili se

v èervnu a èervenci 2004
1. 6. Michaela Duková
Natálie Janová
Tomá Rousek
7. 6.Tomá Bartoík
8. 6.Denisa Nývltová
Petr Vlk
Pavel Vlk
9. 6. Lucie Výpalová
10. 6. Jakub Syrovátka
11. 6. Jan Kuchaø
12. 6. Aneta Divíková
15. 6. Luká Jano
1. 7. Jan Kocourek
2. 7. Adéla Navrátilová
3. 7. Jiøí Havel
8. 7. Kristýna Sirková
11. 7. Natálie enfeldová
14. 7. Denis Hakl
16. 7. Martin Jeek
19. 7. Denis Horváth
20. 7. Filip Steiner
Matìj tìpánek
27. 7. Vojtìch Kuhn
Matìj Kuchaø
Tereza Poètová
31. 7. Matyá Dodo
Jenifer Horvátová

Byli oddáni

v èervnu a èervenci 2004
4. 6.
Petr Hepnar
Dagmar Plailová
Mladen Petrov Ivanov
Renata Pöpperlová
5. 6.
Petr Husták
Zuzana Hoffmannová

Náchod
Náchod
Bulharsko
Náchod
Police nad Metují
Police n. M.

Jaroslav Rýdlo
Náchod
Hana Urbanová
Náchod
Petr Ficko
Náchod
Markéta Dolealová
Náchod
Jiøí Klíma
Náchod
Dana Horáková
Miskolezy
Tomá Demartini
Velké Poøíèí
Lucie Vachouková
Dol. Radechová
9. 6.
Karel ila
Vamberk
Natalija Kovalivová
Ukrajina
11. 6.
Luká Hauck
Èeská Èermná
Jana Beranová
Èeská Èermná
12. 6.
Lubomír Sedláø
Praha 6
Jana Tlapáková
Praha 6
18. 6.
Jiøí Toman
Náchod
Vendula Koèová
Èáslav
Josef Madarász
Èeská Skalice
Jiøina Hamplová
Èeská Skalice
Jan Macháò
Náchod
Jana Sychrovská
Náchod
Zdenìk Balcar
Náchod
Petra Stuchlíková
Bohuslavice
19. 6.
Luká Turek
Náchod
Marie Kropáèková
Náchod
Karel Jaromìøský
Brno
Iva Konvalinková
Brno
Jiøí Koèí
Èeská Skalice
Lucie Hromádková
Èeská Skalice
25. 6.
Luká Souèek
Náchod
Renata Kováøová
Nové Mìsto n. Metují
26. 6.
Luká Volek
Nové Mìsto nad Metují
Lucie Malinová
Provodov

Jiøí Obyt
árka Horynová
Pavel Prouza
Simona Andrejsová
2. 7.
Josef Pavel
Darina Jelínková
3. 7.
Vít Rozum
Dagmar Tyburcová
13. 7.
Miroslav Mrázek
Kvìta Gáborová
16. 7.
Jaroslav Jani
Vìra Matìjù
17. 7.
Petr Luke
Iveta Balcarová
23. 7.
Alexandr Moro
Veronika Janovièová
24. 7.
Jaroslav Hanzl
Dita Hermannová
Milan Lichnovský
Martina Gyurácsová
Radek Vytlaèil
Petra paèková
29. 7.
Luká Truhlièka
Lucie Martonová
30. 7.
Ivo Radoò
Jana Zelená
31. 7.
Roman Kalousek
Jaroslava Radová

Náchod
Èastolovice
Náchod
Náchod
Lhotky
Èeská Skalice
Rychnov n. Kn.
Rychnov n. Kn.
Plzeò
Náchod
Náchod
Velká Jesenice
Úpice
Úpice
Náchod
Náchod
Hronov
Hronov
Náchod
Náchod
ïárky
Velké Poøíèí
Pardubice
Slovensko
Náchod
Náchod
Náchod
Nové Mìsto n. Met.
Blahopøejeme!

Ocenìní dárcù krve

Podìkování za pøíspìvky

Ve støedu 30. èervna byly v obøadní síni MìÚ v Náchodì slavnostnì pøedány bronzové, støíbrné a zlaté medaile proj. MUDr.
Jana Jánského za 10, 20 a 40 bezplatných odbìrù krve. Medaile
ocenìným pøedával místostarosta ing. Jaroslav Rohulán.
Bronzové medaile pøevzali: Formanová Lada (Hor. Radechová),
Doleal Jiøí (Vysokov); Grim Milan, Novotný Jiøí a Siegel Radovan
(Nový Hrádek); Schneider Petr (Kramolna), dále Hanuová Olga,
Rozinková Edita, Steinová Stanislava, Dyme Jan, Hejsek Michal,
Jakubský Petr, Kejzlar Milan, Lisý David, Málek Jiøí, Novák Roman, Punar Pavel, Reichrt Jiøí, evèuk Michal, Vachek Marcel,
Vale Tomá, Vítek Jan a Vlach Vlastislav (Náchod).
Støíbrné medaile pøevzali: Havlíková Monika, Horáková Renata, Krulichová Jitka, Adamíra Petr, Cvejn Josef, Hronovský
Lubomír, Koukol Vladimír, Matuna Jiøí, Pøibyl Luká, Slavík Miroslav, Vlèek Ivan, Vlèek Michal, ïárský Karel (Náchod), Máslová Marie, Riedl Roman (Horní Radechová), Trávníèková Lucie,
Lanta Radomír (Nový Hrádek), Øíhová Hana (Borová), Cvejn Václav (Vysokov) a Èíek Ladislav (Slavíkov).
Zlaté medaile pøevzali: Rázl Josef z Nového Hrádku, preòar
Ladislav z Kramolny a Zlámal Jiøí z Náchoda.
Zlatý køí 3. tøídy pøevzal Balcar Kamil z Náchoda.
Vem dárcùm jetì jednou dìkujeme.

Liga proti rakovinì v Náchodì  její dobrovolní pracovníci 
dìkuje vem spoluobèanùm za finanèní pøíspìvky vìnované zakoupením mìsíèku lékaøského v Kvìtinový den 12. 5. 2004.
Byla vybrána celková èástka 368.791,42 Kè, která byla odeslána
na konto Ligy do Prahy. Výe finanèního pøíspìvku svìdèí o tom,
e dùleitost tohoto projektu, na který je sbírka urèena, není
vìtinì naich spoluobèanù cizí a e vìøí, tak jako my, e se nám
spoleènými silami podaøí tuto zhoubnou chorobu pokoøit a zdolat. Nemalý dík patøí i pedagogickým pracovníkùm, studentùm
a skautùm, bez jejich pomoci by nebylo moné tuto humanitární akci organizovat.
Rádi pøi této pøíleitosti informujeme, e v Náchodì byla otevøena kanceláø Ligy proti rakovinì (Masarykovo nám. èp. 1  stará
radnice), kde nás mùete navtívit kadou støedu v 916 hodin.
Naí snahou je pomoci kadému pøi pøekonávání osamìlosti, osvìta a prevence, právní porada apod. a to nejen onkologickým pacientùm a jejich rodinným pøísluníkùm, ale kadému, kdo v této
oblasti jakékoliv informace potøebuje. Od záøí tohoto roku bude
nae sluba rozíøena i o lékaøskou poradnu lékaøe  onkologa
(kadý ètvrtek 1012 hod.) a o pomoc v léèbì lymfatických otokù.
Kontakt: tel. 491 405 266 (záznamník)
Jetì jednou dìkujeme a vìøte  jsme tu pro Vás.

Náchodský zpravodaj
OZNÁMENÍ O OÈKOVÁNÍ PSÙ PROTI VZTEKLINÌ
Mìstský úøad Náchod  odbor finanèní, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
informuje o povinném oèkování psù proti vzteklinì dle zákona è. 166/1999 Sb.,
o veterinární péèi, ve znìní pozdìjích pøedpisù, se koná za spolupráce Mìstského
úøadu v Náchodì
s panem MVDr. Petrem BRANDEJSEM
lokalita
místo oèkování
den
datum
hodina
Náchod
(Masarykovo nám.)
sobota
4. 9. 2004
8.009.00
St.Mìsto
(u Havlù)
4. 9. 2004
9.309.45
Lipí
(u hospody)
4. 9. 2004
10.0010.30
Jizbice
(u Jednoty)
4. 9. 2004
10.4511.00
Dobroov
(u autobus. zastávky)
4. 9. 2004
11.1511.30
s panem MVDr. Zdeòkem VOTAVOU
lokalita
místo oèkování
den
datum
hodina
Braec
(u rybníèku)
pátek
3. 9. 2004
17.3018.00
Bìloves
(u Karlù )
sobota
4. 9. 2004
13.3013.50
Malé Poøíèí
(u Hejzlarù)
4. 9. 2004
14.0014.20
Babí
(u imkù)
4. 9. 2004
14.3015.00
Pavliov
(u prodejny)
4. 9. 2004
15.1015.30
lPovinné oèkování je pro psy od 3 mìsícù vìku. lPes musí být na vodítku a
opatøen náhubkem. lVezmìte s sebou oèkovací prùkaz psa. lZa oèkování se
vybírá poplatek 100 Kè. l

Oslavy
v Halberstadtu
Ve dnech 25.27. èervna se v naem
partnerském mìstì Halberstadt uskuteènily velkolepé oslavy 1200letého výroèí zaloení zdejího biskupství. Z naeho mìsta
se jich zúèastnila hudební skupina ákù
základní umìlecké koly v Náchodì vedená ing. Jaroslavem Vlèkem a nae mìsto
zastupoval na setkáních se starostou èi
kulturními pracovníky Halberstadtu a pøedstaviteli dalích partnerských mìst Banská
Bystrica a Villars starosta ing. Oldøich Ètvrteèka s manelkou, místostarosta ing. Jaroslav Rohulán a tlumoènice Mgr. Venue Zelená ze Z Komenského v Náchodì. Od
pátku do nedìle byl program hostù nabitý
návtìvou vybraných kulturních poøadù,
prohlídkou historické èásti mìsta, odhalením vítací tabule pøi hlavním vjezdu do dnes
ètyøicetitisícového mìsta a dvìma spoleènými veèerními setkáními. Ta pøinesla nìkolik dobrých námìtù k zamylení o správì
a hospodaøení mìsta, k veøejné dopravì
a úpravì místních komunikací, zakládání
veøejné zelenì i navázání dalích kontaktù. Partnera z Náchoda hledají halberstadtí
hasièi a my naopak máme zájem o úèast
studentského divadelního souboru na soutìi PRIMA sezóny v pøítím roce.
Pozornosti a ocenìní za kvalitní výkon
se dostalo na zcela zaplnìném historickém
námìstí naemu malému dechovému orchestru ZU, který vystoupil v sobotu
 za krásného teplého sluneèného poèasí
 a v nedìli na hlavním pódiu celkem tøikrát a zahrál i v Nìmecku velmi známou
Vejvodovu polku koda lásky.
JR
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Program prevence
kriminality ve mìstì
Náchodì pro rok 2005
Mìsto Náchod a pracovní skupina pro
prevenci kriminality vyhlaují termín podání ádostí o finanèní pøíspìvek (dotaci)
na projekty v oblasti prevence kriminality
a sociálnì patologických jevù.
Dotace jsou urèeny na financování projektù obèanských sdruení, státních i nestátních organizací, kol a kolských zaøízení, církví a dalích právních subjektù,
které se v Náchodì vìnují prevenci sociálnì patologických jevù.
Vyplnìné formuláøe ádosti pøedkládejte koordinátorovi prevence na místní úrovni p. Olze Landové na MìÚ v Náchodì prostøednictvím podatelny. Termín podání ádosti je do 15. 10. 2004. Formuláø ádosti
vèetnì zásad o poskytování dotací obdríte
u koordinátora prevence kriminality nebo
na internetových stránkách mìsta Náchoda  www.mestonachod.cz. Blií informace mùete získat na tel. è. 491 405 430.

Mìsto Náchod vyhlauje výbìrové øízení

na obsazení nájemních bytù
I. Pøedmìt nájmu
5. nebyl projednáván v pøestupkovém øízení
1. Bytová jednotka v domì è.p. 348,
ul. Francouzská  volný byt è. 5, 1+1,
6. doloí schopnost platit nájemné
7. uvede jména vech osob, které s ním
I. kat., ve 2. podlaí o výmìøe 38,88 m
budou sdílet spoleènou domácnost
2. Bytová jednotka v domì è.p. 349,
Podmínky è. 2 a 3 musí splòovat také
ul. Francouzská  volný byt è. 2, 1+1,
I. kat., v 1. podlaí o výmìøe 35,71 m
manelka (manel), podmínky è. 4 a 5
musí splòovat vichni èlenové spoleèné
3. Bytová jednotka v domì è.p. 349,
domácnosti zájemce.
ul. Francouzská  volný byt è. 4, 1+1,
I. kat., ve 2. podlaí o výmìøe 34,75 m
III. Kritéria výbìrového øízení
a výbìr nabídek
II. Podmínky nájmu
Pøidìlení bytu do nájmu bude uskuteè- Základním kritériem pro posuzování nanìno uzavøením smlouvy o nájmu bytu bídek je pøedevím výe nájemného a dona dobu 6 mìsícù se závazkem platnost loení schopnosti nájemné platit.
smlouvy opakovanì prodluovat, jestlie Výbìrová komise je jmenována radou mìsnájemce bude øádnì plnit své povinnosti ta Náchoda.
ze smlouvy vyplývající, za následujících Vyhlaovatel si vyhrazuje právo odmítnout vechny nabídky, pøípadnì upøespodmínek:
nit podmínky výbìrového øízení nebo
Byt 348/5  min. výe nájemného
výbìrové øízení zruit.
50,13 Kè/m , kauce 20 000 Kè
Byt 349/2  min. výe nájemného
IV. Termíny a lhùty výbìrového øízení
50,13 Kè/m , kauce 20 000 Kè
Termín ukonèení pøihláek
Byt 349/4  min. výe nájemného
do výbìrového øízení: 24. 9. 2004
50,13 Kè/m , kauce 20 000 Kè
Oznámení výsledku vybraným
Do výbìrového øízení se mùe pøihlásit
zájemcùm: 11. 10. 2004
zájemce, který splòuje vechny následující podmínky:
V. Doruèení pøihláek
1. doloí trvalý pobyt, zamìstnání èi podnikání v Náchodì nepøetritì po dobu Pøihláku do výbìrového øízení, obsahující náleitosti dle ust. II., je tøeba doruèit v
nejménì 5 let
2. není vlastníkem èi vìtinovým spo- uzavøené obálce v urèeném termínu, na
luvlastníkem nemovit. slouící k trva- adresu Mìsto Náchod, bytové oddìlení.
lému bydlení
Obálku v levé horním rohu oznaèit:
Výbìrové øízení  byt 348/5  neotvírat
3. není èlenem bytového drustva
4. nemá ádné závazky vùèi mìstu Ná- Výbìrové øízení  byt 349/2  neotvírat
Výbìrové øízení  byt 349/4  neotvírat
chodu
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Výstava Stará Bìloves ve fotografii

Záøijová výroèí

Dopøejte si procházku po bøezích Metuje do Bìlovse, kde Vám kronikáø Antonín
Samek pro velký zájem opakovanì nabízí
k shlédnutí výstavu 650 poèítaèovì zpracovaných fotografií z dìjin staré Bìlovse.
Snímky jsou doplnìny krátkým výstiným
textem o historii hranièního pøechodu, lázní v dobì nejvìtího rozkvìtu, starých objektù, èinnosti Sokola, ochotnického divadla, Selské jízdy a dalích zajímavostí.
Celek je zpracován i na CD nosièích.
Výstava bude otevøena v nedìli, dne 5.
záøí od 10 do 18 hodin v sále hotelu BONATO. Vstup volný.
Souèasnì bude pøi této pøíleitosti odpoledne ve 14 hodin pøedstavena nová kniha VE VÍRU HUDBY A TANCE. Je to název nové knihy Antonína Samka, která

Pøed 65 lety, 1. záøí 1939 napadla nìmecká armáda Polsko a tím zaèala druhá
svìtová válka, protoe v následujících dnech
vyhlásila Nìmecku válku Velká Británie a
Francie. Ty vak do pøímých bojù tehdy hned
nevstoupily. Varavu Poláci hrdinnì bránili
od 7. do 27. záøí, k úplné kapitulaci armády dolo a 5. øíjna. K polské tragédii pøispìla sovìtská armáda, která zaèala u 17.
záøí obsazovat východní èást polského území. Dohoda Nìmecka a SSSR o likvidaci
Polska byla uzavøena 28. záøí. Èást dosavadního polského území si ponechal Sovìtský svaz, èást byla pøivtìlena k Øíi, ze zbytku území byl pod nìmeckým dohledem vytvoøen tzv. Generální gouvernement. 
V roce 1944 probìhla od 14. 9. do 31. 10.
tzv. pobaltská operace  osvobození Estonska, Lotyska a Litvy sovìtskou armádou. Ke skuteènému osvobození pobaltských
republik vak dolo a po rozpadu Sovìtského svazu. Dne 1. záøí 1894 se v Malém
Poøíèí narodil PhDr. Gabriel Hejzlar, historik starovìkého umìní, profesor starovìkých kultur na filozofické fakultì v Brnì.
Dne 2. 9. 1924 se v Náchodì narodil MUDr.
Jindøich Groh, CSc., docent vnitøního lékaøství na Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pøed edesáti lety,
21. 9. 1944, zemøel èervenokostelecký uèitel Josef Hurdálek, autor souboru povìstí
Turov nebo knihy Líbánky paní Barunky.
Dvoje významné náchodské narozeniny
pøipadají na 27. 9. V roce 1924 se tu v domì
na Komenského ulici narodil Josef kvorecký, který oslavil své mìsto a mnohé jeho
obèany (nìkteøí z nich ho ovem za to nechválili) hned prvním uveøejnìným dílem 
románem Zbabìlci, a pak jetì mnoha dalími. Jeho kníka Prima sezona se stala inspirací pro úspìný festival. V tý den o
patnáct let pozdìji, 27. 9. 1939, se tu narodila Jana vábová, básníøka a výtvarnice.
Nedávno obohatila svými ilustracemi výbor
z básnického díla Libora Volného Domov
na dosah. Obìma pøejeme dobré zdraví a
jetì øadu úspìných prací. (AF)

pøijde na pulty knihkupectví zaèátkem
záøí t.r., jako pøíspìvek k 750. výroèí první písemné zmínky o zaloení mìsta Náchoda. Publikaci bude mono zakoupit i
pøímo na výstavì. Na 184 stránkách autor seznamuje ètenáøe s historií hudebních souborù na Náchodsku od roku 1822
a po souèasnost.
Pøi této pøíleitosti pøipomínáme, e
tvorba Antonína Samka, tedy knihy Vzpomínky na Bìloves, Bìloveské události
roku 1945 oèima svìdkù a Jetì nìco
z bìloveské historie je zpracována na
internetu a pøístupná na adrese: http://
home.tiscali.cz/beloves
První dva tituly jsou ji v knihkupectvích rozebrané. Jsou vak k dispozici
v mìstských knihovnách.

Oddìlení pro dìti

Mìstské knihovny v Náchodì vás zve k návtìvì
V polovinì èervna bylo otevøeno zrekonstruované oddìlení pro dìti. Zaujímá nyní
témìø celé první poschodí domu è. 105 na
Kamenici a je stejnì krásné jako oddìlení
pro dospìlé v pøízemí. Pro dìti je zde pøipraveno mnoho kníek nauèných i beletrie, èasopisy, ale i zajímavé hry a encyklopedie na CD-romech, stolní hry, hraèky a
loutkové divadélko. Variabilní uspoøádání
dovoluje vytvoøit i samostatná místa ke
studiu a psaní úkolù, na ínìnkách si
mohou hrát i nejmení dìti. Za poplatek
mohou dìti vyuívat i internet. Kopírka je
dnes u v knihovnì samozøejmostí.
Sedm let pracuje v knihovnì také ètenáøský krouek, který vydává dokonce
svùj èasopis. Jeho èlenové nacvièili u dvì
maòásková pøedstavení pro dìti, u ètyøikrát se zapojili do noci s Andersenem, vyhráli soutì Tajemná místa v Èechách,
pravidelnì se zúèastòují vyhodnocení nejlepích dìtských knih
Letos zveme do ètenáøského krouku
nové zájemce. Pøivítáme ikovné dìti, kte-

ré rády ètou, malují nebo dokonce u sami
píí. Scházíme se kadý ètvrtek od 14.30
do 16.30 hodin.
Ivana Votavová

Pozvánka na besedu k 80. výroèí vzniku èasopisu
Pøítomnost

Mìstská knihovna Náchod  úterý 21. záøí 2004 v 18 hodin
Politický a kulturní ètvrtletník, který se hlásí k tradici pøedváleèné Pøítomnosti,
u jejího zrodu stál v roce 1924 Tomá Garrigue Masaryk, a jejím éfredaktorem byl
výjimeèný zjev na èeské novináøské scénì 20. století Ferdinand Peroutka. Mezi pøispìvatele patøil také Karel Èapek, Milena Jesenská, Eduard Bass, Karel Poláèek, Václav
Èerný a vydavatel Pøítomnosti Jaroslav Stránský. První èíslo obnovené Pøítomnosti
vylo v roce 1990. K soudobým autorùm patøí pøední politici, vìdci, spisovatelé a novináøi. Èasopis se vìnuje analýze aktuálních politických, sociálních, ekonomických
a kulturních témat, je mají vliv nejen na ná souèasný ivot, ale pøedevím na jeho
budoucí vývoj. To ve v duchu zodpovìdné a kultivované novináøské tradice. 80 let od
zaloení prestiního politologického èasopisu první Èeskoslovenské republiky pøipomene a na aktuální téma promluví MUDr. Martin Jan Stránský, potomek slavného rodu
vydavatelù Lidových novin a Pøítomnosti spolu s dalími èleny redakce.
(So)

Náchodský zpravodaj

7

Náchodská jubilea

Záøí  Otevøení nové koly (120 let)
Mìsíc záøí, kterým zaèíná nový
kolní rok, je bezesporu nejvhodnìjí
dobou pro pøipomenutí kolního jubilea. Právì v tomto mìsíci roku 1884
byla v Náchodì slavnostnì otevøena
a vysvìcena nová budova chlapecké
obecné a mìanské koly. Samotný
akt byl pro mìsto i okolní obce významnou událostí. Ne si ho vak popíeme, pøipomeòme si, co mu pøedcházelo. V Náchodì, který se od poloviny 19. století postupnì mìnil
z malého podhorského mìsteèka
v prùmyslové centrum kraje, pøibývalo zejména od 70. let domù i obyvatel
a samozøejmì také dìtí. Dosavadní
kolní budova ji nestaèila a vedení
mìsta muselo pøistoupit k adikálnímu øeení. Obecní zastupitelstvo ve

vedení a dokonèení stavby je pøipisována
jeho nástupci Josefu Tichému. Dne 22.
kvìtna 1883 se konala slavnost poloení
základního kamene za pøítomnosti celého
obecního zastupitelstva, kolního inspektora J. K. Hrae a dalích hostù. Do kamene
byla vloena plechová skøíòka s pergamenovými pamìtními listinami, ukázkami platných penìz a nìkolika výtisky soudobých
èasopisù. Slavnost, pøi ní nechybìly bohosluby, prùvod, zpìv a proslovy, vyvrcholila vysvìcením kamene a èetnými poklepy
významných hostù. Vechna pronesená
hesla a pøání jsou zapsána ve kolní kronice a zaplòují tøi velké strany. Slavnost byla
zakonèena hostinou a pro kolní mláde
byl pøipraven výlet do bìloveských lázní
s bohatým pohotìním na úèet obce. Vlastní stavba probíhala po zbytek roku 1883

umoòovaly úèast mnoha ákù.
K pøedstavení stejnì jako k hlavní
slavnosti následujícího dne byla vytitìna pozvánka s programem. Po ranním budíèku se do slavnostního prùvodu seøadila kolní mláde s uèiteli,
vechny náchodské spolky, ivnostenské jednoty, hudba, druièky, duchovenstvo, úøedníci a mnoství hostù a
obyvatel mìsta a okolních obcí. Na
slavnostní mi v dìkanském kostele
bylo tak plno, e áci museli zùstat
venku. Vlastní slavnost pøed novou
budovou mìla bohatý a dlouhý program, projev hlavního øeèníka katechety P. Vincence Mrtíka trval celou hodinu. Svìtitelem byl náchodský
rodák kanovník P. Josef Antonín
rùtek, který nejprve vysvìtil budo-

a v roce 1884. V první polovinì záøí se dokonèovaly poslední truhláøské, zámeènické a natìraèské práce a ve dvoøe byla
postavena kana. Souèasnì se vybavovaly
tøídy a ze staré koly byly pøestìhovány
potøebné pomùcky a knihy do kabinetù.
Svìcení a souèasnì otevøení nové koly na
Karlovì námìstí bylo naplánováno na den
sv. Václava 28. záøí 1884. V pøedveèer
slavnosti procházel osvìtleným mìstem
prùvod s pochodnìmi a lampiony a k nové
kolní budovì, kde se provolávala sláva
a zpívaly císaøská a národní hymna. Následovalo divadelní pøedstavení, pøi nìm kolní mláde sehrála novou divadelní hru
J. K. Hrae Láska k vlasti. Dìj vysoce
výchovné a vlastenecké hry je zasazen do
roku 1866 tìsnì po prohrané bitvì u Náchoda a text je proloen mnostvím písní
z tehdejích zpìvníkù pro mláde. Hra
obsahuje øadu skupinových scén, které

vu zvenku a pak uvnitø vechny køíe urèené do tøíd i jednotlivé tøídy.
Ve velké místnosti v pøízemí s oltáøem se znovu zpívalo Te Deum. Teprve poté odevzdal purkmistr Tichý øediteli kol J. V. Tuèkovi obøadnì klíè
od budovy. Sto nejvýznamnìjích hostù bylo pozváno ke slavnostní hostinì do sálu U Zlatého slunce, kde se
také èetly blahopøejné telegramy
a dopisy a pronáely pøípitky. Øada
úèastníkù slavnosti se podepsala do
vyloené kolní pamìtní knihy. Navíc jsou zde na dvanácti stranách podepsáni vichni tehdejí áci chlapecké koly. Bylo jich celkem 468, z toho
82 ve tøech roènících mìanky a 386
v pìti tøídách obecné koly (áky 1.
a 2. tøídy podepsali jejich tøídní uèitelé). Budova pùvodní staré koly byla
ponechána Mgr. Lydia Batecká

kola na Karlovì námìstí z roku 1884

svém zasedání 21. ledna 1882 odsouhlasilo stavbu nové koly. V prùbìhu
následujícího roku byly zakoupeny
pozemky a vypsána soutì na projekt, jejím vítìzem se stal svitavský
stavitel a náchodský rodák Václav
Ryavý. Pùvodní skromnìjí pøedstava vyústila nakonec do realizované
podoby prostorné moderní dvoupatrové budovy s rozpoètem v èástce 60
000 zlatých. Nejvìtí èást nákladù
neslo mìsto Náchod, pøíslunou èástkou se vak také podílely pøikolené
obce. Zadání jednotlivých druhù stavebních prací bylo oznámeno v novinách Národní listy a Politika a vlastní
výbìrové øízení probìhlo 12. dubna
1883 v obecním domì pod dohledem
zvoleného stavebního výboru. Právì
v tento den zemøel purkmistr Antonín Roko a nejvìtí zásluha na pro-
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Program oslav 750 let Náchoda
w 10.12. záøí 2004 Historický víkend
750. výroèí první písemné zmínky o Náchodì pod zátitou prezidenta republiky
Václava Klause a poslankynì Parlamentu ÈR Zdeòky Horníkové
w pátek 10. záøí 2004
w 17.00
w Oficiální pøivítání delegací partnerských
mìst
w 18.00
w Slavnostní vernisá výstavy nejvzácnìjích originálù archiválií
 Pøednákový sál Mìstského divadla Dr.
Josefa Èíka ve dnech 11.12. 9. 2004
w 18.30
w Slavnostní veèer k 750. výroèí první písemné zmínky o Náchodì
w Partnerství mìst pro Evropu
w Køest publikace Dìjiny Náchoda
 Mìstské divadlo Dr. Josefa Èíka
w 20.00
w Horem pádem, pøedpremiréra filmu za
úèasti delegace; Kino Vesmír
w sobota 11. záøí 2004
Masarykovo námìstí
w 9.0019.00
w Staroèeský jarmark a historická øemesla
w Raba pamìtních mincí originálním støedovìkým zpùsobem
w 9.3010.30
w Historický prùvod Náchodem
 trasa  ul. Èeskoskalická, Komenského,
Riegrova, Parkány, Volovnice, Kamenice, Palackého, Masarykovo námìstí
w 9.30
w Slavnostní otevøení lázeòské cyklostezky T.G. Masaryka za úèasti prezidentù
Èeské republiky a Polska
 Náchod  Velké Poøíèí  Hronov  ïárky  Pstrana Jakubowice  Kudowa
Zdrój  Náchod
Hlavní pódium  pøed Beránkem
w 10.30  11.15
w Slavnostní pøíjezd druiny rytíøe Hrona
w Projev starosty mìsta a hostù
w Slavnostní dekorování praporù spolkù a
historických jednotek
w 11.15  12.00
w Folková skupina Kantoøi, Nový Bydov
w 12.30  13.15
w Promenádní koncert vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivcù, Náchod
w 14.00  14.45
w Hudební skupina Blue Star, Hr. Králové
w 15.00  15.30
w Pìvecký sbor Jiráskovo gymnázium, Náchod

w 15.30  16.15
w Pøíchod Prusù do Náchoda v r. 1866
bitevní ukázka historických jednotek
w 17.00  17.45
w Hudební skupina NACOPAK BAND, Náchod
w 18.00  18.45
w Folková skupina Kantoøi, Nový Bydov
w 19.00  24.00
w Velká letní párty
w 19.00  19.45
w Koncert vojenské dechové hudby 6.praporu polních myslivcù, Náchod
w 20.00  20.45
w Hudební skupina NACOPAK BAND, Náchod
w 21.00  21.45
w Hudební skupina Blue Star, Hradec Králové
w 22.00  24.00
w Jiøí Schelinger REVIVAL v podání Milana Schelingera
II. pódium  park u hotelu U mìsta Prahy
w 12.00  20.00
w Vojenské leení skupiny historického
ermu CORPORAL, Hradec Králové
w 12.00  12.15
w Støedovìká poezie  Obchodní akademie,
Náchod
w 12.30  15.00
w Støelba z historických zbraní a vystoupení skupin historického ermu
w 14.45  15.00
w Hudební skupina JAGABA, Praha
w 17.00  17.30
w Vystoupení skupin historického ermu
w 17.45  18.00
w Støedovìká poezie  Obchodní akademie,
Náchod
w 18.15  18.45
w Vystoupení skupin historického ermu
III. pódium
 prostranství pøed novou radnicí
w 12.00  12.30
w Dechový orchestr ZU J. Falty, Náchod
w 13.45  14.00
w Taneèní soubor ZU J.,Falty, Náchod
w 14.30  15.00
w Dechový orchestr ZU J. Falty, Náchod
w 16.15  17.00
w Pìvecký sbor gymnázium Käthe Kollwitz, Halberstadt
w 17.45  18.00
w Taneèní soubor ZU J. Falty, Náchod
w 18.00  18.30
w Ukázka výcviku historických jednotek
Pranýø u staré radnice
w Historické scénky  Z Plhov, Náchod

w 13.00  15.00
w Vojenské leení ze sedmileté války 
ukázka výcviku a støelby
w 14.00  14.30 a 16.30  17.00
w Vojenské lidové písnì 18. a 19. století 
Kebe muzik, Èeská Skalice
w 22.00  22.30
w Ohnivá show
Mìstská bata u Strnadovy ulice
w Èarodejnice a výtvarné objekty v prostoru  práce ZU J. Falty, Náchod a Z
Plhov, Náchod
w 12.00  13.15
w Vystoupení skupiny historického ermu
w 13.30  14.00
w Hudební skupina JAGABA, Praha
w 14.20  15.00
w Zdramatizované náchodské povìsti Z
TG Masaryka, Náchod a Z Plhov, Náchod
w 16.15  16.45
w Hudební skupina JAGABA, Praha
w 16.45  18.30
w Vystoupení skupiny historického ermu
w 19.00  19.30
w Romský soubor Mirikle, Náchod
w 21.00  22.00
w Loutkové pøedstavení FAUST, loutková
scéna Dìtem pro radost, Náchod
IV. pódium na Karlovì námìstí
w Stánky s obèerstvením
w Stánky s øemesly  Z Plhov, Náchod
w 11.45  12.15
w Regionální mýty  Kraj drahý mému srdci
 Jiráskovo gymnázium, Náchod
w 12.15  12.45
w Pásmo øíkadel Z Staré Mìsto, Náchod
w 13.00  13.30
w Hudební skupina Obèas Band Evangelická akademie, Náchod
w 13.30  13.45
w Ukázka výcviku historických jednotek z
období 192038
w 13.45  14.15
w Akordeonový soubor ZU J.Falty, Náchod
w 14.30  15.15
w Vystoupení skupiny Ten Sing Náchod,
Evangelická akademie, Náchod
w 16.00  16.30
w Akordeonový orchestr ZU J.Falty, Náchod
w 16.30  17.00
w Zdramatizované náchodské povìsti Z
TG Masaryka, Náchod, Z Plhov, Náchod
w 17.15  18.00
w Hudební skupina Blue Star, Hradec Králové
w 18.00  18.15
w Vyhláení samostatného ès. státu Z Komenského, Náchod
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w 18.30  19.00
w Vokálnìinstrumentální soubor Skøivánci Jiráskovo gymnázium, Náchod
w 13.00  16.00
w Oivlá historie
 Procházka po náchodských památkách s
prùvodci v historických kostýmech Støední soukromá kola podnikatelská, Náchod
 Sraz v informaèním centru nové radnice
Husùv sbor  Raisova ulice
w 10.00  17.00
w Otevøení expozice darù zemì a úrody
w nedìle 12. záøí 2004
w 9.00
w Slavnostní bohosluba v Husovì sboru
 Královéhradecký biskup tìpán Klásek
 Slavnost úrody a díkùvzdání
w 14.00
w Otevøení zrekonstruovaného parku u
Husova sboru
w 9.00  13.00
w Oivlá historie
 Procházka po náchodských památkách
s prùvodci v historických kostýmech
Støední soukromá kola podnikatelská,
Náchod

 Sraz v informaèním centru nové radnice
w Náchodská sportovní nedìle
 Areál stadionu Na Hamrech
w 8.00  13.00
w Prezentace drustev
v hale SK RUBENA
w 9.00  13.00
w Zápasy v tradièních i netradièních
sportech
w 11.30
w Prezentace drustev na plaveckém bazénu
w 12.00  13.30
w Netradièní plavecké závody
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w 13.00  13.45
w Jízda automobilových veteránù Náchodem
w 14.00  16.00
w Hlavní program na stadionu Na Hamrech
 vystoupení provazochodce Berondiniho,
maoretek, roztleskávaèek
 hudební doprovod dechovky, country kapely Splav, rockové kapely Beruky
 exhibièní pøedstavení náchodských kol,
sportovních klubù a oddílù
 seskok parautistù
 vystoupení leteckých modeláøù
 bohaté obèerstvení, zábavné atrakce

POLSKO 650. výroèí lázní Kudowa Zdrój  Czermná
11. záøí 2004
w 14.00  21.00
w Kulturní program v lázeòském parku
èeské a polské hudební skupiny
w Kyvadlová doprava NáchodKudowa
Zdrój a zpìt zajistìna z autobus. nádraí Náchod

12. záøí 2004
w 12.00 15.00
w Pontifikální Me Svatá za pøítomnosti
vysokých hodnostáøù øímskokatolické
církve z Polska, Èeské republiky a Nìmecka
 kostel v polské Czermné

Informaèní centrum mìsta Náchoda  telefon 491 405 222. Tento projekt se
uskuteènil za finanèní podpory Ministerstva kultury ÈR a finanèní podpory
Královéhradeckého kraje.

Oznámení pro obèany pro oslavy 10.12. záøí 2004  parkování
10. 9. 2004 ve veèerních hodinách bude Mìstská policie vyklízet w od veèera 10. 9. do rána 11. 9. bude uzavøena ulice Èeských
a uzavírat Masarykovo námìstí a pøipravovat pro uzavírku støed Bratøí od Mlýnské po tefkovu vèetnì Nerudovy a Hamerské
w uzavøen bude také vjezd do centra od Odasu a z ulice Pøíkopy
mìsta
Na pøíjezdech do støedu mìsta budou hlídkovat policisté.
11. 9. 2004 od ranních hodin bude støed mìsta uzavøen a prù- Prosíme o maximální toleranci a trpìlivost pøedevím obèany ijící
a podnikající v tìchto lokalitách.
jezd mìstem omezen ve smìru od Itálie:
Volovnice  dopravní obsluze vjezd povolen pro prùjezd mìstské ádáme návtìvníky naich oslav, obèany a podnikatele naeho
hromadné dopravy a zásobování
mìsta, aby prosím vyuívali parkovitì u supermarketù po obvodu mìsta (PENNY, ALBERT, KAUFLAND, HYPERNOVA), Ham11. 9. 2004 úplná uzavírka bude ve støedu mìsta v tìchto místech: ra, u Polikliniky, u Nemocnice, v Raisovì ulici, U Bílé Rùe, na
Kamenice  Palackého  Masarykovo námìstí  Potovní  Tyr- zámku a na Plhovì. Dìkujeme za pochopení
ova  Parkány  Hurdálkova  Karlovo námìstí
Hana Kopecká  organizaèní táb oslav

Rozhodování o dalí existenci dìtských høi v rámci mìsta
Mìsto Náchod, jako vìtina obcí v Èeské
republice, je v souèasné dobì nuceno zváit své monosti pøi øeení dalí existence
dìtských høi zøízených na jejich pozemcích. Dle zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví, a pøísluných provádìcích vyhláek musí provozovatel zajistit,
aby vybavení høi odpovídalo souèasným
normám a to jak vhodností provedení, tak
i mírou opotøebení. Vybavením høi jsou
i pískovitì, u kterých je tøeba vylouèit nadmìrné zneèitìní písku, zejména zvíøecími exkrementy, norma je urèena pro
výskyt plísní i pro mineralogické sloení
písku. Høitì má být provozováno dle provozního øádu, jeho ustanovení zabezpeèují bezpeèný provoz na høiti. Nezbytnou
podmínkou je oplocení høi, pøikrývání
písku mimo dobu hry dìtí ochrannými sítìmi atd.

V Náchodì je minimálnì 25 dìtských
høi, v rùzném provedení a v nejrùznìjím stavu. Je zøejmé, e vechna nebude
nadále moné za souèasných podmínek
provozovat, ani vhodným zpùsobem udrovat, nìkterá bude tøeba úplnì zruit.
Vyzýváme proto obèany mìsta Náchoda,
aby písemnì nebo e-mailem projevili nejpozdìji do 30. záøí 2004 zájem o zachování konkrétních høi a upozornili na zanedbaná nevyuívaná høitì, která by
mìla být likvidována a pozemek vhodnì
upraven. Uvítáme zájem a aktivitu obèanù vyuívajících høitì v jednotlivých lokalitách o pomoc pøi realizaci podmínek
potøebných k zachování provozu høi. Prosíme o krátkou zprávu s uvedením ulice,
èi lokality, stavu høitì, jeho vyuívání
a názoru na budoucí existenci. Mùete nás
informovat i pøi osobní návtìvì na Odbo-

ru správy majetku  p. Malý, è. tel.
491 405 240, e-mail: josef.maly@mestonachod.cz. Vámi zaslané údaje budou vyuity pøi rozhodování o dalím postupu v
této záleitosti.

ilustraèní foto
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Vzpomínka
V krátkém období pøila náchodská národní házená o dvì výrazné osobnosti. Ve støedu 23. èervna 2004 zemøel ve vìku 89
let pan Ladislav Semerák. V mládí aktivní hráè, poté dlouholetý
pøedseda oddílu èeské, pozdìji národní házené v Náchodì. Mimo
tuto funkci se vìnoval i trenérské èinnosti, zodpovìdnì vykonával i funkci organizaèního pracovníka. Spoustu svého volného
èasu vìnoval údrbì areálu národní házené Na Hamrech, o jeho výstavbu, vèetnì sportovní haly, se nemalou mìrou zaslouil a kde i spoustu let bydlel. To ve samozøejmì bez nároku na
finanèní náhradu. Pod jeho pøedsedováním se vystøídalo nìkolik
hráèských generací.

Semerák

O tøi týdny pozdìji, ve støedu 14. èervence 2004, opustil nae
øady po krátké nemoci ve vìku 83 let pan Ladislav Øezníèek.

Øezníèek

V mládí vestranný sportovec se po ukonèení aktivní èinnosti
zaèal vìnovat trenérské práci. Pracoval hlavnì s mládeí a stál
témìø u vech mistrovských titulù aèek a dorostenek. I v pokroèilém vìku pøicházel na høitì Na Hamrech pøedávat své zkuenosti vyrùstající generaci házenkáøek. Nechybìl na jediném mistrovském utkání a i v zimì mu neunikl ádný halový turnaj.
V posledních letech ji nebyl tak mobilní jak by si pøál, pøesto ho
dìní v oddíle neustále zajímalo. Zael i na pivko se svými bývalými spoluhráèi a kamarády. Pøiel se i rozlouèit se svým kolegou
a kamarádem Láïou Semerákem. Oba po sobì zanechali výraznou stopu v oblasti sportovního dìní v Náchodì. Za ve dìkujeme a budeme vzpomínat.
Milo Václavek
Galerie výtvarného umìní v Náchodì si Vás dovoluje pozvat na koncert
slova a hudby Nae paní Boena Nìmcová. Koncert probìhne v prostorách
zámecké jízdárny 16. 9. 2004 v 18 hodin. Stejnojmennou básnickou sbírku
Frantika Halase a úryvky z Babièky Boeny Nìmcové pøednese Vladimír
Matìjèek, klavírní skladby Bedøicha Smetany hraje Miroslav Sekera.

Náchodský zpravodaj
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Jubilejní Ratiboøice

EKOutek

Ratiboøice to nejsou jen Boena Nìmcová a její Babièka, paní knìna a dalí postavy z této knihy. Kadoroènì, vdy druhý èervnový víkend, se zde scházejí tìce
zdravotnì postiení  vozíèkáøi z celé republiky na akci nazvané Ratiboøický pojezd vozíèkáøù. Jejím poøadatelem je SOLIDARITA  obèanské sdruení zdravotnì postiených, Slavìtín nad Metují. Letos,
ve dnech 11.13. èervna, se zde seli ji
po pìtadvacáté. Tohoto jubilejního roèníku se zúèastnilo celkem 115 lidí, z nich
61 byli vozíèkáøi a zbytek tvoøil jejich doprovod a poøadatelé.
Úèastníci této ojedinìlé akce jsou ubytováni v autokempu Rozko. Odtud se
potom v sobotu ráno vydávají na trasu
vedoucí pøes Zliè na Staré bìlidlo a zpìt.
Po trase na nì èekají rùzné sportovní disciplíny, které jsou voleny tak, aby je mohl
absolvovat opravdu kadý.
Protoe letoní roèník byl jubilejní, byl
i doprovodný program oproti jiným rokùm
bohatí. V pátek veèer vem úèastníkùm
zahrála skupina Barel rock, v sobotu mohli zhlédnout vichni prezentaci vozíkù pro
postiené firmy SIVAK Hradec Králové a
ruèní ovládání automobilù firmy Josef
Hurt. Veèer potom následovala ji tradièní diskotéka. Nedìlní slavnostní zakonèení a vyhláení výsledkù doplnilo krásné
vystoupení maoretek z Mezimìstí. Navíc
kadý z úèastníkù obdrel trièko, které

V poslední dobì se
v médiích a tisku èasto
mùeme setkat s diskuzemi na téma GMO, neboli geneticky modifikované organismy. Ale co ve vlastnì
tento pojem zahrnuje a pøedstavuje pro
nás nìjaké nebezpeèí? Pokusím se teï tyto
otázky alespoò ve zkratce zodpovìdìt.
Geneticky modifikované organiz my mají
zpravidla prostøednictvím genového inenýrství upravené (modifikované) nìkteré vlastnosti, které jsou výhodné buï pro výrobce
nebo spotøebitele. Klasickým pøíkladem
mùe být upravená odolnost kukuøice proti
herbicidu Roundup, kdy po postøiku ve s
výjimkou kukuøice hyne, nebo tzv. zlatá
rýe obohacená o gen produkující provitamin A, od které si výzkumníci slibují vyøeení problému vysokého výskytu zrakových
chorob ve tøetím svìtì. My se s GMO mùeme setkat v potravinách z nich vyrobených.
Nejèastìji jde o výrobky ze sóji a kukuøice.
Mohou nás tedy geneticky modifikované organizmy nìjak ohrozit? Prostá konzumace geneticky modifikovaných plodin
by patrnì rizikem pro lidi být nemìla. Pøi
úniku tìchto rostlin do volné pøírody se
ale následky dají jen tìko pøedvídat. Do
biosféry tak toti vstupují organizmy, které jsou schopny rozmnoování, a pøitom
nejsou vyjasnìny jejich vlivy na okolí.
Umìle dodané geny se mohou nekontrolovanì rozíøit do okolního prostøedí a zapøíèinit váné naruení pøírodní rovnováhy. Mohou tak vznikat i nové alergické
látky a druhy bakterií, které budou odolné vùèi stávajícím antibiotikùm. Panuje
obava, e potraviny s obsahem geneticky
modifikovaných organismù zpùsobí dosud
neznámé alergické reakce. Pøestoe neustále stoupá jejich uplatnìní v rùzných oborech lidské èinnosti, nejsou zkuenosti s
nimi stále jetì dostateèné, a proto mohou
být zdrojem ohroení, zvlátì pøi nevhodném a nekontrolovaném uití.
Z toho veho vyplívá, e geneticky modifikované organismy jsou sice výhodné
vzhledem k jejich vlastnostem, ale je to
nìco pro pøírodu nepøirozeného a jejich
chování je nepøedvídatelné. Proto bychom
se jim mìli spíe vyhnout a zùstat radìji u
klasických pøírodních surovin.
S pøáním pøíjemného babího léta
Ing. Romana Bartoová
Odbor ivotního prostøedí

mu bude pøipomínat tento jubilejní XXV.
roèník.
Stalo se dobrou tradicí, e vichni zúèastnìní si odváejí drobnou pozornost
vìnovanou podnikateli z naeho regionu.
Je samozøejmé, e tak rozsáhlou akci by
nebylo mono uskuteènit bez maximálního pochopení vech zúèastnìných. Ná dík
patøí pøedevím pracovníkùm Autokempu
Rozko a personálu restaurace Na Plái.
Nelze rovnì zapomenout na vechny
sponzory, kteøí i pøes mnohdy nepøíznivou situaci vìnovali vìcné ceny pro úèastníky. Pokud jsme náhodou na nìkoho
v následujícím seznamu zapomnìli, velmi
se omlouváme a vìøíme, e nám zachovají pøízeò i v následujících letech.
Sponzoøi XXV. roèníku Ratiboøického pojezdu vozíèkáøù:
Ministerstvo zdravotnictví ÈR, Adriatic
Curatio, s. r. o., Vítkovice, Hrnèíø design,
Nové Mìsto nad Metují, Fi Petrelka, s. r.
o., Josef Hurt  ruèní ovládání automobilù, Fi Hronovský, s. r. o., Podìbradka, a.
s., Podìbrady, Mìstský úøad Èeská Skalice, Obecní úøad Slavìtín nad Metují,
Náchod  Gold Time, I. Hermanová,
Velké Poøíèí, Knihkupectví, Palackého, H.
imonová, Elegance  prodej odìvù a textilu, Brother centrum, V&H Song, Drogerie TETA, Autobarvy, Eurolux, Elektro
Kosík, øeznictví Vítek.

V plaveckém maratónu na Rozkoi
zvítìzila Petra Celbová
Dálkoplavecký maratón S rozkoí pøes
Rozko se poprvé konal v roce 1982. Minulý 9. roèník se plaval pøed 14 lety. Po
dlouholeté pøestávce v poøádání této dálkoplavecké soutìe na Rozkoi se èlenové TJ
Delfín Náchod rozhodli obnovit tradici a
uspoøádat jubilejní 10. roèník. Termín konání pøipadl na nedìli 11. èervence. Start
závodu byl ve 14.30 hodin a plavalo se
z areálu TJ Slávia Nové Mìsto n. M. po trojúhelníkové trati asi 1300 m. Pùvodní tra
1500m byla zkrácena z dùvodu letoního
nepøíznivého poèasí, avak Rozko mile
pøekvapila úèastníky i poøadatele teplotou
vody, která mìla pìkných 20 stupòù.
Soutìe se mohli zúèastnit jak registrovaní tak i neregistrovaní plavci vech vìkových kategorií. Na Rozko pøijeli soutìit plavci z Neratovic, Prahy, Vysokého
Mýta, Nového Mìsta, Náchoda, Èerveného Kostelce, Dobruky, Úpice, Broumova
a Starkoèe. Absolutním vítìzem soutìe
se stala Petra Celbová z Náchoda, která
vytyèenou tra zdolala za 15:21,9. Na druhém místì se umístila vysokomýtská Der-

ková Kateøina èasem 16:47,7. Tøetí
v celkovém poøadí a jako první mezi mui
doplaval Josef Hakl z Náchoda v èase
17:03,9.
Mezi neregistrovanými nejrychleji plaval Dr. Pranèl Miroslav z Dobruky, který je rovnì vítìzem 1. roèníku této soutìe. Danou tra v letoním roèníku zvládl za 18:42,3. Na druhém místì doplaval
Veselý Petr z Prahy (19:42,0). Tøetí pøíèku mezi neregistrovanými obsadil Kapar
Pavel z Nového Mìsta n. M. (19:47,8).
Nejrychlejí neregistrovanou enou byla
Lhotková Lenka z Prahy (19:42,7), pøed
Støedovou Jitkou z Úpice (21:55,6) a Tylovou Danielou z Dobruky.
Doufejme, e se podaøila obnovit tradice této soutìe, která v minulost jistì
vstoupila do podvìdomí plavecké veøejnosti
a to nejenom v naem kraji, a e se v pøítím roce opìt setkáme pøi poøádání této
akce. Podìkování poøadatele patøí èlenùm
TJ Slávia Nové Mìsto a MS VZS ÈÈK Náchod, kteøí pomohli pøi technickém zabezpeèení celé soutìe.

(Zdroj: www.ekospotrebitel.cz)
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Zimní stadion v Náchodì

Mistrovská utkání
v kuelkáøské hale SKK
Primátor Náchod  záøí

zahájil sezónu 2004/2005 v pondìlí 9. srpna 2004.
Zájemci o pronájem ledové plochy v mìsíci srpnu mohou kontaktovat p. Stránského, vedoucího zimního stadionu, na tel. 491 426 021.
Návtìvníci se mohou tìit na novì zrekonstruované prostory: v hale ZS  nové
podhledy, nové ochozy, nové sociální zaøízení (také v kabinách).

SO 4. 9. 15.00 Náchod  Luhaèovice
pøedehrávka 3. kola
I. liga mui
SO 11. 9. 15.00 Náchod B  Náchod C
III. liga mui
SO 18. 9 12.00 Náchod C  Solnice
III. liga mui
SO 18. 9. 15.30 Náchod B  Vysoké Mýto
III. liga mui

Krytý plavecký bazén v Náchodì

zahájí sezónu 2004/2005 dne 1. záøí 2004.
Plavání pro veøejnost je plnì v rozsahu pøedchozího roku, první plavání pro veøejnost je 1. 9. od 5.30 do 7.30 hodin.
Centrum péèe o matku a dítì zahájí plavání ve støedu 1. 9.
První lekce aquaerobiku se koná ve støedu 1. 9. od 20 do 21 hodin.
Pøipravujeme pro Vás novinky ve cvièení ve vodì i v tìlocviènì  sledujte nae
aktuality! I bazén proel èásteènou rekonstrukcí  výmìna oken èásti objektu do ulice
Praská, výmìna potrubních rozvodù sprch. Pozor! U krytého plaveckého bazénu
dochází ke zmìnì ceníku od 1. 9. 2004.

Utkání niích soutìí nejsou dosud rozlosována a do uzávìrky záøijového vydání to ji nestihneme. Uvádíme proto pouze utkání ligových soutìí.
Prvoligová drustva muù (mimo pøedehrávky), en, dorostencù a dorostenek
hrají prvá dvì kola na drahách soupeøù.
Øíjen ji bude bohatí.
Zdravím. Fr. Majer st.

Stadion Hamra v Náchodì

Po rekonstrukci travnaté plochy fotbalového høitì byl provoz stadionu obnoven
v posledním srpnovém týdnu. Pro veøejnost bude od 1. 9. 2004 opìt bezplatnì stadion k dispozici vdy ve støedu od 15 hodin. Ostatní pronájmy fotbalového høitì, atletického oválu a aten je mono sjednat na tel. 491 427 740 s ing. Justovou. Sezóna
2004 stadionu Hamra bude ukonèena v závislosti na poèasí 15. èi 30. listopadu.

Výtahy Náchod
SK dálkového plavání
a sport. otuování

Sportovní zaøízení
mìsta Náchoda
pøíspìvková organizace

Náchodský sport pro vechny; Obèanské sdruení, IÈO 26649284
Praská 178, 547 01 Náchod; tel.: 491 427 740
e-mail: nachodskysport@seznam.cz; www.nachodskysport.wz.cz

Pozvánka

7. roèník 24hodinové tafety

NON STOP PLAVÁNÍ V NÁCHODÌ]
O pohár starosty mìsta Náchoda
Termín konání 18. a 19. záøí 2004
v krytém plaveckém bazénu v Náchodì
Start závodu: v sobotu 18. záøí 2004 v 10.00 hodin
Ukonèení:

v nedìli 19. záøí 2004 v 10.00 hodin

Úèastníci:

smíená drustva otuilcù z ÈR a zahranièí
smíená drustva bazénových plavcù z ÈR
drustva hostù

Organizátoøi:
Výtahy Náchod  sportovní klub dálkového plavání a sportovního otuování
spolu se Sportovními zaøízeními mìsta Náchoda, pøíspìvkovou organizací
Kontakt:

Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, p. o., Praská 178, 547 01 Náchod,
Tel.: 491 427 740, fax:491 427 579, e-mail: sport.nachod@wo.cz,
http://www.sport.nachod.web.wo.cz

na akci

NÁCHODSKÁ SPORTOVNÍ NEDÌLE
Rok 2004 je rokem oslav 750. výroèí první zmínky o Náchodì.
Oslavy vyvrcholí o víkendu 11.12. záøí 2004.
Nedìle bude vìnována sportu.
Náchodská sportovní nedìle bude pøehlídkou tradièních i netradièních sportù
a pohybových aktivit. V exhibièních vystoupeních se pøedstaví náchodské
koly, sportovní kluby a oddíly.
V doprovodném programu vystoupí provazochodec Berondini, maoretky,
automobiloví veteráni, hudební skupiny, parautisté, modeláøi
Pro úèastníky je pøipraveno i bohaté obèerstvení.
Vstup na akci zdarma.
Termín konání:
Èas konání:

nedìle 12. 9. 2004
zápasy 912.00 hod.
plavecké akce 1214.00 hod.
hlavní program 1416.00 hod

Místo konání:

stadion Hamra
+ volejbalová hala SK RUBENA
+ volejbalové kurty SK RUBENA
+ Krytý plavecký bazén

Organizátor:

Náchodský sport pro vechny
Obèanské sdruení

Hlavní poøadatelé: Hana Kopecká
Ing. Jaroslava Justová

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Záøí 2004

w Zásady 1. pomoci (pro vechny kolské
pracovníky); lektor: Bc. I. Svozilová; záøí
2004 (bude upøesnìno) 3 vyuè. hodiny
(pravdìp. odpol.); CV Náchod
w Kurz digitální fotografie (pro irokou
veøejnost); lektor: Mgr. È. Kodejka; záøí
2004 (sobota  bude upøesnìno); 918
hod.; CV Náchod
w Dìjiny umìní (celoroèní kurz pro zájemce o studium na výtvarných kolách a pro
irokou veøejnost); lektor: Mgr. V. Drtinová; od záøí 2004 (bude upøesnìno) v odpol.
hod., vdy 2 vyuè. hod. týdnì; CV Náchod
w Podvojné úèetnictví pro zaèáteèníky a
støednì pokroèilé (pro irokou veøejnost);
lektor: Ing. H. Kòourková; od záøí 2004
(bude upøesnìno); CV Náchod; zaèáteèníci
2x týdnì 2 vyuè. hod. (záøíleden), støednì pokroèilí 1x týdnì (záøíleden)
w Vizáistika osobnosti: 1. Barevná typologie a líèení (pro irokou veøejnost); lektor: Mgr. V. Drtinová; 9. 9. 2004 1419
hod.; CV Náchod. Pokraèuje: 2. Odìvy a
volba støihu  7. 10. 2004, 3. Úèes a odìvní doplòky  4. 11. 2004
w Jak pracovat s problémovými áky?
1. Dítì s ADHD a ADD (cyklus 5. praktických semináøù pro uèitele i rodièe); lektor:
Mgr. D. Hruková; 13. 9. 2004; 1517 hod.;
CV Náchod
w Proè a jak tvoøit kolní vzdìlávací programy? 2letý výcvikový kurz pro uèitele

èi pedagogické týmy  celkem 10 modulù
v prùbìhu dvou let; lektor: Mgr. J. Dolealová, Ph.D.; 13. 9. 2004 vdy v pondìlí
1017 h. výcvikové koly
w Ruce to jsou dvojèata (praktický semináø pro pedagogy mateøských kol); lektor: Mgr. A. Aigelová; 15. 9. 2004; 814.30
hod.; CV Náchod
w Cesty minulosti VIII.: 1. svìtová válka
a secese (volné pokr. celodenního didaktického semináøe pro uèitele dìjepisu Z, S
a ostatní); lektor: Mgr. I. Bauer; 22. 9. 2004
914.30 hod.; CV Náchod
w Etická výchova  2letý kurz (pro uèitele Z a S vech aprobací, zvl. obèanské
výchovy, rodinné výchovy a pro uèitele základù spoleèenských vìd, vychovatele, pracovníky s mládeí ve volnoèasových aktivitách); lektorky: Ing. Mgr. M. Nováková, Ing.
M. Jakeová; 23. 9. 2004  1. setkání vdy
ve ètvrtek 820 h.; CV Náchod
w Výchova týmù: 1. Co je to týmová práce? (7 prakt. semináøù pro øeditele Z i
S vech aprobací a vychovatele); lektor:
PhDr. K. Ollé; 23. 9. 2004; 815 hod.; CV
Náchod
w Èas jablíèkových vùní (praktický semináø pro uèitele 1. stupnì Z); lektor: Mgr.
A. Aigelová; 23. 9. 2004; 13.3017 hod.;
CV Náchod
w Pleteme z pedigového proutí (cyklus praktických semináøù pro irokou veøejnost); lektorky: Mgr. E. Hájková a Mgr. J. Poláková;
25. 9. 2004; 1. Podnos pro pokroèilé; 812
hod.; 2. Podnos  zaèínáme plést; 1317
hod.; CV Náchod
w Metodické øady ve výtvarné výchovì (cyklus 4 semináøù pro uèitele VV a vychovatele D); lektor: Mgr. L. Prokeová; 30. 8.
2004; 29. 9. 2004; 1. Moje mìsto; 912
hod.; 2. Prùøez dìjinami umìní ve výtvarném projevu ákù; 1416.30 hod.; CV Ná-
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chod; pokraèuje: 9. 2.,13. 4. 2005
w Grafické techniky  jak na nì? 1. Suchá
jehla (cyklus 4 semináøù pro uèitele VV Z,
ZU, S); lektor: Mgr. J. Kuèík; 30. 9. 2004;
8.3015 hod.; CV Náchod; pokraèuje: 21.
10.  Lept, 25. 11. 2004  Linoryt, 31. 3.
2005  Slepotisk a papíroøez
OD ZÁØÍ 2004 ZAHAJUJEME TYTO
CELOROÈNÍ JAZYKOVÉ KURZY:
l ANGLICKÝ JAZYK  úplní zaèáteèníci,
zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, støednì pokroèilí, pokroèilí, pøíprava na státní závìreènou zkouku
l NÌMECKÝ JAZYK  zaèáteèníci, mírnì
pokroèilí, pokroèilí
l FRANCOUZSKÝ JAZYK  zaèáteèníci,
mírnì pokroèilí, pro áky Z
l RUSKÝ JAZYK  zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, pokroèilí, pøíprava na státní závìreènou zkouku, pøíprava na pøijímací
zkouky, k maturitì
PØÍPRAVNÉ KURZY:
l Pøíprava na pøijímací zkouky z MATEMATIKY na gymnázia a S
l Pøíprava na pøijímací zkouky z ÈESKÉHO JAZYKA na gymnázia a S
l Pøíprava na talentové zkouky z VÝTVARNÉ VÝCHOVY na S + Zaèínáme
malovat, kreslit a výtvarnì tvoøit
KURZY VÝPOÈETNÍ TECHNIKY:
l Základy obsluhy poèítaèe
l MS  WORD 97 pro zaèáteèníky
l MS  WORD 97 pro pokroèilé
l MS  EXCEL 97
l Základy obsluhy internetu
l Elektronická pota
KURZY PODVOJNÉHO ÚÈETNICTVÍ:
l pro zaèáteèníky
l pro støednì pokroèilé

Pøihlásit se mùete: l písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, 547 01 Náchod l elektronickou potou: centrum@cvnachod.cz l prostøednictvím web. stránek: www.cvnachod.cz. Více informací na tel.: 491 422 437, 491 422 416.

Pedagogické
centrum
Hradec
Králové
Program vzdìlávacích akcí
v záøí v Náchodì

w USA  metodika výuky reálií. 6. 9.; 14
15.30 hod. Povídání o Aljace, Jazyková
kola Gate, Na Pláni 1647, Náchod, lektor: Jan Moucha
w Angliètina pro nejmení efektivnì. 8.
9. 1016 hod., JG Náchod, lektor: Sylvie
Doláková
w Hudbou a pohybem ke zdraví. 10. 9. 9
17 hod. Pohybové námìty pro celý kolní
rok, DDM Déèko Náchod, lektor: Martina
Svobodová
w Jak psát projekty a kde hledat finanèní

zdroje. 16. 9. 1317 hod. DDM Déèko Náchod, lektor: Ing. Ludmila Pohanková
w Oblast BOZP ve svìtle nových právních
pøedpisù. 20. 9. 911 hod., 1315 hod.
JG Náchod, lektor: Ing. Václav Zeman
w Obaly a odpady. 21. 9. 911 hod., Výchova k ekologii. JG Náchod, lektor: Mgr.
Martin Lochovský
w Florbal. 22. 9. 1014 hod. JG Náchod,
lektor: Bc. Karel Vancl
w Reedukace vývojových poruch uèení.
22. 9. zahájení kurzu, PPP Náchod
w Støedovìký Náchod. 23. 9. 912 hod.
Regionální muzeum Náchod, lektor: Mgr.
Jan Tùma
w Nároèné ivotní situace. 24. 9. 915
hod. JG Náchod, lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejová
w Lessons from nothing. 29. 9. 915 hod.
JG Náchod, lektor: Mgr. Kateøina Konrádová

w Rozvoj komunikaèních dovedností v
pøedkolním a mladím kolním vìku. 29.
9. 1316 hod. Vývojová dysfázie, JG Náchod, lektor: Mgr. Irena Klimková, Irena
Horváthová
w Londýn a jiní Anglie. Vzdìlávací zájezd: 26.31. øíjna 2004 (podzimní prázdniny); ektor: PaedDr. Jana Helikarová ve
spolupráci s CK PhDr. Ivany Procházkové. Cena: 7500 Kè. Pøihláky spolu se zálohou ve výi 3800 Kè do 15. záøí 2004.
Pøihlásit se mùete:
l telefonicky na èíslech:
605 311 132, 491 419 159
l písemnì na adrese:
Pedagogické centrum,
Jiráskovo gymnázium Náchod,
Øezníèkova 451, 547 01 Náchod
l na webových stránkách PgC:
www.pgchk.cz

záøí 2004

14
Zubní pohotovost v záøí 2004
4. 9. MUDr. Jarmila Vokùrková

je v sobotu, v nedìli a svátek

5. 9.

vdy od 8.00 do 12.00 hodin.

11. 9. a 12. 9.
18. 9. a 19. 9.
25. 9. a 26. 9.
28. 9.
2. 10. a 3. 10.

Vìtrník 720, Èervený Kostelec
491 462 331
MUDr. Boena Rysnarová ul. Man. Burdychových 325
Èervený Kostelec, 491 463 237
MUDr. Jiøí Sedláèek
Kostelecká 1204, Náchod; 491 426 926
MUDr. Radmila Sedláèková Kostelecká 1204, Náchod; 491 426 926
MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábøeí 665, Náchod
491 424 921
MUDr. Eva Cejnarová
Denisovo nábøeí 665, Náchod
491 431 104
MUDr. Jana najdrová
Náchodská 548, Velké Poøíèí
491 482 850

Zubní pohotovost

Pøehled výstav

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

Loutkové divadélko
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
ohlauje zahájení 52. divadelní
sezóny  roèník 2004/2005.

poøádaných v záøí 2004 Regionálním muzeem v Náchodì
Náchod v dílech
profesionálních malíøù
Výstavní síò, roh Tyrovy a Zámecké
ulice, Náchod.
Rùzné podoby Náchoda, jeho èástí a zákoutí v dílech 45 pøedních regionálních i
celostátních umìlcù. Výstava potrvá do 28.
9. 2004. Otevøeno dennì mimo nedìle a
pondìlí 912.00; 1317 hod., v sobotu
812 hod. Vstupné 10, 5 Kè.
Teplickoadrpaské skály
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Regionálního muzea v Náchodì, Masarykovo nám., èp. 18. Výstava
historických pohlednic prodlouena do
12. 9. 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.
Neznámý Josef kvorecký
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Regionálního muzea
v Náchodì, Masarykovo námìstí, èp. 18.
Výstava poøádána ve spolupráci Univerzity v Torontu, Literární akademie Praha
a Regionálního muzea v Náchodì je souèástí konference. O ivotì a díle Josefa
kvoreckého k autorovým osmdesátým
narozeninám. Výstava potrvá od 20. 9.
do 24. 9. 2004. Otevøeno dennì 912.00;

1317.00 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 nám., èp. 18, otevøeno dennì kromì po 912; 1317 hod.
Vstupné: 30; 15 Kè, studenti v rámci
kolní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma. Organizované výpravy lze objednat na tel. 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. Souèástí je i výstava Ès. armáda 1. republiky v
miniatuøe (autor L. ulík) umístìná ve
výstavní síni provozního areálu pøed pevností. Návtìvu pevnosti lze objednat na
tel. 491 426 047 nebo na adrese: Regionální muzeum, Zámek 1284, 547 01 Náchod, popø. na e-mailové adrese
muzeumna.ekonom@seznam.cz.

Národní památkový ústav

STÁTNÍ ZÁMEK NÁCHOD Kulturní akce  záøí 2004
1.30. 9.
916 hod.

Výstava obrazù malíøe Jiøího Nováka na téma:
Obrazy s abstraktní a jinou tematikou
(otevøeno dennì kromì Po v rámci prohlídek zámeckých expozic)
11.12. 9. Dny evropského kulturního dìdictví
916 hod. Renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách zámeckých expozic
(ZU Police nad Metují  dechový soubor Brass Band)
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

První pohádka sezóny

Køemílek a Vochomùrka
bude uvedena
v sobotu 2. øíjna 2004 v 15 hodin.

l
l
l

Pøedstavení zahrnuje cyklus
tøí pohádek:
Jak mìli hodiny s jednou ruèièkou
Jak vaøili ípkový èaj
Jak zasadili semínko

Pohádka je vhodná
pro nejmení diváky.
V rámci oslav 750 let od první
zmínky o Náchodì si Vás dovolujeme
pozvat také v sobotu 11. záøí 2004
ve 2122 hodin k Mìstské batì
u Strnadovy ulice, kde mùete vidìt
pøedstavení FAUST.

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
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Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 2. 9. od 14.00 hod. Posezení u videa z pøírody
Støeda 8. 9. od 7.00 hod. Tajný výlet do neznáma
 odjezd od Tepna klubu
Ètvrtek 9. 9. od 14.00 hod. panìlsko
 o svých záitcích vypráví a videem doplòuje
p. Slávek Hlaváè
Ètvrtek 16. 9. od 14.00 hod. Krásy Evropy
 u videa s panem Zavøelem
Sobota 18. 9. od 6.00 hod. Po okraji Èeskomoravské vysoèiny
 autokarový zájezd Vraclav, Koumberk, Nové Hrady,
Proseè, Polièka atd. Odjezd od Tepna klubu v 6.00 hodin.
Ètvrtek 23. 9. od 14.00 hod. Malé Antily
 Martinik a dalí ostrovy  o záitcích z dálek vypráví
a doprovází diapozitivy dr. Teichmanová
Ètvrtek 30. 9. od 14.00 hod. Tajný výlet z 8. 9.
 na videu J. Zavøela
Pátek 1. 10. Praha a divadlo
 autokarový zájezd s prùvodcem a návtìvou Divadla
ABC pøi pøíleitosti Mezinárodního dne seniorù.
SENIOR KLUB je otevøen dennì pondìlípátek 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,
Echu a týdeníku Èas nad Metují. Vítáme Vás po prázdninách!

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
zve své èleny na èlenskou schùzi s besedou v úterý 21. záøí
od 13.30 hod. ve velkém sále Sokolovny (bývalé kino) v Náchodì. Program: Pøipravované kulturní akce do konce roku 2004.
Diskuze s pozvanými hosty, kteøí pøijali pozvání. Jmenovitì: starosta mìsta Náchoda Ing. Oldøich Ètvrteèka, øeditel Oblastní náchodské nemocnice Ing. Josef imurda, MUDr. Jaroslava Beneová, vedoucí sociálního odboru Bc. Pavel Schuma, vedoucí Centra
zdravotnì postiených Náchod Dana Vítová, velitel mìstské policie Miroslav Horák, pøedseda MO Svazu dùchodcù Náchod Josef
Zavøel. Srdeènì zveme i pøípadné zájemce o èlenství v nai organizaci. Výbor SZdP Náchod se tìí na bohatou úèast.
Jednodenní autobusový zájezd do Prahy s prùvodcem na
DNY SENIORÙ 2004 poøádá Sdruení zdravotnì postiených
Náchod. Odjezd v sobotu 2. øíjna 2004 v 7.00 hod. od Tepna
Klubu Náchod. Zastávky: Okres, Rubena, Vìáky, Rybárna.
Program: ofín dny seniorù  návtìva televizní vìe na ikovì  Trojský zámek. Pravdìpodobný návrat 19.00 hod. Strava
není zajitìna. Závazné pøihláky kadé úterý od 13.00 do 15.00
hod. v Klubovnì na Hamrech, Praská 1759 Náchod, nebo u
paní Zdeny Semerákové na telefonu 728 608 710, 491 421
292. Cena zájezdu pro èlena: 150 Kè pro ostatní 170 Kè. Výbor srdeènì zve a pøeje pøíjemnou cestu a krásný den.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v záøí 2004 ve vech prostorách zámecké jízdárny výstavu:

Ivo vorèík 19372004
obrazy, kresby, grafika, ilustrace  retrospektivní výbìr z díla
(10. 9.  7. 11. 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 hodin. Biblické hodiny pro dospìlé v pondìlí v 16.30 hod. Kolumbárium bude otevøeno dennì od 9 do 17 hodin. Záøijové sborové dny: Sobota 
11. 9.  10.00  vernisá výstavy v Husovì sboru  Dary zemì
a úrody; 14.30  setkání v parku u Husova sboru  pøedstavení obnoveného parku veøejnosti jako klidové zóny. Nedìle 
12. 9.  9.00  slavnostní bohosluba v Husovì sboru  Díkùvzdání za úrodu za úèasti Královehradeckého biskupa tìpána
Kláska. Po bohoslubì bude pøístupna výstava ve sboru i park.
15.00  koncert Mìstské dechové hudby z Úpice v Husovì sboru. 20.00  ukonèení výstavy Darù zemì a úrody.

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 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: Mgr. Radovan Kotalík, 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 18.00 hodin. Od
nedìle 5. 9. 2004 zaèíná pravidelná práce s dìtmi. V nedìli 12.
9. Slavíme Veèeøi Pánì a pøi shromádìní se louèíme s kazatelem
Davidem Beòou a vítáme nového vikáøe Radovana Kotalíka.

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

poøádané v rámci oslav 750 let

l 1. 9. Ahoj po prázdninách  zábavné
odpoledne v Déèku  zaèátek ve 14.00
hodin
l 8. 9. Turistický sraz vech èlenù sokolských jednot na Dobroovì ke 135.
výroèí zaloení sokolské jednoty
l 10.12. 9. Den otevøených dveøí
knihovny
nové a renovované prostory mìstské
knihovny, architektura budovy, umìlecká výzdoba; pá 9.0018.00; so
9.0016.00, ne 9.0014.00
Víkend plný historie
l 10. 9. Slavnostní veèer k 750. výroèí
první zmínky o Náchodì
Køest publikace NÁCHOD
Výstavka nejvzácnìjích originálù archiválií
Partnerství mìst pro Evropu  Slavnostní setkání partnerských mìst
Beránek Náchod
l 11.12. 9. Náchod v zrcadle dìjin
Celodenní program na Masarykovì
námìstí poøádají mìsto Náchod, Spolek pøátel vojenské historie Náchod,
Klub vojenské historie Náchod, Déèko
Náchod, kulturní instituce, spolky, sportovní kluby a TJ, náchodské koly, náchodské církve
l Slavnostní otevøení èeské èásti lázeòské cyklostezky
I. roèník cyklistické jízdy po èeskopolském okruhu T. G. Masaryka Náchod
 Hronov  Strouné  Náchod
l 11. 9. 10.0017.00 hod.  Otevøení
expozice darù zemì a úrody v Husovì
sboru
l 11.12. 9. Dny evropského kulturního dìdictví

l

l
l
l

l

l

 renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách zámeckých expozic  ZU
Police nad Metují  SZ Náchod
12. 9. 9.00 hod. Slavnostní bohosluba v Husovì sboru
za úèasti tìpána Kláska, biskupa Královéhradeckého  Slavnost úrody a díkuvzdání
12. 9. Sportovní odpoledne
na náchodských sportovitích poøádají
Sportovní kluby a TJ
12. 9. 14.00 hod. Otevøení rekonstruovaného parku u Husova sboru
18.19. 9. Non stop plavání v Náchodì
7. roèník 24hodinové tafety o pohár
starosty mìsta Náchoda; plavecký bazén Náchod
22.23. 9. Konference o ivotì a díle
Josefa kvoreckého
K autorovým 80. narozeninám poøádá
Literární akademie ve spolupráci s
Ústavem pro èeskou literaturu AV ÈR
a Pen-klubem mezinárodní konferenci, která bude mimoøádným setkáním
literárních historikù, teoretikù a kritikù i autorových kolegù a pøátel z rùzných èasù a rùzných zemí.
Místo konání  Beránek, mìstská
knihovna, mìstský úøad
25. 9. Pochod na Jiráskovu chatu
start 9.30 hod. Náchod  pivovar
7.00 hodin Èervený Kostelec  nádraí BUS kiosek, 8.00 hodin Nové Mìsto
nad Metují  sokolovna, Èeská Skalice 7.00 hodin  námìstí informaèní
centrum
Slavnostní odhalení pamìtní desky
J. S. Gutha Jarkovského na Dobroovì
v 11.00 hodin; poøádá KÈT

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 sou-

tìe 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 záøí
Co by sis pøál, aby se v naem mìstì
zlepilo? Jak by mìl vypadat Náchod,
aby se v nìm jeho obyvatelùm dobøe ilo
a návtìvníci se tu cítili pøíjemnì? A
co pro to mùe udìlat ty?

Splnìný úkol odevzdejte v dìtském oddìlení Mìstské knihovny v Náchodì do 1.
øíjna 2004. Soutìit mohou jednotlivci i skupiny. Soutìní práce opatøete jménem,
adresou, vìkem a kolou.
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