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Zaèátkem kvìtna Náchod kadoroènì
oívá duchem Prima sezóny. Ne jinak
tomu bude i letos, proto jsme se zeptali,
co je nového v souvislosti s konáním ji
7. roèníku prezidenta festivalu Miloslava
Èermáka
Jak vidíte pøi vrcholících pøípravách
7. roèník?
Festival stále získává na kvalitì. U
z minulých roèníkù mùeme zmínit divadelní pøehlídku, která získala statut národní pøehlídky studentského divadla,
obrovský zájem støedních kol z celé republiky nebo vysokou kvalitu lektorù.
Má festival dostateènou podporu?
S radostí mohu konstatovat, e ANO.
Tím bych chtìl také vyjádøit velké a upøímné podìkování zástupcùm Ministerstva
kolství a Ministerstva kultury ÈR, Královéhradeckého kraje, mìsta Náchoda, Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda
a v neposlední øadì sponzorùm, kterým
bychom chtìli podìkovat v rámci propagace a v prùbìhu festivalu také v médiích.
V letoním roce nás také okovalo, e
se nám poprvé sám pøihlásil sponzor,
o èem Vám jetì pøítì rádi sdìlíme dalí informace.
To jste volnì navázal na problematiku
financování ?
Ano, zajistit finanènì takto rozsáhlý
festival je opravdu tvrdá práce. Souèástí
jsou i pøíjmy z úèastnických poplatkù
a vstupného. Co já v dnení dobì povauji za úctyhodné, je naprosto nezitná,
kvalitní a velmi vyèerpávající práce organizátorù v èele s øeditelkou festivalu ing.
Lídou Pohankovou. Nezanedbatelný je
také rostoucí zájem velkého mnoství dobrovolníkù z øad náchodských studentù,
kteøí se v prùbìhu festivalu moc nevyspí. Nechci popisovat detaily organizace
tohoto festivalu, ale alespoò pøíklady:
 dramaturgie  pøíprava programu, který zahrnuje velké mnoství umìleckých
disciplín,
 zajitìní vekerých potøeb úèastníkù
(ubytování, stravování, ),

 informace (jejich poskytování prostøednictvím informaèního støediska),
 zajitìní podmínek pro jednotlivé poroty a jejich práci,
 technické zajitìní akcí v èele s pracovníky Beránku, zvukaøi a mnoha dalími, bez kterých bychom se dozajista
neobeli.
A jak je to se zátitou nad festivalem
v tomto roèníku?
Pøedevím v minulosti pøevzalo zastupitelstvo mìsta Náchoda zátitu nad celým
festivalem a má ji proto nad vemi roèníky. Tradiènì je to také poslankynì Parlamentu ÈR Mgr. Zdeòka Horníková. Pro
kulturní akci je velmi dùleité, e
k patronùm patøí i ministr kultury Pavel Dostál. Dále pak Ministerstvo kolství
ÈR. Velkou váhu této akci v rámci Královéhradeckého kraje dává i fakt, e zátitu
pøevzal pan hejtman ing. Pavel Bradík.
Co Prima jazz sezóna?
Chceme zachovat, aby Prima jazz sezóna byla nadále významnou a hlavnì kvalitní èástí festivalu. Také se snaíme, aby pro
jazzování v Náchodì mìli co nejvìtí prostor mladí  viz program vèetnì dílen (pozn.
podrobný program najdete na str. 9).
Teï ke zmìnám. Èást jazzových koncertù a hlavnì JAM SESSION zkouíme
letos pøestìhovat do Music clubu NEVERLAND v Hraeho ulici.
A na závìr  Co byste chtìl z pohledu
prezidenta festivalu popøát jeho úèastníkùm a festivalu samotnému?
Vem úèastníkùm bych chtìl popøát pøítomnost múz, poøadatelùm dost sil, sponzorùm veliké podìkování. Také bych
rád pøipojil vzpomínku na 1. prezidenta
 úasného propagátora kultury a otce
festivalu  PhDr. Jaroslava Suchého a srdeèný pozdrav panu Josefu kvoreckému,
jeho dílo vlastnì je tou inspirací ke vzniku festivalu. Náchodskému, velice kulturnímu obecenstvu, bych pøál, aby si èastìji
nalo èas a cestu k festivalu, který má
ambice navázat na bohaté kulturní tradice naeho mìsta. Dìkujeme za rozhovor.
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta 23. 3. 2004

Pøíspìvkové organizace (PO) v oblasti
kolství
_ RM byla informována o hospodaøení,
správì svìøeného majetku a výchovnì
vzdìlávacích èinnostech mateøských kol
Myslbekova, Komenského a Havlíèkova.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM uloila zajistit napøímení cesty na
pozemku è. 465 na Dobroovì tak, aby
nezasahovala soukromý pozemek. To ve
za pøedpokladu kladného vyjádøení odboru ivotního prostøedí k vykácení stromù
tímto dotèených.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
s VÈE, a. s., o poskytnutí pøíspìvku z rozpoètu mìsta na rekonstrukci veøejného
osvìtlení v obci BabíDráka.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce èásti objektu bývalé márnice
v ulici Høbitovní s Dechovou hudbou Náchod. Smlouva se uzavírá s platností od
1. 4. 2004 na dobu neurèitou.
Objednávky na dodávky prací dle plánu
oprav a údrby v souladu se schváleným
rozpoètem
_ RM souhlasila s objednáním udrovacích prací a oprav u tìchto dodavatelù:
_ Oprava bazénových van a pokozených
obkladù na Jiráskovì koupalitì v Náchodì
 Martin Hájek, Náchod
_ Nátìry klempíøských prvkù a oken na
nové obøadní síni høbitova v Náchodì
 Petr Paukert, Náchod
_ Nátìry klempíøských prvkù a oken na
domì èp. 342
_ Krizové a kontaktní centrum Archa
 Petr Paukert, Náchod
_ Oprava pøevlékacích kabin Jiráskova
koupalitì v Náchodì  Lesy Janeèek,
s. r. o., Rychnov nad Knìnou
_ Nátìry oken a montá tìsnìní do oken
Azylového domu v Náchodì  Ludìk Barták, Provodov-onov
_ Oprava sociálních zaøízení v M Bìloves  ODMM HONZU, s. r. o., Náchod
Návrh lávky pro pìí u Itálie
_ RM schválila pøedloený architektonický návrh lávky s podmínkou souhlasného vyjádøení architektky mìsta. V souvislosti s tím uloila rada dopracovat projektovou dokumentaci k realizaci stavby
v roce 2004.
Výsledek výbìrového øízení na zhotovitele stavby Stavební úpravy Kamenice
_ RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavby Stavební úpravy komunikace Kamenice a uloila odboru správy majetku uzavøít Smlouvu
o dílo s uchazeèem na prvním místì, firmou STRABAG, a. s., Hradec Králové.

kvìten 2004
Rekonstrukce chátrající budovy
tzv. Bartoòova sirotèince
Na mìsto Náchod se obrátila Evangelická
akademie, která má zájem rekonstruovat budovu tzv. Bartoòova sirotèince. Pro
daný úèel zakládá obèanské sdruení.
_ RM schválila jmenování ing. Pavly
Maríkové za èlena dozorèí komise pro
zakládané obèanské sdruení s pracovním
názvem Za Bartoòùv sirotèinec pro Evangelickou akademii Náchod.
TELEGRAFICKY:
_ RM vzala na vìdomí informaci o vyúètování Reprezentaèního plesu Mìsta Náchoda a Pivovaru Náchod, a. s., 21. 2. 2004.
_ RM souhlasila s pouitím mìstského
znaku na sérii pohlednic Královéhradeckého kraje.

Rada mìsta 6. 4. 2004

PO v oblasti kolství  M Alova, Bøezinova, Vítkova, Vanèurova
_ RM byla informována o hospodaøení,
správì svìøeného majetku a výchovnì
vzdìlávacích èinnostech mateøských kol
Alova, Vítkova, Bøezinova a Vanèurova.
_ RM schválila ustavení komise pro pøijetí dìtí do M, kolních druin a kolních jídelen ve kolním roce 2004/2005.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì na pronájem nemovitosti èp. 897 v Bartoòovì ulici, podle kterého mìsto Náchod uhradí Èeské alzheimerovské spoleènosti náklady ve výi
1 mil. Kè za provedené práce vloené do
rekonstrukce tohoto objektu. Dodatek se
uzavírá s úèinností od 1. 1. 2004.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce se Z Komenského na bezplatný pronájem dvou místností o výmìøe 2x
38 m v objektu èp. 1759 v Praské ulici. Smlouva bude uzavøena na dobu urèitou s platností od 15. 4. 2004 do 30. 6.
2004 za podmínky úhrady nákladù souvisejících s uíváním nebytových prostorù.
V tomto období bude probíhat rekonstrukce staré budovy koly a pronajaté prostory budou navtìvovat áci 1. stupnì.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na Výstavbu parkovitì a pøilehlých ploch na sídliti Plhov s firmou
COLAS CZ, a. s.
_ RM souhlasila s objednáním opravy
støechy kulisárny u èp. 1 u J. Galby, Náchod a uzavøením smlouvy na vypracování projektové dokumentace Stavební
úpravy Jiráskova koupalitì v Náchodì
se spoleèností Bazenservis, s. r. o., Týnitì nad Orlicí.
Schválení výbìru zhotovitele Výkladce Mìstské knihovny v Náchodì
_ RM schválila poøadí pøedloených nabídek na akci Výkladce Mìstské knihovny v Náchodì  oprava a restaurování 2.
a 3. etapa a schválila uzavøení smlouvy

o dílo s uchazeèem na 1. místì  Robert
Ritschel, Praha 5.
Rozdìlení dotace z Ministerstva kultury ÈR na památky
_ RM souhlasila s rozdìlením poskytnuté státní finanèní podpory ve výi 720 tis.
Kè z Programu regenerace Mìstských
památkových rezervací a zón Ministerstva
kultury ÈR. Tato èástka bude rozdìlena
na Stavební úpravy mìstské knihovny
 600 tis. Kè a na Opravu støechy kostela sv. Vavøince  120 tis. Kè.
_ RM souhlasila i s poskytnutím povinného pøíspìvku z rozpoètu mìsta na opravu
støechy kostela sv. Vavøince ve výi 210
tis. Kè (20 % nákladù na obnovu v r. 2004).
Objednávka na dodávky prací
dle plánu oprav a údrby
_ RM souhlasila s objednáním udrovacích prací a oprav u tìchto dodavatelù:
1. Sanaèní úpravy suterénního zdiva
v M Bøezinova  Jan Zítka, Náchod
2. Oprava oplocení a dvora v M Alova
 STAVOS NÁCHOD Jiøí Fabián, s. r. o.
3. Restaurování sousoí sv. Trojice na
Masarykovì nám.  Jindøich Roubíèek,
Náchod
4. Výmìna schodiových oken a balkónových dveøí v M Bìloves  Petr Èepek, Velké Poøíèí
TELEGRAFICKY:
souhlasila s poskytnutím dotace
Galerii výtvarného umìní v Náchodì na
podporu projektu Otevøená výzva tvùrcùm graffity ve výi 20 tis. Kè a schválila
smlouvu o poskytnutí této dotace.
_ RM souhlasila s prezentací regionu
Náchod v èasopise pro cestovní ruch TRAVEL  profi na barevné dvoustranì v prùbìhu roku 2004.
_ RM trvá na realizaci uvítacích tabulí
a uloila odboru správy majetku pokraèovat v dalích pracích.

_ RM

Zastupitelstvo mìsta 19. 4. 2004

Majetkoprávní úkony obce
_ ZM schválilo zmìnu ustanovení smlouvy o smlouvì budoucí kupní, která se týká
prodeje pozemku è. 1616/8 v Komenského ulici v Náchodì a to tak, e smlouva kupní
bude uzavøena s adatelem ji po vybudování základù a alespoò èásti prvního nadzemního podlaí budoucího objektu.
_ ZM schválilo na základì jednání o pozemcích v ulici Sluneèná provedení smìny
pozemkù dle znaleckých posudkù tak, e:
` do vlastnictví pana Èejpa (nebo jeho syna
Martina) bude pøevedena èást pozemku
è. 105/1 k.ú. Náchod ve výmìøe cca 165
m s tím, e nebude ohroena monost
úniku z plánované pøístavby kina Vesmír,
`do vlastnictví mìsta Náchoda bude pøeveden pozemek vedený ve zjednoduené
evidenci è. 654/1 o výmìøe 238 m ,
` náklady spojené s pøevodem, tj. geometrický plán, znalecké posudky, kolkové
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známky a daò z pøevodu nemovitostí budou uhrazeny mìstem Náchodem, èím se
vyrovnají hodnoty smìòovaných pozemkù.
_ ZM nesouhlasilo s prodejem pozemku
st. p. è. 3368 v k.ú. Náchod o výmìøe
193 m Finanènímu øeditelství H. K. Jedná se o pozemek pod stavbou domu èp.
49 v Tyrovì ulici.
_ ZM zruilo své rozhodnutí, týkající se
objektu èp. 352 v Podìbradovì ulici,
a schválilo finanèní vyrovnání ztrát a nákladù mìsta se Správou a údrbou silnic
Královéhradeckého kraje vzniklých v souvislosti s nákupem tohoto objektu a jeho
následnou nutností demolice z dùvodu rekonstrukce Podìbradovy ulice. Dále ZM
povìøilo radu mìsta dojednáním zpùsobu
finanèního vyrovnání. Prodej skuteènì
zabrané èásti stavební parcely è. 533 k.ú.
Náchod do vlastnictví Královéhradeckého
kraje probìhne a po zamìøení geometrickým plánem za cenu dle znaleckého
posudku.
_ ZM zamítlo ádost na prodej èástí pozemku è. 1985/2 v ulici Anglická a èíslo
165/2 a è. 110/9 na sídliti u nemocnice vzhledem k dalím zámìrùm.
_ ZM schválilo výkup lesních pozemkù
v katastrálním území Lipí u Náchoda s tím,
e prodávající uhradí daò z pøevodu nemovitostí a dalí poplatky spojené s pøevodem.
_ ZM souhlasilo s podáním ádosti o bezúplatný pøevod objektu èp. 2020 v ul.
Nìmcové se stavební parcelou è. 2781/2
do majetku mìsta Náchoda.
_ ZM schválilo pøíspìvek mìsta ve výi
98 tis. Kè a smlouvu o poskytnutí tohoto
pøíspìvku Východoèeské plynárenské,
a. s., na výstavbu plynovodu a plynových
pøípojek v Podìbradovì ulici v Náchodì.
Návrhy smluv o poskytnutí dotací v rámci
rozpoètu 2004
_ ZM schválilo vzor a smlouvy o poskytnutí dotací (nad 50 tis. Kè) z rozpoètu
mìsta Náchoda na rok 2004.
Pùjèky z Fondu rozvoje bydlení mìsta
_ ZM schválilo rozdìlení pùjèek z Fondu
rozvoje bydlení mìsta a uzavøení smluv
o jejich poskytnutí s jednotlivými adateli dle schváleného vzoru smlouvy a pravidel a za podmínky pøedloení nezbytných
podkladù do 16. èervence 2004. Celkovì
bude rozdìlena mezi adatele èástka ve
výi 1060 tis. Kè.
Stanovení pøíspìvku na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù mateøských
kol, kolních druin a kolních klubù
pro kolní rok 2004/2005
_ ZM schválilo výi pøíspìvku na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù mateøských kol v jednotlivých mateøských
kolách, kolních druinách a kolních
klubech pro kolní rok 2004/2005.
V mateøských kolách Vanèurova, Bøezinova, Vítkova, Komenského a Myslbekova byla výe pøíspìvku stanovena na 290

Kè mìsíènì; v mateøských kolách Havlíèkova a Alova na 260 Kè mìsíènì; ve
kolních druinách a klubech úplných základních kol  60 Kè mìsíènì a ve kolních druinách neúplných základních kol
 50 Kè mìsíènì.
TELEGRAFICKY:
_ ZM odvolalo paní Janu Tomkovou na
základì její ádosti z funkce pøísedící
Okresního soudu v Náchodì.
_ ZM uloilo radì mìsta poádat odbor
dopravy a silnièního hospodáøství o povolení výstavby zvýeného pøechodu pro
chodce v ul. Èeských Bratøí.

Rada mìsta 20. 4. 2004

Mìstský mobiliáø
_ RM souhlasila s pøedloeným návrhem
mobiliáøe. V ulici Palackého se poèítá
s osazením 4 ks lavièek (stejné jako
u knihovny, ale bez opìradel). U kadé
lavièky budou dva ulové kvìtináèe, 2 stojany na kola a 1 litinový ko (stojan na
kola a ko budou stejné, jako na námìstí
pøed novou radnicí). Umístìní sezení se
nemìní. V ulici Kamenice budou osazeny stejné lavièky s opìradlem a s boèním
uchycením ke kontejneru pro zeleò.
U kadého stromu budou 2 lavièky s výhledem na pìí zónu a jeden litinový odpadkový ko. U dvou stromù budou osazeny i stojany na kola. Stojany na kola
a odpadkové koe budou opìt stejné, jako
pøed novou radnicí na námìstí. Mobiliáø,
který je v souèasné dobì umístìn v ulici
Palackého, bude umístìn do parku u benzínové pumpy.
PO v oblasti kolství
_ RM byla informována o hospodaøení,
správì svìøeného majetku a výchovnì
vzdìlávacích èinnostech základních kol
Pavliovská, Drtinovo nám. a 1. Máje.
Scénáø oslav 750. výroèí
Náchoda ve dnech 10.12. záøí 2004
_ RM vzala na vìdomí scénáø oslav
a souhlasila s uspoøádáním historického
víkendu oslav ve dnech 10. a 12. záøí
2004.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM souhlasila s uzavøením dodatku
è. 1 k nájemní smlouvì uzavøené se spoleèností Harpen ÈR, s. r. o. Dodatkem se
zvyuje poèet pøedaných výmìníkových
stanic o jednu, umístìnou v divadle, Masarykovo nám. 74. Dodatek se uzavírá
s úèinností od 1. 1. 2004.
_ RM souhlasila s uzavøením dohod
s VÈE, které se týkají zøízení betonového stoáru, výmìny døevìného stoáru
za betonový a výmìny vodièù venkovního vedení nízkého napìtí ve Starém Mìstì
a Braci. Dohody se uzavírají s platností
od 21. 4. 2004.
_ RM uzavøela dodatek è. 9 k nájemní
smlouvì s Pekárnami a cukrárnami Náchod, a. s., ze dne 1. 6. 1996 na nebyto-
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vý prostor cukrárny v èp. 36 v Tyrovì
ulici s platností od 1. 5. 2004. Dodatek
øeí daòové otázky spojené se zhodnocením nebytového prostoru nájemcem.
Výbìr zhotovitele a uzavøení smlouvy na
realizaci stavby Høitì Z Plhov
_ RM schválila výbìr zhotovitele a zadání provedení stavby Oprava høitì Z
Plhov zhotoviteli STRABAG, a. s., Hradec Králové a uzavøení Smlouvy o dílo
s touto firmou.
Výbìrové øízení na grafický pasport komunikací a veøejného osvìtlení
_ RM souhlasila s vypsáním výbìrového
øízení na grafický pasport komunikací
a informaèní systém k zajiování správy
komunikací a veøejného osvìtlení a povìøila odbor správy majetku a odbor dopravy a silnièního hospodáøství realizací
tohoto výbìrového øízení.
Stavebniny U Cihelny
_ RM souhlasila s vybudováním stavebnin v ulici U Cihelny a tím i se zøízením
sjezdu.
Smlouva o dílo Stavební úpravy staré
budovy Z Komenského èp. 425
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na akci Stavební úpravy staré budovy Z Komenského èp. 425 se spoleèností Delta Velké Poøíèí, s. r. o., Velké
Poøíèí. Vzhledem k finanèní nároènosti
celé akce budou práce rozdìleny do etap.
V letoním roce probìhnou práce do výe
6 milionu Kè urèené rozpoètem pro letoní rok.
Výsledek výbìrového øízení na zhotovitele stavby Chodníky a veøejné osvìtlení ul. Podìbradova
_ RM schválila výsledek výbìrového øízení na zhotovení stavby Chodníky a veøejné osvìtlení ul. Podìbradova a uzavøení
Smlouvy o dílo s uchazeèem na 1. místì
firmou SOVIS, s. r. o., Hradec Králové.
Výsledek výbìrového øízení na zhotovitele stavby Autobusová zastávka ul.
Jugoslávská
_ RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavby Autobusová
zastávka, ul. Jugoslávská v Náchodì
a uzavøení Smlouvy o dílo s uchazeèem
na 1. místì firmou SS, a. s., odtìpný
závod Hradec Králové.
TELEGRAFICKY:
_ RM souhlasila s ukonèení platnosti nájemní smlouvy na pronájem vývìsní skøíòky na èp. 145 v ulici Kamenice v Náchodì
ke dni 31. 3. 2004.
_ RM souhlasila s uspoøádáním ohòostroje
dne 7. 5. 2004 ze Státního zámku Náchod firmou Jiøí Gross  GREIZ, Náchod
a schválila pøíslunou smlouvu.
_ RM souhlasila s pouitím znaku mìsta
Náchoda na vech propagaèních pøedmìtech u pøíleitosti konání Mistrovství svìta juniorù v kuelkách v roce 2005 v Náchodì.

kvìten 2004

4
Mìsto Náchod prodá:
Raisova 676  volný byt 0+1,
I. kat. è. bytu 676/6, ve II. NP,
plocha bytu 27 m ,
vyvolávací cena 300 000 Kè.
Obálku oznaèit  Výbìrové øízení
byt 676/6  neotvírat.
Adresovat na MìÚ Náchod, odbor
správy majetku.
Uzávìrka pøihláek 7. 5. 2004
informace na tel.
491 405 233, 491 405 237
Prohlídky bytu 29. dubna
a 6. kvìtna 2004 vdy v 10 hod.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí
nabídce.

Pozvánka

3. kvìtna 2004 v 18 hodin v pøízemí
Mìstské knihovny v Náchodì

Je to opravdu rámek?!?
Setkání s básníkem MUDr. Vladimírem
rámkem z Brna. Autorský pøednes básní, povídání o autorovi a dramatizace èástí jeho poezie v podání náchodského divadelního spolku DRED.
Poøádá Obèanské sdruení Pro Náchod
a Mìstská knihovna Náchod.

M Alova
Bylo, nebylo
...a ije tam také princezna? Kdepak,
v tom naem u ádná nebydlí.
Nejen náchodský zámek, ale i jiná pìkná místa jsou pro nás motivací, abychom
s dìtmi poznávali nae mìsto. Ne proto,
e je mu tento rok u hodnì let, ale hlavnì je naím domovem.
Touláme se mìstem, navtìvujeme domeèky radosti jak nazývají dìti Déèko,
Beránek nebo kino. Zajedeme také za Jeíkem do naeho kostela. A kdy si k
tomu zazpíváme písnièku o náchodském
zámeèku, je nám pìknì veselo.
Tak dìti, pìknì se posaïte, pohádka
zaèíná 
M Náchod, Alova 952

KRONIKA
Byli oddáni
v bøeznu 2004

20. 3.
Milan Penièka
Olha Tkaèuková

Náchod
Kirovohrad

Jiøí Dvoøák
Pavlína Jirková

Náchod
Hronov

Narodili se

v bøeznu 2004
1. 3.
Jakub Králík
4. 3.
tìpán Hlouek
Daniel Nývlt
6. 3.
Valerie Tylová
7. 3.
Ale Dusílek
9. 3.
Petra Vítková
11. 3. Pavla Martinková
13. 3. Nikola Dinhová
17. 3. Jaromír Balá
25. 3. Cuong Quocs Trinh
30. 3. Elika Bubeníèková
31. 3. Kvìtoslava Èisárová

K 75. výroèí náchodského
Husova sboru
V letoním jubilejním roce mìsta Náchoda si pøipomínáme mnohá výroèí  významných budov, organizací. Významná dominanta, ukázka moderní funkcionalistické
architektury, náchodský Husùv sbor slaví
své jubileum. Byl otevøen pøed 75 lety.
Pøedcházelo tomu velké nadení spojené
s obìtavostí vìøících. Pøedevím odvaha Náchodských pøipojit se k reformnímu proudu mladé církve èeskoslovenské zaloené na schùzi
Klubu reformního duchovenstva v Praze 8. ledna 1920.
Dále snaha mít vlastní duchovní stánek.
První bohosluby èeskoslovenské církve se konaly
ve kolách. Pozdìji náchodská obec uívala od 4. 3.
1921 po neúspìných jednáních s pøedstaviteli katolické církve nelegálnì zabraný kostel sv. Michala, který
vak musela navrátit 8. 7. 1924. Protoe
poèet vìøících narùstal, bylo rozhodnuto o
stavbì sboru, stavbì velkorysé, na svou
dobu vpravdì moderní. V r. 1925 odkoupila náboenská obec èeskoslovenské církve
od mìsta velký pozemek na místì pùvodního mokøadla, kde døíve meandrovala øeka
Metuje. Byl osloven architekt B. Kuchaø,
který byl naden. Plánovaný rozpoèet stavby tehdy èinil 1,18 milionu korun. Brzy se
zapoèalo s nesmírnou energií s pøípravnými pracemi a u 6. kvìtna 1926 byl poloen za velké úèasti vìøících základní kámen vylomený z Husovy skály v blízkosti
jihoèeského Husince. Náboenská obec se
stavbou velmi zadluila a splácela dluh a
do r. 1943. Výsledek snaení a práce se
brzy dostavil v podobì slavnostního otevøení Husova sboru dne 19. kvìtna 1929 za
úèasti II. patriarchy Gustava Adolfa Procházky, mnoha duchovních a zástupcù 65
institucí a stovek vìøících. Otevøení sboru
bylo velkolepou náboenskou a národní slavností.

Husùv sbor je viditelný z mnoha stran,
jeden z nejkrásnìjích pohledù se nabízí
ze zámecké terasy. Je to doklad vhodného,
stylového architektonického øeení. Funkcionalistický styl propojuje úèelnì vlastní
duchovní centrum  chrám  s obytnou
èástí s kanceláøí, byty a dalím zázemím. Majestátnì vyhlíející budova je zasazena do velkého lesoparku, který v souèasnosti prochází obnovou.
Husùv sbor se zázemím má
vzhled písmene T, na spojnici se vypíná 14,5 m vysoká vì zdobená z Raisovy
ul. znakem církve a nápisem Pravda vítìzí. Architekt
Kuchaø pouil pro stavbu
moderních postupù i materiálù (elezobetonové monolity podpírající galérie, betonové krovy aj.). Také je zajímavé architektonické øeení støechy v kombinaci rovná
nad obytnou èástí a sedlová nad chrámovou lodí, k ní pøiléhají dvojité kaskády
rovných atik. Sbor je funkènì prosvìtlen
velikými okny. Interiér je velmi prostý,
jak bývá u chrámù reformního typu. Jeho
vzhled se v prùbìhu vývoje mìnil, nejvýraznìji v 50. letech, kdy v knìiti byla
namalována rozmìrná freska Poslední veèeøe Pánì, jejím autorem byl výtvarník
Karel Skála, který navrhl i vitráe ve spodních èástech oken. Sbor má slunou akustiku, a proto je vyuíván i ke koncertùm.
Pozoruhodné jsou po r. 1989 obnovené
koncertní mechanické varhany situované
centrálnì na kùru, autorem pøestavby je
mistr varhanáø ing. Miroslav Heger z Hoøovic. Od poèátku letoního roku se rada
starích ve spolupráci s faráøem Kovalèíkem
snaí sbor obnovit, dùstojnì upravit, aby
zazáøil pøi jubilejních slavnostech. Vedle materiální obnovy usilujeme i o duchovní probuzení zdejí obce husitù. Jsme rádi, e výsledky se dostavují. O tom se mùete pøesvìdèit sami ve dnech 8. a 9. kvìtna.

Náchodský zpravodaj

Jetì pár slov k obchvatu

Pøístup radnice není optimální a mìstský úøedník zaspal. Toto sdìlení se dozvídají ji nìkolik týdnù z tisku obèané,
v souvislosti s výstavbou obchvatu Náchoda. V èem postoj radnice není optimální se
ji nedozvìdìli. Dovolte mi tedy, abych
tento postoj vyjádøil. Velmi struènì.
Obchvat ano, a to co v nejkratí dobì.
K druhému tvrzení  mìstský úøedník
zaspal  bych chtìl jen øíci, e není v kompetenci a monostech mìsta a jeho úøedníkù rozhodovat o tak závaných vìcech
jako je infrastruktura státu. Pøedstavitelé mìsta v minulých letech udìlali vechny kroky, které by výstavbu obchvatu pøiblíily. Obchvat je zanesen v územním
plánu mìsta a okolních obcí. Nebylo to
snadné a jednoduché. Projekt je ve stádiu posouzení na ivotní prostøedí.
V této etapì má mìsto jedinou monost
jak do stavby zasahovat. Pøesvìdèovat
kompetentní orgány o prioritì této stavby a pomáhat tam, kde o to bude poádá-

no. Mohu Vás ubezpeèit, e mìsto tak
èiní na vech jednáních a úrovních. Není
tajemstvím, e zahájení obchvatu je neustále odsouváno. Termín 2004, který pøislíbil pan ministr Peltrám, byl nahrazen
rokem 2007, 2008 a nejnovìji 2010.
V rámci spravedlnosti je vak tøeba dodat, e v minulosti èást veøejnosti, a mìla
podporu i v nìkterých èlenech zastupitelstva, z ekologických dùvodù tvrdì protestovala proti obchvatu. Øeditelství silnic
a dálnic v tìchto letech pak upøednostnilo jiná øeení v rámci okresu, jejích realizace máme na sever i na jih od naeho
mìsta mono sledovat.
Doprava v Náchodì není vak jen obchvat. Na úrovni jednání se státem je úprava ulice Praské, kde se jedná o øeení
vìtí bezpeènosti, zejména pro chodce
a návaznost na ulici Komenského. Tato
jednání nejsou snadná, protoe jak jistì
v této zemi kadý ví, poadavkù je mnoho a penìz pro tyto úèely málo.
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Jednání s krajskými orgány bylo ji
ukonèeno a je zde pøíslib obnovy ulice Podìbradovy, ulice Kladské a Jugoslavské.
Zatím co o Podìbradovì ulici nikdo nepochybuje, o finanèní prostøedky na ostatní
bude sveden jistì jetì tvrdý boj. Jedná se
o nìkolik desítek milionù korun a z krajského rozpoètu.
V tìchto dnech nám úøad kraje pøedloil
koncepci dopravní infrastruktury naeho
území. Je mono øíci, e v této koncepci
jsou zahrnuty vechny nae návrhy a øeení. Je zde pøiloen i èasový harmonogram
a výbìr priorit, který neodpovídá naim pøedstavám. Toto je nyní tìitì naí práce.
Zmìnit tyto priority a posunout námi preferovaná øeení do kategorie èíslo jedna.
V této snaze pøivítáme kadou pomocnou
ruku, poslancù, zastupitelù i obèanù, pokud budou mylena upøímnì k prospìchu
vìci a nebudou jen snahou o vlastní zviditelnìní.
Za vedení mìsta
Ing. Oldøich Ètvrteèka  starosta

M Havlíèkova Dopis náchodského rodáka
PhDr. Borise Mìdílka

Hody, hody, doprovody
A nejen tato koleda znìla v naí kolce
v pøedvelikonoèním èase. Ve tøídì veverek znìl 6. 4. odpoledne i pracovní ruch,
debata a jásot. Zajíèek pøinesl koledu
a s ní úkoly, soutìe a mnoho odmìn pro
dìti i dospìlé, kteøí se zúèastnili spoleèné
akce. A e jsme si spoleènì strávený èas
uili, o tom svìdèily spokojené tváøe vech.
Vdy si odnáeli své velikonoèní výrobky, obèerstveni vlastnoruènì upeèenými
kuøátky a pocit pøíjemnì proitého odpoledne.
Vem zúèastnìným dìkují uèitelky
z Veverek M Havlíèkova 1848, Náchod.

Blahopøání
ke 100. narozeninám
Ve ètvrtek 22. dubna 2004 se uskuteènilo v obøadní síni náchodského mìstského úøadu slavnostní setkání pøi pøíleitosti oslavy ivotního jubilea obyvatelky penzionu Marie a náchodské rodaèky
Antonie mídové. Blahopøát ke 100. narozeninám pøili pøátelé a rodinní pøísluníci, pøedstavitelé Mìstské knihovny v Náchodì, kde oslavenkynì strávila mnoho
chvil, pan faráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík z Církve èeskoslovenské husitské, její
èlenkou byla od roku 1921, a v neposlední
øadì se s pøáním pøipojil také starosta ing.
Oldøich Ètvrteèka a místostarostka ing.
Pavla Maríková. Pøejeme hodnì zdraví
a sil do dalích let!

V posledním èísle odborného periodika
ÈTENÁØ byl otitìn obsáhlý rozhovor
éfredaktorky èasopisu Jirkalové s øeditelkou naí Mìstské knihovny Mgr. Marií Sobotkovou. Týká se právì probíhajících rekonstrukcí knihovny. Na tento rozhovor reagoval s uznáním a potìením
bibliograf PhDr. Boris Mìdílek, rodák
náchodský. Jeho osobní dopis paní øeditelce Sobotkové rádi zveøejòujeme
Milá paní kolegynì,
Vá rozhovor s paní Jirkalovou mne
moc potìil. Vak jsem èekal, kdy se ve
Ètenáøi dostane na Náchod. Stalo se tak
mìrou významnou. Podala jste svìdectví o výteèném díle, které se daøí  hlavnì Vaí zásluhou  zdárnì naplòovat.
Svým pøíkladem a mnohostrannì kvalifikovanou houevnatostí jste strhla vecky
kolem a podaøilo se Vám i pøesvìdèit
radní pány, odpovídající za finanèní
krytí. Klobouk dolù.
Mìla jste ovem tìstí, jak uvádíte, na
mecenáský patronát pana profesora Bartonì. Mìl jsem tu èest pozdravit ho na
sedmdesátinách jeho bratrance Ládi Èerycha, svého kamaráda. Od toho také vím,
jak výjimeènou, moudrou a laskavou osobností je pan profesor. Èestný obèan náchodský nejvyím právem.
Jarka Suchý, o kterém se tak krásnì
zmiòujete, mi zase vyprávìl, jak vlastním tìlem zabránil vandalské pøestavbì,

kdy se knihovna do Bartoòova domu stìhovala. A Láïa erých mi líèil své dojetí, kdy více ne po padesátiletém exilu
vstoupil do dìdeèkovy pracovny a nael
tam psací stùl, stojací hodiny a ostatní
inventáø tak, jak tomu bylo za ivota
Cyrila Bartonì.
Do knihovny, jetì ve spoøitelnì, jsem
chodíval jako malý hoch tatínkovi pro
kníky. Mìnila je tam podle vlastního
výbìru paní Ottenfeldová, tatínkova spoluaèka z gymnázia. Øeditelem tehdy byl
pan doktor Fryèek, knihovník nejvyí
kategorie.
Jsem za sebe i rodný svùj Náchod nesmírnì rád, paní kolegynì, e vichni ti
Vai skvìlí pøedchùdci mají ve Vás dùstojnou následovatelku.
Pozdravuji i ostatní náchodské kolegy. Z Vaich slov je patrno, e bez jejich
zaujaté úèasti by velkorysý zámìr naplnìn být nemohl. e vy vichni chápete
svou práci jako poslání.
Pøeji náchodské knihovnì, aby se daøilo stále lépe naplòovat to, co si kladete
jako nejdùleitìjí: vytvoøit kolem sebe
závìtøí klidného, radostného a tvùrèího
pobývání. Pro vecky kteøí knihovnu ke
svému ivotu nepostradatelnì potøebují. Od tìch hravých malièkých, a po nás,
umdlévající staøíky.
Vá Boris Mìdílek
(i se svou enou, knihovnicí Jitkou)
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NÁCHOD v roce 1900

Kvìtnová výroèí
První máj  lásky èas, ale i Svátek práce, den pracovního
klidu a letos sobota. I v ten den se lidé rodí (napø. pøed 80 lety se
narodil nedávno zesnulý reisér Karel Kachyòa) a také umírají.
Právì pøed sto lety, 1. kvìtna 1904, zemøel jeden z naich nejslavnìjích skladatelù Antonín Dvoøák. U nás v Náchodì koncertoval v bøeznu 1892. Na 12. kvìten pøipadá 120. výroèí úmrtí
Bedøicha Smetany, který tu asi nekoncertoval, ale svými skladbami oslavil Èeskou Skalici (Jiøinková polka) a Nové Mìsto nad
Metují (Luisina polka). Ve smetanovském jubilejním roce 1924,
dne 22. kvìtna (tedy pøed 80 lety) pøednesla u nás v Náchodì
Èeská filharmonie øízená Václavem Talichem Smetanovu Mou
vlast. Byla to událost mimoøádného kulturního významu.
Dne 30. kvìtna 1934, tedy pøed 70 lety, zemøel asi nejvýznamnìjí náchodský starosta JUDr. Josef Èíek, mu mnoha
zásluh i funkcí, který dovedl proti znaènému odporu prosadit
postavení Beránku  Mìstského divadla, které nese jeho jméno.

Pohled na mìsto ze zámeckého kopce. V levém rohu námìstí je krásný barokní mìanský dùm, na jeho místì
pozdìji vyroste nová radnice. Sousední
dùm je ji vybourán a za prolukou vidíme dvoupatrový dùm staré poty a hotel
U Slunce. Ostatní èást zástavby jiní strany námìstí je v podstatì dochována dodnes.
Vpravo v nároí Tyrovy ulice je hostinec U Èerného koníèka a proti nìmu
jednopatrový dùm, v nìm bylo umístìno c.k. hejtmanství. I zde je zástavba
omezena eleznièním náspem, za kterým
vpravo vidíme jen èást Mlýnské ulice
s tkalcovnou Jakuba Picka a bývalým
mlýnem.
Metuje teèe po lukách v meandrech a
k samému elezniènímu náspu. Rozlehlá luka protíná cesta vedoucí k Lipí.
V místech dnení Purkyòovy ulice se zaèíná objevovat první zástavba. Nejvìtím
objektem tu je nemocnice, která zahájila svùj provoz v roce 1895.
O. afáø
V roce otevøení divadla byl dr. Èíek také pøedsedou pìveckého
sboru Hron. Ten úèinkoval pøi slavnostním otevøení 26. dubna,
a pak mìl svùj první samostatný koncert v novém divadelním
sále 10. kvìtna 1914.
Na kvìten pøipadají obì výroèí básníka, dramatika a prozaika
Jiøího otoly, jeho hry se hrály i u nás. Narodil se 28. kvìtna
1924 a zemøel 8. kvìtna 1989. Pøed 30 lety, 21. kvìtna 1974
zemøel populární herec Jaroslav Marvan. Dne 30. kvìtna 1914
se narodil spisovatel Jiøí Marek, pùvodním obèanským jménem
Josef Puchwein, èetináø a nìmèináø, který za protektorátu krátce uèil na zdejím gymnáziu.
Dne 28. kvìtna vzpomeneme 120. výroèí narození druhého
èeskoslovenského prezidenta dr. Edvarda Benee. Masaryk jej
jako svého nástupce do nejvyí funkce prosadil. Jeho úlohu
v prvním odboji ocenil slovy: Bez Benee bychom republiku
nemìli. Beneovi dnení kritici si èasto neuvìdomují, e mu
pøipadla úloha vést stát v nejobtínìjích obdobích, e mu dìjinný vývoj postavil do cesty pøekáky vìtí, ne komukoliv jinému
v naich moderních dìjinách.
AF

Kvìtinový den  mezinárodní den Ligy proti
rakovinì  12. kvìten 2004

Druhá støeda v mìsíci kvìtnu je u tradiènì dnem, který
èlenské zemì ECL (Asociace evropských lig) vyhlaují jako den
boje proti rakovinì, s pøíznaèným názvem Kvìtinový den.
V tomto projektu je zapojena i nae republika.
A tak opìt 12. kvìtna budete potkávat dvojice dobrovolníkù,
kteøí Vám budou nabízet lutý kvìt mìsíèku lékaøského (symbol zdraví), výmìnou za finanèní pøíspìvek (min. 20 Kè), který
Vám rádi umoní vhodit pøímo do zapeèetìné pokladnièky. Spolu s kvìtinou Vám pøedají i leták se zamìøením na prevenci
proti rakovinì prostaty, která bohuel v posledních letech velmi narùstá. Rádi bychom zdùraznili, e boj s rakovinou spoèívá
v první øadì na prevenci, které by kadý z nás mìl vìnovat
nejvìtí pozornost.
Úèelem sbírky je podpora právì nádorové prevence, zlepení ivota onkologických pacientù a podpora onkologického vý-

zkumu, ve které nezùstávají nai vìdci pozadu za vìdci svìtovými.
Za finaèní pøíspìvek pøijmìte podìkování.
V rámci prevence nabízíme enám ve vìku 3045 let a nad
69 let, které nemají nárok na úhradu zdravotní pojiovny, poukaz
na bezplatné preventivní vyetøení prsu na akreditovaných pracovitích v Náchodì, Hradci Králové, Vrchlabí i jiných místech
(sponzoruje AVON Cosmetics). Vyádejte si jej u nás, rádi Vám
ho poskytneme.
Liga proti rakovinì Náchod
Masarykovo nám. 1, PO BOX 15
547 01 Náchod, tel. 491 405 266
(sluba kadou støedu 916 hod.)
paní Mikovská
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Náchodská jubilea

Kvìten  Èerná legie (195 let)

Na mìsíc kvìten pøipadá výroèí
aktivity, která byla do Náchoda umístìna víceménì náhodnì. Nicménì
se zde odehrála a svým zpùsobem
alespoò krátkodobì ovlivòovala ivot ve mìstì. Celá akce souvisela
s vítìzným taením samozvaného
francouzského císaøe Napoleona Bonaparte Evropou a jejím hlavním
protagonistou byl Vilém, vévoda
Brunvický a Lûneburský, kníe
Olenický a Bernstadtský. Ji jeho
otec Ferdinand vedl roku 1792 pruskou armádu proti Francouzùm,
v bitvì u Auerstadtu roku 1806
vak padl. V následujícím roce Napoleon bezohlednì jeho Brunvické vévodství zabral a pøipojil
k právì zøízenému království Vestfálskému. Synovi starého vévody Vilémovi zùstalo pouze Olenické kníectví v pruském Slezsku, kdysi
majetek potomkù Jiøího z Podìbrad,
kníat Minsterberských. Vilém se
nehodlal s nastalou situací smíøit
a rozhodl se v ponìkud romantickém duchu dobýt svùj majetek zpìt.
Zaèátkem února 1809 ho nalézáme na cestì do Vídnì, kam se vydal tajnì a v pøestrojení za kupce
ze slezské Olenice. Pobyt ve Vídni pak vìnoval intenzivním jednáním na ministerstvu války. Nabízel
rakouské vládì spojenectví v boji
proti Napoleonovi. Snail se zde prosadit svùj zámìr zøídit vojenský
sbor, s kterým by vyrazil do severního Nìmecka obnovit své brunvické dìdictví a podnìcovat veobecné povstání proti Francouzùm. Argumentoval ji získanou finanèní
podporou Anglie a ádal o podporu
vojenskou. Po delím jednání dosáhl toho, e 25. února 1809 byla ve
Vídni podepsána smlouva, kterou se
vévoda zavázal ke zøízení váleèného sboru na vlastní náklady a k boji
proti Francii, jakmile s ní Rakousko vstoupí do války. Druhá strana
se zavázala, e mu pro tento sbor
dodá urèitý poèet zbraní, dìl, støeliva a vozù a e ve zale vévodovi
na vlastní náklad na slezské hranice. Patnáctým èlánkem smlouvy bylo
vévodovi dovoleno, e smí v okolí
mìsta Náchoda nakoupit seno, slámu a dalí potøeby, které by nemohl opatøit v pruském Slezsku.
Náchod se postupnì stal centrem
tohoto váleèného podniku. V prùbìhu mìsíce bøezna sem zaèaly být
sváeny zásoby. Z josefovské pev-

nosti bylo dodáno dvacet vozù váleèného materiálu, který byl sloen v kostele
sv. Michala, ze Slezska dolo sukno
a konì. Vévoda sám se 16. dubna se svými dvìma syny ubytoval v domì è.p. 63
u Krajské brány. Zajistit dùstojnický sbor
se mu podaøilo pomìrnì snadno ji ve
Slezsku, horí to bylo se získáváním prostého mustva. K 1. dubnu mìl ve svém
sboru, který mìl být podle jeho pøedstav
sloen z myslivcù, pìchoty, husarù a dìlostøelcù, zatím pouze asi 20 vojákù.
A tak verbíøi nejen ve Slezsku, ale
i v Náchodì a jeho okolí usilovnì pøesvìdèovali a hlavnì slibovali vysoký old.
Je doloeno, e mezi dùstojníky se ne-

Knìna Zaháòská v roce 1818

Napoleon Bonaparte

chal naverbovat jako husarský poruèík i syn náchodského dìdièného potmistra Ignác Sperling. Právì z èásti Sperlingova potovního
domu a z pronajatého sousedního
hostince U slunce byla vytvoøena
krejèovská dílna, kde se pro vojenský oddíl ily uniformy, narychlo
od rána do noci a prý se pøi tom
zpívalo víc èesky ne nìmecky.
A opìt se zde projevilo vévodovo
romantické zaloení. Kromì myslivcù, kteøí mìli zelené kabáty
s èervenými výlokami a edé kalhoty, byl celý oddíl obleèen v èerném. Èerná uniforma (pouze výloky na kabátì byly svìtle modré) byla doplnìna vysokou èernou
èepicí, která byla ozdobena èerným
chocholem z koòských íní a umrlèí
lebkou nad zkøíenými hnáty z bílého kovu. Toto pochmurné znamení se opakovalo také na kartui, schránce na náboje. Sbor odìný èernì s odznaky smrti se proto
nazýval èerná legie nebo také
èerný sbor pomsty.
Sloení oddílu velmi rùznorodé
 nadenci, kteøí chtìli bojovat
z lásky ke svobodì a z nenávisti
proti Francouzùm, dobrodruzi pøivábení vysokým oldem, lidé nezamìstnaní, ale také vojenským rozkazem osmnáct rakouských dìlostøelcù z Josefova, které vévodovi
poslala rakouská vláda. Dokud se
jednotka zdrovala v Náchodì, bylo
zde velmi runo. Dùstojníci hýøili
v místních hostincích, v ulicích a na
námìstí se konala cvièení, na zámku v jízdárnì, kterou dala k dispozici majitelka panství Kateøina Zaháòská, známá svým organizováním
protinapoleonské koalice, byla umístìna pøísnì støeená dìla. Devatenáctého dubna roku 1809 vévoda
vykonal na náchodském námìstí
pøehlídku svého sboru a po pøeètení váleèného øádu pøijal u sochy sv.
Trojice vojenskou pøísahu vìrnosti. Dne 12. kvìtna po esté hodinì
ranní èerná legie vyrazila z Náchoda na své váleèné taení. Nedopadlo nijak slavnì. Pøestoe se oddíl dostal a k bøehùm Severního
moøe, Brunvicko nebylo osvobozeno a poslední zprávy mluví o pøistání v Anglii. Mladý husarský poruèík Ignác Sperling stateènì padl pøi
prvním vojenském konfliktu u mìsta Halberstadt.
Mgr. Lydia Batecká
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Èinnost Mìstských
dobrovolných hasièù v roce 2003
Za minulý rok mìla jednotka poární ochrany Mìsta
Náchoda celkem 81 èlenù.
Z toho:
18 èlenù ................... drustvo Náchod ............................ 18
31 èlenù ................... drustvo Lipí ................................... 31
8 èlenù ................... drustvo Bìloves ............................. 8
8 èlenù ................... drustvo Babí .................................... 8
6 èlenù ................... drustvo Dobroov .......................... 6
10 èlenù ................... drustvo Pavliov .......................... 10

èlenù
èlenù
èlenù
èlenù
èlenù
èlenù

Kadý èlen má sepsanou smlouvu s Mìstským úøadem v Náchodì a musí doloit kadý rok zdravotní zpùsobilost. Vichni
èlenové jednotky jsou èleny sborù dobrovolných hasièù ve svém
bydliti. Hasièské sbory vychovávají své èleny právì pro jednotky
poární ochrany. Kadý nový èlen je po roce buïto doporuèen do
jednotky nebo jako preventista, pøípadnì èlen asistenèní hlídky
nebo samaritán. Noví èlenové jednotky musí absolvovat základní
týdenní kurz v Hasièském záchranném sboru Velké Poøíèí a musí
se nauèit pracovat s jednomunou motorovou pilou, pouívat dýchací
pøístroj, obsluhovat rùzná èerpadla, elektrocentrály, nauèit se
hasièské taktice a mohu prohlásit, e toho je opravdu dost, co se
musí dobrovolný hasiè nauèit. Èlenové se zamìøením na velitele
nebo strojníka musí získat zpùsobilost. Na tyto kvalifikace se
musí kadý rok dokolovat. Kadý èlen musí bìhem roku absolvovat 40 hodin kolení a výcviku. Nejlépe pracují sbory Náchod
a Lipí, kde mají nejlépe pøipravená drustva. Na základì pøípravy se snaíme drustva také vybavit. Potøebovali bychom zvýit
èlenskou základnu a to hlavnì v Náchodì a Lipí, kde je nejvìtí
zatíení jak na zásahy, tak na asistence.
V roce 2003 drustvo Náchod vyjídìlo 55x, z toho nás 39x
vyzval HZS a 16x ohlaovna Mìstské policie, tj. 41 výjezdù
k poáru, 10x technická pomoc, 1x dopravní nehoda a 3x planý
poplach. Poární asistence stavìly na silvestrovský ohòostroj
v poètu 1 + 5 èlenù a 7. kvìtna na zámecký ohòostroj v poètu
1 + 5 èlenù, hokejové utkání v poètu 1 + 4 èlenù, ohòostroj
Déèka a akce na Bøezince.
Druhé drustvo Náchoda Lipí mìlo 17 výjezdù, z toho 16
poárù a 1 planý poplach. Lipí se také zúèastnilo asistencí jako
Náchod a navíc mìli pálení èarodìjnic v Lipí.

Vechna drustva se úèastnila provìrky techniky, kterou
naøídil HZS Královéhradeckého kraje a konala se pro ná obvod v NáchodìBraci v dubnu. Nae drustva prola provìrkou bez problémù a nejlepí byl sbory Náchod a Lipí pak následoval sbor Bìloves.
Vechna drustva se zúèastnila okrskového cvièení, které
probìhlo v záøí na Lipí. Èerpali jsme vodu z øíèky Oleenky
a podaøilo se ji dopravit hadicovým vedením do osady Lipí-Zada,
1400 m vzdálenou s pøevýením 45 m.
Dalí aktivity: umytí dvoru v mìstském pivovaøe v Náchodì,
souèinnost s dìtským táborem v Kamenci, výcvik na vodní nádri Rozko s Policií ÈR, exkurze dìtí z mateøských kol ve
zbrojnici, ukázka na Dìtském dni na dopravním høiti, spolupoøádání Dìtského dne na Lipí, oslava 120 let sboru v Bìlovsi. Babí uspoøádalo s HZS cvièení v Základní kole Babí. Ohòostroj na zámku pomohla zajiovat drustva Babí, Lipí, Náchod, Bìloves, Kramolna, Velké Poøíèí, Horní Radechová, Dolní
Radechová.

Sport, soutìe a kultura
Drustva naí jednotky se zúèastòují hasièských soutìí
s prùmìrnými výsledky. Nejlépe si vedlo drustvo en z Lipí,
které absolvovalo celý seriál Náchodské hasièské ligy, ve kterém skonèilo z osmi úèastníkù na krásném ètvrtém místì. Vechna drustva se zúèastnila okrskové soutìe, kterou uspoøádal
SDH Dobroov. Hasièi z Lipí hrají také malou kopanou v horské lize a to se støídavými úspìchy. V Lipí také, u asi jediní
v Náchodì, poøádají kadý rok hasièský ples. eny poøádají mikuláskou pro dìti a dìtský den. Na Lipí také poøádají tradièní
pøátelské posezení se sousedy a to v srpnu.
Nae spolupráce s mìstem Náchod je na vynikající úrovni.
Snaíme se udret nai staøièkou techniku stále v akceschopném stavu, co je jedna z nejdùleitìjích èinností a zabírá nejvíce èasu. Jsem pøesvìdèen, e zástupci mìsta Náchod se mùou
na své hasièe spolehnout, protoe jsou pøipraveni ve dne v noci
ku pomoci.
Na konec jetì uvádíme, e bychom rádi rozíøili nae øady.
Pøípadní zájemci se mohou hlásit v Náchodì, ulice Hurdálkova
èp. 148.
Frantiek imek
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Prima sezóna 2004  program
30. 4. PÁTEK
16.00
16.30
17.00
17.30

Sraz malých i velkých èarodìjnic v Déèku Náchod
Stavìní máje na Masarykovì námìstí
Michal Burget  Nìco v krajinì  vernisá výstavy obrazù
 Galerie U Mistra s palmou, výstava potrvá do 28. 5. 2004
Slet a soutìe èarodìjnic v zahradì Déèka, oheò od 19 hod.

9.00
9.0013.00
9.0013.00
10.00
11.30

1. 5. SOBOTA
10.00
Procházka po historii Náchoda  zaèátek pøed radnicí
na Masarykovì námìstí  vede Mgr. Jan Èíek
 pracovník Okresního archivu Náchod

13.00-17.00
14.00-18.00
15.00
15.0017.00

3. 5. PONDÌLÍ
9.00
Slavnostní fanfáry Náchodské prima sezóny
 mìstský rozhlas
 zahájení festivalu
9.00
Jen tak  Domov mládee Pardubice  pásmo písnièek
Jarka Nohavici a z pohádkových filmù
 Aula Jiráskova gymnázia
10.00
blok dvou pøedstavení  pøednákový sál Mìstského divadla
(PS MD)
Kousky (z) Ivana Wernische  ZU Trutnov:
 Malá roáda  DS Motýli a kozièky Brno
13.0017.00 Dílna hry na africké bubny djembe  Déèko Náchod
17.00
Vernisá výtvarných prací  foyer Mìstského divadla
 výstava je dále umístìna v muzeu na námìstí è. p. 18,
v èajovnì Poklop a v hale Déèka
18.00
Rozborový semináø s výtvarnou porotou  Déèko Náchod
Rozborový semináø s fotografickou porotou  èajovna Poklop
18.00
Inspirace  Ground dance Praha
 taneèní divadlo  velký sál (VS MD)
19.00
Léèba neklidem  ZU Kralupy  groteska  PS MD
20.00
Romeo a Julie, pøíbìh Monteka a Kapuletové
 Gymnázium Turnov  muzikál
 velký sál Mìstského divadla (VS MD)

17.00-20.00

4. 5. ÚTERÝ
8.30
10.00

11.30
13.0017.00
17.00
14.0018.00
18.00
18.00

20.30

Romeo a Julie, pøíbìh Monteka a Kapuletové
 Gymnázium Turnov  muzikál
 velký sál Mìstského divadla
blok dvou pøedstavení  PS MD
H. I. C. - Maringo Praha  autorský tvoøivý projekt
Zatracený chlapi  Jeslièky Hradec Králové
 beatnická poezie
Nìco málo z Dekameronu aneb O lásce tak i onak
Jeslièky Hradec Králové  VS MD
Dílna hry na africké bubny djembe
Jamování na africké bubny, zahrada
(za nepøíznivého poèasí sál) Déèka
Fotodílna  focení v exteriéru, sraz v Déèku
Panika. Panika? Panika! aneb Jak vyloupit nai banku!
Mrsa Prsa Kouøim  VS MD
 komedie na motivy francouzských filmù
Koncert rockových kapel Prima sezóny  sál Vatikán
Sortiment  Jiráskovo gymnázium Náchod  punk
Banánový rybièky  VO a SP Kutná Hora  punk
Dopink & Doèasnì  Domov Mládee Pardubice  pop-rock
Rozpolcená osobnost  Náchod  alternativ hard-core
One Brain  Lankroun  jazz-pop-rock
Nìco málo z Dekameronu aneb O lásce tak i onak
Jeslièky Hradec Králové  VS MD

5. 5. STØEDA
8.0011.30
Sportovní turnaje studentù S v Náchodì a hostù NPS
8.30
blok dvou pøedstavení  VS MD
Celé léto v jednom dni  Gymnázium Ústí nad Orlicí
Jak chudák k jetì vìtí nouzi pøiel
 Slezské gymnázium Opava

19.00
19.00

Zemì modrých ptákù
 Gymnázium Úpice  Aula Z TGM  drama
Dílna výrazového tance  cvièební sál MD
Výtvarná a keramická dílna  Déèko
Camisutra aneb Polohy absurdity  . O. K. Praha  PS MD
Everyman aneb Kdokoliv
 Stopa pøi Podjetìdském gymnáziu Liberec drama  VS MD
Improvizaèní dílna  Déèko
Fotodílna  práce s portrétem a figurou v pohybu  PS MD
Studentské majáles  námìstí TGM
Dílna poezie  hraní s rýmem a rytmem
 sál Muzea  nám. TGM
Rozborový semináø oborù poezie a próza
 Mìstská knihovna
A potom nebyl ádný  Plán B Brno
 divadelní horor  VS MD
Koncert folkových studentských skupin  sál Vatikán
Kafe a klídek  Náchod
Divadlo Svìt  VO a SP Kutná Hora
Ten Sing Náchod  gospel & pop

6. 5. ÈTVRTEK
10.00
Blok dvou pøedstavení  VS Déèko Náchod
Kytice  Zlatý kolovrat  Amatéøi SZ Jihlava
Bezva Frynta  DS Emanuela Krumpáèe Rosice
10.0015.00 Jazzová dílna  zpìv, perkuse  cvièební sál MD
11.30
Jako na molu  HOP  HOP Ostrov  VS MD
11.0016.00 Dílna hry na didgeridoo  Déèko
16.00
Koncert na didgeridoo  Ondøej Smeykal  zahrada Déèka
13.0017.00 Improvizaèní dílna  Déèko
14.0018.00 Fotodílna  zpracování digitální fotografie  Déèko
16.00
Literární odpoledne  recitace vybraných soutìních básní
 vinárna Beránek
18.00
Jazzový koncert  velký sál Mìstského divadla
 stolová úprava
Jack Harrer Quintet  Karlovy Vary
Laco Déczi a Celula New York
22.00
Jazzové jamování  NEVERLAND Music Café
 Hraeho ulice
7. 5. PÁTEK
8.0010.00
9.00
10.0015.00
10.30
15.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.30
20.00
19.00
21.00
21.45

Improvizaèní dílna  Déèko
Mi³oè  Rýpadlo pøívìtivé (P) (R) (Á)dlo  Pøíbor  PS MD
Jazzové dílny  zpìv a perkuse  CS MD
Slavnostní vyhláení vítìzù festivalu Náchodská
prima sezóna  VS MD
Májování na námìstí hry a atrakce pro dìti na námìstí,
peèené prase, obèerstvení, toèené pivo
Velká show maoretek z Déèka Náchod
Romský soubor Mirikle
Hudební pohádka v parku Déèka Náchod
Tøi zlaté vlasy dìda Vevìda  M Vanèurova Náchod
Folk & country skupina Splav
(spolek pøátel lihovin a vína) Náchod
Mistr Petr Pleticha  starofrancouzská fraka ze 14. století
Divadelní soubor Kolár  Police nad Metují
Skupina Nová Bára Hradec Králové
Jazzový koncert a jam  NEVERLAND Music Café
Swing sextet Náchod a hosté
Anna  base  Suchý dùl
Lampixonový prùvod od poty ve Starém Mìstì
Ohòostroj z hradeb Zámku Náchod

8. 5. SOBOTA
10.00
Bìh Terryho Foxe  start na Masarykovì námìstí pøed radnicí
Den Romù na Masarykovì námìstí
 tradièní i novodobá romská hudba

kvìten 2004
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Pozvánka  Den s Primátorem
sobota 22. kvìtna 2004

Den s Primátorem (tradièní Den otevøených dveøí Pivovaru Náchod, a. s.) probìhne letos v areálu pivovaru v sobotu
22. kvìtna od 10 hodin. Návtìvníci mohou opìt oèekávat rozmanitý kulturní a doprovodný program, jeho hlavní hvìzdou bude od 13 hod. skupina Maxim Turbulenc. Následovat bude vystoupení hudební
skupiny Nacopak Band (13.45 hod.), dechovky Krajanka (15.00
hod.), hudebníkù skupin Jumping Drums (16.00 hod.), SMOKIE revival (16.30 hod.) a Rodeo (17.30 hod.). Pro pøíchozí
vech vìkových kategorií je pøipravena øada soutìí, mohou
absolvovat exkurze do výrobního zázemí pivovaru (od 11. do
16.00 hod.) nebo si pøípadnì odnést nìkterou cenu z tradiènì
pestré pivovarské tomboly. Úèastníci si samozøejmì pochutnají
na pivu a toèených limonádách Primátor, grilovaných kuøatech,
uzeninách a dalím obèerstvení (hlavním partnerem opìt a. s.
Kostelecké uzeniny). I tento rok je moné vyuít k dopravì
zvlátního vlaku  Expresu Primátor  na trasách Jaromìø
 Náchod a Hronov  Náchod. Ukonèení akce se pøedpokládá
okolo 18.30 hod. Dalí podrobnosti vèetnì jízdního øádu expresu se dozvíte na plakátovacích plochách. V rámci Dne
s Primátorem bude i oficiálnì zahájena velká letní spotøebitelská soutì pivovaru (zaloená na sbìru zátek), která se letos
uskuteèní pod heslem Primátor a ízeò nemá anci  o bli-

ích podmínkách bude veøejnost informována v rámci hlavní
reklamní kampanì pivovaru (billboardy, rozhlasové spoty, letáky a www.primator.cz). Pøijïte se proto do náchodského pivovaru podívat i Vy  akce se koná za kadého poèasí a vstup je
jako obvykle zdarma.
Pivovar také uspìl nedávno ve Spojených státech. Ve dnech
9.10. dubna 2004 se toti konal v Oregonském konferenèním centru v americkém Portlandu 10. roèník The Spring Beer
and Wine Fest  jednoho z nejvìtích jarních festivalù zasvìcených alkoholickým nápojùm. Èeská piva zde reprezentoval právì náchodský Primátor, který se pøedstavil prostøednictvím svého
dovozce dvìmi vícestupòovými pivy  svìtlým 16% Primátorem
Exkluziv a tmavým 24% Primátorem Double, kdy právì Double mìl veliký úspìch. I pøes velkou konkurenci (54 pivovarù
 okolo 100 vzorkù piv v 8 kategoriích) se po nároèném rozhodování o první a druhé pøíèce umístil Double v kategorii silných
piv na støíbrné pozici, za zlatým pivem, kterým se stal Old Rasputin Russian Imperial Stout, pivovarské spoleènosti North Coast
Brewing Co (pøi shodném hodnocení musel o poøadí na prvních
dvou místech nakonec rozhodnout los). Pro celkovì dobrý ohlas,
i u bìných návtìvníkù této akce, byl ná obchodní partner ji
pozván na pøítí roèník tohoto festivalu, co je pro znaèku Primátor také velkým ocenìním. Získané umístìní by mohlo
v budoucnosti náchodskému pivovaru pomoci zvýit jeho export
do USA.
Frantiek Meduna, vedoucí marketingu

CAMERATA NOVA NÁCHOD 2004
festival neprofesionálních komorních sdruení

Festival je konán pod zátitou Ministerstva kultury ÈR, Krajského úøadu Královéhradeckého kraje a IPOS Artama Praha.

Program:

27. 5.
Náchod  Mìstské divadlo Dr. J. Èíka  19 hod.
Zahajovací koncert festivalu CNN
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
dirigent: Jindøich Roubíèek
sólista: prof. Jan Víek  klavír
28. 5.
Opoèno  obrazárna zámku  19 hod.
Musica quinta essentia Praha
dirigent: Ivan Kadlec
sólisté: Marie Lameová  viola
Ladislav Schneider  violoncello
29. 5.
Dobruka  dìkanský kostel sv. Václava  20 hod.
Komorní smíený pìvecký sbor Camerata Praha
sbormistrynì: Jana ofáková
Komorní orchestr ZU Hronov
dirigent: Josef Vlach

Uzavírka ul. Podìbradovy

Odbor správy majetku upozoròuje obèany, e od 15. 5. 2004
do 31. 8. 2004 bude provádìna rekonstrukce ulice Podìbradova.
Po dobu rekonstrukce této ulice bude zkomplikována situace v prostoru Nového Svìta a Klínku. Upozoròujeme zejména
øidièe, kteøí pøijídìjí ve smìru od Kramolny nebo tímto smìrem jezdí, e po dobu rekonstrukce budou vytyèeny jednosmìrné objíïky pro øidièe, kteøí míøí z Náchoda na Kramolnu ve
smìru Sokolská ulice, Jiráskova ulice a Horova ulice s výjezdem na Krkonoskou ulici (komunikace III-304-13) v prostoru

30. 5.
Èeská Skalice  Jiøinkový sál Muzea B. Nìmcové  19 hod.
Moravský komorní orchestr Brno
dirigent: prof. Rudolf astný
sólista: Karel Chudý  violoncello
3. 6.
Nový Hrádek  kostel sv. Petra a Pavla  19.30 hod.
Dechové trio Musica per fiati Náchod
umìlecký vedoucí: Milan Poutník
5. 6.
Èervený Kostelec  kostel sv. Jakuba Vìtího  18 hod.
Pøíbramská filharmonie
dirigent: Milan Bouek
7. 6.
Náchod  Dìkanský kostel sv. Vavøince  19 hod.
Závìreèný koncert festivalu
Pardubický komorní orchestr
dirigent: Otakar Tvrdý
naproti staré zámecké cestì. Pro øidièe smìøující z Kramolny
do Náchoda bude jednosmìrná objíïka vedena ulicí Trojická
a ulicemi Vanèurova a Smolova s napojením na Komenského
ulici u finanèního úøadu.
Tyto objíïkové trasy jsou urèeny vzhledem k propustnosti
výe uvedených komunikací pouze pro osobní automobily.
Nákladní autodoprava bude vedena objíïkou pøes Vysokov.
Omlouváme se vem obèanùm Náchoda, kterým se v tomto
období zkomplikuje cestování v tìchto prostorech, a ubezpeèujeme, e mìsto Náchod vyvine vekeré úsilí, aby termín ukonèení rekonstrukce 31. 8. 2004 byl tím nejzazím termínem.

Náchodský zpravodaj

Chovatelská výstava
O víkendu 14.16. 5. 2004 se v chovatelském areálu U cihelny v Náchodì uskuteèní výstava drobných hospodáøských
zvíøat.
Devìt desetiletí trvání chovatelské organizace v Náchodì zaruèuje návtìvníkùm kvalitní podívanou. Vedle tradièní
kolekce chovných králíkù, drùbee, holubù a exotického ptactva také novì se
rozvíjející odvìtví chovatelství  expozice
èistokrevných morèat, køeèkù a myí.
Velkému zájmu divákù se ji tøetí desetiletí tìí Náchodské psí korzo. V ne-

dìlním výstavním dni se v pestré pøehlídce plemen pøedstaví nìkolik desítek psù.
Ve znamení psù bude i dalí program:
v nedìli ukázka výcviku sportovních psù
a po oba dny ukázka sportu pro psy
 agility.
Dìti jistì uvítají monost svézt se na
poníkovi, zahrádkáøi si mohou nakoupit
kvalitní sadbu a drobní chovatelé kuøice.
Pro vechny zájemce je pøipravena tombola. Obèerstvení je zajitìno po oba výstavní dny. Pøijïte se podívat, na Vai
návtìvu se tìí poøadatelé.

Skauting na Náchodsku
Nová generace skautských vùdcù roste dlouhá léta a poprvé za mnoho let
nesvobody nám byl tento èas poskytnut.
Ji tøikrát byl skauting zakázán. Poprvé
za okupace Hitlerem, podruhé po pøevzetí moci komunisty v únoru 1949

a potøetí v roce 1969 po dalí okupaci
naí zemì. Jetì nikdy nemìl skauting
tolik èasu, aby si mohl vychovat novou
generaci oddílových vedoucích. Podaøilo
se to a nyní.
V Náchodì se dne 3. dubna 2004 uskuteènily èekatelské zkouky, kterých se
z naí oblasti zúèastnilo 25 skautù a skautek. Chlapci a dìvèata, kteøí pøed ètrnácti lety pøili do novì vzniklých skautských
oddílù, jsou dnes dospìlí a chystají se pøevzít tafetu po tìch starích. Chtìl bych
jim vem popøát do jejich nelehké a velmi odpovìdné práce hodnì síly a vytrvalosti a podìkovat tìm, kteøí tuto práci,
bez nárokù na jedinou korunu odmìny,
vykonávali dodnes.
L. Fiedler

Náchodský zámek v roce 2004
V letoním roce  pro Náchod jubilejním
 bude náchodský zámek opìt procházet
mimoøádnými pracemi stavební obnovy.
Z Programu záchrany archivního dìdictví pro stavebnì-technické opravy dostaneme dotaci 4 miliony Kè. Dalí miliony urèené pro cílené akce èekáme od Ministerstva
kultury ÈR. Ostatní finance na obnovu pøijdou klasickou cestou z rozpoètu Národního památkového ústavu.
I letos se bude pokraèovat se statickým zajitìním jiního svahu a úpravami západních teras. Bude pøikroèeno
k opravám mení, tzv. hodinové vìe,
vèetnì tesaøských a pokrývaèských prací. Tato vì bude pokryta novým mìdìným plechem. V areálu zámku budou
dále probíhat v loòském roce zapoèaté
restaurátorské práce na portálech a sochaøských prvcích. Restaurován bude
i vchod do Piccolominské zahrady, místo souèasné møíe se do tohoto místa vrátí
dubová vrata s lunetou. Dalí práce budou probíhat i v interiérech budov. Ze
zámku v Rychnovì nad Knìnou se podaøilo zajistit obrazový depozitáø s plochou

360 m pro svozový fond náchodského
zámku.
Zpracovává se projekt výsadeb pro zámecký park. V dalích letech se pøipracuje
realizace oprav a údrby sgrafitových omítek (køemièitany) a pøedevím výmìny krytiny na nìkterých zámeckých budovách
(bobrovky). Probíhá restaurování mobiliárních fondù pro pøipravovanou tøetí interiérovou prohlídkovou trasu Turonských.
Zámecký provoz v plné nabídce dvou
interiérových expozic a jedné exteriérové trasy zapoène 1. 5. 2004. V rámci oslav
750. výroèí první písemné zmínky o Náchodì starosta mìsta ing. Oldøich Ètvrteèka a øeditel NPÚ Pardubice pan Mgr.
vec pøedjednali monost spoleèného financování nového sofistikovaného slavnostního a bezpeènostního osvìtlení zámku. Realizace by mìla probìhnout ve dvou
etapách v letech 20042005. Následnì
bude pro veøejnost otevøena celá vyhlídková terasa s lodgiettou nad mìstem.
Návtìvníkùm pøejeme hezké chvíle
strávené na náchodském zámku.
Správa SZ Náchod
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Jak jsem ji v minulém èísle slíbila, øekneme si tentokrát nìco
málo o odpadech a jejich tøídìní. Kadý z nás vyhodí za rok
asi 150200 kg odpadù. Pokud vak odpady tøídíme, umoníme recyklaci více ne
tøetiny tohoto mnoství. Za rok tak mùeme vytøídit a 30 kg papíru, 25 kg plastù a 15 kg skla a umoníme tím jejich
dalí zpracování.
Systém nakládání s komunálními odpady, vznikajícími na území mìsta Náchoda stanovuje obecnì závazná vyhláka
è. 6/2003, o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem. Tato vyhláka rovnì urèuje místa, kam mohou
fyzické osoby odkládat komunální odpad.
Papír, sklo a plast lze oddìlenì tøídit
do barevnì odliených kontejnerù. Jde
jednak o modré kontejnery na papír, kam
lze odhodit noviny, èasopisy, kanceláøský
papír, reklamní letáky, knihy, seity, krabice, lepenku, kartóny, papírové obaly.
Naopak se sem nesmí odhazovat mokrý,
mastný nebo jinak zneèitìný papír, uhlový a voskovaný papír, pouité plenky
a hygienické potøeby.
Dále jsou to zelené kontejnery na sklo
(barevné i èiré dohromady), tedy na láhve od nápojù, sklenìné nádoby, tabulové sklo. Nepatøí sem keramika, porcelán, lepené sklo, drátìné sklo, zrcadla
a tìkotavitelná skla (napø. televizní obrazovky).
V neposlední øadì se jedná o luté kontejnery, urèené pro plasty. Sem lze odhazovat PET lahve od nápojù (nesmíme
zapomínat lahve pøed odhozením smáèknout, aby velkou èást kontejnerù nezabíral v nich uzavøený vzduch), kelímky,
sáèky, fólie a jiné nezneèitìné plastové
díly s co nejmením zastoupením PVC. Je
zakázáno sem odhazovat pìnové materiály (polystyren, polyuretan), termosety,
jako napø. bakelit, obaly od nebezpeèných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy
apod.).
Nepouitá léèiva by se mìla odevzdávat v lékárnách. Kovy, objemný odpad
z domácností a nebezpeèný odpad (chemikálie, barvy, rozpoutìdla, èistící prostøedky, televizory, apod.) lze odvézt do
sbìrného dvora. Nebezpeèný odpad lze
rovnì odevzdat jiné oprávnìné osobì,
provádìjící jeho sbìr.
S pøáním správného tøídìní
Ing. Romana Bartoová
Odbor ivotního prostøedí
Zdroj: Obecnì závazná vyhláka è. 6/2003 o nakládání
s komunálními odpady a se stavebním odpadem
www.ekokom.cz)
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16. roèník Modré stuhy mìsta Náchoda
V náchodském krytém bazénu se ve
dnech 24.25. 4. konaly tradièní plavecké závody Modrá stuha mìsta Náchoda.
Tak jak je z minulých roèníkù zvykem,
soutì se plave celou sobotu a v nedìli
ráno. V sobotu startují plavci plaveckých
oddílù a nedìle je vyhrazena pro soutìe
zdravotnì postiených sportovcù a pro
mláde ze stacionáøù a dìtských domovù. Celkem pøijelo asi 220 závodníkù. Po
oba dva soutìní dny jsme mohli zhlédnout zajímavé plavecké výkony. Do soutìe plaveckých oddílù bylo pøihláeno 11
klubù z ÈR. Nejzajímavìjí byl souboj
prsaøù v Prsaøském dvojboji, který je hlavním závodem O modrou stuhu. Tento
dvojboj se skládá z disciplín 50 m a 200
m prsa. Vítìz dvojboje se urèí souètem
bodù z tìchto disciplín. Dále se plavaly
disciplíny 100 znak, 200 polohový závod,
100 kraul a 100 motýl. Hodnocena byla
i soutì drustev o Pohár starosty mìsta.
V kategorii stacionáøù byli pøihláeni
plavci ze stacionáøe Cesta, NONA, Vánek

a z Trutnova. V soutìi zdravotnì postiených sportovcù závodili plavci z Karlových Varù, Liberce, Praha, Brna a Jánských
Lázní. I v letoním roce se poøadatelùm
podaøilo získat dva barevné televizory,
které byli vìnovány sociálním zaøízením.
Jeden pøijímaè letos vìnoval Nadaèní fond
Zdeòky Horníkové a druhý byl získán
spolu s dalími hodnotnými cenami od
Spoleènosti Duha a fotbalového oddílu TJ
Èeská Skalice, kteøí byli organizátory plesu
DUHOVÝ FOTBAL. Ceny do soutìe vìnovali i dalí sponzoøi TJ Delfín Náchod:
Pivovar Primátor, DEVA Nové Mìsto
n. M., Snìka Náchod, VEBA Broumov,
Pivovar Broumov  Olivìtín, Amulet , Pejskar&syn Police nad Metují.
Hlavním partnerem soutìe je Spoleènost Duha, Nadace pro dìti postiené
mozkovou obrnou Trutnov, která svým
projektem Nemysli jen na sebe pomáhá
ji estým rokem zabezpeèit tuto soutì. Modrou stuhu finanènì podpoøila
i Kulturní a sportovní nadace mìsta Ná-

choda a Nadaèní fond Zdeòky Horníkové. Vem sponzorùm a partnerùm, kteøí
soutì podpoøili finanènì èi materiálnì dìkujeme.
Poøadatel akce TJ Delfín Náchod
 Plavecký oddíl

Výsledky
V sobotu probìhl závod plaveckých
oddílù. Vítìzové v jednotlivých kategoriích v Prsaøském dvojboji:
mui
 Toman Ale, Hradec Králové 1212 bodù
eny  Dvoøáková Veronika, Hradec Králové 1341 bodù
áci  Skála Jiøí, Slávie Praha 876 bodù
aèky  Bergmanová árka, Trutnov
1193 bodù
Vítìzem v kategorii drustev v soutìi o Pohár starosty mìsta se stal oddíl TJ
Lokomotiva Trutnov.
Z náchodských si nejlépe vedla Lucie
Zeinerová, která zvítìzila v kategorii en
v disciplínì 100 metrù znak èasem
1:10,6. Tato disciplína se plavala o Velkou cenu VEBA Broumov.
Nedìlní soutì zahájila paní poslankynì Mgr. Zdeòka Horníková a prezident
Spoleènosti DUHA Trutnov Zdenìk Poul,
kteøí v úvodu soutìe pøedali dva barevné televizory pro stacionáøe CESTA Náchod a NONA Nové Mìsto nad Metují.
V nedìlní soutìi stacionáøù zvítìzili
v soutìi o Modrou stuhu v kategoriích
actva Martin Bílek a Tereza Prchalová
z Klubu Vánek. V kategorii muù se na
1. místì umístili shodnì dva závodníci,
a to Hladík Pavel ze stacionáøe NONA
a Pavel Radek z Trutnova. Mezi enami
zvítìzila imková Miloslava z NONY Nové
Mìsto n. M. Roman Hakl, Delfín Náchod

Fotbalová utkání
na høiti v Bìlovsi v kvìtnu 2004

A MUI  1. ÈFL FK Náchod  Detné
B MUI  krajský pøebor FK Náchod
 Detné
SO 1. 5. 10.30
A mui  SK Hradec Králové B
NE 2. 5. 17.00
B mui  Rudník
SO 15. 5. 10.30
A mui  Kolín
NE 16. 5. 17.00
B mui  Pøedmìøice
ST 19. 5. 17.00
A mui  Dragoun Bøevnov

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Kvìten 2004

K Základy orientálního tance 8. (pro irokou veøejnost); lektor: Mgr. Dana Hruková; 3. 5. 2004, 15.0019.00 hodin, Z
Náchod-Plhov
K Muzikoterapie a ergoterapie pro uèitele a rodièe pracující s dìtmi s projevy
ADHD VIII. (pro uèitele, vychovatele
a rodièe pracující s dìtmi s projevy ADHD
a dalí zájemce o tvorbu a orientální tance); lektor: Ines ovíèková, Mgr. Dana
Hruková; 6. 5. 2004; 17.0019.00 hodin Z Náchod-Plhov
K Nerostné suroviny ÈR (pro uèitele zemìpisu a pøírodopisu a dalí zájemce);
lektor: RNDr. Jaromír Starý  Geofond;
12. 5. 2004; 14.0017.00 hodin Z Náchod-Plhov
K O úspìném vedení lidí aneb Vedení
týmu  kolektivu  3. díl (pro vechny
vedoucí pracovníky, managery na rùzných
úrovních, øeditele a uèitele); lektor: PhDr.
Karol Ollé; 13. 5. 2004, 8.0015.00 hodin, CV Náchod
K Øemeslná a rukodìlná dílna aneb jak
uniknout z pasti projevù ADHD 9. (pro
uèitele, kteøí pracují s dìtmi s projevy
ADHD, pro rodièe, kteøí vychovávají po-

tomky s projevy ADHD a dalí); lektor:
Ines ovíèková; 13. 5. 2004; 17.00
19.00 hodin CV Náchod
Z programu: Háèkování prsty, toèení òùry, základy háèkování bambule  rozvoj
jemné motoriky.
K Výtvarný ateliér  MALBA NA HEDVÁBÍ v duchu rostlin (pro uèitele, vychovatele a vechny zájemce o malbu na
hedvábí); lektor: Mgr. Lenka Prokeová;
15. 5. 2004 8.3015.00 hodin (sobota)
CV Náchod
K Kurz digitální fotografie (pro irokou
veøejnost); lektor: Mgr Èenìk Kodejka,
15. 5. 2004  sobota 9.0018.00 hodin
CV Náchod
K Pohybové hry  soutìe v drustvech
a Od pohybových her ke sportovním
(semináø s praktickými dovednostmi pro
uèitele tìlesné výchovy); lektor: Doc.
PhDr. Ferdinand Mazal, CSc. 19. 5.
2004; 14.0017.00 hodin; Z Náchod-Plhov
K O úspìném vedení lidí aneb Vedení
týmu  kolektivu 4. díl (pro vechny vedoucí pracovníky, managery na rùzných
úrovních, øeditele a uèitele); lektor: PhDr.
Karol Ollé; 20. 5. 2004 8.0015.00 hodin, CV Náchod
K Pleteme z pedigového proutí 8.  Koík (pro irokou veøejnost); Lektoøi: Mgr.
Eva Hájková, Jitka Poláková; 22. 5.
2004; 8.0012.00 a 13.0017.00 hodin;
CV Náchod
K Výtvarné dílny 5.  Letní kytice (pro
irokou veøejnost); lektor: Mgr. Jana Matou-
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ová, mistr florista; 26. 5. 2004 8.00
12.00 a 13.0017.00 hodin CV Náchod
K Øemeslná a rukodìlná dílna aneb jak
uniknout z pasti projevù ADHD 10. (pro
uèitele, kteøí pracují s dìtmi s projevy
ADHD, pro rodièe, kteøí vychovávají potomky s projevy ADHD a dalí); lektor:
Ines ovíèková; 27. 5. 2004; 17.00
19.00 hodin; CV Náchod
Z programu: Vìnce z katanù, aludù
a oøechù  rozvoj jemné motoriky, koordinace pohybu rukou.
ZVEME VÁS!
K Anglické prázdniny v Krkonoích
pro mláde od 12 do 16 let
K Intenzivní kurzy anglického jazyka
pro dospìlé v Krkonoích
1. turnus: 9.18. 7. 2004,
2. turnus: 16.22. 8. 2004
K Prázdniny pro dospìlé v Krkonoích
K Prázdniny pro mláde v Krkonoích
od 12 do 16 let
K Prázdniny pro dìti s rodièi nebo pro
vnouèata s prarodièi v Krkonoích
Vybrat si mùete z tìchto programù:
 výtvarné èinnosti, ateliér øemesel, numerologie, bøiní tance se základy kosmetické péèe. 1. turnus: 9.18. 7. 2004,
2. turnus: 16.22. 8. 2004
Lektoøi: Mgr. Zdena Jirková, Mgr. Milena Kaparová, Mgr. Dana Hruková, Ines
ovíèková, Mgr. Lenka Prokeová
Prùbìnì probíhají celoroèní kurzy cizích
jazykù, kurzy výpoèetní techniky.

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 dubnu v Náchodì
K Florbal;

3. kvìtna 2004, 10.0014.00
hod., Jiráskovo gymnázium Náchod
Bc. Karel Vancl, metodik ÚS, Èeská obec
Sokolská, Praha
K Vyuití posilovny ve kolní TV
4. kvìtna 2004, 9.0012.00 hod., DDM
Déèko Náchod; PaedDr. Dana Fialová, PdF
UHK
K Výtvarné dílny. Technika twist art 
papírové kytièky; 5. kvìtna 2004, 9.00
12.00 hod., DDM Bájo Èeská Skalice;
PaedDr. Hana Vavøínová, DDM Èeská
Skalice
K Zemìpis v praxi; Izrael, Egypt, Jordánsko; 6. kvìtna 2004, 9.0012.00 hod.,
Jiráskovo gymnázium Náchod; PhDr. Pavla Teichmanová, Agentura Anima

K Zemìpis

na Z; Zmìny územnì správního èlenìní ÈR. Nové a døívìjí kraje ÈR
11. kvìtna 2004, 10.0014.00 hod., Jiráskovo gymnázium Náchod
RNDr. Václav Potolka, TU Liberec
K Netradièní simulaèní hry aneb Jak navázat vztah k pøírodì; 12. kvìtna 2004,
9.0013.00 hod., Jiráskovo gymnázium
Náchod; Jiøí Hruka, lektor EVVO
K Preventivní program ve kole a jeho
tvorba; 13. kvìtna 2004, 8.3012.00
hod., Jiráskovo gymnázium Náchod; PhDr.
Nora Martincová, PPP Rychnov nad Knìnou
K Diagnostika vztahù v tøídním kolektivu. Sociometrické metody; 13. kvìtna
2004, 13.0016.30 hod., Jiráskovo gymnázium Náchod; PhDr. Nora Martincová,
PPP Rychnov nad Knìnou
K Umìní prezentace a pozitivního Public Relation; 17. kvìtna 2004, 9.00
12.00 hod., Jiráskovo gymnázium Náchod;
PhDr. Ludmila Horáková, ÈVUT Praha
K Výtvarné dílny; Drátování  hrneèek,
láhev; 19. kvìtna 2004, 9.0012.00 hod.,
DDM Bájo, Èeská Skalice; PaedDr. Hana

Vavøínová, DDM Èeská Skalice
K Zdravé pískání; Veselá flétnièka
21. kvìtna 2004, 8.0012.00 hod., Jiráskovo gymnázium Náchod
prof. PhDr. Eva Jenèková, CSc., PdF UHK
K Ochrana rostlin pøed chorobami a
kùdci. Fytofarmacie  pesticidy; 26.
kvìtna 2004, 9.0012.00 hod., Jiráskovo gymnázium Náchod; Ing. Pavel Hejzlar, Státní rostlinolékaøská správa, Náchod
K Matematika pro kadého; Krunice
v geometrii, praxi a umìní; 27. kvìtna
2004, 10.0013.00 hod., Jiráskovo gymnázium Náchod; PhDr. Alena arounová, CSc.
Pøihlásit se mùete:
l prostøednictvím webových stránek
na www.pgchk.cz
l písemnì na adrese: Pedagogické
centrum, Øezníèkova 451,
547 01 Náchod
l telefonicky na èíslech: 491 419 159
nebo 605 311 132
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Zubní pohotovost v kvìtnu 2004
1. 5. a 2. 5.

MUDr. Frantiek Balský

8. 5. a 9. 5.

MUDr. Renata Èábelková

15. 5. a 16. 5.

MUDr. Eva Cejnarová

22. 5. a 23. 5.

MUDr. Juraj Beseda

29. 5. a 30. 5.

MUDr. Jiøí Domáò

Zubní pohotovost
Komenského 319
Náchod, 491 424 326
ul. J. z Podìbrad 937
Hronov; 491 482 911
Denisovo nábøeí 665
Náchod, 491 431 104
Komenského 48
Nové Mìsto nad Metují
491 472 924
Generála Kratochvíla 1014
Èervený Kostelec (Elitex)
491 469 270

Pøehled výstav

poøádaných v kvìtnu 2004 Regionálním muzeem v Náchodì
Jindøich Havlíèek  obrazy a kresby
Výstavní síò, roh Tyrovy
a Zámecké ulice, Náchod.
Návtìvník zde mùe zhlédnout motivy
ze starého Náchoda a Náchodska, vedle
toho té námìty z malíøova pùsobení v ès.
legiích v Rusku a pozdìji z doby jeho pedagogické profese v Olomouci. Dílo tohoto významného regionálního umìlce se
pøedstaví veøejnosti po více ne tøiceti
letech. Výstava potrvá od 20. 4. do 15. 5.
2004. Otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí 912.00; 13-17.00 hod. Vstupné 10,
5 Kè.

Vítìzné fotografie okresního kola soutìe. Vernisá 22. 5., výstava potrvá od
24. 5. do 5. 6. 2004. Otevøeno dennì
mimo nedìle a pondìlí 912; 1317 hod.
Vstupné 10, 5 Kè.
Jiøí imek  Obrazy, loutky
a døevìné plastiky
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Regionálního muzea
v Náchodì, Masarykovo námìstí, èp. 18.
Výstava potrvá od 15. 5. do 6. 6. 2004.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 912.00;
1317.00 hod. Výstavu je mono zhlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì za sníené vstupné
10 a 5 Kè.

Fotografie 2004
Výstavní síò, roh Tyrovy
a Zámecké ulice, Náchod.
Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných, ale i ukonèených výstavách lze
získat na internetové adrese http://www.muzeum.nachod.web.wo.cz

Mìsto Náchod, Èeská spoøitelna a. s.
OS Náchodská prima sezóna
poøádají

7. 5. 2004

MÁJOVÁNÍ NA MASARYKOVÌ NÁMÌSTÍ
15.00
16.00
16.30
17.00
18.30
19.00
20.00
21.00
21.45

Zábavné hry pro dìti a velká show maoretek
v reii Déèka Náchod
Mirikle  romský soubor
Tøi zlaté vlasy dìda Vevìda hudební pohádka
M Vanèurova  zahrada Déèka
Folk country skupina Splav Náchod
Mistr Petr Pleticha  starofrancouzská fraka
DS Kolár Police nad Metují
Královéhradecké slavnosti sborového zpìvu
sbor Wratislavia a sbor Jiráskova gymnázia koncert
pìveckých sborù mladých  kostel sv. Vavøince
Nová Bára Hradec Králové  hud. skupina
Lampionový prùvod vede Mìstská dechovka a maoretky
z Déèka prùvod se øadí od 20.30 hod. v Èeskoskalické ul.
Slavnostní ohòostroj z hradeb státního zámku k oslavì
750. výroèí první zmínky o Náchodì; atrakce, obèerstvení, zábava po celé odpoledne na Masarykovì námìstí

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

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

Loutkové divadélko
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
dìkuje malým i velkým divákùm
za pøízeò a ohlauje ukonèení
divadelní sezóny  roèník 2003/04.

52. sezóna, roèník 2004/2005,
bude zahájena koncem záøí
pohádkou
Kapárek a èarodìjnice.
Blií informace pøinese srpnové
èíslo Náchodského zpravodaje.

PROGRAM
kvìten 2004

Bìh Terryho Foxe 8. 5. 2004 v 10.00
na námìstí TGM Náchod.
Jedná se o dobrovolnou humanitární
akci, která má dvojí úèel  získat finanèní prostøedek, který bude vìnován na výzkum rakoviny, a zároveò
pøedat Terryho poselství dál, pøedevím dìtem a mladým lidem. Bìh je
nesoutìní, úèastníci mohou kratí
i delí tra absolvovat chùzí, bìhem,
joggingem, na vozíku, na kole, koleèkových bruslí, s koèárkem èi se
psem  podle vlastních sil.

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 6. 5. od 14.00 hod. Ostrovy v Karibiku
 o svých cestách vypráví a diapozitivy doprovází
dr. Pavla Teichmanová
Ètvrtek 12. 5. od 7.00 hod. Zájezd do Máchova kraje
 poslední volná místa u paní Øebíèkové
 tel. 491 421 196
Ètvrtek 13. 5. od 12.30 hod. Zájezd za Braunovými sochami
 Kuks, Nová Amerika, Velichovky. V rámci Svátku
matek mají eny  èlenky SG klubu a Svazu dùchodcù
tento zájezd zdarma! Místenky v pøedprodeji u paní
Talafantové
Ètvrtek 20. 5. od 14.00 hod. Kapitoly z náchodské historie
 beseda s dr. Václavem Sádlem, øeditelem
Regionálního muzea v Náchodì
Ètvrtek 27. 5. od 14.00 hod. Poklady evropské pøírody III.
 planiny a lesy
 posezení u videa s Josefem Zavøelem

Øímskokatolická farnost Dìkanství Náchod,

SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hodin a je k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm. K vyuití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské
hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách
v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu, Novinách Náchodska, Echu a týdeníku Èas nad Metují.

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá SSP), 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.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
Sdruení zdravotnì postiených Náchod srdeènì zve své èleny a pøátelé na tajný autobusový výlet, který zakonèíme v lesní
hájence na samotì, kde nás oèekává grilování kuøat, ivá hudba k poslechu, pan Donaj a vonná káva se zákuskem. Návrat
asi ve 20.00 hod. Koná se dne v úterý 18. kvìtna 04. Dispozice: Odjezd od Tepna klubu ráno v 8 hod. Cena pro èlena 120
Kè, ostatní 140 Kè. Závazné pøihláky kadé úterý od 13 do 15
hod. v klubovnì na Hamrech, Praská 1759, Náchod. Také
u paní Zdeny Semerákové na telefonu: 491 421 292. Prosíme,
nechat déle vyzvánìt. Výbor pøeje úèastníkùm bohaté proitky
a pøíjemnou zábavu pøi zpìvu.

GALERIE

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

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

Galerie U Mistra s palmou
Komenského 578, Náchod
Otevøeno: PoPá 1012, 1317
MICHAL BURGET
Nìco v krajinì  Obrazy
(30. 4.  28. 5.)
Zahájení výstavy se koná v pátek dne 30. dubna 2004
v 17 hodin. Zahraje Komorní sbor ZU Náchod.

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

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, kazatel Daniel Kvasnièka, tel./
fax: 491 427 332; mobil 604 947 739. Vikáø: David Beòa,
LicTheol, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz; internetová stránka: www.kvasnicka.info. Bohosluby
v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v 18.00 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.

Srdeèné pozvání na sborové dny

Srdeènì Vás tímto zveme na sborové dny s koncertní pøehlídkou Pocta èeským skladatelùm k Roku èeské hudby 2004, je
se konají s tímto programem: sobota 8. kvìtna  10.00 hod.
 slavnostní vernisá výstavy k výroèí Husova sboru s hudebním
matiné z varhanních a písòových skladeb èeských skladatelù.
Úèinkují: Luká Kubenka  varhany, Markéta Mátlová  zpìv, prof.
Ale Fetters  recitace. 17.00 hod.  koncert Polyfonního sdruení z Nového mìsta nad Metují  na programu varhanní skladby a sbory  J. C. Vodòanského, B. M. Èernohorského, J. D.
Zelenky, B. Smetany, V. Øíhovského. Umìlecký vedoucí souboru
Luká Janko, varhany Ing. Jiøí Tymel. Vstupné 50 Kè. Nedìle
9. kvìtna  9.00 hod.  slavnostní bohosluba za úèasti patriarchy ThDr. Jana Schwarze, duchovní skladby èeských skladatelù
zpívá Pìvecké sdruení moravských uèitelù  øídí doc. Lubomír
Mátl 14.30 hod.  setkání v parku u Husova sboru pøi pøíleitosti Dne matek 19.00  slavnostní koncert Pìveckého sdruení
moravských uèitelù, na programu sborové skladby B. Smetany,
A. Dvoøáka, J. B. Foerstra, L. Janáèka, B. Martinù. Øídí doc. Lubomír Mátl, spoluúèinkují  Luká Kubenka  varhany, Markéta
Mátlová  zpìv. Vstupné 100 Kè, pro èleny Komorní hudby Náchod po pøedloení permanentky 60 Kè. Sborové dny s koncertní
pøehlídkou k Roku èeské hudby v Husovì sboru v Náchodì se
konají za finanèní podpory Ministerstva kultury Èeské republiky
a Kulturní a sportovní nadace Mìsta Náchoda. Tímto Vám vem
pøedem dìkujeme za Vai úèast na slavnostních akcích i za Vae
dary lásky k Husovu sboru. Za náboenskou obec Církve èeskoslovenské husitské
Zdenìk Kovalèík, faráø
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Akce

poøádané v rámci oslav 750 let

kvìten

l 2. 5. Hudební slavnost na III. nádvoøí
 SZ Náchod
ZU Police nad Metují  smyècové a dechové orchestry
II. mezinárodní festival V. Metelky s houslaøskými soutìemi
l 2. 5. Houslaøský bál s vyhláením vítìzù  Beránek Náchod
l 3. 5. Náchodská Prima sezóna  7. roèník  festival studentské tvoøivosti
 17.00 hod. Vernisá výstavy NPS
Beránek Náchod
 Schùze Kruhu houslaøù ÈR
v obøadní síni náchodské radnice
l 6. 5.
 17.00 hod. Podveèerní setkání s historií
Náchod za protektorátu
cyklus pøednáek k 750. výroèí první
zmínky o Náchodì muzeum  Masarykovo námìstí
 19.00 hod.  LACO DECZI  Jazzový
koncert  NPS, Beránek Náchod, 22.00
hod. Jamování v Náchodì Music NEVERLAND Café  Hraeho ul.
l 7. 5. 10.00 hod. Slavnostní vyhláení
vítìzù NPS, Beránek Náchod
Májování na Masarykovì námìstí  odpolední zábavný program
 19.00 hod Jazzový koncert  Swing
sextet Náchod a hosté  Music NEVERLAND Café
 21. 45 hod. Ohòostroj ze zámecké terasy u pøíleitosti 750. výroèí první zmínky o Náchodì, ukonèení II. svìtové války
a zakonèení Prima sezóny
l 8. 5. 10.00 hod.
Vernisá výstavy k 75. výroèí Husova
sboru, Husùv sbor 17.00 hod.  Koncert

Polyfonního sdruení z Nového Mìsta nad
Metují
l 9. 5.
 9.00 hod. Slavnostní bohosluba
k 75. výroèí Husova sboru a 750. výroèí
první zmínky o Náchodì slouí patriarcha ThDr. Jan Schwarz, zpívá Pìvecké
sdruení moravských uèitelù
Den otevøených dveøí  sbor, zahrada,
park
 14.30 setkání v parku u Husova sboru
ke Dni matek
 19.00 hod. Pìvecké sdruení moravských uèitelù
diriguje Lubomír Mátl  koncert v Husovì
sboru
l 19. 5. Pohádkový les  setkání dìtí
s pohádkovými bytostmi, Déèko Náchod
l 20. 5. Divadelní pøedstavení studentù
herectví G.C.& S.U. Georgia USA
Beránek Náchod
l 22. 5.  Den s Primátorem
Den otevøených dveøí Pivovaru Náchod
 areál pivovaru
l 27. 5.  10. 6.
Camerata nova  34. roèník
Festival neprofesionálních komorních tìles pod patronací MK ÈR a KÚ Královéhradeckého kraje za úèasti komorních
tìles z ÈR i zahranièí. Koncerty se uskuteèní v Náchodì a okolních mìstech náchodského regionu. (Podrobnosti str. 10).
l 30. 5.
Svatoduní setkání s kulturním programem od 14.30 hodin; zahrada Husova
sboru
Den dìtí a Pøekvapeníèko
soutìe a pøehlídka èinností v Déèku

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

Úkol na kvìten:
Namaluj pohlednici mìsta Náchoda.
Fantazii se meze nekladou. Pohlednice
musí mít rozmìry 10x15 cm a na rubu
øádky pro napsání adresy. Èím více pohlednic namaluje, tím lépe. Pracuj peèlivì, pouij pastelky, fixy nebo vodovky
èi tempery, nepouívej køídy.
Splnìný úkol odevzdejte v Mìstské
knihovnì v Náchodì na Kamenici do
4. èervna 2004.
Soutìit mohou jednotlivci i skupiny.
Soutìní práce opatøete jménem, adresou,
vìkem a kolou.
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