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Setkání pøedstavitelù
hudebního ivota
Ve støedu 24. kvìtna 2006 se v náchodské obøadní síni uskuteènilo odpolední
setkání pøedstavitelù mìsta se zástupci
a èleny náchodských spolkù pøi pøíleitosti
145. výroèí zaloení
pìveckého sboru Hron
80. výroèí vzniku Komorní hudby
35. výroèí zaloení Komorního
orchestru Slávy Vorlové
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Tradice rozvoje hudebního ivota v naem mìstì sahá do poèátku 19. století,
kdy zde existovalo hudební grémium, které se aktivnì o hudební ivot ve mìstì
staralo. Jedním z jeho nejaktivnìjích èlenù
byl uèitel regenschori Karel Kejklíèek.
S jeho jménem se setkáváme i v zápise
v pamìtní knize ke dni 14. kvìtna 1861,
který pøedznamenal vznik nejstarího
náchodského spolku, dneního Hronu,
pùvodnì jen sboru muského, brzy pak
sboru smíeného. Zpìvácké spolky
v té dobì vznikaly v mnoha mìstech. Mnohé vak èasem zanikly, nìkteré na dlouhá léta pøeruily èinnost, jen nemnoho
jich vytrvalo do souèasnosti jako ná náchodský Hron. Díky obìtavosti jeho èlenù a zejména sbormistrù vykazuje u
145 let své nepøetrité èinnosti.
Osmdesát let slaví organizace, jí
skupina nadencù dala jméno Komorní hudba. I na jejím zrodu mìl svùj podíl
pìvecký sbor Hron. Vedle vlastní pìvecké èinnosti se tehdejí sbor vìnoval i organizování koncertù, mj. i slavného koncertu Antonína Dvoøáka a jeho druhù
v roce 1892. Koncertovala tu øada významných hudebních osobností, ochotníci zvali i operní soubory, ale chybìla soustavnost. Proto na zaèátku roku 1926 navrhl výboru Hronu profesor zdejího
gymnázia Viktor Jahn, organizovat pravidelné abonentní koncerty. Mylenka se

ujala, i kdy ne zcela bez potíí a záhy se
organizátoøi ustanovili jako samostatná
instituce. Ji osmdesát let zajiuje Komorní hudba pro zájemce z Náchoda
a irokého okolí kvalitní abonentní koncerty. Prvním byl koncert Praského tria
8. kvìtna 1926, tedy pøesnì pøed osmdesáti lety.
V dlouhé hudební historii mìsta vznikala a zase zanikala rùzná amatérská
hudební uskupení. I ta se snaila obohacovat hudební ivot mìsta. Na podzim
pøed 35 lety se ustavil sic amatérský,
ale stabilní komorní orchestr, který si dal
po smrti náchodské rodaèky, hudební
skladatelky Slávy Vorlové, do títu její
jméno. V souvislosti s orchestrem se zrodil i festival Camerata nova Náchod. Jednou ze zásluh komorního orchestru je
uvádìní skladeb, které leely zapomenuty v chrámových èi zámeckých archivech.
Hlavní podíl na celé této èinnosti má
umìlecký vedoucí a dirigent souboru Jindøich Roubíèek (viz foto).
Jemu vdìèíme za existenci Komorního
orchestru Slávy Vorlové i za organizování festivalu Camerata Nova, který zahájil
u 36. roèník. Za organizaci pravidelných
abonentních koncertù patøí dík souèasnému výboru Komorní hudby v èele
s ing. Jindøichem Bradnou. Stejnì tak za
záslunou èinnost pìveckého sboru Hron
pøi pøíleitosti 145. výroèí zaloení sboru
patøí dík vem jeho èlenùm a zejména jeho
sbormistrovi ing. Vlastimilu Èejpovi.
Díky obìtavosti vech èlenù i øady pøedchùdcù závidí Náchodu hudební ivot
i mìsta vìtí. Patøí ke koloritu naeho
mìsta, k jeho bohatému kulturnímu ivotu. Ve svých øadách nabízejí monost
aktivnì se prostøednictvím hudby realizovat. Nás ostatní pak uèí vnímat její krásu, citlivì naslouchat a nacházet vztah
k hudebním tradicím.
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 25. 4.

Náchodské mateøské koly
l RM vzala na vìdomí výi úplaty v náchodských M pro kolní rok 2006/2007
stanovenou na èástku 300 Kè/mìsíènì
a organizaci provozu v èervenci a srpnu.
Provoz mateøských kol lze podle místních podmínek pøeruit v mìsíci èervenci
nebo srpnu, popøípadì v obou mìsících.
Rozsah omezení nebo pøeruení stanoví
øeditel po projednání se zøizovatelem
a zveøejní na pøístupném místì ve kole
dva mìsíce pøedem. V souvislosti s nutností provádìní rekonstrukcí a úprav jsou
tyto informace pro rodièe v jednotlivých
M zveøejnìny. V dobì prázdninového provozu není vybírána úplata. Rodièe mohou
vyuít i dalí zaøízení pro dìti pøedkolního vìku  Déèko, Hopsáèek.
Výroèní zpráva za rok 2005
Správa budov Náchod, s. r. o.
l RM schválila výroèní zprávu Správy
budov Náchod, s.r.o., za rok 2005 vèetnì
zprávy dozorèí rady, úèetní závìrku za
rok 2005, návrh na rozdìlení zisku
a pøevod vytvoøeného zisku za rok 2005
na úèet nerozdìlený zisk minulých let,
podnikatelský zámìr pro rok 2006, odmìnu jednateli spoleènosti a zprávu
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2005 dle § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy s Farní charitou Náchod na pronájem nebytového prostoru v objektu polikliniky Náchod o výmìøe 39,4 m .
l RM schválila dohodu o ukonèení nájemního pomìru v prostorách èp. 1, Masarykovo nám. k 31. 5. 2006 se Svazem
cestovního ruchu Branka a s Ligou proti
rakovinì se sídlem v Náchodì. Z dùvodu
pøestìhování do jiných kanceláøí (ve stejné budovì) rada uzavøela nové nájemní
smlouvy na nebytový prostor kanceláøí
è. 11 a è. 12 se Svazem cestovního ruchu Branka, o. p. s., s platností od 1. 6.
2006 a na nebytový prostor kanceláøe
è. 10 s Ligou proti rakovinì se sídlem
v Náchodì opìt s platností od 1. 6. 2006.
l RM schválila pokraèování pøípravy
úpravy prostranství pøed poliklinikou
v Náchodì s realizací v roce 2006.
l RM schválila nové znìní smlouvy
o nájmu bytu a dodatek ke smlouvì
o nájmu bytu s platností od 1. 4. 2006,
který odráí zmìny v obèanském zákoníku k 31. 3. 2006 pøi sepisování nájemních
smluv na dobu urèitou (více na str. 8).
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavby Stavební úpravy stávající lávky na øece Metuji v ø. km

34,757 Pivovarský jez a uzavøela smlouvu o dílo s uchazeèem na 1. místì firmou
TRIKAP  AG kov, Náchod.
l RM souhlasila s výbìrem zhotovitele
a uzavøela smlouvu o dílo na veøejnou
zakázku Stavební úpravy a pøístavba
výtahu èp. 1819  domu s bydlením pro
seniory, Harmonie II. v Náchodì, se spoleèností STAMP, s. r. o., Náchod.
Opravy mostù
l RM souhlasila s tím, aby Technické
sluby Náchod, s. r. o., uzavøely objednávky na opravy vybraných mostù, které vycházejí ze zpracované revize vech
mostù. Mezi ty v nejhorím stavu patøí
most v Náchodì-Bìlovsi pøes Støelu, lávka na Hamrech a most Náchod-Malé Poøíèí. Oba mosty a lávka budou opraveny
do 31. 7. 2006 nákladem cca 1,2 mil. Kè.
Prevence kriminality  dotace
l RM souhlasila s poskytnutím dotací na
projekty z oblasti prevence kriminality dle
návrhu pracovní skupiny pro prevenci
kriminality. Pro rok 2006 bylo vyèlenìno z rozpoètu mìsta na prevenci kriminality 220 000 Kè. Z této èástky byly ji
schváleny dotace ve výi 201 250 Kè.
Komise pro prevenci kriminality ponechala
rezervu na akce konané v prùbìhu roku
a nyní doporuèila schválit projekt Den
záchrany zdraví, ivota a majetku, jeho pøedkladatelem je pøíspìvková organizace Sportovní zaøízení mìsta Náchoda. Akce je urèena ákùm základních kol
v Náchodì a bude se konat dne 20. 6.
2006 (10 tis. Kè). Dále komise navrhla
financovat z rezervy tradièní akci Mìstské policie v Náchodì, Okresního øeditelství PÈR v Náchodì a AMK  BESIPU
dìtské dopravní høitì  Den s policií,
která se konala 27. 5. 2006 na dopravním høiti (7 tis. Kè).

TELEGRAFICKY:

l RM schválila úhradu nákladù spojených
s úèastí kolního drustva Z Náchod,
Komenského na Mezinárodním fotbalovém
turnaji v partnerském mìstì Halberstadtu
v èástce 13 400 Kè.
l RM schválila smlouvy o poskytnutí
dotací Regionu Orlicko-Tøebovsko (10 000
Kè) na organizaci Cyklo Glacensis 2006
a sdruení Branka, o. p. s. (10 000 Kè)
na cyklobusy Kladským pomezím.

Zastupitelstvo mìsta 27. 4.

Majetkoprávní úkony obce
l ZM zamítlo nabytí pevnostního objektu NS 79 Hrobka do vlastnictví mìsta
Náchoda. Tímto zamítnutím mìsto umoní nabytí tohoto objektu Klubu vojenské
historie, který o nìj má zájem.
l ZM schválilo nabytí vech podílù na
pozemcích pod místními komunikacemi ul.
Lesní, Na Koletovì, Zahradní a Cvrèkova. K nabytí dojde formou darovací smlouvy od soukromých vlastníkù s tím, e

mìsto Náchod se bude podílet na nákladech spojených s pøevodem, pøíp. dalími
náklady, které museli jednotliví vlastníci
uhradit v souvislosti s probìhlým dìdickým øízením.
l ZM schválilo zámìr prodeje èásti objektu polikliniky èp. 738 v ul. Nìmcové
spoleènosti VISUS, spol. s r. o., se sídlem v Polici nad Metují.
l ZM schválilo darování nemovitostí Klubu
vojenské historie Náchod. Jedná se o èásti parcely è. 160  pod pevnostním objektem N-S 83 Láznì o výmìøe 205 m
a parcely è. 164 o výmìøe 153 m ve
v k. ú. Bìloves formou smlouvy o smlouvì budoucí darovací s tím, e strana kupující uhradí vechny náklady spojené
s pøevodem. Uzavøení definitivní smlouvy darovací je podmínìno pøedloením právoplatné smlouvy o pøevodu vlastnictví objektu opevnìní z r. 1938 N-S 83 Láznì
a pevnùstky vzor 36 mezi Klubem vojenské historie a Armádou Èeské republiky.
Vìcné bøemeno bude uzavøeno a po
koneèném vyøeení tohoto území ve vztahu k lázním.
l ZM zamítlo prodej objektu èp. 64 na
Dobroovì na základì nesouhlasu Osadního výboru Dobroova. Jedná se o objekt bývalé koly, který je z cca 1/2 vyuíván jako veøejná místnost Osadního
výboru Dobroov (knihovna, volební místnost, schùzovní místnost hasièù).
l ZM schválilo provedení výkupu podílu
na lesních pozemcích v k. ú. Mìstská
Kramolna o velikosti 12/112. Jedná se
o sedm pozemkù o celkové výmìøe
46 055 m , které mìsto Náchod spoluvlastní s 6ti soukromými osobami.
Zmìna územního plánu
l ZM schválilo návrh zadání zmìny è. 2
územního plánu sídelního útvaru Náchod.
Poskytnutí pùjèek
z rozpoètu mìsta na rozvoj bydlení
l ZM schválilo rozdìlení pùjèek na rozvoj bydlení z rozpoètu mìsta Náchoda.
V souvislosti s poskytnutím pùjèek schválilo
zastupitelstvo uzavøení smluv o jejich
poskytnutí dle schváleného vzoru smlouvy a pravidel za podmínky pøedloení
nezbytných podkladù do 16. 7. 2006.
Smlouvy
o poskytnutí dotací v rámci rozpoètu
l ZM schválilo smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kè z rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2006 a vzor smlouvy o jejich poskytnutí. Podrobnosti na:
www.mestonachod.cz.
l ZM schválilo smlouvu o poskytnutí investièní dotace pro SK Náchod  fotbalový oddíl ve výi 857 000 Kè z rozpoètu
mìsta a zpùsob jejího èerpání. Dotace
bude pouita na dofinancování 2. etapy
dostavby tribuny na stadionu v Bìlovsi,
na kterou fotbalový oddíl obdrí dotaci ze
státního rozpoètu ve výi 2 mil. Kè.
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Smlouva o spolupráci mezi mìsty
Náchod a Nové Mìsto nad Metují
a obcí Pøibyslav
l ZM schválilo smlouvu o spolupráci mezi
mìsty Náchod a Nové Mìsto nad Metují
a obcí Pøibyslav. Spolupráce se týká spoleèného opravení spojovací cesty mezi
novými lávkami v údolí Metuje na pozemcích v k. ú. Pøibyslav. Tato cesta s obìma
lávkami je pøiblinì 1 km dlouhou èástí
úseku regionální cyklotrasy è. 4034
z Brace do Pekla. Nahradí témìø neprùchodnou èást lutì znaèené turistické
cesty, která jako jediná zatím spojuje po
levém bøehu øeky Metuje Braec s osadou Peklo. Oprava této cesty bezprostøednì navazuje na výstavbu dvou lávek a je
souèástí stavebních úprav komunikací
v údolí Metuje.
Nové Mìsto nad Metují ji odsouhlasilo
ve svém rozpoètu èástku 750 000 Kè jako
dotaci obci Pøibyslav na výmìnu krytu
lesní cesty za asfaltobetonový.
Projekt Laserový mìøiè rychlosti
l ZM souhlasilo s pøidìlením dotace ve
výi 465 000 Kè od Ministerstva vnitra
ÈR na projekt Laserový mìøiè rychlosti
a s realizací tohoto projektu v roce 2006.
V rámci programu Partnerství na rok
2006 získalo mìsto Náchod státní úèelovou dotaci od Ministerstva vnitra ÈR na
tento projekt, který je zaøazen do programu prevence kriminality na rok 2006.
Podíl mìsta bude èinit 100 000 Kè.
Delegování zástupcù mìsta
na valné hromady
l ZM delegovalo v souladu se zákonem
o obcích jako zástupce mìsta Náchoda na
valnou hromadu spoleèností:
Beránek Náchod, a. s.  Ing. Oldøicha
Ètvrteèku s tím, e je za mìsto Náchod
zmocnìn navrhnout a hlasovat o zvolení
pøedstavenstva ve sloení: Ing. Hlavatý Josef,
Molík Frantiek a Ing. imek Ladislav
a navrhnout a hlasovat o zvolení dozorèí
rady ve sloení: Kopecká Hana, Ing. Suková Alena a Ing. Zelený Miroslav a dále hlasovat dle programu valné hromady.
VAK Náchod, a. s.  p. Jiøího Maríka
s mandátem hlasovat dle programu valné
hromady mimo hlasování o zmìnì stanov.
Smlouva o poskytnutí pøíspìvku na úhradu ztráty z provozování MHD v Náchodì
l ZM schválilo smlouvu o poskytnutí pøíspìvku na úhradu ztráty z provozování
MHD v Náchodì.
Pùvodnì poadovaný pøíspìvek ve smlouvì se spoleèností OREDO, s. r. o., se podaøilo sníit z pùvodní èástky schválené
v rozpoètu mìsta Náchoda pro rok 2006
ve výi 1 080 000 Kè na èástku 818 778
Kè pøi zajitìní stejného rozsahu dopravní obslunosti.
Mìstské informaèní výstupy
l ZM uloilo pøipravit na pøítí jednání
nové znìní statutu tiskového støediska.
Dále zastupitelstvo rozhodlo o zøízení dis-

kuzního fóra na internetových stránkách
mìsta Náchoda (s logovaným pøístupem).

TELEGRAFICKY:

l ZM schválilo formální zmìnu názvu
pracovní skupiny na Pracovní skupina
pro dohled nad pøípravou obchvatu mìsta Náchoda a rozíøilo ji o starosty obcí
Dolní Radechová, Kramolna a Vysokov.
l ZM povìøilo kontrolní výbor kontrolou naplòování Koncepce poskytování sociálních slueb na období 20052010,
schválené 29. 6. 2004 v MìSSS Marie.
l ZM uloilo finanènímu výboru provìøit vechny aspekty a procesy týkající se
odkupu lázní.
l ZM schválilo zámìr prodeje pohledávek. Tímto zpùsobem bude moné získat
alespoò èást prostøedkù z jinak velmi problematicky dobyvatelných pohledávek.

Rada mìsta 9. 5.

Program pro podporu
ivotního prostøedí mìsta Náchoda
l RM schválila poskytnutí dotací a daru
v rámci Programu pro podporu ivotního
prostøedí mìsta Náchoda v souhrnné výi
33 500 Kè a schválila smlouvy o jejich
poskytnutí. Prostøedky na podporu ivotního prostøedí byly poskytnuty napø. Jiráskovu gymnáziu (organizace Týdne pro
zemi), Z TGM (vybudování miniarboreta  1. èást) nebo M Vanèurova (podpora ekologické výchovy).
Rozbor ztrátovosti MHD
Na základì poadavku radních byl zpracován materiál, který zhodnocuje efektivnost vynakládaných prostøedkù na zajitìní mìstské hromadné dopravy. Nìkteré ze spojù se jeví jako vysoce ztrátové.
l RM proto schválila zruení spoje è. 21
na lince NáchodBìlovesBrankaBraec
v 6.10 hod. z Náchoda do Bìlovse a zpìt
a uloila nadále sledovat výsledky dle jednotlivých linek a spojù. V pøípadì dalích
znaèných ztrát pak bude navreno jejich
zruení a to samozøejmì za pøedpokladu
zajitìní základní dopravní obslunosti.
Vìtí propagace pak bude vìnována spoji
è. 25 na lince PavliovNáchodsídlitì
Branka.
Zabezpeèení souèinnosti pøi restriktivních opatøeních pøi parkování vozidel
l RM uzavøela smlouvu se spoleèností
ACTIV, s. r. o., Praha.
Od 1. 7. 2006 bude provádìt kontrolu
dodrování dopravního znaèení v centru
mìsta a placení parkovného uvedená firma ve spolupráci s jedním stráníkem
Mìstské policie Náchod. Tato sluba je
s úspìchem vyuívána v øadì mìst (napø.
Liberec, Bøeclav, aj.). Vykolený pracovník této firmy bude nasazovat dle pokynù stráníka mìstské policie botièky.
Stráník MP bude následnì ukládat pokuty a firma si bude úètovat poplatek za
montá.

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností Vratislav Holub
 Bezedos, na pronájem èásti pozemku
ve Starém Mìstì n. M. o výmìøe 5483
m (betonárka). Smlouva bude uzavøena
na dobu urèitou s platností od 1. 7. 2006
do 31. 12. 2006.
Postup vùèi dluníkùm
l RM schválila postup, kdy kadý subjekt, který má vùèi mìstu dluh, nebude
øeen v samosprávných orgánech do doby,
ne svùj dluh uhradí a ádost takového
subjektu (který má vùèi mìstu dluh) bude
øeena rovnì a po uhrazení dluhu.
Výbìr zhotovitelù
jednotlivých akcí, objednání dodávek
l RM souhlasila s výbìrem zhotovitele
a uzavøela smlouvu o dílo na opravu èásti støechy krytého plaveckého bazénu se
spoleèností IZOLCENTRUM, spol. s r. o.,
Rychnov nad Knìnou.
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavby Projekt obnovy parku na Husovì námìstí v Náchodì
a uzavøela smlouvu o dílo s uchazeèem
na 1. místì  TS Náchod, s. r. o.
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavby Lávka pøes
øeku Metuji Ostrovy, Lávka pøes øeku
Metuji Peklo a uzavøení smlouvy o dílo
s uchazeèem na 1. místo  Sdruení Prùmstav Náchod, s. r. o., a TESMEN, spol.
s r. o., Èervený Kostelec.
l RM souhlasila s objednáním dodávky
dvou saunových komor krytého plaveckého bazénu od spoleènosti Eurobalneo,
s. r. o., Praha 5.
l RM souhlasila s objednáním dodávky
opravy pøedehøevu teplé uitkové vody
odpadní vodou v krytém plaveckém bazénu od spoleènosti R.O.K. ´93, spol s r. o.,
Trutnov
Smlouvy o dílo
l RM souhlasila s uzavøením smluv na
tyto akce:  Rekonstrukce sociálních zaøízení v M Alova s M. Hájkem, Náchod,  Rekonstrukce sociálních zaøízení v M Myslbekova s firmou INEX CS,
a. s., Náchod,  Oprava chladicích boxù
v Z TGM s M. Juránkem, Náchod,
 Výmìna jídelního výtahu v M Vanèurova s firmou STAVOS Náchod, Jiøí Fabián, s. r. o., Náchod.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila uzavøení Smlouvy o výpùjèce nádob na tøídìný odpad v rámci
projektu Èistá obec, èisté mìsto, èistý
kraj. Smlouva opravòuje mìsto Náchod
bezplatnì disponovat vypùjèenými nádobami na tøídìný odpad (8 ks nádob na
tøídìné sklo), které slouí ke zvýení poètu
sbìrných míst v rámci tohoto projektu.
l RM schválila smlouvy o poskytnutí
dotací sportovním organizacím (do 50 tis.
Kè) z rozpoètu mìsta na rok 2006.
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Prùzkum
uivatelských potøeb

Kronika
Narodili se v dubnu 2006
3. 4. Matìj Pfeifer
Michaela Pfeiferová
4. 4. Adéla Vojtìchová
5. 4. Luká Stuchlík
6. 4. Petr Bohuka
9. 4. Tereza rollová
10. 4. Sára Bauerová
Josef Dostál
11. 4. Karla Mièuková
Petra Nìmcová
12. 4. Bára Èapková
13. 4. Dominik Eimer
14. 4. Jakub petla
15. 4. Ondøej Hrach
tìpánka Myslíková
Daniel Smutný
17. 4. Matìj Sýkora
19. 4. Jiøí Èenìk
Tomá Zajíèek
22. 4. Jan Aresin

Byli oddáni v dubnu 2006
1. 4.
Miroslav Sklenáø, Náchod
Martina Adámková, Náchod
14. 4.
Pawel Tomasz Kajling, Polská republika
Jana Ritschelová, Náchod
21. 4.
Tomá Drobný, Dvùr Králové nad L.
Kamila Fáborská, Èeská Skalice
29. 4.
Radovan Jelen, Náchod
Dita Mervartová, Náchod
29. 4.
Petr ulc, Náchod
Lenka rajbrová, Náchod
29. 4.
Jakub Drozd, Hradec Králové
Kateøina Støedová, Hradec Králové

Informace Mìstského støediska
sociálních slueb Marie Náchod

MìSSS Marie nabízí:
TRVALÝ POBYT pro seniory dùchodového vìku a invalidní dùchodce mìsta
Náchoda a spádových obcí (Babí, Pavliov,
Lipí, Jizbice) vèetnì nabídky slueb sociálního, zdravotnického a peèovatelského
charakteru v pobytových zaøízeních:
1. Dùm penzion pro dùchodce a dùm
s peèovatelskou slubou Marie
Bartoòova 1998, tel. 491 423 478, vedoucí: p. Alena Dítìtová
2. Dùm penzion pro dùchodce a dùm
s peèovatelskou slubou Harmonie
Rybáøská 1810, tel. 491 426 539, vedoucí: p. Marcela Sokolová
Trvalé pobyty jsou poskytovány v garsonkách s vlastním sociálním zaøízením pro
jednotlivce a v dvougarsonkách pro páry.
Bytovky jsou vybaveny kuchyòskou linkou, ostatní vybavení si klient obstarává
sám. ádosti do poøadníku na trvalé pobyty je mono podat na MìÚ Náchod, Odbor
sociálních slueb (budova soudu, 1. patro), tel. 491 405 421, p. Jana Nyèová.
PØECHODNÝ POBYT vèetnì slueb sociálního, zdravotnického a peèovatelského charakteru. Jedná se o krátkodobý
pobyt dle dohody na dobu od dvou dnù a
po dobu tøí mìsícù. Tento pobyt je urèen
pro seniory dùchodového vìku, kteøí se
dostali do nepøíznivé ivotní situace z dùvodu zdravotních zmìn, tíivých sociálních okolností nebo jako výpomoc rodinám o seniora peèujících (hospitalizace,
dovolená peèující osoby atp.) Pøechodné
pobyty jsou poskytovány v pobytových
zaøízeních MìSSS ve tøech jednolùko-

vých vybavených bytovkách s vlastním
sociálním zaøízením. Poskytnutí pøechodného pobytu není nutnì vázán na trvalé
bydlitì klienta v Náchodì èi spádových
obcích.
Kontaktní adresa pro podání ádosti
o pøechodný pobyt: MìSSS Marie, Bartoòova 1998, Náchod tel: 491 423 478,
p. Hana Hejzlarová.
TERÉNNÍ PEÈOVATELSKÁ SLUBA
poskytuje sluby potøebným obèanùm Náchoda a pøilehlých obcí dojídìním do jejich domácnosti. Jedná se pøedevím
o sluby osobního hygienického servisu,
stravování (dováka obìdù, nákupy), péèe
o domácnost (úklid, praní prádla apod.).
Sluby jsou sjednávány s klientem na základì písemné dohody. Tuto nabídku slueb zajiuje peèovatelská sluba v pracovní
dny od 715.30 hod., dováku obìdù také
v sobotu, v nedìli a o svátcích.
Kontaktní adresa pro sjednání terénní peèovatelské sluby: MìSSS Marie,
Hurdálkova 371, Náchod,
tel: 491 427 747 p. Jiøina Zítková,
e-mail: psnachod@quick.cz
Smyslem poskytování slueb MìSSS
Marie je podpora a péèe o klienty, jejich situace vyaduje pomoc druhé osoby, a to v takovém rozsahu, který jim
umoní zachovat si v maximální moné
míøe dosavadní zpùsob ivota.
Dalí informace najdete na adrese:
www.messs-na.cz nebo u øeditelky MìSSS
Marie paní Marie Hejdové, Bartoòova
1998, Náchod; tel. 491 423 478, e-mail:
stredisko.marie@quick.cz.

Na pøelomu mìsíce kvìtna a èervna
letoního roku probìhne na území povìøeného obecního úøadu 3. stupnì Náchod
prùzkum sociálních potøeb. Prosíme oslovené obèany o spolupráci a trpìlivost pøi
vyplòování dotazníkù, které jsou anonymní a budou slouit k vyhodnocení potøebnosti sociálních slueb na daném území
pro následující cílové skupiny:
a) senioøi
b) zdravotnì postiení
c) rodina a dìti
d) rizikové skupiny
e) meninové etnické skupiny
f) mláde od 15 do 28 let
Spoluobèanùm dìkujeme za pomoc
a ochotu pøi naplòování Komunitního plánování sociálních slueb POÚ 3. stupnì
Náchod.
Bc. Pavel Schuma, ved. sociálního
a zdravotního odboru MÚ Náchod
Kvìtoslav Kábrt, koordinátor
Komunitního plánování
sociálních slueb

Pomoc pro Betanii

Diakonie ÈCE  støedisko BETANIE
ev. domov v Náchodì je domov pro trvalý pobyt 20 obyvatel s tìkým tìlesným
a kombinovaným postiením, zpùsobený pøedevím roztrouenou sklerosou
mozkomíní.
Nae sluby jsou urèeny veøejnosti.
Abychom je mohli poskytovat, potøebujeme kromì dotací také veøejnou podporu.
Proto se na Vás s dùvìrou obracíme
a chceme Vás poádat o pomoc formou
dobrovolného finanèního daru.
Váení spoluobèané, pøipojte se a podpoøte BETANII v Náchodì. Pøispìt lze sloenkou typu A ve prospìch úètu:
35-1180078319/0800 (È. spoøitelna Náchod) nebo posláním dárcovské SMS
s textem: DMS DIAKONIE BET, kterou
polete na èíslo 87777. Úètování DMS:
30 Kè + DPH. Organizace obdrí 27,03 Kè.
Prostøedky takto získané budou pouity k financování provozních nákladù.
Dìkujeme.
Podrobné informace o naem domovì
a uití Vaich darù naleznete na:
http://betanie.diakoniecce.cz (bez www).

èerven 2006
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Kniha Ve víru hudby
a tance na internetu

Výe uvedená kniha Antonína Samka,
pojednávající ze znaèné èásti také o hudebním dìní za poslední pùlstoletí na
Náchodsku, byla zpracována do internetové podoby. Publikace je bohatì proloena dobovými fotografiemi. Zájemci ji najdou na adrese: hudba-nachodsko.wz.cz
Ti, kteøí nevlastní internet, si mohou
knihu jetì zakoupit v místním knihkupectví nebo zapùjèit v mìstské knihovnì.
Kadý zde najde milou vzpomínku na léta
mládí.
Antonín Samek

Podìkování
Nae podìkování patøí Mìstské knihovnì v Náchodì, která kadoroènì poøádá
pro áky 1.9. roèníkù Základní koly
v Komenského ulici cyklus besed pod
názvem Knihovnické minimum. V jednotlivých roènících mají tyto besedy rozmanitá témata: Jak vypadá kniha, Ilustrátoøi, Historie a vývoj písma, Zdroje informací, Regionální literatura, atd.
áci si zde roziøují svùj ètenáøský obzor, ale mají i monost zhodnotit své znalosti a dovednosti jak z literatury, tak
z dìjepisu. Èastokrát se nìkteøí z nich
seznámí poprvé s pøíjemným prostøedím
knihovny, ale také se slubami, které jim
knihovna nabízí a poskytuje.
Za vechny uèitele èeského jazyka
Blanka Maroulová,
Z Komenského ul., Náchod

Zahradní slavnost
se koná dne 1. 6. 2006 na pozemku Z Komenského v Náchodì
Program od 15.30 hodin:
vystoupení ákù koly Povídám, povídám pohádku a Jak se mají hlemýdi
zahájení, otevøení nauèné stezky, prohlídka areálu
soutìe pro dìti
pøírodovìdný kvíz nejen pro dìti
ukázka aranování luèních kvìtin
monost prohlédnout si zajímavé preparáty pod mikroskopem
výstava domácích mazlíèkù naich ákù
práce s keramickou hlínou
upravené ohnitì  monost opékání
obèerstvení  limo
Vstupné dobrovolné.
Celkový výtìek bude vìnován na rozíøení a provoz pøírodovìdné stanice.

Den Zemì

Kadým rokem slaví planeta Zemì svùj
svátek. Tento svátek pøipadá na 22. dubna. Samozøejmì, e je na lidech, aby se
k ochranì Zemì pøipojili. Mùeme pomáhat tøídìním odpadù, èitìním pøírody,
úklidem okolo domù, nezneèiováním
pøírody. Chráníme pøírodu nejen na Den
Zemì, ale i pro celou nai generaci.
I nae tøída se zúèastnila projektu
k záchranì Zemì. Nejen, e jsme byli èistit okolní potok a pøilehlý les u koly, nauèili jsme se také tøídit odpad. U víme,
e modrý kontejner slouí na papír, lutý na plast, zelený na sklo.
Od dubna mìsto Náchod zavedlo pytlový sbìr tøídìného odpadu. luté pytle na
plasty, modré na papír, èervené na nápo-

Bájeèný dárek ke Dni matek Barbucha  Primáèek
si uívaly maminky dìtí ze Základní
koly TGM v Náchodì. V dívèím krouku
Správná dìvèata ákynì vlastnoruènì
vyrobily krásné, zdobené svíèky ze vèelího vosku. Nakonec ve jetì korunovaly
dárkovým balením. Výsledek posuïte
sami.
Simona Gajdoová

Na poèátku mìsíce dubna obèanské
sdruení Náchodská prima sezóna vyhlásilo ve spolupráci se ZOO Dvùr Králové
soutì o jméno pro jetìra agamu vousatou. Z dolých 157 tipù pracovníci ZOO
vybrali jméno BARBUCHA. Bìhem Èarodìjnického veselí s Primáèkem na Dobroovì byl tento jetìr slavnostnì pokøtìn.
Jména vak dostal hned dvì, kromì soutìního jména Barbucha má jetì druhé
jméno Primáèek. To proto, e se nám
podaøilo adoptovat zvíøátko na dobu dvou
let. Kmotrami byly Mgr. Zdeòka Horníková, poslankynì PÈR, a Mgr. Bìla Hlaváèková, dritelka svìtového rekordu
a zlaté paralympijské medaile v plavání.
Pøes velké potíe s kontaktováním výherce se nám nakonec podaøilo zjistit, e
autorem vítìzného tipu na jméno pro agamu je dvanáctiletý Jan Kapar z Náchoda.
Proto jsme Honzu 18. kvìtna navtívili
bìhem vyuèování v Z Komenského, kde

jové kartony a oranové na nápojové kartony. Kdybychom odpad netøídili, ili bychom mezi odpadky. A proto tøiïte odpad!!!
Kadý z nás by se mìl zamyslet nad
stavem ivotního prostøedí a pomoci, dokud je èas.
áci 4. A Z, Náchod,
Drtinovo nám. 121

mu byly oficiálnì pøedány vìcné ceny od
poøadatelù festivalu a ZOO Dvùr Králové. Spolu s pracovnicemi ZOO pøijel také
Barbucha Primáèek, take mìli Honzík
i jeho spoluáci monost setkat se Barbuchou osobnì a dozvìdìt se zajímavosti
o tomto tvorovi.
Jetì jednou tedy výherci blahopøejeme
a pokud pojedete do královédvorské ZOO,
nezapomeòte navtívit Barbuchu Primáèka, tak trochu náchodského jetìra.

Pøipravujeme také výstavu fotografií z letoního roèníku Náchodské prima
sezóny. Vernisá výstavy se uskuteèní v úterý 27. èervna od 16 hodin v restauraci
na zimním stadionu v Náchodì.
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Kdo byl kdo ve kvoreckého Zbabìlcích Èervnová výroèí

(pokraèování z minulého èísla)
Bertík Moutelíkù, který tehdy intenzivnì fotil, je Albert Grym, spoluák kvoreckého na gymnáziu. Jeho mladího bratra
Pavla pøejmenoval na Emila, v domì
u Moutelíkù (U mìsta Londýna, v realitì
U mìsta Paøíe) bydlela Helenka Reimanová (s. 213), ve skuteènosti Helenka
Teichmanová. Pan Moutelík, tedy literárnì posunutý pan Grym, se v knize vyskytuje rovnì èastìji. Jirka Vítù (s. 98)
byl asi Pøemek (Pøemysl) Vít, Pedro Gervín (s. 43), co leel nataený na gauèi
(u Celbù, s. 237) byl Bedøich Geschwinder, farmaceut v lékárnì u Bayerlù. el
jsem se Salátem (s. 324, skuteèná pøezdívka pro Maláta). V sobotu 5. kvìtna
mám sraz s klukem Lofovým u erpoòovýho zámku (...) má pøinýst hláení
z Èerný hory (s. 71). Lofovi skuteènì bydleli na svahu Dobroova (u kvoreckého
Èerné hory) v osadì Amerika. Kluci, který
jsem znal, Kvído Hirù a Alík Karpelesù
a Pavel Polákù u moná vùbec neijou
nebo zrovna teï moná dovíjak trpìj
(s. 145)  to jsou jména idovských chlapcù, vrstevníkù kvoreckého; Kvido
Hirsch, Alík (Alex) Karpeles a Pavel Pollak byli mí kamarádi z prázdninového
penzionu Onkel Otto und Tante Blanka,
kde se muselo mluvit nìmecky, aby se
tam dìti tomu jazyku nauèily. Byli to
vìtinou idé, já a Berta Grym, který tam
byl jedny prázdniny taky, jsme byli dost
výjimky, sdìluje k tomu v dopise autor.
V závìru knihy, kdy orchestr hraje 11.
kvìtna na námìstí k poslechu i k tanci,

vidìl Danny Mici tancovat s králem páskù Prdlasem a Evku Mánesovou s básníkem Vorlem, Dagmaru Dreslerovou si
Rosa drel v náruèí (...) a Irenka drela
se daleko od tìla se Zdeòkem (s. 352).
Zdenìk je skuteèné køestní jméno protagonisty, jeho pøíjmení bylo Pechr, v knize
Pivonka. S Dagmar  Marií chodil Franta Koèandrle; skuteèný Frantiek Nosek
si Marii Dyntarovou vskutku vzal, její
portrét namalovaný Rosou existuje. Ten,
tedy Bohumír paniel, se pùvodnì domníval, e lo o Jiøího Baudye. Evka Mánesová u byla zmínìna výe, Vorel  je
Josef Zdenìk Sokol, divadelní ochotník,
který vydal po válce sbírku básní. Mici je
jméno panské u Heiserù, blí tìko urèitelné, král páskù mìl pøezdívku Gelas,
jmenoval se Josef Vítek.
kvorecký do díla pøiøadil i synky
z náchodských rodin nejzámonìjích.
Láïa erpoòù je Ladislav Èerych (maturoval 1944) z továrnické rodiny Bartoòù,
v knize je srovnáván s René Poznerem.
Láïa erpoòù byl taky milionáø, ale jak
to byl prima èlovìk proti Renému. (...)
René byl vùl a vejtaha (s. 118). K nìmu
snad byl vzorem Jaromír (Jáa) Kudrnáè (maturoval 1941, zemøel prý v Brazílii), syn majitele gumárenského podniku. Starého Poznera urèitì zavøou (...)
on se moc zkompromitoval (s. 118), píe
se v knize v souvislosti s Poznerovic Blankou, která vdycky jezdila do gymplu
v autì a se oférem, (...) je hysterická
(...) prohání panskou a sluky (s. 117).
(AF)

Muzeum KAHAN III
se probouzí ze zimního spánku

Koneènì ji zima ukonèila svoji vládu i
v lesích na Náchodsku, mezi obcemi Dobroov a Èeská Èermná, kde se muzeum
Kahan III nachází, a zaèíná se pøipravovat na letoní turistickou sezónu.
Po dùkladném jarním úklidu okolí, kde
bylo nutné si pøímo proøezávat cestu po
silných vìtrech a kadoroèní velké nadílce snìhu, se pøipravuje nová otevírací
doba, a to pouze o víkendech a státních
svátcích od 10 do 16 hodin.
Toto muzeum je otevøeno ji tøetím
rokem a jedná se o jeden z objektù pøedváleèného opevnìní, který mìl být v sedmdesátých a následných letech vyuíván
Federálním ministerstvem vnitra. Probìhlo
zde mnoho stavebních úprav, objekt byl
vybaven nadstandartním zaøízením a vybavením, ale vlivem politických událostí
vak nebyla celková pøestavba dokonèena a objekt byl v roce 1991 oputìn.

Stávající expozice byly pøes zimní období doplòovány o dalí získané materiály i exponáty a èlenové Klubu èeskoslovenského opevnìní z let 19351938 Montace se po nekoneèné zimì tìí na
návtìvníky, kterým budou moci celý areál muzea ukázat a doplnit o odborný výklad. Nabídnout mùeme kromì nových
propagaèních materiálù i turistické známky KÈT.
Zájemci o prohlídky se mohou objednávat také na tel. èíslech uvedených na
internetové adrese http://kahan3.wz.cz.
Pøístup k muzeu je znaèen od Pevnosti Dobroov a jejího parkovitì speciálními smìrovkami Kahan III.
Tìíme se na Vás, prohlídka rozhodnì
stojí za to.
Za Klub èeskoslovenského opevnìní
z let 19351938 Montace
Kateøina Drková

Zejména konec letoního èervna bude
opìt ve znamení estaedesáté. Dne
14. èervna 1866 podalo Prusko ve Frankfurtu návrh na vylouèení Rakouska z nìmeckého spolku a tím mu vyhlásilo nepøátelství. Ve dnech 17. a 18. èervna
vyly váleèné manifesty rakouského císaøe a pruského krále, 22. èervna pøekroèily pruské jednotky u Rumburka hranice
Èech. U nás o pár dní pozdìji. První padlý v naem prostoru, Josef Souèek, má
pomník v Bìlovsi poblí staré celnice
u silnice na Hronov. Prakticky bez boje
obsadili Prusové 26. èervna Náchod,
k bitvì dolo o den pozdìji na výinách
nad Náchodem  u Václavic a Vysokova,
dalí den u Èeské Skalice. Bitvy to byly
pro rakouskou armádu tragické. Jen
u Trutnova dokázal generál Gablenz
27. èervna nad Prusy zvítìzit, ovem
i on musel vzhledem k celkové situaci
ustoupit. Rozhodující bitva byla pak
u Hradce Králové 3. èervence. Mùeme
tedy mluvit o bleskové válce, v ní Prusko prokázalo vestrannou pøevahu.
O estaedesáté psal hodnì i pan uèitel Karel Jankù, pøítel Aloise Jiráska, význam ný regionální autor. Narodil se 12.
srpna 1841 na Hoøièkách, zemøel 6. èervna 1931 v Novém Mìstì nad Metují.
Dne 3. èervna 1941 zemøel výtvarník,
øadu let profesor náchodského gymnázia
Karel Bene. Vedle obrazù s krajinnými
námìty vytvoøil mnohé ilustrace k regionálním publikacím i øadu pohlednic. Dne
13. èervna 1881 se narodil malíø Antonín Brunner, který il rovnì øadu let
v Náchodì. Maloval napø. portrét starosty JUDr. Èíka, pro zasedací síò radnice
portrét prezidenta Masaryka, portéty nìkterých Bartoòù. 15. èervna 1886 se
narodil sochaø Jaroslav Horejc, autor plastiky na Jiráskovì hrobì v Hronovì,
19. èervna 1886 malíø Rudolf Kremlièka.
Dne 1. èervna 1926 se narodila legendární filmová hvìzda Marilyn Monroe,
4. èervna tého roku èlen opery Národního divadla tenor Ivo ídek, 13. èervna
1936 hereèka Helena Rùièková. Pøed
padesáti lety, 25. èervna 1956 zemøel
autor populárních knih pro mláde Eduard torch.
Pøed patnácti lety byl 25. èervna podepsán protokol o odchodu sovìtských vojsk
z Èeskoslovenska, 28. èervna 1991 byla
oficiálnì rozputìna Rada vzájemné hospodáøské pomoci.
Dne 19. èervna se doívá 65 let prezident republiky Václav Klaus, na jeho
návtìvy u nás v Náchodì rádi vzpomínáme. Pøejeme mu do dalích let ve jen
a jen dobré.
(AF)
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Èást 6  První pocty v novém století
Poslední èestné obèanství v 19. století bylo udìleno,
jak jsme si øekli minule, roku 1895 Hermanu Doctorovi.
V zápisech z obecního zastupitelstva vak zaznamenáme jetì jeden nesmìlý pokus na podzim roku 1898. Po
skonèení regulérního jednání 29. 9. byla schùze prohláena za dùvìrnou, co znamenalo, e musela odejít veøejnost. Po odchodu pp. posluchaèù zahajuje pan purkmistr pøedbìnou poradu ve
pøíèinì jmenování nìkterých
èestných mìanù. Jednání
toto vak nevedlo k cíli a odloeno k ná-vrhu p. MUDr. Nyklíèka na dobu pozdìjí po
pøedchozí úvaze v radì mìstské. Pozdìjí doba vak slavnostním aktùm pøíli nepøála.
Rùst mìsta, poètu jeho obyvatel a prùmyslu pøináel mìstským radním a zastupitelùm
spíe starosti, navíc rapidnì
pøibylo nepokojù sociálních
i nacionálních. Devadesátá léta
byla v Náchodì vskutku bouølivá. K tomu vemu se pøidaly
i silné rozpory uvnitø radnice
odvislé od politické orientace
jednotlivých osobností. Pomìry v náchod-ské komunální politice celkem vìrnì kopírovaly
pomìry celostátní, silnì se vyhraòoval rozpor mezi zastánci staroèechù a mladoèechù.
Pøísluníci èi sympatizanti národní strany svobodomyslné se vyjadøovali i chovali opravdu svobodomyslnì a èeøili tak donedávna víceménì poklidnou hladinu malomìstských pomìrù. Èím dál èastìji docházelo ve schùzích
k nevybíravé výmìnì názorù a protestním odchodùm
celých skupin z jednání a tím i znemonìní jeho dalího
prùbìhu.
Urèité uklidnìní nastalo se zaèátkem nového století.
Pøedevím vak zastupitelé vyuili výjimeèné pøíleitosti
 slavnostního otevøení nové radnice  k tomu, aby propùjèili èestné mìanství souèasnému starostovi Josefu
Bartoòovi st. jako uznání jeho zásluh o blaho a rozkvìt
mìsta. Vech 24 odevzdaných hlasovacích lístkù bylo
s ano. Výèet jeho zásluh je dlouhý, take citujme jen
hlavní dlouholetá zdárná èinnost jako jednoho z nejstarích èlenù sboru zastupitelského, dlouholetý èlen rady
mìstské a námìstek starosty, rovnì víceleté pùsobení
v obtíném úøadu starosty, zásluhy o zøízení
a rozkvìt dùleitého závodu
mìstského pivovaru a mìstské
spoøitelny, dále
o zaloení reálky
a rùzných humánních a vlasteneckých spolkù
a institucí, jich

jest tìdrým podporovatelem a koneènì i jeho vystupování jako známého dobrodince chudých. Myslím, e
opravdu není nutné Josefa Bartonì dále velebit, pro èestné jmenování byl tehdy kandidátem nejvhodnìjím.
Druhým ocenìným jen o rok pozdìji byl pro nás dnes
u moná trochu pøekvapivì mu, který s nejvìtí pravdìpodobností v Náchodì nikdy
nebyl. Zato byl po øadu let jedním z pøedních muù èeské politiky, jejího velmi konkrétního smìru. A tak si mùeme
trochu udìlat obrázek o soudobých idejích pøevládajících
mezi nejvyími pøedstaviteli
Náchoda. Dne 13. kvìtna 1905
sse na mimoøádné schùzi selo slavné obecní zastupitelstvo
na oslavì 70. narozenin nejvyího pana marála království Èeského Jeho Jasnosti kníete Jiøího z Lobkovic. Jediným
bodem programu byla skuteènì oslava a v usnesení èteme:
V uznání nepopiratelných zásluh o èeskou samosprávu po
pøíkladu a k vyzvání jiných
èeských mìst bude oslaven tento významný den podáním
oslavenci adresy holdovací
a jmenováním jeho èestným
mìanem mìsta Náchoda.
Jasný pan jubilant o svém jmenování ihned telegraficky
zpraven a holdovací adresu mu osobnì dodána bude
deputací mìstskou radou zvolenou. Kníe Jiøí Kristián z Lobkovic byl ji od 60. let 19. století vùdèím pøedstavitelem konzervativní lechty a je pravdou, e ve vech
svých vysokých funkcích prosazoval zejména èeské jazykové poadavky.
Na závìr jetì slovo o tom, jak vypadal slavnostní diplom èestného mìanství. Ji jsme mluvili o tom, e v roce
1879 byl k jeho vytvoøení vyzván uèitel Jan Dobe.
A také jsem si povzdechla, e dnes neznáme jeho podobu. Nyní povzdech odvolávám, protoe se mi podaøilo
v jedné sbírce nalézt to nejkrásnìjí, co na diplomu bylo.
Toti kresbu Náchoda, která je témìø neznámá a prakticky nereprodukovaná. Nyní tedy máte monost ji vidìt.
Bohuel nìkdo z pøedchozích sbìratelù vedut ji dost necitlivì vystøihl a z celého diplomu zùstaly kromì kresby ji jen malé zbytky ornamentálního orámování po
stranách obrázku.
A tak dnes konèím otázkou. Není
náhodou v nìkteré z náchodských
domácností jetì
uloen diplom celý?
Mgr. Lydia
Batecká
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Zmìna v prodluování nájemních smluv
S úèinností od 31. bøezna letoního
roku platí zmìna zákona è. 40/1964 Sb.
(obèanský zákoník). Podle § 710 odst.
3 skonèí smlouva, sjednaná na dobu urèitou, uplynutím této doby. Platnost nájemní
smlouvy se ji neprodluuje tak, jak to
platilo pøed novelou. Z tohoto dùvodu bylo
vypracováno nové znìní smlouvy o nájmu bytu a dodatku k nájemní smlouvì.
Vzhledem k velkému poètu uzavøených
smluv upozoròujeme, e nájemníci ji
nemohou nadále poèítat s automatickým
prodlouením nájemní smlouvy. Platnost

nájemních smluv na dobu urèitou skonèí
uplynutím sjednané doby platnosti a v pøípadì, e si nájemníci sami nepoádají
o jejich prodlouení, budou uívat byty
bez právního dùvodu, tzn. nebudou mít
platnou nájemní smlouvu.
Z uvedeného vyplývá, e o prodlouení platnosti nájemní smlouvy si musí
poádat kadý nájemník sám. ádost pak
projedná a pøípadnì schválí rada mìsta.
Nájemník následnì obdrí dodatek k nájemní smlouvì s novým ujednáním.

Oddìlení pøestupkù a stíností MìÚ Náchod
(pøestupková komise) v novém
Od druhého kvìtnového týdne sídlí
oddìlení pøestupkù a stíností novì
v budovì èp. 2020 v ulici Nìmcové (vedle polikliniky). Svou stínost èi oznámení o pøestupku mùete ji nyní podávat
v 1. patøe této budovy v kanceláøích
è. 210 a 211.

Rovnì dolo ke zmìnì telefonních èísel  novì:
491 405 181  JUDr. Lenka Viková
 pøedsedkynì pøestupkové komise
491 405 153  Petr F. Mizera, DiS.
491 405 154  Michaela Øíhová

Deska s bystou
P. Josefa Regnera Havlovického

byla odhalena ve støedu 10. kvìtna
2006 na budovì náchodského dìkanství
na Masarykovì námìstí.
Dílo náchodského sochaøe Jindøicha
Roubíèka odhalil náchodský vikáø P. Norbert Zeman OPraem za pøítomnosti vedení mìsta Náchoda, zástupcù Regionálního muzea, Státního okresního archivu,
Státního zámku a Galerie výtvarného
umìní v Náchodì.
P. Josef Regner Havlovický se narodil
24. února 1794. Do koly chodil v rodných
Havlovicích, v letech 18061810 studoval na broumovském benediktinském gymnáziu. V Praze po dvouleté filozofii studoval v knìském semináøi teologii. Na
knìze jej vysvìtil královéhradecký biskup
24. 8. 1817. Po ukonèení studií se vrátil
do svého kraje, pùsobil jako kaplan
v Náchodì, od roku 1829 byl kaplanem
na náchodském zámku a v péèi mìl
i poutní kostel v Malých Svatoòovicích.
V letech 18311845 byl faráøem v Hronovì. Staral se o vzdìlání dìtí, ale i dospìlých, zakládal knihovny, pomáhal zakládat také koly, v nich se venkovtí
zpracovatelé lnu uèili vyrábìt jemnìjí,
kvalitnìjí zboí a tím se je snail pøivést
k výhodnìjímu zbùsobu jeho prodeje.
Posledních sedm let svého ivota byl dìkanem náchodským. A právì 11. kvìtna
t. r. uplynulo 154 let ode dne (11. 5.
1852), v nìm na náchodském dìkanství
zemøel ve vìku 58 let.

Mìsto Náchod
prodá obálkovou metodou:

Zelená 1955
 volný byt è. 1955/3,
v I. NP, 1+3 o výmìøe 70,30 m ,
minimální cena 750 000 Kè
Praská 1526
 volný byt è. 1526/16, v VII. NP,
1+3 o výmìøe 55,30 m ,
minimální cena 650 000 Kè
Dvoøákova 1346
 volný byt è. 1346/1, v II. NP,
1+2 výmìøe 63,55 m ,
minimální cena 750 000 Kè
Nabídku v uzavøené obálce
oznaèené v levém horniím rohu
nápisem:
Výbìrové øízen  byt 1955/3
 neotvírat
Výbìrové øízení  byt 1526/16
 neotvírat
Výbìrové øízení  byt 1346/1
 neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod,
Odbor správy majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 9. 6. 2006.
Prohlídka bytù je moná ve dnech
1. a 8. èervna 2006 a to vdy:
Zelená èp. 1955 v 9.00 hod.
Praská èp. 1526 v 10.00 hod.
Dvoøákova èp. 1346 v 11.00 hod.
blií informace tel.
491 405 233, 491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí
nabídce.

Divadlo v M Kramolna
Stalo se ji milou tradicí, e na konci
kolního roku jsou áci naí koly zváni
na divadelní pøedstavení M Kramolna.
S potìením jsme pøijali pozvání na pohádku O ptáku Ohniváku. I profesionál
by asl nad výkony malých hercù. Velký
dík a obdiv také patøí paním uèitelkám
 Rezkové a Koubkové za bravurní nácvik pøedstavení. Za nadené publikum
áci a uèitelky 1. tøíd Z Komenského
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Primátor 13% Polotmavý vyhláen Výrobkem roku 2006
Marketingový program Výrobky roku,
který je nyní organizován pod názvem Volba spotøebitelù 2006  Nejlepí novinka
a je oceòuje nové a inovované produkty, které byly vyrobeny èi uvedeny na
èeský trh rychloobrátkového a spotøebního zboí od 1. záøí 2004 do 31. prosince
2005, pøinesl letos významný úspìch Pivovaru Náchod.
4. kvìtna 2006 v areálu Praské køiovatky (bývalý kostel
sv. Anny), galaveèerem vyvrcholil 6. roèník programu Výrobky roku 2006, v jeho prùbìhu byly vyhláeny výsledky
a vítìzné výrobky celkem ve 24 otevøených kategoriích (programem provázela moderátorka Bára tìpánová), pøevzal pøi
slavnostní ceremonii za úèasti 300 úèastníkù z oblasti obchodu a výroby vedoucí marketingu pivovaru Frantiek Meduna
trofej a diplom za první místo v kategorii Pivo a to za loòskou
novinku Primátor 13 % Polotmavý. Dovolíme si pøipomenout,
e v minulém roce se umístilo v tomto programu  døíve organizovaném pod názvem Zvolen výrobkem roku spotøebiteli
 náchodské penièné kvasnicové pivo Primátor Weizenbier
na druhém místì (v roce 2005 bylo otevøeno 15 kategorií).
13 % Primátor Polotmavý je speciální polotmavé pivo (s obsahem alkoholu 5,5 % obj.), které vhodnì doplòuje produktovou øadu piv vyrábìných v pivovaru a zároveò potvrzuje, e
spoleènost je dominantním specialistou na speciály na èeském pivním trhu.
Cílem pivovaru pøi uvádìní této novinky (která byla vyrobena vloni i na poèest 70 let od zahájení pouívání chránìné
znaèky Náchodský Primátor  v souvislosti s výrobou tmavého
piva - pøedchùdce souèasné známky PRIMÁTOR) bylo, aby stá-

vající spotøebitelé pøijali polotmavou 13% jako rovnocenného partnera do rodiny náchodských piv, zejména speciálních. Její vznik
byl veden pøedevím snahou vyjít vstøíc vem konzumentùm
piva, kteøí s oblibou svìtlá a tmavá piva míchají. Oèekávali jsme
také, e pøes toto pivo, urèené milovníkùm výjimeèných záitkù, si k nám najdou cestu i noví konzumenti, kteøí tak objeví
i nae dalí produkty. Výsledek marketingového programu Volba spotøebitelù 2006  Nejlepí novinka nás opravòuje
k tvrzení, e se tento cíl podaøilo splnit a oèekáváme, e monost pouívání prestiního loga Volba spotøebitelù 2006  Nejlepí novinka u tohoto výrobku nám pøivede dalí spotøebitele
a povede k rùstu jeho produkce.
(FM)

Projekt dobrovolnictví

let se na redakèní práci a Probaèní a mediaèní sluba je zamìøena spíe na èinnost administrativní. Ve Speciální Z v Èerveném
Kostelci je dobrovolnicí veden výtvarnì-keramický krouek pro
dìti ze 4. a 5. tøíd.
Jako hlavní dùvody pro zapojení do projektu dobrovolníci uvádìjí získání praxe, setkávání se s novými lidmi, monost rozvíjet
vlastních dovednosti a orientaci v sociálnì-právních vztazích.

absolventù pøeel do dalí fáze

Jako nový nástroj aktivní politiky zamìstnanosti v Královéhradeckém kraji pøeel tento projekt do své dalí fáze  zaèalo
první umísování dobrovolníkù do pøijímajících organizací.
V souèasné dobì je v celém Královéhradeckém kraji umístìno
cca 20 dobrovolníkù.
V náchodském regionu jsou dobrovolníci umístìni ve stacionáøi Nona v Novém Mìstì n. M., ve Speciální základní kole
v Èerveném Kostelci, v rádiu Metuje v Náchodì a v Probaèní
a mediaèní slubì ÈR, takté v Náchodì.
Práce, které dobrovolníci ve zmínìných organizacích vykonávají, jsou rozliné  zatímco dobrovolnice v Nonì se vìnuje výchovné èinnosti a osobní asistenci tìlesnì i mentálnì postiených jedincù, v rádiu Metuje je dobrovolníkovi umonìno podí-

Najít si své uplatnìní mùe kadý  staèí zajít do Dobrovolnické kanceláøe v Náchodì a vybrat si z naich nabídek  o dalí u
se postará koordinátor.
Bc. Anna Kotrèová
Obèanské poradenské støedisko, o. p. s.
Dobrovolnická informaèní kanceláø
Hálkova 432, 549 01 Náchod
www.ops.cz, diknachod@ops.cz

Nové pracovní pøíleitosti na obzoru

Úspìchy náchodských atletù

Po Velkém Poøíèí je Èeská Skalice dalím mìstem na Náchodsku, kam míøí èervenokostelecký výrobce pryových tìsnìní
pro automobily, spoleènost Saar Gummi
Czech (SGC). V èásti èeskoskalického
závodu spoleènosti Tiba vznikne logistické centrum a bìhem jednoho a dvou let
zde firma plánuje i zahájení lehké výroby. V rekonstruovaných prostorách ve
Velkém Poøièí byly zatím úspìnì insta-

14. 5. se konaly krajské pøebory v atletice dorostencù a dorostenek v HK. M.
Vondøejcová si zabìhla vynikající osobní
rekordy na 100 m a 200. Vytvoøila nové
kr. rekordy v této kategorii. Rovnì získala dva tituly pøebornice Pardubického
kraje. V. Linhartová skoèila 435 cm ve
skoku dalekém. M. Kopecká zabìhla 1500
m za 5:27,17. Petr Lochman zabìhl 100
m za 12,74 a 200 m za 26,08.
(JV)

lovány technologie a výroba, pøesunutá
z jiných závodù nadnárodní skupiny SaarGummi, je v plném proudu. Pro následující mìsíce je naplánován jetì pøesun èásti
produkce z Èerveného Kostelce, kde se
uvolní kapacity pro dalí zakázky. Nyní
ve velkém Poøíèí pracuje 150 lidí a do
konce roku jich pøibyde jetì nìkolik desítek.
-fx-
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Soutì o nejhezèí rozkvetlé místo

Popraku smrkovou
najdeme na smrku a na
jedli. Je to døevokazná
houba, její plodnice jsou jemòouèké (zpoèátku bílé, pozdìji hnìdozelené) povlaky
tvoøící se na povrchu vyhnilého døeva stromu. Plodnice se objevují v létì a na podzim. Spory popraky se do stromù dostanou v místì poranìní jejich koøenù nebo
spodní èásti kmenù. Svým podhoubím pak
zaènou pojídat nìkteré látky døeva a mìní
tak jeho vlastnosti. Døevo je po urèité dobì
nejprve okrovì luté a mìkké, e do nìho
snadno rýpneme nehtem. Po delí dobì
ivota s houbou je rozkládané døevo tmaví a hubne, co zpùsobuje vznik trhlinek. Døevo se postupnì hranolovitì rozpadá a nakonec je tak vyjedené, e ho
snadno mezi prsty rozdrtíme na jemný
práek.
Za nìkolik let po nákaze se v tlustých
koøenech a v paøezové èásti napadeného
stromu usazují døevokazní mravenci, kteøí
vyírají dalí látky z vyhnilého døeva
a pozdìji zde pøivedou na svìt i své potomky. Tito hmyzí nájemníci nemocného
stromu jsou velkým lákadlem pro datlovité ptáky, kteøí (nejèastìji bìhem zimy
a v pøedjaøí) strom oklovávají a pochutnávají si na avnatých larvách, kuklách
i dospìlcích. V nadcházejícím létì strom
z takto vzniklých otvorù roní velké mnoství pryskyøice, které zasychá na kùøe
stromù. Pøítomnost døevokazných mravencù v lesním porostu nás upozorní, e se
v blízkosti popraka nachází.
Ing. Kateøina Cejnarová, Odbor P
a) takto vypadá
strom, ve
kterém byli
vìrní spoleèníci popraky
 chutní
døevokazní
mravenci

b) podélný
øez napadeného
kmene

c) plodnice
popraky

(Zdroj: Parazitické døevokazné houby,
A. Èerný)

Jaro u je témìø u konce, nastupuje
léto a vechno kvete. Mnozí z vás urèitì
obdivují své pestrobarevné zahrádky.
Nebuïte skromní, pochlubte se krásou
a mùete tøeba i vyhrát.
V letoním roce opìt vyhlaujeme soutì o nejhezèí rozkvetlé místo. Seznamte se tedy s pravidly soutìe.

Pravidla soutìe:
Soutì je vyhláena stejnì jako v loòském roce v kategoriích okno, balkon,
rodinný dùm a celková úprava. Novì pro
letoní rok vyhlaujeme kategorii koly
a kolky. Poøadatel si vyhrazuje monost
pøípadného udìlení zvlátní ceny.
Kadý, kdo se bude chtít zúèastnit soutìe, doruèí na Mìstský úøad Náchod, od-

bor ivotního prostøedí, v období od
1. èervna do 15. záøí 2006 jednu a dvì
fotografie s rozkvetlým místem.
Spoleènì s fotografií je nutné uvést èitelnì své jméno, adresu bydlitì, adresu
místa, kde je moné kvìtinovou výzdobu
zhlédnout a kategorii, ve které se chcete
zúèastnit.
Místo, kde se kvìtinová výzdoba nachází, musí být v Náchodì.
Fotografie budou prùbìnì zveøejòovány v Náchodském zpravodaji a na internetových stránkách mìsta.
Vyhodnocení soutìe provedou èlenové komise energetické a ivotního prostøedí v mìsíci øíjnu, pøièem vítìzové
vech kategorií budou odmìnìni.

Podìkování studentùm gymnázia
Øeka Metuje nám v dubnu zaplavila
pole v Malém Poøíèí a pøinesla na svých
vlnách symbol dnení doby  pouité plastové obaly rùzné velikosti a barev, které
neskonèily tam, kde mìly, ale na poli.
Nebylo jich zrovna málo. S vìtvemi i vìtími kusy døeva plnì zaplnily dva valníky za traktorem soukromého zemìdìlce

pana imka z Pavliova, který polnosti
v katastru Malého Poøíèí zèásti obhospodaøuje. Nebýt pomoci 30 párù dìtských
rukou z primy náchodského gymnázia,
asi by zemìdìlec jetì nezasel. Podìkování patøí Vám tudáci a Vaim profesorùm.
Ing. Jaroslav Rohulán, místostarosta

Cyklobusy 2006

 informace z veøejné linkové autobusové dopravy
Po loòských zkuenostech pøichází
akciová spoleènost ORLOBUS Nové Mìsto nad Metují spolu s Dobrovolným svazkem obcí Region Orlické hory a partnery
DSO Region Novomìstsko, Mìstem
Dobruka za finanèní podpory Pivovaru
Náchod, Královéhradeckého kraje a dalích mìst a obcí dotèených touto dopravou opìt s provozem cykloturistické linky NáchodDobroovNový HrádekOlenice v Orl. h.Detné v Orl. h.erlich.
Linka bude v roce 2006 provozována
v období od 3. 6. do 28. 9. o sobotách,
nedìlích, státních svátcích a v pátek 7. 7.
Autobusy s pøívìsy pro pøepravu jízdních kol budou smìrem na erlich v Orlických horách (1.025 m. n. m.) vyjídìt

opìt v 8.00 a ve 12.30 hodin z náchodského autobusového stanovitì, odjezdové stání 3 s pøíjezdem na Masarykovu
chatu v 9.35 a 14.00 h. Zpìt je odjezd
stanoven v 10.15 a v 15.00 hodin.
Vechny spoje pøepravují cestující i bez
jízdních kol. Jízdné je stanoveno dle bìného tarifu ORLOBUS, a. s. (v relaci Náchoderlich 46 Kè) a 15 Kè za pøepravu
jízdního kola.
Blií informace na propagaèních letácích v kadém autobusu ORLOBUS, a. s.,
nebo v informaèních kanceláøích tel. 491
474 499, 491 470 331, 491 470 289.
Ing. Martin Prouza, ORLOBUS, a. s.
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Modrá stuha mìsta Náchoda
V sobotu 25. 3. se v náchodském bazénu uskuteènila první èást této tradièní
plavecké soutìe. Druhá èást, pro mláde ze stacionáøù a pro zdravotnì postiené sportovce, se uskuteènila 22. 4.
Generálním partnerem celé soutìe byla
ji devátým rokem Spoleènost DUHA,
nadace pro dìti postiené mozkovou obrnou Trutnov.
Letoního 18. roèníku se zúèastnilo
rekordních 189 plavcù z 20 oddílù. Startovali i plavci ze sousedního polského
oddílu Kudowa Zdrój. Plavci soutìili ve
ètyøech kategoriích a esti disciplínách.
Hlavní soutìí, ve které se plave o tradièní Modrou stuhu, je tradiènì prsaøský
dvojboj na tratích 50 a 200 metrù prsa.
Loòské vítìzství v kategorii muù obhájil náchodský Daniel Hylmar (Pardubice).

V kategorii en si prvenství ve dvojboji
vyplavala Hana Palouková z Mohelnice.
V ákovské kategorii zvítìzil Matou Vlach
ze Svitav. Nejlepí aèkou byla Aneta
Pechancová z Trutnova. 4. místo ve dvojboji si z Náchodských vybojovali v kategorii muù Marek Jansa a aèka Anna
Katánková. Do 10. místa se pak umístili
náchodtí: Hladík Petr (5.), Cöger Martin
(7.), Hakl Josef (8.), Zeinerová Lucie (9.)
a Pavla Marková (10.).
V soutìi drustev putovní Pohár starosty mìsta Náchoda pøevzali z rukou ing.
Oldøicha Ètvrteèky plavci z Trutnova.
Náchodtí Delfíni skonèili druzí.
Neplavaly se jen prsaøské disciplíny.
Tra 100 znak vyhláenou jako Velkou
cenu VEBY Broumov vyhrála v kategorii
en domácí plavkynì Lucie Zeinerová.
Dalí prvenství v této disciplínì si z Náchoda odvezli mu Daniel Hylmar, ák
Martin Sejpka Vysoké Mýto a aèka Aneta Pechancová z Trutnova. V dalí disciplínì 100 metrù motýl, která se plavala
jako cena pivovaru Primátor Náchod, zvítìzili v ákovských kategoriích Pavel Janeèek z Náchoda a Tereza Doubicová
z Trutnova. Mezi dospìlými to byl opìt
Daniel Hylmar a Tereza Sejpková z Pardubic. Nejúspìnìjím úèastníkem celého
plaveckého závodu byl Daniel Hylmar,
který zvítìzil ve vech esti disciplínách

SOKOL SOKOL
V kvìtnovém èísle zpravodaje jsme vás seznámili s akcemi,
které budou uskuteènìny v naí oblasti v rámci pøipravovaného
vesokolského sletu.
Po dotazech mladí generace jsme zjistili, e je tøeba vrátit se
kousek do historie. Nemùeme se divit, kdy mezi sletem XI.
a XII. uplynulo dlouhých 46 let. O úèasti náchodských sokolù na
sletech se doèteme v naí kronice. Na I. slet v roce 1882, na II.
v roce 1891 i na III. v roce 1895 vedl náchodské sokoly bratr
Alois Bure, jeden z hlavních zakladatelù náchodské jednoty.
Pod vedením náèelníka bratra dr. Josefa Èíka získalo drustvo
muù na III. sletu èestné uznání. Bratøi Bure i Èíek vedli
èlenstvo i na IV. slet v roce 1901.
V roce 1907 byl zaloen v Náchodì enský odbor Sokola.
Pøedsedkyní se stala ses. Marie Èíková. V tomto roce se konal
V. slet ji za úèasti cvièících en a dorostu. Náèelníkem byl Emanuel Roubal. Na VI. slet v roce 1912 vedl jednotu náèelník Antonín Novák, eny náèelnice Tynka Kláterecká. Vinou 1. sv. války
se konal dalí slet a v roce 1920. Na tomto sletu cvièilo 100 000
sokolù vech sloek a bylo ji zøejmé, e prostor Letenské plánì
nestaèí.
Sokolstvo nalo proto útoèitì pro slety na Strahovì. VIII. vesokolský slet se konal v roce 1926 ji na této nejvìtí cvièební
ploe na svìtì, na Masarykovì sletovém stadionu. Náchodskou
jednotu vedl náèelník br. Karel Tluèhoø, eny náèelnice sestra
Marie Zástìrová. IX. slet oslavoval v roce 1932 zároveò 100.
výroèí narození dr. Miroslava Tyre, zakladatele Sokola v Náchodì, jednota pak 70 let svého zaloení. Starostou byl stále dr.
Josef Èíek, náèelníkem Václav Fliegel, náèelnicí Marie Zástìro-

a dvojboji. Z náchodských si nejlépe vedl
Pavel Janeèek, který stál 5x na stupních
vítìzù a vytvoøil dva nové krajské rekordy. Dobøe si vedla i Lucie Zeinerová, která si k vítìzství na znakaøské trati pøidala jetì 2. místo z kraulaøské stovky. Tøetí
místa pak z náchodských vybojovali tito
plavci: Jan Dostál (200P), Petr Hladík
(50P), Petra Celbová (100M a 100VZ),
Anna Katánková (50P).
Druhá èást Modré stuhy mìsta Náchoda byla urèena pro mláde ze stacionáøù,
ÚSP a registrované zdravotnì postiené
sportovce. Ta se konala v sobotu 22. 4.
a zúèastnilo se celkem 87 plavcù z Trutnova, NONy Nové Mìsto n. M., Klubu
Vánek Náchod a ÚSP Hajnice.
Dalími partnery a sponzory soutìe
byly: Nadaèní fond Zdeòky Horníkové,
Amulet Náchod, Primátor Náchod, Kulturní
a sportovní nadace mìsta Náchoda, VEBA
Broumov a OPAT Broumov.
Poøadatel obou èástí soutìí TJ Delfín
Náchod touto cestou dìkuje vem partnerùm a sponzorùm akce za jejich podporu
a pøedevím pak zamìstnancùm Sportovních zaøízení mìsta Náchoda, kteøí kadoroènì nemalou mìrou pøispìjí ke zdárnému prùbìhu celé soutìe. Dále je nutné podìkovat vem rozhodèím (a bylo jich
letos víc jak tøicet), e ve svém volném
èase pomáhají zorganizovat tak nároènou
plaveckou soutì.
Roman Hakl (red. kráceno)

vá. Ubìhlo dalích est let a nastaly pøípravy na slet X. v roce
1938. V roce 1934 umírá nezapomenutelný dr. Josef Èíek. Starostou je zvolen Antonín Novák, náèelnickou funkci zastává Bohumil Kubík, náèelnicí je Jiøina Bidlová. Na slet do Prahy odjídí
z Náchoda 530 cvièících vèetnì starích ákù, muù je vak ménì,
protoe byli povoláni k vojenské slubì. Republika je ohroena
nìmeckým nacismem. V roce 1945 po dlouhých esti letech národ znovu zaèínal nový ivot. Sokol obnovil opìt plnou èinnost,
starostou se stal Josef kvorecký, náèelníkem Frantiek Zelený,
náèelnicí Jiøina Bidlová. Rozbìhla se pøíprava pro XI. slet v roce
1948. V únoru tohoto roku vak dolo ke komunistickému puèi
a slet byl ohroen. Sokolstvo se vak nechtìlo vzdát a slet se
nakonec stal velkou protikomunistickou demonstrací. Osud Sokola byl zpeèetìn. Èeskoslovenská obec sokolská byla potøetí ve
své existenci rozputìna, èinovníci zajitìni. V roce 1990 Sokol
svoji èinnost obnovil. V roce 1994 se konal XII. slet, v roce 2000
XIII. a letos to tedy bude XIV. Vesokolský slet.
Na sletová vystoupení nacvièili èlenové náchodské jednoty skladby Korálky (vystoupení rodièù s dìtmi), Kdo si Hraje nezlobí (nejmladí actvo), To vechno pøines èas (eny) a Ta na nae písnièka èeská (mui a eny). Cvièenci se tìí, jak je pøedvedou na
ploe stadionu Evena Roického v Praze na Strahovì a my necvièící se tìíme na krásnou podívanou. Sletu zdar!
V. Zelená (krác.)
Tìlocvièná jednota Sokol v Náchodì
poøádá ve ètvrtek 6. 7. 2006
Autobusový zájezd do Prahy na XIV. Vesokolský slet.
Pøihláky pøijímá kanceláø v Sokolovnì do 10. èervna
 tel. 491 423 380, 491 426 663.
Záloha 400 Kè pro dospìlé, 300 Kè pro mláde od 6 do 18 let
(vstupenka + jízdné).
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Náchodtí modeláøi v Maïarsku

Èlenové MK Náchod se ve dnech 22.
23. 4. zúèastnili jubilejního desátého roèníku mezinárodní modeláøské výstavy
a soutìe v maïarském Mosonmagyaróváru. Tato soutì kadý rok pøiláká tisíce
návtìvníkù, kteøí se obdivují tomuto
hobby. Soutìí se zde v 55 kategoriích
a svou kvalitou modelù pøedèí i soutì
v anglickém Telfordu Scale Model World,
jen je povaována za mistrovství svìta
v tomto sportu. Èlenové MK Náchod tuto
akci navtìvují pravidelnì a získali zde
øadu úspìchù. Letos tuto akci navtívili
modeláøi z 15 státù (Polsko, Rusko, Ukrajina, Chorvatsko, Slovinsko, Francie, Rakousko, Itálie, Nìmecko, Dánsko, panìlsko, Anglie, Belgie, Slovensko, Èeská republika), kteøí pøivezli 1672 soutìních
modelù a bylo co obdivovat. Na tento jubilejní roèník poøadatelé poádali MK
Náchod, zda by se zde neprezentovali
nejen svými pracemi, ale zviditelnili i svou
èinnost, mìsto a okolí. Èlenové MK Náchod proto pojali letoní roèník spíe jako
reprezentaci mìsta Náchod a své nejlepí
práce zde pouze vystavovali na ukázku
veøejnosti. Pøesto zde získali rùzná ocenìní. Martin Schuster získal 2. místo
v kategorii bojová technika pásová 1/35
do r. 1945 s modelem ruského tanku BT7, Václav Chmelaø získal 4. místo v kategorii bojová technika kolová 1/72
s modelem koda PA2, tentý autor opìt
4. místo v kategorii letadla proudová 1/
72 s modelem L 59 E, Josef Vaák 4. místo
v kategorii bojová technika pásová 1/35

Národní památkový
ústav Státní zámek
Náchod NKP
Pøehled kulturních akcí
 èerven 2006
3. 6. Hudební setkání  Velký sál na
I. nádvoøí 17 hod. Skøivánci  vokálnì instrumentální soubor Jiráskova
gymnázia v Náchodì, sbormistra Mgr.
Lenka Borùvková, dirigent prof. Milan Poutník
Vstupné: jednotné 40 Kè
24.25. 6. Renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách zámeckých expozic (dechový soubor ze ZU v Polici
nad Metují)
Státní zámek Náchod nabízí monost
pronájmu prostor pro zøízení rychlého obèerstvení na III. nádvoøí.
Blií informace na správì zámku na
tel. 491 426 201.

po r. 1945 s modelem Challenger I Mk3,
Petr Kult získal ocenìní I like it (ocenìní poøadatelù) s modelem ruského tanku SU-122. Dále MK Náchod získal od
poøadatelù ocenìní za prezentaci svých
prací. Zvlátní podìkování proto patøí
Kulturní a sportovní nadaci mìsta Náchoda, Pivovaru Náchod, a. s., za poskytnutí
sponzorských pøíspìvkù. Zvlátì Náchodský Primátor byl pøíjemným zpestøením
pro zahranièní návtìvníky, kteøí oceòovali jeho kvalitu.
Martin Schuster

T 34/76 model 1942 autor Giovani
Chagia z Itálie (Genova) získal cenu
MK Náchod

Model Challenger I MK3
(autor Josef Vaák)

Mezinárodní porota

Propagaèní stùl MK Náchod
(zleva: Josef Vaák,Václav
Chmelaø, Lumír Kimr, Jan Korec)

zleva: Martin Schuster,
Giovani Chagia (Itálie), Josef Vaák

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v èervnu 2006 Regionálním muzeem v Náchodì
Ohlasy války 1866
ve svìtle muzejních sbírek
Ve dnech 14. 6. a 31. 7. 2006 mohou
návtìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké
a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu vìnovanou 140. výroèí prusko-rakouské
války r. 1866. Vernisá probìhne
13. 6. 2006 v 16 hodin. Otevøeno je
dennì mimo nedìle a pondìlí 912;
1317 hod., v sobotu 812 hod.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarích doloitelných projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí,
èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí
912; 1317 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle:
491 433 722, pøíp. elektronicky na
adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.

Pevnost Dobroov
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást
ès. pohranièního opevnìní z let 1935
1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. V èervnu je otevøeno dennì mimo
pondìlí 1012, 13.3018.00 hod. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle 491 426 047 nebo na adrese: Regionální muzeum, Zámek 1284, 547 01
Náchod, popø. elektronicky
muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Dále na mìsíc èerven pøipravujeme
výstavu Deníky Michala Krause písmem i obrazem. Záitky náchodského
rodáka, patnáctiletého chlapce, který
pøeil holocaust a výstavu obrazù Jana
Farmaèky z Nového Mìsta nad Metují.
Výstavy budou umístìny v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice
(budova na Masarykovì nám, èp. 18)
Regionálního muzea v Náchodì. Termín
obou výstav bude upøesnìn.
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Stomatologická pohotovost v èervnu 2006
3. a 4. 6.

10. a 11. 6.
17. a 18. 6.
24. a 25. 6.
1. a

2. 7.

MUDr. Hana Matouová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Svatava Olarová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Elika Pitorová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Alena Prouzová
Náchod
MUDr. Simona Ságlová
Nové Mìsto nad Metují

PROGRAM
èerven 2006

Fit centrum  provozní doba:
Po

Út

St

9.0010.00
posilovna pro eny
19.0020.00
komunitní centrum
9.0010.00
posilovna pro eny
16.0018.00
posilovna pro eny
18.0020.00
veøejnost
9.0010.00
posilovna pro eny
16.0020.00
veøejnost

Komenského 134
tel. 491 470 566
Komenského 48
tel. 491 472 946
Komenského 48
tel. 491 472 923
Jugoslávská 33
tel. 491 421 725
Z Malecí

Èt

9.0010.00
posilovna pro eny
16.0019.00
posilovna pro eny
19.0020.00
komunitní centrum
Ne 17.0019.00
veøejnost
Vstupné 30 Kè. Více informací
Mgr. Andrea Strapková 775 223 294.

_ Exotárium Déèko Náchod

Výstava minerálù Není utr, jako utr
Vystaveno pøes 50 druhù minerálù, stálá
expozice plazù, otevøeno kadou nedìli
1316 hodin.

_ Výtvarný a taneèní tábor v Chorvatsku
Makarská riviéra 18.27. 8. 2006

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 hod., v nedìli 820 hod.
pro dívky od 11 do 17 let
Cena: 5090 Kè pro èleny Déèka,
5190 Kè ostatní.
Více informací Martina vorèíková
tel.: 775 223 290.

_ Tábor pro rodiny s dìtmi
14.21. 7. 2006
Ubytování: vybavená horská chata, Janova bouda Krkonoe
Strava: 5x dennì + celodenní pitný reim
Doprava: vlastní
Program: celotáborová hra, spoleèný program rodièù a dìtí, hry, soutìe, výlet,
koupání. Cena: 2500 Kè dospìlý a dítì nad
15 let, 2100 Kè ostatní.
Více informací: Mgr. Andrea Straková
tel.: 775 223 294.

èerven 2006
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Senior klub

Ètvrtek 1. 6. od 14.00 hod. Australské pobøeí
 u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 8. 6. od 14.00 hod. Nový Zéland  severní ostrov
 nám na svém videu pøedstaví a slovem doplní pan Otakar
Marek
Ètvrtek 15. 6. od 14.00 hod. Vzpomínky na biblický ráj
 u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 22. 6. od 7.00 hod. Zájezd SG Klubu  I u nás je
krásnì  trasa: Rýzmburk (altán), Bouín (kostelík), Hoøièky
(Barunèina vyhlídka), Malé Svatoòovice (Muzeum bratøí Èapkù), Trutnov (bojitì, památník bitvy 1866, nauèná stezka aj.),
zpìt pøes Odolov, procházka po høebenu Jestøebích hor  zastávka v restauraci U Lotranda
Ètvrtek 29. 6. od 14.00 hod. Ostrovní svìt
 u videa s Josefem Zavøelem
Senior klub je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00 do
16.30 hodin a je urèen vem seniorùm a jejich pøátelùm. K vyuití
je zde denní tisk, knihovnièka, televize i monost obèerstvení.
V prostorách Senior Klubu je instalována stálá výstava obrazù
regionálních malíøù a je moné ji zhlédnout dennì v dobì provozu klubu. Výstavka je po 23 týdnech obmìòována. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, v oknì
Senior klubu v Hurdálkovì ulici, ve skøíòce na Husovì námìstí
a v Novinách Náchodska a Echu.
V èervenci a srpnu budou v Klubu prázdniny. Pøejeme Vám
krásné proití léta a tìíme se v záøí na shledanou.

Sdruení zdravotnì postiených
srdeènì zve své èleny a pøátelé na jednodenní autobusový výlet, který se koná ve ètvrtek 29. èervna 2006. Odjezd autobusu v 7.30 hod. od Tepna klubu v Náchodì. Pøípadné odjezdové
zastávky lze pøedbìnì dohodnout. Navtívíme domek F. L. Vìka
v Dobruce, vyhlídku Osièina s odborným výkladem a v Rychnovì
n. Knìnou idovské muzeum a muzeum Karla Poláèka. Poté
se pøesuneme do hájenky v Byzhradci, kde na nás èekají grilovaná kuøata a ivá hudba se zpìvem. Pravdìpodobný návrat
v 19 hodin. Úèastnický poplatek pro èlena èiní 120 Kè a neèlena 140 Kè. Pøihláky pøijímáme kadou støedu od 13 do 15
hod. v nai klubovnì v budovì Okresního soudu v suterénu vedle
výtahu a nebo paní Zdena Semeráková na tel.: 491 421 292,
nechat déle vyzvánìt. Výbor pøeje úèastníkùm pøíjemnou cestu, bohaté záitky a hezké poèasí.

Galerie slaví 40 let

Galerie výtvarného umìní v Náchodì letos slaví 40 let své
existence. Pøi této pøíleitosti se uskuteènilo ve støedu 17. kvìtna
v obøadní síni Mìstského úøadu v Náchodì slavnostní setkání
pøedstavitelù mìsta se zamìstnanci galerie.
V pøítím èísle zpravodaje najdete ohlédnutí øeditele galerie
pana Mgr. Jana Kapusty za její bohatou èinností, historií i souèasností.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v èervnu 2006 na ochozu zámecké jízdárny výstavu:

Jan Zoubek  sochy, kresby

Výstava praského sochaøe poøádaná
u pøíleitosti jeho 50. narozenin
(9. 6.  27. 8.)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova 806, 547 01 Náchod, tel. 491 426 223, faráø Zdenìk
Kovalèík  mobil 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.cz.
Bohosluby  nedìle 9 hod., biblická hodina  pondìlí 16.30,
úøední hodiny  pondìlí a støeda  912 a 1317 hod. Kolumbárium pøístupné dennì od 817 hod.
Sbírky pro Diakonii Broumov se dávají do chodby v pytlích
a krabicích od pondìlí do soboty od 817 hod. Ne v nedìli!

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw
Partyka 603 861 275, kaplani P. Mgr. Jindøich Tluka 731 402
210, P. Mgr. Mariusz Nowaczyk 731 405 501, http://
www.volny.cz/nfara, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Bohosluby: po. 7.00, út. 18.00, st. 16.00, èt. 7.00, pá. 18.00, so. 18.00,
ne. 7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavøince. Na Slavnost Seslání Ducha sv. pøi mi sv. v 9.00 hod. bude úèinkovat Chrámový
sbor. Na Slavnost Boího Tìla 18. 6. me sv. budou pouze
v 9.00 (hlavní slavnostní, s prùvodem) a 18.00.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00
hod. a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém domovì Betanie (preòarova 1053). V týdnu je pravidelná bibl. hodina ve èt. v 17.00 h.

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Vít Vurst, tel.: 491 433 605, mobil:
777 010 128, e-mail: casdnachod@seznam.cz.
Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hod. studium Bible.

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, tel./fax: 491 427 332; mobil:
605 973 056. Kazatel Jiøí Hofman, vikáø: Mgr. R. Kotalík, kazatel senior: RNDr. P. Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz.
Bohosluby v ne v 9.30, biblické studium ve st. v 18.30 hodin.

Køesanská spoleènost Nový ivot

Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 491 423 300, http://
www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.

Pan Josef Bartoò  Dobenín s chotí
a Správa zámku v Novém Mìstì nad Metují
vás srdeènì zvou na
Výstavu intarzií

Jana Maøíka, která se koná v Galerii Pod ebrovkou na zámku v Novém Mìstì n. M. od 2. do 27. 6. Otevøeno dennì,
kromì pondìlí, od 9 do 16 hodin.

Divadelní pøedstavení

s názvem Zelòaèka, které se koná v sobotu 24. 6. v 18 hodin na nádvoøí zámku v Novém Mìstì n. M. Úsmìvnou komedii sehrají hereètí ochotníci z Èerveného Kostelce, kteøí ji
s velkým diváckým ohlasem pøedstavili na jednom z minulých
roèníkù Jiráskova Hronova. Ten, kdo má rád francouzský
humor, si toto pøedstavení jistì nenechá ujít. Vstupné 60 Kè.

Trhy umìleckým øemeslem

se budou konat v sobotu 1. 7. od 9.30 do 17 h. na nádvoøí
zámku a pøed zámkem. Mùete nakoupit umìlecko øemeslné
výrobky ze døeva, kùe, kovu, keramiky, letìných kamenù,
suených kvìtin, hedvábí a bavlny. Svá øemesla pøedvedou
krajkáøka, øezbáø, hrnèíø, kameník, dráteník a koíkáø. Naláká vás vùnì èajù, koøení, medoviny a sueného ovoce. Pro
malé i velké návtìvníky je pøipraveno pohádkové pøedstavení a vystoupení støedovìkých kejklíøù. Vstupné je 10 Kè.
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  èerven 2006

Knihovnická tøída aneb ... e prý neètou

Byli druháèci, kdy jsme se s jejich paní uèitelkou Monikou Jelínkovou domluvili,
e pøipraví recitaèní pásmo k zahájení provozu krásného nového dìtského oddìlení
náchodské knihovny. Recitaèní pásmo, to nám starím zní hroznì. Evokuje to vystoupení pionýrù á la vlála vlajka vlála Ale nic takového se nekonalo. ivé vystoupení
v kostýmech, s kníkami i hraèkami. I prezident Václav Klaus jim potom v záøí zatleskal opravdu upøímnì.
Dìtem, paní uèitelce i asistentce Lucce se v knihovnì líbilo (Martin je vozíèkáø,
a tak je bezbariérovost knihovny velice dùleitá). A tak tráví vdy jeden den v mìsíci
v knihovnì. U dva roky. A je to znát. Nìkdy je potøeba zábavnou formou zopakovat
nìco ze kolní látky. Tak tøeba loni  ve tøetí tøídì se dìti uèily psát slovo fyzika. Paní
uèitelka ale chtìla, aby pro nì dosud neznámé slovo umìly dìti nejen napsat, ale
dokázaly si pod ním i nìco pøedstavit. Tak jsem pro nì pøipravila prezentaci o slavných fyzicích a jejich vynálezech. Myslím, e to bavilo i neposedné kluky. Vìtinou
jsme se ale vìnovali tématùm literárním.
Úplnì na zaèátku jsme si samozøejmì øekli, jak taková kníka vzniká a jak se
vyrábí. A dìti si ve kole vyrobily kníku. Opravdovou. Mìla desky, titulní list, tirá
i copyright. Jmenovala se Vyjmenovaná slova a slouí dìtem stále.
Mnoho hodin jsme si povídali o autorech kníek pro dìti a ilustrátorech. Znají teï
velmi dobøe Astrid Lindgrenovou, Josefa Ladu, Václava Ètvrtka, Christine Nõstlingerovou, Helenu Zmatlíkovou, Jiøího Trnku, Zdeòka Milera, H. CH. Andersena, Boenu
Nìmcovou, Karla Èapka a mnoho dalích. Èteme si jejich kníky, povídáme si o nich,
prohlííme si obrázky, lutíme literární kvízy a køíovky. Jeden den jsme vìnovali
povìstem a bájím, jiný humoru v literatuøe pro dìti, dalí kamarádství, odvaze
a hrdinství, fantazii
Kadý rok také nae aktivity bodujeme, protoe ti dobøí se zúèastòují noci
s Andersenem. A ti nejlepí byli loni pozváni na Pasování rytíøù krásného slova
v praském Klementinu a letos dokonce pøedávali cenu dìtí za nejoblíbenìjí knihu
pro dìti v anketì SUK 2005 v sále Boeny Nìmcové v Památníku národního písemnictví v Praze.
Teï konèí ètvrtou tøídu. No, nìkteøí stále moc neètou. Ale myslím, e pro vìtinu
z nich je teï kníka opravdový kamarád, který je s nimi v dobrém i ve zlém, je
moudrý a má smysl pro humor. Pro ilustraci alespoò jeden pøíklad: Jedno jarní pondìlí
se otevøely dveøe dìtského oddìlení a v nich stála Lucka, temperamentní okatá holka, kdy popadla dech, øekla: Ahoj Ivano, jetì e u je pondìlí, já u jsem vèera
opravdu nemìla co èíst.
Mgr. Ivana Votavová
Úterý 6. èervna 2006 v 15 hodin v oddìlení pro dìti

Malé pohádky o velkých vìcech

 maòáskové pøedstavení pro nejmení dìti.
Pondìlí 5. èervna 2006 v 17 hodin v 2. poschodí knihovny

Beseda s Mgr. Aleem Fettersem

o vzniku knihy Epizoda z 60. let. Korespondence Václava Havla a Alee Fetterse.
Monost zakoupení kníky, která vyla v praském nakladatelství ARSCI v roce 2006. Srdeènì zveme!

Sdruení pøátel obce Malá Èermná PUMPA
poøádá v sobotu dne 24. èervna 2006
od 14 hodin besedu s rodáky a pamìtníky. Souèástí besedy, která se bude konat
v Domovì dùchodcù Bohemie od 14 hodin, bude promítání obrázkù ze ivota obce
a jeho obyvatel v uplynulém století. Prùvodci besedy budou osobnosti znalé historie a místa. Vlastivìdný archiv se od
minulé besedy konané v únoru t. r. rozrostl o dalí zajímavé pøírùstky. Stoupl
rovnì poèet pøíznivcù sdruení z øad

nejstarích pamìtníkù a potomkù maloèermenských obyvatel, kteøí pøislíbili úèast
na tomto setkání. Dalí podobné setkání
se pøipravuje a na rok 2007 v souvislosti s oslavou výroèí zaloení koly. Nenechte si proto ujít pøíleitost strávit v Malé
Èermné pìkné sobotní odpoledne.
Eva Pumrová, Josef Èepelka
*

*

*
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