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1. pá  17 a 19.30 a 22 hod.
2. so  15 a 17 a 19.30 hod.
3. ne, 4. po, 5. út, 6. st
 17 a 19.30 hod.
7. èt  jen v 19.30 hod.
8. pá, 9. so, 10. ne
 jen v 17 hod.

HOREM PÁDEM (ÈR  2004)

Komedie, která vás rozpláèe, drama, které vás rozesmìje Nejnovìjí tvùrèí poèin tandemu Jan Høebejk a Petr Jarchovský  poprvé ze
souèasnosti. Vzájemnì se prostupující tragikomické pøíbìhy o osudovém ztrácení a nalézání lásek, pøátelství rodin, rodièù a dìtí navzájem,
v dramatickém vyprávìní o strachu z neznámého, o pocitu ohroení, který probouzí démona rasismu ukrytého v kadém z nás Hrají P. Forman,
E. Vááryová, J. Tøíska, I. Timková, J. Macháèek, J. Duek, N. Burgerová, P. Lika, J. Budaø a dalí. DOPORUÈUJEME  NENECHTE SI UJÍT!!!
DOLBY-STEREO DIGITAL.
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.czechtv.cz/specialy/horempadem/
Vstupné 85 Kè
Mládei do 15 let nepøístupný

SHREK 2 (SHREK 2  USA 2004)

Bylo, ale moná nebylo Shrek, Oslík a princezna Fiona se vydávají vstøíc novým dobrodrustvím, pøi nich se setkají s mnoha populárními
pohádkovými postavami. Animovaná komedie úplnì pro vechny vìkové generace, která se stala velkým filmovým trhákem na celém svìtì. Film
4. po, 5. út, 6. st
je uvádìn v èeském znìní. DOLBY-STEREO DIGITAL.
 jen v 15.30 hod.
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na http://www.shrek2.com/
Mládei pøístupný
HRAJEME NEJEN PRO DÌTI Vstupné 65 Kè

HOLKY TO CHTÌJ TAKY 2 (MÄDCHEN, MÄDCHEN 2  LOFT ODER LIEBE  Nìmecko 2003)

7. èt, 8. pá, 9. so,10. ne, 11. Prachy nebo láska??? Podruhé je to lepí ne poprvé a po prvním orgasmu kadá touí po dalích Známá sestava v dalí komedii
po, 12. út, 13. st  15.30 a s nepopíratelným sexappealem a vudypøítomným humorem. Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBY-STEREO SPECTRAL RECORDING.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.bioscop.cz a na www.holkytochtejtaky.cz
Doporuèená pøístupnost: od 12 let
17.30 hod.

VÌÈNÝ SVIT NEPOSKVRNÌNÉ MYSLI (ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND  USA 2003)

12. út  jen v 19.30 hod.
13. st  jen v 17 hod.

Originální love story z pera Charlieho Kaufmana (Adaptace nebo V kùi Johna Malkoviche), jeden z nejkrásnìjích filmù, jaké si mùete
v souèasné dobì vybrat Originální pøíbìh s nezvykle umírnìným a vynikajícím hereckým výkonem Jima Carreyho èi vitální Kate Winsletové nebo
Elijah Wooda (známého divákùm z Pána prstenù). Èeské titulky. DOLBY-STEREO DIGITAL.
Více informací o filmu na www.hce.cz a na www.eternalsunshine.com/ a na www.lacuna.cz/vecnysvit/
Vstupné 60 Kè
Mládei do 15 let nepøístupný

VESNICE (THE VILLAGE  USA 2004)
14. èt  17 a 19.30 hod.
Dny klidu jsou pryè Na první pohled tato vesnice pùsobí jako krásné a klidné místo èást obyvatel pøesto pronásleduje strach ze záhadných
15. pá, 16. so, 17. ne
pøíer, které pøebývají v okolních lesích Nejnovìjí film reiséra M. Night Shyamalana (mj. filmy estý smysl nebo Znamení). V hlavních
 18 a 20 hod.
18. po, 19. út jen v 19.30 hod. rolích Joaquin Phoenix, Adrien Brody, William Hurt a Sigourney Weaverová. Èeské titulky. DOLBY-STEREO DIGITAL SURROUND EX.
Vstupné 70 Kè Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://thevillage.movies.go.com/ Doporuèená pøístupnost: od 12 let
20. st  jen v 17 hod.
HARRY POTTER A VÌZEÒ Z AZKABANU (HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN  USA 2004)
16. so  jen v 15.30 hod.
HRAJEME PRO DÌTI
15. pá  jen v 15.30 hod.
16. so  jen ve 22 hod.
17. ne  jen v 15.30 hod.

I tøetí rok ve kole èar a kouzel v Bradavicích bude plný pøekvapení a nebezpeèí Tøetí dobrodruství Harryho, Rona, Hermiony a mnoha
dalích, v pøíbìhu jetì napínavìjím, dramatiètìjím a zábavnìjím, natoèeném podle kniní pøedlohy J. K. Rowlingové. DOLBY-STEREO
DIGITAL SURROUND EX.
Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.warnerbros.cz a na http://harrypotter.warnerbros.com/
Mládei pøístupný

PRINC A JÁ (THE PRINCE AND ME)

Krásný, bohatý a jetì k tomu princ Kterápak bude ta astná? Anebo neastná??? Trochu love story a trochu pohádka  dohromady
teenagerovsky sladká dívèí podívaná s Julií Stilesovou a Luke Mablym v hlavních rolích. Èeské titulky. DOLBY-STEREO DIGITAL.
Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.hce.cz a na http://princeandme.com/
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

RIDDICK  KRONIKA TEMNA (THE CHRONICLES OF RIDDICK  USA 2004)

Ani vechna síla vesmíru osud nezmìní Vin Diesel (hlavní pøedstavitel filmù Rychle a zbìsile nebo XXX) v hlavní roli akèního sci-fi pøíbìhu,
18. po, 19. út  jen v 17 hod. ve volném pokraèování filmu Èernoèerná tma. Èeské titulky. DOLBY-STEREO DIGITAL.
Vstupné 65 Kè Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.thechroniclesofriddick.com/Doporuèená pøístupnost: od 12 let
20. st  jen v 19.30 hod.
Republiková premiéra!!!
21. èt, 22. pá, 23. so, 24.
ne, 25. po, 26. út, 27. st
 17 a 19.30 hod.

COLLATERAL (COLLATERAL  USA 2004)

V nesprávný èas na nesprávném místì Tom Cruise a Jamie Foxx v hlavních rolích napínavého thrilleru o jednom nejlepím nájemném vrahovi,
nechtìném rukojmím a nebezpeèném stíhání agentù FBI v Los Angeles. Reie Michael Mann. Èeské titulky. DOLBY-STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.collateralthemovie.com
Mládei do 15 let nepøístupný

TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK (JERSEY GIRL  USA 2003)
23. so  jen ve 21.30 hod.
24. ne  jen v 15 hod.

On ví, co chce Ale ona to ví líp!!! Ben Affleck a Jennifer Lopez v hlavních rolích romantické komedie. Èeské titulky. DOLBY-STEREO DIGITAL.
Více informací o filmu na www.spifilm.cz a na http://video.movies.go.com/jerseygirl/
Vstupné 60 Kè
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

LISTOPAD
PØÍBÌH RALOKA (SHARK TALE  USA 2004)
28. èt, 30. so, 31. ne
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.sharktale.com/
 14 a 16 hod.
HRAJEME NEJEN PRO DÌTI Vstupné 60 Kè
29. pá  10 a 14 a 16 hod.
LISTOPAD 2004
1. po, 2. út, 3. st  jen v 16 hod.

Mládei pøístupný

28. èt, 29. pá  jen v 18 hod. ANAKONDA: HONBA ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ (NACONDAS: THE HUNT FOR THE BLOOD ORCHID  USA 2004)
30. so, 31. ne  jen ve 20.15 hod. V dunglích Bornea se skrývá smrt Napínavý thriller o cestì nadených vìdcù za vzácnou rudou orchidejí  do temné dungle hustého porostu,
nepøíznivého poèasí a domova nebezpeèného predátora Èeské titulky. DOLBY-STEREO DIGITAL.
LISTOPAD 2004
1. po, 2. út  jen v 18 hod. Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://www.sonypictures.com/movies/anacondas/
Vstupné 70 Kè
Mládei pøístupný
3. st  jen ve 20.15 hod.
28. èt, 29. pá  jen ve 20 hod. TERMINAL (THE TERMINAL  USA 2004)
30. so, 31. ne  jen v 18 hod. ivot èeká cesta do New Yorku je zavøená a on je nepøípustný Tom Hanks a Catherine Zeta  Jonesová v hlavních rolích humorného
i dìsivého filmu o lidskosti, lhostejnosti a pravidlech. Reie Steven Spielberg. Èeské titulky. DOLBY-STEREO DIGITAL.
LISTOPAD 2004
1. po, 2. út  jen ve 20 hod. Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.theterminalthemovie.com/
Vstupné 65 Kè
Doporuèená pøístupnost: od 12 let
3. st  jen v 18 hod.
4. èt  jen v 19.30 hod.
5. pá, 6. so
 18.30 a 20.30 hod.
7. ne, 8. po 16 a 18 hod.
9. út, 10. st
 jen v 19.30 hod.

DUE JAKO KAVIÁR (ÈR  2004)

O cestì za tìstím, na ní èlovìk udìlá stokrát stejnou chybu, aby ji a na stoprvé napravil Hvìzdnì obsazená èeská tragikomedie plná peripetií,
nadsázky a humoru o ivotních kotrmelcích tøí sourozencù Hrají T. Vilhelmová, K. Kaiserová, O. Vetchý, J. Budaø, S. Railov a dalí. Reie Milan
Cieslar. DOLBY-STEREO DIGITAL.
Ve ètvrtek 4. listopadu 2004 filmové pøedstavení za úèasti delegace tvùrcù.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.bioscop.cz a na www.dusejakokaviar.cz
Doporuèená pøístupnost: od 12 let
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Dìjiny Náchoda

Na obálce zpravodaje jsou fotografie
z návtìvy prezidenta Václava Klause
22. záøí 2004 v Náchodì.
Dole zleva: s Josefem kvoreckým,
procházka po pìí zónì, v knihovnì
s Liborem Volným, pøivítání pøed
náchodskou radnicí starostou
ing. O. Ètvrteèkou a hejtmanem
Královéhradeckého kraje P. Bradíkem

Náchodský
zpravodaj

Souèástí slavnostního veèera k 750. výroèí Náchoda v Mìstském divadle dr. Josefa Èíka byl také
køest knihy o historii Náchoda. Je dílem sedmièlenného kolektivu regionálních historikù, kteøí pùsobí v okresním archivu, Regionálním muzeu
a v Národním památkovém ústavu a jsou dobøe
známí z èetných regionálních odborných publikací. Jsou to  Lydia Batecká, Jaroslav Èáp, Jan Èíek, Ladislav Hladký, Václav Sádlo, Jiøí Slavík
a Jan Tùma. Autorem pøedmluvy je Josef kvorecký. Knihu k výroèí mìsta vydalo praské Nakladatelství Lidové noviny za finanèního pøispìní mìsta
Náchoda. iroké ètenáøské obci je tak pøedkládáno moderní kompletní zpracování dìjin mìsta od
jeho poèátkù do listopadu 1989.
Váení Náchoïáci,
dìkujeme vám vem, kteøí jste se podíleli na pøípravách a realizaci víkendových oslav
750 let od první zmínky o mìstì Náchod ve dnech 11.12. záøí. Podaøilo se témìø nemoné, a to oslovit v rekordním poètu témìø vechny spolky, náchodské podnikatele i ty, kteøí
ve mìstì mají svou provozovnu, rovnì náchodské koly a media pùsobící ve mìstì.
Dìkujeme mìstským zastupitelùm, radním, vedení mìsta, organizátorùm, poøadatelùm, øeditelùm a øeditelkám kol a kulturních a spoleèenských zaøízení, technickým
pracovníkùm, trpìlivým elektrikáøùm i tìm, kteøí elektrický proud poskytli, tìm co po
nás uklidili, tìm co se starali o nae aludky i tìm co nás dovezli do naeho nového
partnerského mìsta a také slavící Kudowy Zdrój (650 let).
Dìkujeme pracovníkùm akciové spoleènosti Beránek, náchodským a polským hasièùm, Èervenému Køíi, Záchranné slubì, Mìstské policii a Policii ÈR.
Dìkujeme naim polským pøátelùm v Kudowì Zdrój, se kterými jsme se poprvé
projeli na kole po okruhu T. G. Masaryka a v Èermné odhalili pomník Annì Svidnické.
Spoleènì se nám podaøilo dùstojnì obì kulatá výroèí oslavit a navzájem se pobavit.
Hana Kopecká, Ing. Oldøich Ètvrteèka, Ing. Pavla Maríková, Ing. Jaroslav Rohulán
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SPONZOØI OSLAV 750 LET NÁCHODA

Jiøí Fabián  STAVOS l ATAS elektromotory Náchod, a. s. l PETR MARÁLEK
 provádìní staveb, Náchod l BARTOÒ, textilní závody, a. s. l AMETEK elektromotory, s. r. o. l PEKÁRNY A CUKRÁRNY Náchod, a. s. l VODOVODY A KANALIZACE, a. s. l TEPNA, a. s. l JOPECO, spol. s r. o. l HARPEN ÈR, s. r. o. l ÈESKÁ
SPOØITELNA, a. s.  poboèka Náchod l PRÙMSTAV Náchod, s. r. o. l KOMERÈNÍ
BANKA, a. s. l STRABAG, a. s. l PIVOVAR NÁCHOD, a. s. l SNÌKA, v. d., Náchod
l
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta 24. 8. 2004

Výbìrové øízení na èinnosti TS Náchod
l RM schválila mandátní smlouvu se spoleèností RTS, a. s., Brno ve vìci zastupování mìsta Náchoda a organizaèního zajitìní zadávacího øízení na dodávku slueb Správa vybraných èinností mìsta
Náchoda, které probìhne formou otevøeného øízení v souladu se zákonem è. 40/
2004 Sb.  o veøejných zakázkách. Jedná
se o èinnosti, které v souèasné dobì provádìjí pro mìsto Náchod Technické sluby Náchod, s. r. o.
Zpráva o stavu kolních jídelen
l RM souhlasila se závìry Zprávy o stavu kolních jídelen v Náchodì k 30. 6.
2004, kterou vypracoval odbor kolství,
kultury a sportu na základì kontrol hygienikù provedených bìhem kolního roku
2003/2004.
Ze zprávy vyplývá, které kolní jídelny
vyhovují poadavkùm vyhláky è. 137/
2004 Sb. o hygienických poadavcích na
stravovací sluby a zásady osobní a provozní hygieny, pøípadnì kde se jetì pøedpokládají nutné úpravy.
Rozbor hospodaøení za I. pololetí 2004
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit rozbor hospodaøení mìsta Náchoda za I. pololetí roku 2004 a souhrnný
návrh rozpoètových opatøení vzniklých
v období od 29. 6. 2004 na základì obdrených dotací a potøeb jednotlivých odborù.
Pohledávky po splatnosti nad 15 tisíc Kè
l RM vzala na vìdomí informaci o pohledávkách mìsta Náchoda po lhùtì splatnosti nad 15 tis. Kè a uloila nedobytné pohledávky pøedkládat kodní komisi k projednání jejich odpisu.
Majetkoprávní úkony obce
l RM vzala na vìdomí výpovìï nájemní
smlouvy na pronájem objektu stp. è. 2765
v Bìlovsi (kiosek u restaurace Pod Montací). Smlouva bude ukonèena uplynutím
tøímìsíèní výpovìdní lhùty. RM uloila vyhlásit výbìrové øízení na pronájem tohoto
objektu s minimální cenou nájmu 3 tisíce
korun mìsíènì.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností SÚS Královéhradeckého kraje, na pronájem èásti pozemku
p.è. 643/1 v k.ú. Bìloves o výmìøe
616 m v souvislosti s výstavbou cyklostezky v ulici Kpt. Jaroe. Smlouva bude
uzavøena na dobu urèitou s úèinností od
30. 7. 2004 na pìt let.
l RM nesouhlasila s prodejem stavebních
pozemkù è. 3300 a è. 3309 v k.ú. Náchod
z vlastnictví Èeských drah, a. s., vzhledem

k zámìru vybudování terminálu integrované mìstské dopravy. Jedná se o pozemky
ve východní èásti autobusového nádraí.
l RM uzavøela nájemní smlouvy o umístìní technického zaøízení sítì INDOR (bezdrátový internet) v nebytových domech
v Náchodì ve Francouzské a Duhové ulici.
l RM schválila upravený scénáø pøidìlování nájemních bytù I. kategorie. Jmenovala komisi pro otevírání obálek na obsazování volných nájemních bytù a nebytových prostor v bytových domech, která
pøipraví na základì vyhodnocení plnìní
stanovených kritérií zprávu pro radu mìsta a ta pak definitivnì vybere vítìznou
nabídku.
l RM souhlasila s uzavøením dodatkù
smluv na vypracování projektových dokumentací:
 Stavební úpravy Jiráskova koupalitì
v Náchodì se spoleèností Bazenservis,
s. r. o., Týnitì n. O.
 Udrovací práce na zimním stadionu
v Náchodì se spoleèností AdaptIng.,
s. r. o., Náchod
l RM schválila rozíøení a objednání prací na projektové dokumentaci Veøejný
stadion Hamra v Náchodì se spoleèností
Tennis Zlín, a. s.

Odmìna za úklid
vymezených veøejných prostranství
l RM souhlasila s vyplacením odmìn do
èástky 25 tis. Kè do konce roku 2004 pìti
romským obèanským sdruením za podmínky zajitìní úklidu v pøesnì vymezených prostorech (ul. Ruská, Anglická,
Francouzská, Broumovská, afránice).
ádost o pøevod pozemkù
l RM souhlasila s napsáním dopisu Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových se ádostí o bezúplatný pøevod pozemkù na rohu køiovatky u Itálie  566
m , spojnice na rohu ul. Nìmcové smìrem
ke køiovatce u Slávie  664 m , za budovou polikliniky  890 m a okolo èp. 1533,
1534 v ul. Praská  1206 m v k.ú. Náchod ze státu na mìsto Náchod.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit zámìr nabytí výe uvedených pozemkù ve vlastnictví státu formou bezúplatného pøevodu do vlastnictví mìsta
Náchod.
Obecnì závazná vyhláka
o udrování èistoty a poøádku ve mìstì
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit Obecnì závaznou vyhláku è. 3/

2004, kterou se mìní Obecnì závazná
vyhláka è. 2/2003, o udrování èistoty
a poøádku ve mìstì.
Touto zmìnou se mìní èl. 3 odst. 1 písm.
c), který se týká nepøípustnosti vylepování plakátù mimo vyhrazená místa na veøejném prostranství a doplòuje pøíloha, ve
které se upøesòují plakátovací plochy urèené k výlepu plakátù.
TELEGRAFICKY:
l RM souhlasila se zabudováním vítacího
totemu v prostoru staré celnice ve smìru
od polských hranic dodaného firmou mmcité, a. s., Zlín.
l RM neschválila poskytnutí dotace v roce
2004 Autokempinku v Bìlovsi a poádala
o upøesnìní úèelu jejího pouití.
l RM vzala na vìdomí zápis z dopravní
komise ze dne 10. 8. 2004.
l RM schválila uzavøení smlouvy na zhotovení nápustního objektu pro rybník Podborný s kanceláøí M. indlar.
l RM souhlasila s prezentací mìsta v èasopise Èeský dialog.
l RM uloila svolat veøejnou schùzi obyvatel Klínku k øeení dopravní situace.

Rada mìsta 7. 9. 2004

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o zøízení vìcného bøemene se spoleèností
HARPEN ÈR, s. r. o., na pozemku p.è.
769/9 v Bìlovsi a ve výmìníkové stanici
èp. 2013 pro vybudování teplovodní pøípojky v ulici 1. máje. Firma Harpen ÈR
uhradí vekeré náklady související se zøízením a zápisem bøemene do katastru nemovitostí.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta zamítnout prodej èásti parcely è. 2023, která se nachází na pìinì spojující ulici Na
Stri a Z TGM. adatel má zájem o stavbu oplocení svého pøilehlého pozemku
a pro snazí stavební úpravy ádá cca
o 40 cm iroký pruh mìstského pozemku. Rada doporuèila, aby si adatel opravil
plot na jeho pùvodní hranici.
l RM uloila zajistit vypracování návrhu
zastavovací studie oblasti nad penzionem
Marie od ul. Bartoòova po ul. Dolní Úvoz
tak, aby bylo zajitìno øádné vyuití této
lokality s ohledem na ji známý poadavek zástavby bezprostøednì souvisejícího
soukromého pozemku.
l RM schválila zahájení výbìrového øízení na prodej bytu 0+1, 1. kategorie
v Praské ulici, èp. 1526 ve 3. podlaí
o výmìøe 26,95 m za cenu 280 tis. Kè.
Dále rada schválila inzerování prodeje
v tisku.
l RM schválila zahájení výbìrového øízení na obsazení volných nájemních bytù
v ul. Komenského èp. 577 a v ul. Èeskoskalické èp. 252 a jeho inzerování
v tisku. V té souvislosti byly také schváleny zmìny ve Smìrnici obsazování bytù

Náchodský zpravodaj
umoòující pøidìlování bytù do nájmu na
základì výbìrového øízení.
l RM schválila výsledek výbìrového øízení na pronájem nebytového prostoru v èp.
1 na Masarykovì námìstí a uloila uèinit
potøebné kroky k uzavøení nájemní smlouvy s vítìzem výbìrového øízení.
Høitì na Lipí
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na Poskytnutí dotace z drobného
programu prevence kriminality  høitì
Lipí s Královéhradeckým krajem a s uzavøením smlouvy o dílo na Úpravu povrchu høitì Lipí s p. V. Jekem, Náchod.
Smlouvy o dílo
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
smlouvy o dílo se spoleèností Alufront,
s. r. o., Nové Mìsto nad Metují, na Udrovací práce na krytém plaveckém bazénu
v Náchodì.
l RM souhlasila s uzavøením dodatkù ke
smlouvám o dílo na Restaurování sousoí sv. Trojice na Masarykovì nám., Statické zajitìní vstupu  Z Komenského
ul. a Stavební úpravy WC a rozvody TUV
v Z TGM.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy na
Stavební úpravy Klubu SUN Náchod
 Hopsáèek s firmou Jan Zítka, Náchod.
l RM nevybrala ádného zájemce o akci
Snesení hrázdìné vìe Starých lázní
v Náchodì Bìlovsi z dùvodu vysokých finanèních nákladù a uloila hledat jiné finanènì pøijatelné øeení.
TELEGRAFICKY:
l RM uzavøela Smlouvu o sponzorském
daru od Pivovaru Náchod, a. s. Sponzorský dar ve výi 18 tis. Kè bude vyuit na
provoz medvìdária.
l RM souhlasila s èerpáním fondu reprodukce majetku DPD Harmonie, Náchod
na opravu bytovky.
l RM vzala na vìdomí informaci o stavu
øeení provozování parkovitì na náchodském námìstí a uloila právníkovi mìsta
pøedloit právní stanovisko v této vìci
a to ve spolupráci s vedoucími odboru správy majetku a odboru finanèního.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit doplnìk rozpoètových opatøení
uskuteènìných od 29. 6. 2004.
l RM schválila, aby mìsto Náchod podalo
ádost o pokácení døevin dle návrhu pracovní skupiny.

Rada mìsta 21. 9. 2004

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem pozemku pro zøízení zahrádky o výmìøe 170 m z dùvodu
neplacení nájemného.
l RM souhlasila s uzavøením smluv o zøízení vìcného bøemene se spoleèností Èeský Telecom, a. s., pro vedení veøejné telekomunikaèní sítì ve Starém Mìstì, v ulici
Lidické a v Braci. Pozemky zasaené

vìcným bøemenem a konkrétní podmínky jsou uvedeny ve smlouvì.
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì uzavøené se Speciální
kolou J. Zemana, který se týká navýení
nájemného, které hradí kraj jako její zøizovatel. Dodatek se uzavírá s úèinností
od 1. 7. 2004.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta revokovat pùvodní usnesení, týkající se podání ádostí o bezúplatný pøevod objektu
èp. 2020 v ul. Nìmcové a objektu èp. 1303
v ul. Palachova do majetku a schválit nové
znìní. V nìm se neuvádí pojem podání
ádosti, ale pøímo schválení bezúplatného
pøevodu za podmínek usnesení vlády ze
dne 10. 12. 2003, è. 1235.
l RM schválila realizaci opravy místní komunikace ul. Na Horním konci v Bìlovsi
firmou STRABAG, a. s., Hradec Králové.
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
stavebních úprav ulice Partyzánská a uloila Odboru správy majetku zajistit pøípravu její realizace vèetnì kanalizaèní stoky
na rok 2005 a zároveò jednat o pøíspìvku VAK na tuto akci.
l RM souhlasila s navreným plánem investièních akcí na rok 2005 a uloila zajistit pøípravu pro zahájení v roce 2005
a zahrnout akce do plánu investic na rok
2005 vèetnì finanèního krytí.
Výbìr projektanta,
výsledky výbìrových øízení
l RM uzavøela smlouvu na vypracování
projektové dokumentace ve stupni pro
vydání územního rozhodnutí, stavebního
povolení, provádìcí dokumentace vèetnì
polokového rozpoètu, výkazu výmìr
v elektronické podobì a statického posouzení stávajících konstrukcí na Stavební
úpravy a pøístavbu zimního stadionu
v Náchodì s projekèním a inenýrským
ateliérem Proxion, s. r. o., Náchod.
l RM schválila navrený zpùsob realizace stavby ul. Ryavého a uzavøení smlouvy o dílo s firmou STRABAG, a. s.
l RM schválila, aby firma COLAS CZ,
a. s., Praha provedla dodávku stavby Chodník  ulice Kpt. Jaroe Náchod-Bìloves.
Termín dokonèení 30. 9. 2004.
l RM schválila navrený zpùsob realizace stavby ulice Krásnohorské a uzavøení
smlouvy o dílo s firmou STRABAG, a. s.
Oprava spoèívá v obnovení ivièného krytu v délce 403 metrù a íøce 5,5 metrù
od køiovatky s ulicí Nìmcové po zaèátek garáí vèetnì opravy chodníku u areálu VÈP.
l RM schválila výbìr zhotovitele sluby
Stavební úpravy a dostavba kulturního
a vzdìlávacího centra v Náchodì dle návrhu a uzavøení smlouvy o dílo s firmou
INS s. r. o., Náchod.
l RM schválila výsledek výbìrového øízení na akci Stavební úpravy ulice Pod
Montací v Náchodì a souhlasila s uzavøe-

!
ním smlouvy s firmou STRABAG, a. s.,
Hradec Králové.
Mìstská knihovna
l RM souhlasila s provedením fasády západní èásti budovy (smìrem ke Karlovu
námìstí) s ohledem na plánovanou výstavbu sousedního obchodního domu v místech, kam nebude zasahovat stavba.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy na
poskytnutí dotace z mimograntového programu Královéhradeckého kraje na objekty památkové hodnoty ve výi 150 tis. Kè
s Královéhradeckým krajem na Restaurování oplátìní, markýz a opravu a restaurování hlavního vstupu Mìstské
knihovny v Náchodì.
Stavební úpravy høitì u Z Plhov
l RM souhlasila s navreným øeením
spodních vrstev høitì Z Plhov a souhlasila s uzavøením dodatku ke smlouvì
o dílo z dùvodu nového øeení provedení
plochy pod høitìm uvnitø oválu v povrchu
propustné ivice.
Obecnì závazná vyhláka
l RM souhlasila se znìním obecnì závazné vyhláky è. 4/2004 o závazných èástech zmìny è. 1 územního plánu sídelního útvaru Náchod a doporuèila zastupitelstvu mìsta vyhláku vydat.
Návrh zmìny v dozorèí radì
spoleènosti Pivovar Náchod, a. s.
l RM podle § 190, odst.1. obch. zák. jménem mìsta Náchod jako jediného akcionáøe akciové spoleènosti Pivovar Náchod
v pùsobnosti valné hromady této spoleènosti odvolala ing. Josefa Kulta z funkce
pøedsedy dozorèí rady k 30. 9. 2004
a zvolila za èlena dozorèí rady ing. Tomáe Adamce s úèinností od 1. 10. 2004.
TELEGRAFICKY:
l RM vzala na vìdomí nabídku rámcové
pojistné smlouvy pojitìní léèebných výloh
v zahranièí a cestovního pojitìní pro zamìstnance od spoleènosti Kooperativa,
pojiovna, a. s., kanceláø Náchod.
l RM schválila, aby mìsto Náchod podalo
ádost o pokácení døevin podle návrhu
pracovní skupiny.
l RM souhlasila s navrhovaným øeením
dopravní situace na Klínku a jeho realizací jetì v letoním roce.
l RM vzala na vìdomí zápis z jednání
kulturní komise ze dne 15. 9. 2004.

www.mestonachod.cz
V prùbìhu letoních prázdnin byly
sputìny jazykové mutace internetových stránek mìsta Náchoda.
Návtìvníci tak mohou získat informace o Náchodì v anglickém, nìmeckém a polském jazyce.

øíjen 2004

"

Mìsto Náchod
vyhlauje výbìrové øízení
na dlouhodobý pronájem zdìného
objektu prodejního stánku ev.
è. G679/1 v Náchodì, Bìloveská
ulice, za restaurací Pod Montací.
Výmìra objektu je 36 m .
Minimální cena mìsíèního nájmu je
stanovena na 3000 Kè.
Informace o podmínkách výbìrového
øízení najdete na úøední desce MìÚ
Náchod, na internetové adrese
www.mestonachod.cz,
nebo na telefonu 491 405 237.
Uzávìrka pøihláek
je 8. 10. 2004 ve 13 hodin.

Mìsto Náchod
nabízí k pronájmu nebytové
prostory v ul. Praské èp. 1759,
Náchod-Hamra
(bývalý objekt TJ Náchod).
Jedná se o kanceláøské místnosti
o výmìøe dvakrát 38 m
a jednou 18 m . ádosti o pronájem
adresujte na MìÚ Náchod, odbor
správy majetku. Prohlídka místností je
moná po domluvì
na telefonu 491 405 237.
Na uvedeném telefonu získáte
i podrobnìjí informace.

Mìsto Náchod
prodá garsonku
Praská 1526  prázdná garsonka
0 + 1, I. kategorie è. bytové jednotky
1526/8 ve 2. podlaí o výmìøe 26,9
m za vyvolávací cenu 280.000 Kè.
Nabídky v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení
 byt 1526/8  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod, Odbor
správy majetku.
Uzávìrka pøihláek 15. 10. 2004.
Monost prohlídky 7. a 14. øíjna 2004
vdy v 11.00 hodin.
Informace na tel. 491 405 233,
491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

Øidièi, pozor!
Pro zvýení bezpeènosti dìtí byl pøed
základní kolou v ulici Komenského a Èechova uveden do provozu nový pøechod
pro chodce. Prosíme, abyste tudy projídìli se zvýenou opatrností.

KRONIKA
Narodili se

v srpnu 2004
8. 8. Kristýna imáèková
10. 8. Jennifer Kroková
24. 8. Kamila Kyprová
27. 8. Dominik Rohla
30. 8. Michal Nìmeèek
Adam tìpán
31. 8. Krytof Polák

Byli oddáni

v srpnu 2004
7. 8. Petr Jindra
Praha
Dita Hlavatá
Náchod
13. 8. Tomá Hynek
Náchod
Edita Sekeráková
Náchod
Martin Vostøes
Náchod
Radka Procházková
Praha
14. 8. Marek Tyl
Vysokov
Pavlína Kymrová
Hronov
Ludìk Praák
Náchod
Eva Souralová
Vysokov
Andrej Karasek
Moldavsko
Oksana Vavøinová
Náchod

20. 8. Pavel Sádovský
Náchod
Sylva Krumpholzová
Náchod
Petr Hrzán
Náchod
Anna Bernatová
Náchod
21. 8. Vojtìch Louda
Broumov
Lucie Sodomková
Kramolna
Pavel Smola
Náchod
Veronika Semeráková Náchod
Lubo Riedl
H. Radechová
Tereza Tesaøová H. Radechová
Vlastimil Kozák Èer. Kostelec
Monika Kejzlarová Èer. Kostelec
27. 8. Petr Beran
Hronov
Helena Lochmanová
Náchod
Dalibor Jirsa
Náchod
Dagmar Lhotská
Náchod
David Janeèek
Nahoøany
Monika Vondrová
Nahoøany
Ondøej Èíek
Praha
Ilona Roubalová
Náchod
28. 8. Josef Jakl
Kramolna
Lucie Fierová
Kramolna
Robert Habr
Náchod
Alena Nápravníková
Náchod

Náchodská sportovní nedìle
V rámci oslav 750. výroèí
první zmínky o Náchodì probìhla v nedìli 12. 9. 2004
v areálu Hamra Náchodská
sportovní nedìle.
Organizací bylo povìøeno
obèanské sdruení Náchodský sport pro
vechny. Akce byla vyvrcholením sportovních aktivit poøádaných v prùbìhu roku
2004 na poèest významného výroèí. Zámìrem bylo prezentovat dìtské a mládenické sportovní a tìlovýchovné aktivity
kol, sportovních klubù a oddílù iroké veøejnosti.
Projekt finanènì podpoøili Královéhradecký kraj, Kulturní a sportovní nadace
mìsta Náchoda, mìsto Náchod a Harpen
a. s. Sponzorskými dary pøispìli Pivovar
Náchod, a. s., Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., Zemìdìlské drustvo Dolany,
Delta pekárny, Delvita, Lep maloobchod,
Uzenáøství Vítek. Náchodské roztleskávaèky finanènì podpoøil Nadaèní fond
Zdeòky Horníkové z pøíspìvkù firem
Orlobus, a. s., a Èeská spoøitelna, a. s.
Mediálním partnerem akce bylo Rádio
Metuje.
Akce byla rozdìlena do dvou èástí.
V dopoledních hodinách probíhal florbalový turnaj ve sportovní hale SK Rubena,
turnaj v pláovém volejbale na kurtech SK
Rubena, netradièní plavecké tafety v kry-

tém plaveckém bazénu a Apollo Skate Cup
ve skateparku Hamra.
Druhou èástí Náchodské sportovní nedìle byl hlavní odpolední program, ve kterém vystoupilo 710 dìtí z náchodských
kol, sportovních klubù a oddílù. Program
byl pojat jako show, vystoupili automobiloví veteráni z Automotoklubu Velké Petrovice, náchodské maoretky a roztleskávaèky z náchodského Déèka, provazochodec
Berondini, Náchodská dechovka, rocková
kapela Beruka a komentoval pan Petr
trup z Rádia Metuje.
Hlavní program byl ovlivnìn nepøízní
poèasí. Proto nemohl být uskuteènìn seskok parautistù, provazochodec ze tøí vystoupení pøedvedl pouze jedno, nemohli vystoupit leteètí modeláøi z Èeské Skalice (diváci si je mohli pouze prohlédnout),
k poslechu po ukonèení hlavního programu nevystoupila country kapela Splav.
Pøesto je odhadována úèast divákù na více
ne tisíc.
Obdivuhodný byl výkon úèinkujících
dìtí a jejich doprovodu, nebo ani prudký
dé neovlivnil kvalitu jejich vystoupení.
Neménì obdivuhodný byl i výkon divákù,
kteøí vydreli na nekrytých ochozech stadionu program sledovat.
Organizátoøi dìkují vem, kteøí akci podpoøili, a také vem úèinkujícím a divákùm.
Hana Kopecká, Ing. Jaroslava Justová

Náchodský zpravodaj

Mìsto Náchod

vyhlauje výbìrové øízení na obsazení nájemních bytù
I. Pøedmìt nájmu
1. Bytová jednotka v domì è.p. 577, ul.
Komenského  volný byt è. 11, 1+1,
I. kat., ve 3. podlaí o výmìøe 48.80 m
2. Bytová jednotka v domì è.p. 252,
ul. Èeskoskalická  volný byt è. 8, 1+1,
I. kat., ve 3. podlaí o výmìøe 36.30 m
II. Podmínky nájmu
Pøidìlení bytu do nájmu bude uskuteènìno uzavøením smlouvy o nájmu bytu na
dobu 6 mìsícù se závazkem platnost smlouvy opakovanì prodluovat, jestlie nájemce
bude øádnì plnit své povinnosti ze smlouvy
vyplývající, za následujících podmínek:
Byt 577/11  min. výe nájemného
25,07 Kè/m , kauce 20.000 Kè
Byt 252/8  min. výe nájemného 25,07
Kè/m , kauce 20.000 Kè, úhrada dluhu po
pøedchozím nájemníkovi ve výi 21.371 Kè +
3625 Kè na poplatku z prodlení
Do výbìrového øízení se mùe pøihlásit zájemce, který splòuje vechny následující podmínky:
1. doloí trvalý pobyt, zamìstnání èi podnikání v Náchodì nepøetritì po dobu
nejménì 5 let
2. není vlastníkem èi vìtinovým spoluvlastníkem nemovitosti slouící k trvalému bydlení
3. není èlenem bytového drustva
4. nemá ádné závazky vùèi mìstu
Náchodu

5. nebyl projednáván v pøestupkovém
øízení
6. doloí schopnost platit nájemné
7. uvede jména vech osob, které s ním
budou sdílet spoleènou domácnost
Podmínky è. 2 a 3 musí splòovat také manelka (manel), podmínky è. 4 a 5 musí splòovat vichni èlenové spoleèné domácnosti zájemce.
III. Kritéria výbìrového øízení
a výbìr nabídek
Základním kritériem pro posuzování nabídek je pøedevím výe nájemného a doloení
schopnosti nájemné platit. Výbìrová komise
je jmenována radou mìsta Náchoda. Vyhlaovatel si vyhrazuje právo odmítnout vechny nabídky, pøípadnì upøesnit podmínky výbìrového øízení nebo výbìrové øízení zruit.
IV. Termíny a lhùty výbìrového øízení
Termín ukonèení pøihláek do výbìrového
øízení: 7. 10. 2004
Oznámení výsledku vybraným zájemcùm:
30. 10. 2004

Tábor pro dìti
s dyslexií má tradici
ijeme v dobì, kdy jako rodièe musíme s obezøetností vybírat pro své dìti letní
tábor. Mnoí se nabídky nespolehlivých
organizací a pøípady, kdy na táboøe není
zajitìna hygiena, kvalitní stravování
a v neposlední øadì vedou tábor lidé, kteøí by vùbec nemìli pracovat s dìtmi.
Domnívám se, e zárukou kvality letních táborù je pøedevím dobøe vybraný,
zkuený a osvìdèený organizátor. Nic nekvalitního nepøeije 10 let. Déèko Náchod
právì ji po desáté poøádá pobyt pro dìti
se specifickými poruchami uèení. Tábor
zaèínal jako pøímìstský, brzy se vak pøesunul na základnu Déèka do Viòova
u Mezimìstí. Poslední roky se ho úèastní
nejen dìti z Náchodska, ale i z Trutnovska a Rychnovska. Jde o ojedinìlý tábor
pro tuto skupinu dìtí i v rámci Králové-

V. Doruèení pøihláek
Pøihláku do výbìrového øízení, obsahující náleitosti dle ust. II., je tøeba doruèit
v uzavøené obálce v urèeném termínu, na adresu Mìsto Náchod, bytové oddìlení. Obálku v levé horním rohu oznaèit:
Výbìrové øízení  byt 577/11  neotvírat
Výbìrové øízení  byt 252/8  neotvírat

Otevøený dopis  podìkování
Obèanská rada Plhov jménem svých
spoluobèanù touto cestou dìkuje pøedstavitelùm i zamìstnancùm Mìstského úøadu v Náchodì, stejnì jako mìstským zastupitelùm, kteøí se v uplynulých 4 letech
zaslouili o pøípravu a následnou realizaci
výstavby parkovitì v lokalitì sídlitì Plhov. V roce 2000 zdejí obyvatelé dali svou
peticí na vìdomí, e je nutné najít øeení
svízelné situace s parkováním. Trpìlivé
vyjednávání, pøíprava projektu i shánìní
financí vyústilo v kvìtnu letoního roku
do koneèné realizace. Nové parkovitì pro
80 vozidel, které se stalo dùstojnou souèástí teritoria sídlitì, bylo k 31. srpnu
pøedáno do uívání. Nejen øidièi si pochvalují, e úpravu plochy pøed kolou proved-
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la firma COLAS CZ, a. s., z Hradce Králové se stavbyvedoucí Lenkou Francovou
kvalitnì a ve slíbeném termínu. Zásluhu
na dobrém prùbìhu akce má jistì také ing.
Jana Kováøová, která vykonávala stavební dozor investora. O naléhavé potøebnosti, úèelnosti a okamité vyuitelnosti parkovitì nejlépe svìdèí fakt, e øidièi sem
svá vozidla zaèali odstavovat bezprostøednì po jeho zpøístupnìní.
Vìøíme, e v listopadu, po dokonèení
sadových úprav, zatravnìní a výsadbì døevin, po instalaci lavièek a odpadkových koù,
bude celý prostor pùsobit pøíjemnì a e
obyvatelé Plhova jej budou rádi vyuívat.
Za obèanskou radu Plhov
Ing. Miroslava Èernikovská

hradeckého kraje. Moná i proto jej ji
druhým rokem finanènì podporuje i Krajský úøad Královéhradeckého kraje. Tábor
dává dìtem s problémy v uèení anci pøipomenout si pøed zaèátkem kolního roku
uèivo. Slouí jako pøedstartovní pøíprava, proto se koná na samém konci léta.
Dìti si opráí ètení, psaní a pravopis. Dùleité je ale i jejich vzájemné setkání a zkuenost, e nejen já mám podobné obtíe.
My dospìlí se dìtem snaíme pøipravit
program tak, aby zaily úspìch, aby naèerpaly síly do nového kolního roku.
Souèástí denního programu jsou relaxaèní a jógová cvièení, skupinová náprava
ètení a psaní. S dìtmi pracuje psycholog
a speciální pedagogové z Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodì. Výlety, hry, výtvarné dílny mají ve své reii
instruktoøi a vedoucí.
Základem úspìchu a tedy i obliby u dìtí
je vak tým Gerda Weinlicha. Jejich pøístup k dìtem, které ve kole zaívají spíe neúspìch, je ojedinìlý. V táboøe vládne svatá trpìlivost, vlídnost a snaha pochopit kadé dítì i jeho problémy.
Mgr. Nadìda Macounová,
speciální pedagog
Pedagogicko-psychologická poradna
Náchod
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Literární soutì Moje mìsto Náchod
U pøíleitosti 750 let mìsta Náchoda
jsme vyhlásili literární soutì, která byla
urèena pro dìti a mláde z naeho mìsta. Soutìe se zúèastnilo témìø 70 dìtí
z náchodských kol. Ze vech pøíspìvkù
komise vybrala díla dvou ákù Z TGM
a jedné ákynì Z Náchod-Plhov.
Vítìzové tedy jsou: Marek najdr, V.D,
Z TGM, P. Èerný, IV.A, také ze Z TGM,
a Jana Grulichová, VIII.A ze Z Náchod
-Plhov.
Vítìzùm gratulujeme.
Ukázka vítìzné práce Jany Grulichové:
Moje mìsto
Paprsky právì vycházejícího slunce
dopadají na støechy domkù postavených
v tomto mìstì. Lidé se probouzejí do
nádherného rána. Po modravé obloze
pluje jen pár bìlostných beránkù. Klikaté ulice se zaèínají pozvolna zaplòovat
lidmi a automobily. Mìsto oívá.

Mnoství turistù se chystá navtívit
náchodský zámek tyèící se nad mìstem.
Zøejmì je pøilákaly starobylé komnaty
hradních pánù, které i v souèasné dobì
pùsobí na èlovìka kouzlem dávných dob.
Krásný kout Náchoda je také les Montace. Celý den ozaøuje slunce vrcholky
stromù a cestièky, kterými je Montace
protkaná jako pavouèí sítí. Proto sem
obyvatelé velmi èasto chodí odpoèívat
a procházet se.
Slunce putuje po své cestì k západu.
Kdy se den nachýlí ke konci a zaène se
stmývat, ruch v ulièkách ustane. Lidé se
vracejí do svých domovù.
Nastal èas, ve kterém se po ulièkách
prochází mìsíc. Na èerné obloze svítí
stavky hvìzdièek jako oèi mnoha koèek,
sledujících mìsto, a lidé se ukládají ke
spánku.

Déèko Náchod Tì zve na

Cyklistický krouek Ventilek
Schùzky kadý týden
Kromì ètvrteèních schùzek
l od záøí do èervna
l v srpnu cyklistický tábor (více ne
l ètvrtek v 16.30 v Náchodì
desetiletá tradice)
l za dobrého poèasí jezdíme na kolech
l nìkolikrát do roka celodenní sobotní výlet
l pøes zimu jsme v tìlocviènì, chodíme sáò- l na jaøe víkendovka na snìhu v Orlických
kovat a bruslit
horách
Neboj se toho
l krouek je urèen pro cyklisty od 10 let
l podmínkou jen kolo v dobrém technickém
stavu a cyklistická pøilba
l jezdíme na pohodové výlety,
jsme cykloturistický krouek,
ne sportovní oddíl!
Dotazy ohlednì èinnosti krouku smìøujte na
vedoucí
l Martin Adámek; tel. 608 507 508;
martin@adamek.cz
l Alena Lochmanová; lochinek@centrum.cz

Ostatní dotazy a pøihláky
Déèko
Zámecká 243
547 01 Náchod
tel. 491 428 744
decko@deckonachod.cz
http://ventilek.borec.cz

l

Øíjnová výroèí
Výroèí vzniku samostatného státu sice
letos není kulaté, ale pøipomnìli jsme si
je opravdu dùstojnì pøi záøijových oslavách
výroèí mìsta díky ákùm Z v Komenského ulici a jejich uèitelùm. Ke vskutku vzornému pøednesu tehdejího prohláení
z autentického balkonu hotelu Beránek
vytvoøili atmosféru konce øíjna 1918 nejen zpìvem písnì Hej Slované (a pak
i hymny), ale i hesly jak nesenými, tak
provolávanými. Mùeme tedy pøi letoních
oslavách 28. øíjna na tento krásný záitek navázat.
Na 7. øíjen pøipadá u 140. výroèí narození spisovatele a sbìratele folkloru Josefa
tefana Kubína. Nás tu na nìm zajímá zejména jeho úsilí o zaznamenání lidových
vyprávìní a písní z vesnic Èeského koutku Kladska, kde na poèátku 20. století jetì bìnì znìla èetina. Jeho práce odtud
vyly v nìkolika vydáních. O tøicet let mladí byl Karel Plicka, který se rovnì zabýval folklorem. Uèil kdysi i v Úpici a Novém
Mìstì. Narodil se 14. záøí 1894. V téme
roce zemøel (1. 10.) èervenokostelecký rodák, malíø zejména chrámových obrazù
Gustav Vacek. Nejznámìjí zùstává jeho
dívèí portrét, pravdìpodobnì zobrazující
mladièkou Boenu Nìmcovou, s ní se
v dobì jejího nedlouhého pobytu v Èerveném Kostelci znal. Pøed 55 léty, 27. øíjna
1949, zemøel básník Frantiek Halas,
s ním se mohli Náchodtí setkat v Beránku pøi besedách 16. listopadu 1935 a 24.
øíjna 1936. Ji deset let uplyne 27. øíjna od
úmrtí pana uèitele Josefa toka, významného spolutvùrce zdejího kulturního ivota. Byl jak dobrý hudebník, tak i zpìvák,
øídil chrámovou hudbu i zpìv. To bylo spolu s jeho náboenským pøesvìdèením dùvodem, proè nesmìl vykonávat své uèitelské povolání. Dlouhá léta také vìrnì zpíval v pìveckém sboru Hron.
Nakonec mùeme pøipomenout, e pøed
580 lety zemøel nejslavnìjí èeský vojevùdce, Jan ika z Trocnova (11. øíjna 1424).
Jeho posezení u kamenného stolu na zámeckém úboèí patøí zøejmì jen do známé
povìsti, jako napø. jeho úèast pøi dobývání
hradu Vlèinec u Police nad Metují.
(AF)
Èestný obèan mìsta Náchoda prof.
MUDr. Otakar Nyklíèek, DrSc. F.I.A.C,
dlouholetý primáø
gynekologicko-porodnického oddìlení nemocnice v Náchodì,
se v pátek 24. záøí
doil krásných 90 let. Pøejeme mu, aby
ve zdraví a svìesti proíval i dalí roky
svého výjimeèného ivota.

Náchodský zpravodaj

Náchodská jubilea

Øíjen  Okresní úøad (105 let)
Dne 1. øíjna 1899 byl v Náchodì zøízen významný úøad
s okresní pùsobností  c.k. okresní hejtmanství, pozdìji
pøejmenované na okresní úøad. Obdobná instituce zde sice
po nìjakou dobu pùsobila v souvislosti s celkovým politickým a správním vývojem habsburské monarchie ji døíve,
ale a od 1. 10. 1899 se zaèala odvíjet její nepøetritá
historie, která skonèila a v prùbìhu souèasné správní reformy, kdy byly po éøe okresních národních výborù obnovené okresní úøady ke dni 31. 12. 2002 zrueny. Prùbìh
dne 1. 10. 1899 pro nás zaznamenal soudobý kronikáø:
Nedìle 1. øíjna byla pro nae mìsto dnem velice dùleitým a tudí také slavným a památným. Zahájena toti
èinnost nového okresního hejtmanství, tohoto pro nae
mìsto i jeho prùmyslové okolí velice dùleitého úøadu.
A obèanstvo, porozumìvi dùleitosti této, dalo výraz svým
citùm, okrálivi domy své èetnými prapory. K slavnosti
dostavili se zástupcové okresních zastupitelstev z Náchoda a Èeské Skalice, jako i starostové mìst Èerveného
Kostelce a Èeské Skalice a vech dìdin a vech sborù
hasièských k novému hejtmanství patøících. Kdy o 10.
hodinì vichni hodnostáøi a zvaní hosté v zasedací síni
se byli seli, ujal se slova místodritelský rada pan Steinfeld z Hradce
Králové a promluviv o dùleitosti tohoto úøadu pro mìsto i okolí ve svorném pùsobení tého úøadu s úøady
samosprávnými, provolal Jeho Výsosti císaøi a králi tøikráte Sláva! a vzdal
té díky Jeho Jasnosti pøítomnému
princi ze Schaumburg-Lippe za jeho
pøièinìní v záleitosti této. Poté
oslovil purkmistr náchodský doktor
Dvoøák nového správce okresního
hejtmanství pana Karla Dostraila,
pøedstavil ho shromádìní a doporuèil mìsto i okolí jeho blahovùli. Naèe pan správce podìkoval a vytknuv krátce svùj program, e chce
pracovati jen ku blahu mìsta Náchoda, jako i vekerého prùmyslového
obvodu, provolal èinnosti nového
úøadu a harmonii se samosprávnými úøady Nazdar!
Poté odebralo se vekeré shromádìní do dìkanského kostela, kde pan
dìkan a vikáø Nìmeèek slouil slavné bohosluby s Te
Deum, po nich zapìna císaøská hymna. Na to následovalo odevzdání klíèù kanceláøních novému politickému
pøednostovi a prohlédnutí
vech kanceláøských místností.
Odpoledne poøádána hostina v mìstské dvoranì, jí se
140 osob zúèastnilo. Pøi hostinì koncertovala mìstská kapela a nálada byla vesmìs
utìená. Z pøípitkù vyjímáme: pøípitek starosty mìsta

doktora Dvoøáka Jeho Velièenstvu, správce hejtmanství
Karla Dostraila okresu èeskoskalickému a náchodskému.
Jeho Jasnost princ ze Schaumburg-Lippe pøeje mìstu
Náchodu, e obdrelo své hejtmanství a provolává èesky
Sláva! novému okresnímu hejtmanu. Okresní starosta Theodor Kejzlar z Èerveného Kostelce pøipíjí dalí shodì
mìsta Èervený Kostelec s Náchodem, øeditel Jan Karel
Hrae èinnosti nové okresní kolní rady, øeditel Procházka rozkvìtu kol reálných. Správce hejtmanství slibuje, e
o kolství bedlivì bude se starati a e kadý na nìj mùe
v pøíèinì té spoléhati. Okresní starosta Jan Tichý pøipíjí
nejstarímu okresnímu starostovi doktoru Augustinu Kordinovi a velitel hasièù Antonín Seidl hejtmanství, aby podporovalo hasièství, které v tomto hejtmanství nejvíce prospívá.
Telegram zaslal Jeho Excelence místodritel království
Èeského hrabì Coudenhove: K zahájení èinnosti nového
okresního hejtmanství v Náchodì vyslovuji upøímné pøání, aby okresní hejtmanství toto ve stálé shodì s orgány
samosprávnými blahodárnì pùsobilo pro mìsto a okres
náchodský. Telegram ten byl s nadením pøijat. Dále zaslali telegramy: vrchní inenýr Øepi z Hradce Králové, rada zemského soudu Kremlièka z Èeské Skalice a komerciální rada Eduard
Doctor z Vídnì. Tím slavnost
o 5. hodinì skonèena. V pondìlí, dne
2. øíjna, zapoèalo ji úøadování ve
vech vkusnì upravených kanceláøích nového tohoto hejtmanství, které jest umístìno v domì dìdicù Hermana Samuela Doctora na námìstí.
Zmínìný dùm má zajímavou historii. Kdy ho v 16. století kupoval zámoný hejtman Jan Kostelecký ze
Sladova, byl roubeným hostinským
domem. Pøi velkém poáru 1663 vyhoøel, ale byl znovu postaven, tentokrát z kamene. V prùèelní zdi do námìstí byly zazdìny dvì velké pískovcové koule, které na mìsto vrhali
védové pøi jeho obléhání za tøicetileté války, a vedle nich pamìtní deska oznamovala, e roku 1609 zde
pøenocoval perský legát, který jel
pøes Náchod ke dvoru císaøe
Rudolfa II. V polovinì 19. století koupil dùm Herman
S. Doctor a zøídil v nìm barevnu. V roce 1899 vak byl
provoz firmy ji dávno pøenesen do tovární budovy, dìdicové majitele ili ve Vídni
a dùm byl z vìtí èásti pronajat. Proto také mohl být nabídnut pro potøeby úøadu a po
pøísluné adaptaci mu slouil
a do postavení vlastní úøední budovy na nábøeí Metuje
v roce 1926.
Mgr. Lydia Batecká
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Nebuïme líní, tøiïme odpad!

Kadý z nás roènì vyprodukuje prùmìrnì 150200 kilogramù odpadù. Z toho je asi 30 kilogramù papíru, 25 kilogramù
plastù a 15 kilogramù skla. Tyto materiály lze z velké èásti znovu pouít.
Papír je moné recyklovat asi pìtkrát a sedmkrát. Vytøídìný
papír se zpracovává v papírnách, pøidává se do smìsi na výrobu
papíru. Výrobky z recyklovaného papíru zná asi kadý, jsou to
napø. novinový papír, seity, lepenkové krabice, obaly na vajíèka,
toaletní papír apod. Plasty se zpracovávají rùznými druhy technologií podle svého sloení. Z PET láhví se nejèastìji vyrábìjí
vlákna, která se pouívají jako výplò zimních bund a spacákù,
nebo se pøidávají do tzv. zátìových kobercù. Z fólií (sáèkù
a taek) se opìt vyrábìjí fólie a rùzné pytle, napø. na odpady.
Pìnový polystyren slouí k výrobì speciálních cihel. Ze smìsi
plastù lze vyrábìt odpadkové koe, zahradní nábytek, zatravòovací dlabu èi protihlukové stìny u dálnic. Vytøídìné sklo se vyèistí, rozdrtí a pøidá do výchozí smìsi k výrobì nového skla. Nejèastìji se takto vyrábí láhve na minerálky a pivo a jiné sklenìné
výrobky. Uetøí se pøi tom mnoho energie a surovin, pøièem
sklo se dá takto pouívat vlastnì donekoneèna.
K získání takto vyuitelných materiálù je ale tøeba domácí
odpad vytøídit. Podmínky pro tøídìní odpadù vytváøí pøedevím
obec. Mìsto Náchod spolupracuje s firmou Technické sluby Náchod, s. r. o., která zabezpeèuje svoz komunálního odpadu, separaci odpadu pomocí oznaèených nádob a odvoz vytøídìných komodit k dalímu zpracování. V ulicích se tak mùeme setkat
s modrými, zelenými a lutými kontejnery, do kterých se ukládají papír, sklo a plast. V Náchodì je rozmístìno celkem 185
tìchto kontejnerù. Z toho 111 lutých na plasty, 6 velkoobjemových na papír a 68 zelených na sklo.
V Náchodì jsou kontejnery s plastem vyváeny jedenkrát týdnì, kontejnery s papírem se vyváejí po jejich naplnìní, co je
zhruba jednou za týden a kontejnery se sklem jednou za tøi
týdny. Vytøídìný odpad je firmou Technické sluby Náchod,
s. r. o., pøedáván k dalímu zpracování (recyklaci). Plasty se pøedávají spoleènostem TRANSFORM Láznì Bohdaneè a Bohemia
Scheele, které je pøímo zpracovávají. V souèasné dobì jsou také
na zkouku pøedávány firmì Feïa Hradec Králové. Papír se v hale
Technických slueb Náchod dotøiïuje, lisuje do velkých balíkù
a poté je odváen do sbìrny Jirouek v Èeské Skalici. Sklo je
odváeno na skládku firmy Martinec v Hronovì, odkud putuje
na vagonech do skláren k dalímu vyuití.
Mìsto Náchod je zapojeno do systému EKO-KOM, který zajiuje zpìtný odbìr a recyklaci odpadù z obalù. Úèast v systému zabezpeèuje obci pravidelné platby odmìn za vytøídìný odpad. Systém
EKO-KOM funguje ji od roku 1999. Na základì zákona o obalech

vybírá od výrobcù, dovozcù nebo plnièù obalù poplatky za uvedení
obalu na trh. Z vybraných penìz pak EKO-KOM, a. s., vyplácí obcím ètvrtletnì odmìnu, její výe závisí na mnoství vytøídìného
odpadu. Èím více tedy obèané odpadù vytøídí, tím více penìz mìsto
obdrí. Nezbytnou podmínkou pro vyplacení odmìny je pøedání
vytøídìných odpadù k dalímu vyuití  recyklaci. Pokud se tato
zásadní podmínka poruí, obec peníze nedostane. Odmìna pøitom
dokáe velmi výraznì sníit náklady obce na plnìní její zákonné
povinnosti  tøídìní komunálního odpadu.
V roce 2003 obèané Náchoda vytøídili celkem 253,74 tun tøídìného odpadu. Z toho 79,35 tun papíru, 87,21 tun plastù a 87,18
tun skla. Mnoství tøídìného odpadu sice stále narùstá, ovem
vzhledem k ochranì ivotního prostøedí a normám EU by bylo
potøeba jetì vìtího zapojení obèanù do systému tøídìní odpadù.
Z celorepublikových prùzkumù vyplývá, e zatímco dostupnost
sbìrných míst pro tøídìní rychle roste, jejich skuteèné vyuití obèany zaostává. Pro zvýení mnoství recyklovaného odpadu se
tak stala klíèovou ochota obyvatel skuteènì tøídit a nikoli dostupnost kontejnerù. Podle poadavkù EU musí úèast obyvatel na tøídìní odpadu vzrùst ze souèasných 62 % na 75 % v roce 2005
a pøesáhnout 85 % po roce 2008. Dosavadní rùst úèasti neodpovídá tìmto poadavkùm a je nutné ho urychlit. Zvýení úèasti obyvatel na tøídìní si vyádalo celostátní propagaci tøídìného sbìru.
Poèátkem letoního roku proto byla zahájena tøíletá komunikaèní kampaò, jejím cílem je zvýit úèast obyvatel na tøídìní
odpadu. Souèástí této kampanì se staly také takzvané Barevné
dny  akce, které probìhnou v témìø 50 mìstech Èeské republiky. Základem akcí je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách,
která s úspìchem navtívila ji témìø 2000 základních kol
a jejím prostøednictvím bylo osloveno pùl milionu dìtí.
Zajímavé internetové odkazy ke tøídìní odpadu:
www.ekokom.cz - v èásti pro veøejnost a pro koly ve o odpadech v domácnosti, tøídìní, vyuití odpadù, Tonda obal  pro dìti,
kalendáøe akcí a dalí
www.tonda-obal.cz  stránky o tøídìní a recyklaci odpadù urèené dìtem
Radim Dvoøáèek

Svoz nebezpeèného odpadu

Váení obèané,
jako kadoroènì i letos v podzimním období provedeme svoz nebezpeèných odpadù z pøímìstských èástí Náchoda, a to v sobotu
dne 16. øíjna 2004. Harmonogram svozu je následující:
Dobroov  náves
Jizbice  u prodejny
Lipí  náves
Sídlitì u nemocnice
u prodejny J. Meinl
Pavliov u prodejny

8.008.15
8.208.35
8.408.55
9.009.15

hod.
hod.
hod.
hod.

9.4510.00 hod.

Horní Babí u koly
Ryavého/Lesní
Malé Poøíèí
naproti zastávce ÈD
Bìloves 1. máje (k Brodu)
Drtinovo nám.

10.0510.20 hod.
10.2510.35 hod.
10.4010.55 hod.
11.05  11.20 hod.
11.30  11.45 hod.

ádáme obèany, aby odpad pøedávali pøímo obsluze vozidla a neponechávali ho na jednotlivých stanovitích. Pøi svozu budou odebírány následující odpady: akumulátory, nádoby od barev, zbytky barev, zneèitìné tìtce, záøivky a výbojky, televize, elektrické spotøebièe,
chladnièky a mraznièky, osobní pneumatiky, motorové oleje a filtry a dalí. Chraòte své ivotní prostøedí pøed nebezpeènými látkami.

Náchodský zpravodaj
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Významný úspìch náchodského piva

Pivovar Náchod opìt obhájil vysokou
kvalitu své produkce a na soutìi poøádané Chmelaøským institutem atec získal
významná ocenìní hned v 5 kategoriích.
atecká soutì se konala ve dnech
26.27. 8. 2004 v rámci 47. roèníku slavností chmele a piva Doèesná 2004, které
jsou jedny z nejvìtích pivních slavností
u nás. Primátor získal dvì první místa
a to v kategoriích Leák Tmavý (obhájil loòské prvenství) a Nealkoholická piva. V kategorii Leák Svìtlý se umístilo pivo Primátor Premium na druhém místì (tak jako
v roce 2003), na druhém a tøetím místì
se v kategorii Piva se sníeným mnostvím
cukrù umístil Primátor Diamant a 16%
svìtlý Exkluziv v kategorii Speciální pivo
svìtlé obsadil místo tøetí. Primátor se tak
letos stal jednoznaènì nejúspìnìjí znaè-

kou této soutìe. Pro pivo Diamant to byl
ji tøetí letoní úspìch (po zisku Zlaté pivní
peèeti ze soutìe v Táboøe a bronzovém
umístìní ze soutìní pøehlídky v Èeských
Budìjovicích). Celkem 71 vzorkù v 9 kategoriích hodnotilo 136 degustátorù ze 16
èeských pivovarù a objektivita je zaruèena
anonymitou vzorkù a soutì má svá pøísnì stanovená kritéria, kdy se hodnotí chu,
vùnì a pøíjemnost hoøkosti kadého piva.
Samotná Doèesná je povaována za jednu z pìti nejprestinìjích a nejvìtích
degustaèních hodnocení u nás a náchodský pivovar je zde úspìný ji tradiènì
 v obou pøedcházejících letech si vdy pøivezl 4 ocenìní. Od ledna 1993, kdy je pivovar akciovou spoleèností 100% vlastnìnou mìstem Náchod, jich získal celkovì
63, z toho 18 zahranièních a znaèka Primátor tak patøí k nejlépe hodnoceným
znaèkám piv v Èeské republice.
V záøí byla vyhodnocena letní spotøebitelská soutì pivovaru konaná pod heslem Primátor   a ízeò nemá anci.
Výherci byli uveøejnìni na
www.primator.cz a 16. 9. 2004 ve východoèeském vydání Deníkù Bohemia.
A jaká byla správná odpovìï na otázku
Kolik kusù zátek od lahvového piva Pri-

mátor je uloeno v kartonu multipacku
Premium (byl vyobrazen na soutìních letáècích)? Správná odpovìï zní 2307 ks
a hlavní výherce, který toto mnoství uhádl dokonce úplnì pøesnì, získal zahradní
domek v hodnotì 80 000 Kè (doufáme,
e i dalí ceny  horská kola, pøenosné
výèepy, pokojové chladnièky, sluníky, kartony multipackù èi plechovek  udìlali nejpøesnìji typujícím radost). Mezi dalí zajímavosti patøí i to, e výherci 2. a 15.
ceny se rozcházeli s pøesným typem pomìrnì tìsnì a to o 2 a 18 kusù zátek.
Nejvíce soutìících bylo z Náchoda, následoval Hradec Králové a pak samozøejmì
mìsta a obce v bezprostøedním okolí Náchoda. Soutìící byli i z Prahy a nejvzdálenìjí pak z Tøebíèe èi Plznì.
Pivovar Náchod chce podìkovat vem,
kteøí formou úèasti v soutìi podpoøili jeho
produkci, a také tìm, kteøí nelitovali èasu
a napsali nám nìjaký slogan èi vzkaz
 velmi si jich váíme a jsou známkou toho,
e Primátor je s regionem opravdu spjat.
Vìøíme, e i ti, kteøí se mezi vyhodnocené nedostali, nám zachovají svoji dùvìru
a pøízeò a snad se na nì tìstí usmìje pøi
nìkteré naí dalí marketingové akci.
(FM)

Náchodský zpravodaj



Planeta Zemì 3000

EKOutek

Planeta Zemì 3000 je populárnì nauèný, pøírodovìdnì zemìpisný vzdìlávací
projekt urèený pro áky 6.9. tøíd základních kol, studenty ètyøletých i víceletých
gymnázií v celé Èeské republice, posluchaèe vybraných univerzit a irokou veøejnost.

zve na cestu africkým kontinentem z Egypta pøes Keòu do Jihoafrické republiky.
Naproti prvnímu projektu, který byl prezentován formou statických obrázkù, projekt. Africká odysea bude doplnìn o videosekvence.

Probíhá formou multimediální diashow, ve
které promítáme diapozitivy pièkovými
projektory znaèky SHARP na 3 plátna
o minimální celkové ploe 27 m .
Projekce je ivì doprovázena slovy uèitele a reportéra, který pøiblíí nejen uèební látku, ale i zajímavosti, novinky a pøíhody. Nebude chybìt ani hudba, domorodé písnì, autentické zvuky  to ve ve
pièkové stereo kvalitì, a mnoho dalích
pøekvapení.
Projekt Planeta Zemì 3000 je sloen
z dílèích výukových programù.
Pro první polovinu tohoto kolního
roku, tj. 2004/2005 pokraèujeme v prezentaci výukového programu Za vulkány a ledovci ztraceného svìta. V tomto
programu se vydáváme na putování po
Ztraceném svìtì, který jsme nali na pøekrásném Novém Zélandu.
Pro druhou polovinu kolního roku
2004/2005 pøipravujeme výukový program Africká odysea. Výukový program

Odborný výklad zhotovila Mgr. Lenka
Kubíková, vystudovaný pedagog ve studijním programu uèitelství pro støední koly,
biologiechemie a v estisemestrovém studijním programu rozíøení pedagogické
zpùsobilosti pro uèitele na 2. stupni základních kol v oboru zemìpis. Na celém vzdìlávacím projektu spolupracujeme s pedagogy katedry biologie Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové, v èele s vedoucím katedry doc. RNDr. Janem Vítkem.
Poøadatelem a tvùrcem celého projektu jsou fotoreportér Adam Lelek, Mgr. Lenka Kubínová a tisková agentura MediaPro, která byla zaloena v roce 1998 jako
sdruení mladých novináøù. Hlavní èinností agentury je tvorba cestopisných reportáí, fotografií a televizních cestopisných
dokumentù médiím v Èeské republice
i v zahranièí.
Podrobnìjí informace naleznete na
www.planetazeme3000.cz nebo na telefonním èísle 491 420 417.

Tentokrát bych vás
chtìla alespoò ve zkratce seznámit se zákonem
o ochranì zemìdìlského pùdního fondu.
Zemìdìlský pùdní fond dle tohoto zákona tvoøí zemìdìlská pùda (orná pùda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky,
pastviny) a pùda doèasnì neobdìlávaná. Dále
sem patøí napøíklad rybníky s chovem ryb
nebo vodní drùbee, polní cesty, závlahové
vodní nádre, odvodòovací pøíkopy, hráze
slouící k ochranì pøed zamokøením nebo
zátopou èi ochranné terasy proti erozi.
Vlastníci nebo nájemci pozemkù musí na
zemìdìlském pùdním fondu hospodaøit tak,
aby nezneèiovali pùdu a tím potravní øetìzec a zdroje pitné vody kodlivými látkami ohroujícími zdraví nebo ivot lidí a existenci ivých organismù, nepokozovali okolní pozemky a pøíznivé fyzikální, biologické
a chemické vlastnosti pùdy a chránili obdìlávané pozemky podle schválených projektù pozemkových úprav.
Pro nezemìdìlské úèely je nutno pouít pøedevím nezemìdìlskou pùdu, zejména nezastavìné a nedostateènì vyuité pozemky v souèasnì zastavìném území obce. Pokud má být pùda za nìjakým
úèelem odòata ze zemìdìlského pùdního
fondu, je tøeba souhlasu orgánu ochrany
zemìdìlského pùdního fondu. ádost
o tento souhlas podává vlastník pozemku,
na nìm se má odnìtí uskuteènit, a to
u povìøeného obecního úøadu (Náchod, Hronov, Police n. M., È. Skalice, È. Kostelec).
Souhlas s odnìtím pak vydá obecní úøad
s rozíøenou pùsobností (Náchod). Pokud se
jedná o plochu vìtí ne 1 ha, souhlas vydává Krajský úøad Královéhradeckého kraje.
Souhlas je pak závaznou souèástí rozhodnutí, která budou ve vìci vydána (územní
rozhodnutí, stavební povolení).
Zákon dále jmenuje pøípady, kdy souhlasu orgánu ochrany zemìdìlského pùdního
fondu není tøeba. Sem mimo jiné patøí stavby pro bydlení, stavba garáe, zahrádkáøské chaty, rekreaèní chaty, drobné stavby,
stavby pro drobné pìstitelství nebo chovatelství a stavby vinného sklepa, pokud jsou
tyto stavby zahrnuty v územním plánu obce
do souèasnì zastavìného území.
Toto je pouze zkrácenì shrnuto nìkolik dùleitých a jistì uiteèných informací
pro vlastníky zemìdìlských pozemkù.
Podrobnosti je moné zjistit pøímo v ji
zmínìném zákonì, dále pak ve vyhláce
è. 13/1994 Sb., kterou se upravují nìkteré podrobnosti ochrany zemìdìlského pùdního fondu. Pøíjemný den pøeje
Ing. Romana Bartoová
Odbor ivotního prostøedí

Národní program poèítaèové gramotnosti

Ministerstvo informatiky ÈR zaèalo
v srpnu realizovat za podpory vybraných
partnerù poèítaèové kurzy v rámci Národního programu poèítaèové gramotnosti. Tyto
dotované kurzy (úèastník hradí pouze 100
Kè) jsou urèeny pro irokou veøejnost po
celé ÈR a budou probíhat od srpna do konce tohoto roku. Zájemci se mohou hlásit
na bezplatné telefonní lince 800 800 028
(popá, 817). Více informací najdete také
na stránkách http://www.micr.cz
nebo http://nppg.computerhelp.cz.
Kurzy jsou celkem 3, vechny trvají
2 hodiny. Na kurzech se uèí
 úplné základy  kurz Jak na poèítaè"
 práce s textovým editorem  kurz Texty v poèítaèi"
 práce s internetem a e-mailem, v podstatì jde o vyhledávání informací na por-

tálu a zaloení e-mailové schránky 
kurz Internet a e-mail"
Tyto kurzy jsou urèeny pro irokou veøejnost a od záøí probíhají také v dalích
mìstech ÈR, tedy i v Náchodì  kolicí
støedisko: Václav Myák, UNIVEL, Pod
Montací 701, Náchod, tel. 491 427 675,
776 636 855.
Zájemci se mohou pøihlásit na kadý
kurz pouze jednou a to tìmito zpùsoby:
 telefonicky na bezplatné lince 800 800
028 (popá, 817) nebo na klasické tel.
lince 221 503 460
 osobnì  tj. mohou pøijít do spolupracujícího støediska (viz výe),
 na internetu  na http://nppg.computerhelp.cz/  zde je mohou pøihlásit jejich poèítaèovì zdatnìjí známí.

(Zdroj: zákon è. 334/1992 Sb.,
o ochranì zemìdìlského pùdního fondu)
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Mistrovská utkání

v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  øíjen
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C
D
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C
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Smiøice
Trutnov B
Èeské Velenice
umperk
Josefov
Dvùr Králové
Rybník
Rýmaøov
Rokytnice n. Jiz.
Vrchlabí B
Rýmaøov
Tøebíè
Ústí n. Lab.
Rosice
Poøíèí
Èervený Kostelec A
Jablonec n. Nis.
Jièín B
Pardubice
Èervený Kostelec C
umperk
Luhaèovice

Výtahy Náchod
SK dálk. plavání a sport. otuování

Vè. divize
Vè. pøebor
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
Vè. pøebor dorostenci
Vè. pøebor dorostenky
III. liga mui sk. C
III. liga mui sk. C
Vè. divize
Vè. pøebor
I. liga eny
I. liga mui
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
Vè. pøebor dorostenci
Vè. pøebor dorostenky
III. liga mui sk. C
III. liga mui sk. C
Vè. divize
Vè. pøebor
I. liga eny
I. liga mui

Sportovní zaøízení mìsta Náchoda
pøíspìvková organizace

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
7. roèník 24hodinové tafety NON STOP PLAVÁNÍ V NÁCHODÌ
O pohár starosty mìsta Náchoda 18.19. záøí 2004
1.
2.
3.
4.

Vyhaslá Kometa Brno ...........................................131,800 km
Delfín Náchod A .................................................... 122,400 km
ST Z Komenského .............................................. 82,350 km
Richard Koutný  sólo ........................................... 22,800 km

Sportovní zaøízení mìsta Náchoda Pøíspìvková organizace
Praská 178, 547 01 Náchod; tel.: 491 427 740, e-mail: sport.nachod@wo.cz, http://www.sport.nachod.web.wo.cz

Chcete být krásné a tíhlé??? Pøijïte si zacvièit!

INTERVALOVÝ TRÉNINK
POSILOVÁNÍ S ÈINKAMI
VE VODÌ
Toto intenzívní cvièení
je novinkou s vysokou úèinností.
Vhodné pro vechny vìkové kategorie.
Výsledný efekt zaruèen!

Kdy: kadý ètvrtek
od 7. 10. 2004 od 20.00 hodin
Kam: na krytý plavecký bazén v Náchodì
Cena za 1 lekci: 50 Kè

KALANETIKA PILATES
Jedná se o vysoce efektivní cvièení,
které Vám zformuje postavu dle Vaich pøedstav.
Vhodné pro vechny vìkové kategorie.
Kdy: od 14. záøí 2004
kadé úterý od 19.00 hodin
kadý ètvrtek od 18.00 hodin
Kam: tìlocvièna krytého plaveckého bazénu
Cena za 1 lekci: 40 Kè

Tìí se na Vás
Zdenka Duková, instruktor aquaerobiku a aerobiku
pro radost z pohybu a dobrý pocit :-))

Pøihláky

do turnaje
neregistrovaných
v kuelkách

Sportovní kuelkáøský klub Primátor
Náchod oznamuje, e zaèal evidovat pøihláky do XXXII. roèníku populárního turnaje neregistrovaných. Pøihlásit se mùete dennì pøímo v klubovnì kuelkáøské
haly (telefon 491 424 993) od 17 hodin
nebo elektronickou potou na adresu:
majer@cbox.cz
Nezapomeòte uvést pøesný název drustva a kontaktní spojení na vedoucího (nejlépe mobil). Uzávìrka pøihláek je v úterý 5. øíjna 2004. Porada zástupcù vech
pøihláených drustev se uskuteèní v úterý 26. øíjna 2004 v 17.00 hodin v klubovnì kuelkáøské haly. Zde dostanete
vylosování. Pøedpokládaný zaèátek je
28. øíjna 2004. Dostavte se ve vlastním
zájmu.
SKK Primátor Náchod

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 mìsta Náchoda. Dìkujeme 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.
Pamatujme 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.
K oslavám zmínìných výroèí se pøipojili áci 7.C tøídy Z Komenského. Zaili
toti zajímavou hodinu tìlocviku, kterou
pro nì pøipravili uèitelé Z. Borna a H. Housová. áci se dovìdìli o zaloení Sokola,
o pøeruení jeho èinnosti vlivem politických
událostí a o jeho obnovení v r. 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, jako na sletu XIII.
v roce 2000. Nechybìli ani na sletu I., který byl v roce 1882 uspoøádán pøi 20. 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.
Výbor jednoty se tìí na shledanou
v náchodské sokolovnì.
V. Zelená

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Øíjen 2004

w Proè a jak tvoøit vzdìlávací programy? 2. Jak
zaèít s tvorbou a realizací VP? (2letý výcvikový
kurz pro uèitele èi pedagogické týmy  celkem
10 modulù v prùbìhu dvou let); lektor: Mgr.
J. Dolealová, Ph.D.; 4. 10. vdy v po 1017 h.,
Z Náchod-Plhov
w Rámcové vzdìlávací programy (RVP) a výuka
èeského jazyka (praktický semináø pro uèitele
Èj a literatury Z a S); lektor: Mgr. R. Sarkösi;
4. 10. 10.3017 h., Z Náchod-Plhov
w Tvùrèí psaní pro uèitele (praktický semináø
pro uèitele Èj a literatury Z a S); lektor: Mgr.
R. Sarkösi; 5. 10. 817 h., Z Náchod-Plhov
w Rozvíjíme (nejen) øeè dítìte 1. (pro uèitelky
M, uèitele elementaristy a uèitele Z); lektor:
PhDr. L. Køisanová; 5. 10.; Z Náchod-Plhov
w Výtvarné hrátky: 1. Podzimní a zimní hrátky
(pro uèitele VV vech stupòù a typù kol, pro
vychovatele a dalí zájemce); lektor: Mgr.
P. Vondrová, Ph.D.; 6. 10. 1318 h. CV Náchod;
w Výchova týmù: 2. Fáze vývoje týmu a úloha
vedoucího (cyklus 7 prakt. semináøù pro øeditele Z i S vech aprobací, vychovatele a dalí
zájemce); lektor: PhDr. K. Ollé; 7. 10. 815 h.;
CV Náchod; pokraèuje 21. 10.
w Vizáistika osobnosti: 2. Odìvy a volba støihu (pro irokou veøejnost); lektor: Mgr. V. Drti-

nová; 7. a 14. 10. 14.3019.30 h.; CV Náchod.
w Jak pracovat s problémovými áky? 2. Návykové látky a jejich zneuívání (cyklus 5 praktických semináøù pro uèitele i rodièe); lektor: Mgr.
D. Hruková; 11. 10. 1518.30 h.; Z NáchodPlhov; pokraèuje: 25. 10.
w Evropská média a weby v èeské kole (Projekt Ústavu pro informace ve vzdìlávání, realizovaný s finanèní spoluúèastí Evropské komise)
 souèást programu EK Phare 2002 zdarma!!!
Lektor: kolektiv lektorù; 12. 10. 1417 h.; Z
Náchod-Plhov
w Motivaèní hry v èeském jazyce V. (praktický
semináø pro uèitele 1. a 2. stupnì Z a víceletých gymnázií); lektor: Mgr. K. Jeèná; 13. 10.
13.3016.30 h.; CV Náchod
w Výtvarné a floristické dílny: 1. Podzimní listování (cyklus 5 praktických semináøù pro uèitele VV vech stupòù a typù kol, pro vychovatele
a dalí zájemce); lektor: Mgr. J. Matouová, Mistr florista; 13. 10. 812 h.; 1317 h.; CV Náchod.
w Vybrané demonstraèní pokusy z organické
chemie (praktický semináø pro uèitele chemie
a dalí zájemce); lektor: doc. PaedDr. J. Rychtera, PhD.; 13. 10. 1417 h.; Z Náchod-Plhov
w Orientaèní hry nejen do pøírody (praktický
semináø pro uèitele Z a S nejen TV, vychovatele, instruktory, trenéry); lektor: PhDr. J. Kirchner 14. 10. 1317 h.; Z Náchod-Plhov
w Jak si udìlat radost z výuky fyziky (semináø
pro uèitele fyziky Z a S); lektor: Mgr. Z. Pinkavová; 14. 10. 1315 h.; Z Náchod-Plhov
w Palièkování  pro zaèáteèníky (6 sobotních
setkání pro irokou veøejnost); lektor: E. Horáèková; 16. 10. 911 h.; CV Náchod; pokraèuje:
23. 10., 30. 10.

!
w Pleteme z pedigového proutí 3.,4. (cyklus
prakt. semináøù pro irokou veøejnost); lektorky: Mgr. E. Hájková a Mgr. J. Poláková; 16. 10.
3. Aranovací koík; 812 h.; 4. Aranovací klobouk 1317 h.; CV Náchod
w Kurz digitální fotografie (sobotní kurz pro
irokou veøejnost); lektor: Mgr. È. Kodejka;
16. 10. 918 h.; CV Náchod
w Èeský jazyk a literatura jinak (semináø pro
uèitele ÈJ a L Z a S); lektor: Mgr. R. Sarkösi;
18. 10. 10.3017 h.; Z Náchod-Plhov
w Vyuití poèítaèe ve vzdìlávání (elearning)
(praktický semináø pro uèitele vech aprobací
Z a S); lektor: Mgr. R. Sarkösi; 19. 10. 815
h.; CV Náchod
w Èlovìk mezi lidmi aneb Umìní komunikace
(praktický semináø pro øídící pracovníky, uèitele
vech stupòù a typù kol a dalí); lektor: Mgr.
V. abenská; 20. 10. 1417 h.; CV Náchod
w Výchova týmù: 3. Motivace týmu (cyklus
7 praktických semináøù pro øeditele Z i S
vech aprobací, vychovatele a dalí zájemce); lektor: PhDr. K. Ollé; 21. 10. 815 h.; CV Náchod.
w Grafické techniky  jak na nì? 2. Lept (cyklus
4 semináøù pro uèitele VV Z, ZU a S); lektor: Mgr. J. Kuèík; 21. 10. 8.3015 h.; CV Náchod.
w Malba na hedvábí v duchu hudby (sobotní semináø pro uèitele VV, vychovatele a dalí zájemce o malbu na hedvábí); lektor: Mgr. L. Prokeová; 23. 10. 8.3015 h.; CV Náchod
w Jak pracovat s problémovými áky? 3. Dìti
s poruchami chování (cyklus 5 praktických semináøù pro uèitele i rodièe); lektor: Mgr.
D. Hruková; 25. 10. 1518.30 h.; Z NáchodPlhov.

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 øíjnu v Náchodì
w Na pomoc uèitelùm èeského jazyka. Vybrané
kapitoly z èeské literatury 90. let, JG Náchod,
lektor: prof. PhDr. J. Hetych; 30. 9., 7. 10.,
14. 10., 1316 h.
wMotivovaná cvièení v mateøské kole. Méïové,
Tìlocvièna JP, Tyrova ul. 207, Náchod, lektor: H. Volfová; 1. 10., 915.30 h.
w Angliètina nemusí být nuda. Talking about me
 smysluplné aktivity k rozvoji mluvení, JG Náchod, lektor: Mgr. O. Matuka; 4. 10., 910 h.
w Angliètina nemusí být nuda. Teach the Right
Words, JG Náchod, lektor: Mgr. O. Matuka;
4. 10., 1012 h.
w Angliètina nemusí být nuda. Internet a uèitel
angliètiny, JG Náchod, lektor: Mgr. O. Matuka,
Brno; 4. 10., 1213 h.
w Hravé èinnosti na 1. stupni Z. Projektové
vyuèování  promìna tradièní koly, JG Náchod,
lektor: Mgr. Z. Dlabola; 5. 10, 20. 10., 2. 11.,
815 h.

w Literatura pro dìti a mláde. Interpretace literárního textu ve kole, JG Náchod, lektor:
PaedDr. L. Millerová; 5. 10., 1315 h.
w Kurz pro výchovné poradce a kolní metodiky prevence na Z a S, JG Náchod, lektor:
odborníci z øad pracovníkù PPP Náchod, MìÚ
Náchod, ÈI Hradec Králové a Univerzity Hradec Králové; 6. 10., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 26.
11., 29. 11.
w Hudební rok. Podzimní zpívání, DDM Déèko
Náchod, lektor: prof. PhDr. E. Jenèková, CSc.;
6. 10., 812 h.
w Mùe být fyzika zajímavá? Mechanika tìles,
JG Náchod, lektor: Mgr. Z. Polák; 6. 10., 1416
hod.
w Digitální fotoaparát ve kole, ZU Police nad
Metují, Komenského nám. 108, Police n. Met.,
lektor: V. Beran, grafik; 7. 10., 1418 h.
w Na pomoc uèitelùm spoleèenských vìd. Zajímavé námìty pro výuku OV, JG Náchod, lektor:
PaedDr. M. Frolová; 11. 10., 1415.30 h.
w Vyuívání prostøedkù z Evropského sociálního fondu, JG Náchod, lektor: Mgr. B. Hoková,
MMT ÈR; 13. 10., 1012 h.
w Zemìpis na Z. Nové a døívìjí kraje. Inovace
ve výuce regionálního zemìpisu, JG Náchod, lektor. RNDr. V. Potolka; 15. 10., 1014 h.
w Výchova k ekologii. O ètyøech královstvích, JG
Náchod, lektor: L. Hroneová; 18. 10., 913 h.
w Pùsobení barev na èlovìka. Barevná typologie, Avon centrum, Èeských bratøí 407, Náchod,

lektor: J. Meierová; 19. 10., 913 h.
w Uèitel zaèáteèník, JG Náchod, lektor: PhDr.
P. Vacek, Ph.D.; 21. 10., 1317 h.
w Konverzaèní témata v anglickém jazyce. Appearance, the human body, resemblance, clothes,
qualities, relation, JG Náchod, lektor: PaedDr.
J. Helikarová; 21. 10., 1415.30 h.
w Na pomoc uèitelùm èeského jazyka. Motivaèní hry ve slohu a literatuøe, JG Náchod, lektor:
Mgr. D. Burdová; 22. 10., 912 h.
w Na pomoc uèitelùm dìjepisu. Zmizelí sousedé, JG Náchod, lektor: Mgr. D. Burdová; 22. 10.,
1316 h.
w Cesty k hudbì. Populární hudba v HV  zpíváme a hrajeme  2. stupeò Z, JG Náchod, lektor:
PaedDr. J. Prchal; 25. 10., 916 h.
w Cesty k hudbì. Populární hudba v HV  zpíváme a hrajeme  1. stupeò Z, JG Náchod, lektor:
PaedDr. J. Prchal; 26. 10., 916 h.
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
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Zubní pohotovost v øíjnu 2004
2. a 3. 10. MUDr. Jana najdrová
9. a 10. 10. MUDr. Jana ovíèková
16. a 17. 10. MUDr. Jana Vaòková
23. a 24. 10. MUDr. Alois Vejmola
28. 10. MUDr. Juraj Beseda
30. a 31. 10. MUDr. Ivana Vejmolová

Náchodská 548; Velké Poøíèí; 491 482 850
Denisovo nábøeí 665; Náchod; 491 423 748
ul. Man. Burdychových 325
Èervený Kostelec; 491 463 421
Palackého 20; Náchod; 491 424 524
Komenského 48
Nové Mìsto nad Metují; 491 472 924
Náchodská 548; Velké Poøíèí; 491 482 000

Pøehled výstav

poøádaných v øíjnu 2004 Regionálním muzeem v Náchodì
Náchodsko aneb jak vidíme Náchod
Výstava fotografií Fotoklubu Náchod
SENIOR. Výstavní síò,
roh Tyrovy a Zámecké ulice, Náchod.
Výstava potrvá od 2. 10. do 30. 10.
2004. Otevøeno dennì mimo nedìle
a pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu
812 hod. Vstupné 10, 5 Kè.
Cesta centrem Evorpy
Obrazy z cesty falckrabìte Ottheinricha z let 153637
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Regionálního muzea v Náchodì,
Masarykovo námìstí èp. 18. Výstava faksimilií nìmeckých, èeských a polských
vedut ze 16. století poøízených v letech
15361537 malíøem falckrabìte Ottheinricha na jejich cestì z Nìmecka pøes
Èechy do Krakova. Výstava je poøádána
ve spolupráci s Nìmeckým kulturním fórem východní Evropy a potrvá od 6. 10.
do 21. 11. 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.

PROGRAM
øíjen 2004

Drakiáda 10. 10. 2004 od 14 h.
Zveme vechny pøíznivce drakù a dráèkù
na louku pod náchodskou vyhlídkou, kde
se utkají v soutìi o nejhezèího draka,
nejvyí a nejdelí let. Vstupné: 10 Kè.
Podzimní prázdniny s Déèkem
26.27. 10. 2004
Výtvarných 24 hodin od 16 do 16 hod.
budeme batikovat, hrát si se sádrou, tvoøit vitráe a na veèer jsou pøipraveny hry.
Nocleh a strava na Déèku zajitìny,
s sebou spací pytel, hygienické potøeby,
pøezùvky, penál, jednobarevné trièko na
batiku. Cena: 150 Kè, pøihláky si mùete vyzvednou v recepci Déèka.
Výlet do Babylonu 27. 10. 2004  nejvìtí zábavní komplex v ÈR, navtívíme:
aquapark (nejrozíøenìjí tobogány, bazény, jeskynì), lunapark (dìtský komplex her a atrakcí, jízda na bizonu, ská-

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 mimo pondìlí 912; 13
17 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.
e-mailem: muzeumna.ekonom@seznam.
cz èi muzeum.nachod@worldonline.cz.
Pevnost Dobroov
V øíjnu je otevøeno dennì mimo
pondìlí 1012; 13.3016.00 hod.
Vstupné: 40; 20 Kè.
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) ve výstavní
síni provoz. areálu pøed pevností. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. 491 426
047 nebo na adrese: Regionální muzeum,
Zámek 1284, 547 01 Náchod, popø. e-mailem: muzeumna.ekonom@seznam.cz.
kadla, stolní hry), virtuální realitu a laser game. Cena: 380 Kè pro èleny Déèka, 430 Kè pro ostatní (díky nadaci uetøíte 165 Kè).
27. 10. 2004  Gymbaly  aerobik, posilování a streèink na velkých gumových
míèích si mùete vyzkouet v Déèku od
9.3011 hod. Vstupné: 10 Kè.
29. 10. 2004  Poèítaèe  od 9 do 14 h.
bude pro dìti otevøena poèítaèová uèebna,
kde si budou moci zahrát své oblíbené hry
a surfovat na internetu. Vstupné 10 Kè.
29. 10. 2004  Keramika  od 9 do 12
hod. bude otevøena keramická dílna pro
veøejnost, vstupné 15 Kè, mùete s sebou
vzít kamarády, rodièe a prarodièe.
Stolní tenis  po celý rok si mohou dìti
zahrát stolní tenis na novém pingpongovém stole v zahradì Déèka. Sportovní
náèiní mùete mít vlastní nebo si ho od
pondìlí do pátku (od 13 do 18 hod.) pùjèit v recepci Déèka (poplatek 10 Kè + 40
Kè záloha, která bude po vrácení nepokozených vìcí vrácena).

Zubní pohotovost
je v sobotu, v nedìli a svátek
vdy od 8.00 do 12.00 hodin.

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

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí 2., 9. a 16. øíjna 2004
pohádku

Køemílek a Vochomùrka

Jak mìli hodiny s jednou ruèièkou
Jak vaøili ípkový èaj
l Jak zasadili semínko
l
l

23. a 30. øíjna a 6. listopadu 2004
pohádku

Vodníèku, vra se!

Pøedstavení zaèínají vdy v sobotu
v 15 hodin, 9. a 30. 10. 2004 navíc
i v 17 hodin pro starí dìti a dospìlé.
Srdeènì zvou loutkáøi.

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

#

Program Senior klubu Církve v Náchodì
Pátek

1. 10. od 7.00 hod. Autokarový zájezd do Prahy na
DEN SENIORÙ na ofínì, prohlídka mìsta a návtìva divadelního pøedstavení Cizinec v divadle ABC.
Odjezd v 7.00 od Tepna klubu.
Ètvrtek 7. 10. od 14.00 hod. Vzpomínky na Itálii  vypráví
a videem doplní p. Slávek Hlaváè
Ètvrtek 14. 10. od 14.00 hod. Video z Náchoda a okolí  hrady
Výrov, Homole, zámek Lená, bitva na náchodském námìstí  slovem doprovází autor Josef Zavøel
Ètvrtek 21. 10. od 14.00 hod. Slavnosti na Novém Zélandì
 vypráví u videa p. Otakar Marek
SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hodin a je k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm.
K vyuití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské hry,
obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí
radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu a regionálním tisku. Pøípadná zmìna z dùvodu malování v KLUBU bude
vèas oznámena!

NÁCHOD informuje
Prázdniny jsou za námi a s nimi i nejvìtí nápor turistù. Bìhem prázdnin nás v prùmìru v jednom dni navtívilo 97 Èechù
a 33 cizincù. Pøevaha zahranièních návtìvníkù byla z Holandska
a Polska, ale také zde bylo mnoho nìmecky a anglicky mluvících
cizincù z dalích zemí. Jsme rádi, e jsme jim mohli nabídnout
Prùvodce Náchodem a dalí publikace v nìkolika jazykových mutacích. Prodávali jsme té Tulácké pasy a lidé hojnì navtìvovali
památky a jiné objekty v nich uvedené. Také byla èasto vyuívána nae sluba Western Union, co je okamitý pøevod penìz
do kteréhokoli místa na svìtì a opaènì, lidé dostanou èástku, kterou potøebují, bìhem 1520 minut. Novì té zavádíme celosvìtový systém DHL  velmi rychlé zasílání jakýchkoli zásilek prakticky kamkoli.
A co nám v Náchodì chybí? Internetová kavárna. Jsme jedno z mála mìst, kde není. Jediný internet pro veøejnost má
Mìstská knihovna na Kamenici. Dále nám zde chybí pùjèovna
kol. Kola si lze pùjèit v Èeské Skalici na nádraí a vrátit je
v Náchodì na nádraí, ale opaènì to zatím nejde a jinde tato
sluba, která by byla hodnì vyuívána, není. Je toho jetì více,
ale to zas pøítì. Hlavnì bych u této pøíleitosti chtìla poádat
vechny instituce i jednotlivce, kteøí nìco novì provozují nebo
poøádají, a to i jednorázové akce, aby nám toto sdìlovali  JE
TO V JEJICH ZÁJMU, aby se o tom dozvìdìla iroká veøejnost.
A poslední prosba  turisté si stìovali, e mnoho lidí nevìdìlo, kde je Informaèní centrum (a to ani úøedníci v bance)  tedy
Kamenice 144, tel: 491 420 420.
Ing. M. Talafantová, ICC Náchod

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
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.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek 491 431 325,
737 755 480, internetová stránka: http://www.volny.cz/nfara; bohosluby: po 7.00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 7.00
a 18.00, so 7.00 a 18.00, ne 7.30, 9.00 a 18.00 v kostele sv.
Vavøince, 10.15 v kostele sv. Michaela.

Èeskobratrská církev evangelická

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

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Vít Vurst, tel.: 491 433 605, mobil:
777 010 128, e-mail: casdnachod@seznam.cz
Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hodin 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 18.30 hodin.
Ve sborovém domì Církve bratrské jsou vystavovány èernobílé
fotografie Karla Cudlína, Milonì Novotného, Jindøicha treita,
Odløicha káchy ze srpna 1968, pøedlistopadového Èeskoslovenska a vzruených dní podzimu 1989. Pøístupné jsou v hodinách bohoslueb a na základì domluvy.
V nedìli 10. øíjna 2004 hostí sbor v Náchodì spoleèenství rodièù a dìtí z Letovic. Bohosluby bohaté na zpìv v 9.30 hodin
a odpoledne ve 14.00 dramatizace dorostencù na téma Narnie,
podle knihy anglického spisovatele C. S. Lewise.

TRUHLÁØSTVÍ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Kuchynì, okna,
dveøe, schoditì,
obloení
VILÉM KÙTEK
ïárky 210
Tel.: 491 483 497, mobil: 723 545 965

$

øíjen 2004

Den pro Bøezinku  sobota 30. øíjna 2004
Klub vojenské historie Náchod zná veøejnost pøedevím
v souvislosti s jeho klubovým muzeem umístìným v objektech
bývalého èeskoslovenského opevnìní N-S 81 Lom a N-S 82
Bøezinka. Bìhem 15 let práce na opevnìní se èlenùm Klubu
podaøilo elezobetonové ruiny zmìnit na muzeum vojenské historie vyhledávané turisty nejen z celé Èeské republiky, ale i ze
zahranièí.
Velkou pozornost si v uplynulých letech získaly bojové ukázky u srubu Bøezinka, které èlenové Klubu organizovali ve spolupráci s podobnými spolky z celé Èeské republiky. Naposledy
byla poøádána ukázka cvièení prvorepublikové armády v loòském roce v rámci mezinárodního setkání provozovatelù pevnostních muzeí FortExpo 2003. Aèkoliv Klub ji v minulosti
oznámil, e bojové ukázky pro svou organizaèní a finanèní nároènost budou poøádány vdy s odstupem minimálnì tøí let, letos by èlenové Klubu chtìli akcí u Bøezinky podpoøit výroèí 750
let mìsta Náchoda. Protoe souèasnì klub slaví 15 let od zahájení prací na Bøezince, akce dostala ponìkud familiérní název 
DEN PRO BØEZINKU.
Rozdíl oproti loòskému roku bude spoèívat v tom, e nebude
poøádána ukázka boje, ale Bøezinka pouze za pomoci Armády
Èeské republiky pøedvede svou palebnou sílu ve smìru k Dobroovu. Kulometná palba se ozve tøikrát za den, a to ve 13.00, 15.00
a 17.00 v sobotu dne 30. øíjna. Kromì ukázek støelby se v okolí
Bøezinky pøedvedou na nìkolika stanovitích èlenové vojenskohistorických spolkù z jiných èástí republiky. Návtìvníci na rozdíl od
let minulých budou moci mezi jednotlivými stanoviti procházet,
na ve se podívat v klidu a zblízka. Souèástí výstavy pod irým
nebem by mìly být i ukázky historické techniky, mezi nimi by
nemìl chybìt ani unikátní èeskoslovenský lehký tank vzor 38
pøislíbený z Vojenského muzea v Leanech.
Hlavnímu odpolednímu programu bude pøedcházet nìkolik
meních doprovodných akcí. Tentý den v sobotu dne 30. øíjna
ráno vyjdou uniformovaní èlenové historických klubù od náchodského nádraí smìrem k námìstí, kde pøed radnicí bude proveden slavnostní nástup.
Od pátku 29. øíjna bude na náchodském nádraí pøistaven
salónní vùz Tomáe Gariqua Masaryka, který byl skupinou nad-

encù zrekonstruován ve vozovnách v Èeských Velenicích.
Pøestoe Klub zavedl od letoního roku do Bøezinky povinné
vstupné, èlenové Klubu ponechali pøedevím s ohledem na náchodské obèany státní svátky tradiènì za vstupné dobrovolné.
Proto vem, kdo ji delí dobu na Bøezince a Lomu nebyli, doporuèujeme návtìvu interieru ji ve ètvrtek o státním svátku
28. øíjna od 10 do 19 hodin. A pro ty, kdo pøijdou a o víkendu
30.31. øíjna, jetì návtìvní doba:
Sobota 30. øíjna
§ N-S 82 Bøezinka a N-S 81 Lom: 1018 hodin (15 minut pøed
støelbami bude Bøezinka vdy uzavøena a znovuotevøena po
støelbách po vyvìtrání objektu)
§ N-S 73 Jeøáb: 1116 hodin
Nedìle 31. øíjna
§ N-S 82 Bøezinka a N-S 81 Lom: 1018 hodin
§ Lehký objekt u Snìného: 1115 hodin
§ Lehký objekt Babí: 1115 hodin
V sobotu i v nedìli bude té otevøen objekt tzv. Akce Kahan
u Èeské Èermné.

áci ZU J. Falty opìt úspìní Kurz sportovních tøíd
Za zmínku urèitì stojí úspìchy ákù Základní umìlecké koly J. Falty v Náchodì, kterých dosáhli pøi pøijetí ke studiu na
støedních a vysokých kolách umìleckého zamìøení. Je to pøedevím úspìch ákù samotných, nemalou zásluhu a radost z toho
ovem mají i jejich uèitelé.
V letoním roce to jsou: Petra Hejduková, pøijata na obor
tanec, Konzervatoø Duncan centre Praha; David Fiedler, obor
kytara, Konzervatoø Pardubice; Pavel Roubík, obor zpìv, Konzervatoø Praha; Pavel Farský, reprodukèní grafik, SP textilní
V. Poøíèí; Veronika Kolajová, propagaèní výtvarnictví, SP textilní V. Poøíèí; Renáta Stránská, multimediální tvorba, VO grafická Jihlava; Jan Bohu, propagaèní výtvarnictví, SP textilní
V. Poøíèí; Jana Koláøská, propagaèní výtvarnictví, SP textilní
V. Poøíèí; Michaela Bartoová, reprodukèní grafik, SP textilní
V. Poøíèí; aneta Tauchmanová, umìlecký keramik, SOU øemesel Jaromìø; Luká Nývlt, Vysoká kola restaurátorská Litomyl; Pavlína kolníková, výtvarný obor, Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého; Bohuslav Zelený, Vyí prùmyslová kola sochaøská Hoøice v Podkrkonoí; Kateøina Vojtìchová, Vyí
prùmyslová kola sochaøská Hoøice v Podkrkonoí a Jitka Ullverová, Umìlecká prùmyslová kola Hellichova Praha.
Jetì jednou blahopøejeme!

Z Komenského ulice se stal na zaèátku záøí ji tradicí. Také
letos ve dnech 5.10. záøí vyrazilo devadesát ákù estých a
devátých tøíd na chatu Horalka do Snìného v Orlických horách. Pøipraven pro nì byl pestrý program vèetnì nácviku sportovních disciplin, se kterými vystoupili v nedìli 12. 9. 2004.
áci si tu vyzkoueli vytrvalost, obratnost, silové a relaxaèní
cviky, kolektivní sporty a oblíbili si i sporty moderní  baseball,
petanque, minigolf a sport s dlouholetou tradicí v Náchodì 
kuelky. Své schopnosti a dovednosti pak zúroèili v pøespolním
bìhu smíených dvojic, který byl doplnìn o støelbu ze vzduchovky, hod granátem, petanque a hod na basketbalový ko.
áci si také prohlédli nedaleké opevnìní tzv. øopík a tvrz Skutina v Polomech v Orl. Horách a ve ètvrtek i vybavení poárního
vozu, výstroj a výzbroj hasièù IZS z Velkého Poøíèí. Podìkování
patøí p. uè. Horákovi, p. Vlákovi a rodièùm, kteøí ochotnì poskytli drobné sponzorské dary, pouité jako ceny pro dìti.
Úkolem kurzu je vzájemnému poznání a souití ákù sportovních tøíd na naí kole a ten byl naplnìn. Pochvalu si zaslouí vichni áci za vzornou reprezentaci naí koly na sportovním odpoledni v nedìli 12. 9. 2004 na stadionu Hamra, kde
ukázali, e se dá sportovat s úsmìvem na tváøi za kadého
poèasí, i kdy prí doslova jako z konve. Mgr. B. Maroulová

Akce

poøádané v rámci oslav 750 let

l 2. 10. 10.00 hod. vernisá výstavy fotografií Náchodsko Fotoklub Náchod
SENIOR
 výstavní síò muzea (Tyrova ul.)
l 7. 10. 17.00 hod. Podveèerní setkání
s historií  Vývoj mìstské správy v Náchodì  cyklus pøednáek k 750. výroèí první zmínky o Náchodì
 muzeum  Masarykovo námìstí
l 11. 10. Tradice veøejné knihovny v dìjinách Náchoda  zajímavosti a vzácné tisky z fondu  mìstská knihovna
l 16. 10. HRONOVNÁCHOD
 47. roèník silnièního bìhu

l 17. 10. 16.30 hod.
Koncert v Husovì sboru
l 20. 10. Setkání knihoven na hranici
 výmìna zkueností èeských a polských knihovníkù
 mìstská knihovna
l 28. 10. Oslava vzniku samostatného
Èeskoslovenského státu  Sokol Náchod
l 29.30. 10. Den pro Bøezinku
výstava dobové techniky  nebojové
cvièení armády z roku 1938
poøádá Klub vojenské historie Náchod

Národní památkový ústav

STÁTNÍ ZÁMEK NÁCHOD Kulturní akce  øíjen 2004
2.3. 10.
1016 hod.
16.17. 10.
1016 hod.
28. 10.
1016 hod.
Upozornìní:

Renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách zámeckých expozic
(ZU Police nad Metují  dechový soubor Brass Band)
Renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách zámeckých expozic
(ZU Police nad Metují  dechový soubor Brass Band)
Renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách zámeckých expozic
(ZU Police nad Metují)
Správa SZ Náchod
pøípadné zmìny programù budou zveøejnìny v tisku a na internetových
stránkách: www.pupce.cz; www.pruvodce.com/nachod; www.hrady-zamky.cz/zamek-nachod; www.zamkyhrady.cz; www.pamatky.com;
www.mestonachod.cz; www.sosnachod.host.sk
Správa SZ Náchod

Mìstská knihovna Náchod

 Týden knihoven 2004
pondìlí 4. 10.

(4.10. øíjna)

w Velké øíjnové spoleèné ètení  pozvánka pro vechny, kteøí ètou rádi, èíst chtìjí
nebo èetbì rádi naslouchají a najdou si
chvilku èasu na ètení spoleèné.
Ètení nonstop 1016 hodin, pøízemí
mìstské knihovny.
Pozvání pøijal a jako první bude èíst ze
své oblíbené knihy starosta mìsta ing.
Oldøich Ètvrteèka, dále místostarostové
ing. Pavla Maríková a ing. Jaroslav Rohulán. Pøivítáme dalí obèany mìsta Náchoda, dìti i dospìlé, kadý návtìvník má
monost pøeèíst úryvek ze své oblíbené
knihy. Pøijïte do knihovny a zapojte se
svým hlasem do Velkého øíjnového spoleèného ètení!
w 16.00 h.  vyhláení výsledkù celostátní ankety Moje kniha
w 14.00 h.  Turnaj v pexesu a scrabble
pro dìti, oddìlení pro dìti v 1. poschodí

úterý 5. 10.

w 8.00 h.  Internet pro zaèáteèníky (výklad, praktické procvièení), oddìlení pro
dospìlé v pøízemí
w 10.00 h.  Pohádkové dopoledne pro pøedkoláky, oddìlení pro dìti v 1. poschodí

w 17.00 h.  Dobrodruství vyhledávání
(orientace v knihovním fondu, elektronický katalog), oddìlení pro dospìlé
v pøízemí

støeda 6.10.

w 14.00 h.  Knihovna pro uèitele (pøedstavení nové knihovny uèitelùm náchodských kol, nabídka spolupráce)

ètvrtek 7.10.

w 8.00 h.  Internet pro zaèáteèníky (výklad, praktické procvièení), oddìlení pro
dospìlé v pøízemí
w 10.00 h.  Návtìva slovenské delegace
z Banskobystrického kraje v rámci Mìsíce èeské a slovenské vzájemnosti
v Královéhradeckém kraji (prohlídka
Mìstské knihovny v Náchodì, výmìna
zkueností, námìty spolupráce)
w 15.00 h.  Pohádkové odpoledne pro
dìti, oddìlení pro dìti v 1. poschodí

pátek 8. 10.

w 15.00 h. slavnostní vyhláení vítìzù
celoroèní etapové soutìe O poklad rytíøe Hrona, oddìlení pro dìti v 1. poschodí
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Pøíspìvky jsou vítány, sluná diskuze má vdy
místo. Nevyádané pøíspìvky se nevracejí.
Neoznaèené a nepodepsané pøíspìvky poøídila
redakce. Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad
v Náchodì, Masarykovo námìstí 40, 547 61,
tel./fax: 491 405 255,
e-mail: nina.svobodova@mestonachod.cz.
Uzávìrka tohoto èísla byla 17. 9. 2004
a uzávìrka listopadového èísla bude
18. 10. 2004!

KOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE
OBCHODU a CESTOVNÍHO RUCHU V HRONOVÌ
Pøihláky do oborù gastro, hotelový provoz, provoz ck,
prùvodcovství a nástaveb pro vyuèené pøijímáme trvale.
Roèní jazyková kola anj, nej, ruj od 1. 9. 2004 otevøena!

Jsme tu pro vás!
Den otevøených dveøí:
kadá støeda 817 hodin

TEL.: 602 642 670, 777 013 554, 728 256 262

Srdeènì zveme k návtìvì JIRÁSKOVY
CHATY NA DOBROOVÌ. Tel.: 491 520 185.

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

M konverzace s rodilými mluvèími!! M maximálnì 4 studenti
ve skupinì M zahájení výuky v záøí 2004 M vlastní výukové
prostory, monost parkování M 10leté zkuenosti s výukou M
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

Koupím

starý perský koberec
ruènì vázaný

i pokozený za úèelem zaøízení zámeckého
interiéru. Platím hotovì.
Pøijedu se podívat na vlastní náklady.
Volejte prosím na telefon
251 681 537 (záznamník) nebo 602 308 275.

Ov
ocné strom
ky
Ovocné
stromk
Rùe
Okrasné strom
ky
stromk
Duiè
kové vìnce
Duièk
Vánoèní strom
ky
stromk
nakoupíte
v Zahradnickém minicentru
v prostoru Trnice pod zámkem
na Weyrovì ulici mezi
Masarykovým námìstím
a Delvitou v Náchodì

tel.: 732 420 872

