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90 let otevøení
Mìstského divadla
Dr. Josefa Èíka v Náchodì

Náchodský
zpravodaj
duben 2004

26. dubna 2004 uplyne ji celých 90
let od chvíle, kdy poprvé návtìvníci vstoupili do prostor secesní budovy mìstského
divadla a byli oslnìni krásnou a bohatou
výzdobou interiéru i výkony umìlcù. Po
vech tìch desítkách let i dnes stále záøí
nae divadlo tøpytem a leskem a co je
hlavní, nadále plnì slouí svému úèelu,
pro který bylo zbudováno.
Jménem akciové spoleènosti Beránek
Náchod bych ráda pozvala veøejnost na
poøady, které jsme pøipravili k tomuto významnému výroèí. V úterý 27. dubna
v 19 hodin vzdají hold svému kulturnímu
stánku vechny ochotnické spolky, které
v Beránku pùsobí. Komponovaný veèer
jsme nazvali Náchodské múzy mìstskému
divadlu a vystoupí v nìm Náchodská divadelní scéna, Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod, Pìvecký sbor Hron, Mìstská
dechová hudba Náchod a Taneèní klub Takt.
Na závìr pak k poslechu i tanci zahraje
jazzové sdruení Swing sextet.

Proè tam visí?
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K èeským cestám a rozcestím odnepamìti patøí kamenné køíe, Boí muka. Trèí
osamìle v polích, objevíte je zastínìné
vìtvemi stromù na kraji lesa, kralují
mnoha návsím. Také v Náchodì jsem si
viml hned nìkolika krucifixù; nìkteré
jsou dobøe viditelné, jiné se nenápadnì
krèí v zástavbì. Chodíme kolem nich dennì, pøíli se vak na nì nedíváme. Visí
na nich tìlo zmuèeného Jeíe, a to mùe
být nepøíjemný pohled. Snad jetì fantazie dìtí je dìsivì pøitahována tajemným
utrpením onoho mue, dospìlejím je vak
jeho pøítomnost asi vìtinou lhostejná.
Anebo trapná. Nìkdy mì napadá, proè
vùbec tato Boí muka uprostøed naí krajiny a naich mìst stále jetì stojí, jak je
moné, e pøestála komunistický ateizmus,
a jaký smysl mají dnes. V jedné èeské
komedii se smìnì vední hovor stoèí
právì k takovému krucifixu; nejde sice
zrovna o kamenný pomníèek u cesty, ale
pøece jen o køí, døevìný, visící ve venkovské svìtnici. Povedená ratolest filmové rodinky obrátí zrak od kouøícího obìda k Ukøiovanému a udivenì se zeptá
hodujících: A proè tam vùbec visí?  Moná to napadá leckoho z nás, kdy míjí
Boí muka: Proè tam visí? Proè pøed témìø 2000 lety o Velikonocích Jeíe
z Nazareta, tenkrát ovem skuteèného,
ukøiovali? Na podstavci køíe proti náchodskému pivovaru jsou vytesána slova

Ve støedu 28. dubna 2004 v 19 hodin
vystoupí v náchodském divadle sólisté
Národní opery Praha Helena Kaupová
(soprán) a Tomá Èerný (tenor) za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice
s dirigentem Janem rámkem. Na programu tohoto slavnostního koncertu budou
díla L. van Beethovena, G. Verdiho, L. Janáèka, B. Smetany, A. Dvoøáka a dalích velikánù klasické hudby. Oba tyto
poøady mìsta Náchoda, jeho zásluhou
je kultura v mìstském divadle provozována.
Závìrem mi dovolte, abych jménem
vech zamìstnancù Beránek Náchod,
a. s., popøála Divadlu Dr. Josefa Èíka
v Náchodì mnoho dalích úspìných sezón, hodnì spokojených návtìvníkù, stálou náklonnost jeho pøíznivcù a pøíjemnou
atmosféru pro vechny milovníky umìní.
Irena Kochová
vedoucí støediska kultura a správa

biblického proroka Izajáe, která nabízejí vysvìtlení pro kluka z filmu, ale i pro
nás, kteøí jsme se zeptali podobnì (cituji
z moderního, ekumenického pøekladu
Bible): Vichni jsme bloudili jako ovce,
kadý z nás se dal svou cestou, jej vak
Hospodin postihl za nepravost nás vech.
Jeí tam visel kvùli nám. Snad i proto
stojí Boí muka vìtinou nepovimnuta:
protoe tvrdí, e Boí Syn tam visí místo nás; e toti nejsme dobøí, e na to
sami nemáme a e nás Hospodin hledá.
A i proto snad v èeských polích, vesnicích
a mìstech kamenné pomníèky stojí dodnes: abychom si jich  i o Velikonocích
 poøádnìji vimli a Bohu za jeho hledání podìkovali. Tøeba slovy starého pozdravu, vytesaného do kamene pod køíem
u náchodského gymnázia:
Pochválen
buï Pán Jeí
Kristus.
David
Beòa,
Církev
bratrská
v Náchodì

duben 2004

Zprávy
z radnice
Zastupitelstvo mìsta 23. 2. 2004

Rozpoèet mìsta Náchoda na rok 2004
_ ZM schválilo rozpoèet mìsta Náchoda
na rok 2004 èlenìný dle paragrafù. S jeho
podrobným znìním se mùete seznámit
na webových stránkách
www.mestonachod.cz.
Majetkoprávní úkony mìsta

_ ZM schválilo nabytí pozemku è. 934/9

v ulici Nemocnièní formou smlouvy darovací od firmy Repon s tím, e mìsto Náchod vybuduje komunikaci vèetnì chodníkù a veøejného osvìtlení. V souvislosti s tím
ZM schválilo provedení výkupu pozemku
è. 934.
_ ZM schválilo rozíøení výkupu pozemkù
od obce Dolní Radechová na hrázi rybníka
Podborný o stavební parcelu è. 3898. Jedná
se o pozemky u restaurace na koupaliti.
_ ZM zamítlo ádost na sníení kupní
ceny bytových jednotek v èp. 1550 v Praské ulici v Náchodì.
_ ZM zamítlo provedení výkupu pozemkù v Malém Poøíèí a v Braci, které byly
vytypovány ke stavbì psího útulku a nejsou pro tyto úèely vhodné.
_ ZM souhlasilo s prodejem pùdního prostoru v domì èp. 727 v Krámské ulici za
úèelem vybudování pùdního bytu.
_ ZM schválilo prodej objektu èp. 352
v Podìbradovì ulici ve prospìch Královéhradeckého kraje v souvislosti s rekonstrukcí této ulice za cenu 383 749 Kè
a skuteènì zabranou èást stavební parcely è. 533 za cenu dle znaleckého posudku. Objekt tvoøí silnièní závadu a bude
následnì odstranìn.
_ ZM schválilo provedení výkupu lesních
pozemkù v Malém Poøíèí v lokalitì Na
Brzdách za cenu 650 000 Kè. Prodávající uhradí daò z pøevodu nemovitostí a dalí poplatky spojené s pøevodem.
_ ZM schválilo provedení výkupu lesního
pozemku na Babí za cenu 40 000 Kè. Prodávající uhradí daò z pøevodu nemovitostí
a dalí poplatky spojené s pøevodem.
_ ZM schválilo prodej souboru celkem 20
bytových domù s 213 byty.
_ ZM schválilo vzor smlouvy o postoupení pohledávky.
Obecnì závazná vyhláka è. 1/2004
o závazných èástech zmìny è. 1
územního plánu sídelního útvaru Náchod
_ ZM vydalo obecnì závaznou vyhláku
è. 1/2004 o závazných èástech zmìny
è. 1 územního plánu sídelního útvaru Náchod. Podrobné znìní na
www.mestonachod.cz.

Návrh smluv o poskytnutí o dotací
v rámci rozpoètu mìsta Náchoda
_ ZM schválilo smlouvu o poskytování
dotace TV Náchod, s. r. o., na podporu regionálního vysílání v roce 2004 ve výi
650 tis. Kè.
_ ZM schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na kulturní èinnost v roce 2004 ve
výi 5 000 000 Kè a smlouvu o poskytnutí investièní dotace ve výi 1370 tis. Kè
pro Beránek Náchod, a. s.
_ ZM schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu obce ve výi 130 tis. Kè
na vydání neperiodické publikace Dìjiny
Náchoda Nakladatelstvím Lidových novin,
s. r. o., Praha.
Delegování zástupcù na valné hromady

_ ZM delegovalo v souladu se zákonem
o obcích jako zástupce mìsta Náchoda:
a) na valnou hromadu akciové spoleènosti
Beránek Náchod ing. Oldøicha Ètvrteèku
a povìøilo ho, aby navrhl a hlasoval pro
zvolení Mgr. Libora Mojíe za èlena pøedstavenstva,
b) na valnou hromadu akciové spoleènosti
Vodovody a kanalizace Náchod Ing. Oldøicha Ètvrteèku a povìøilo ho, aby navrhl
a hlasoval pro zvolení ing. Oldøicha Ètvrteèky za èlena pøedstavenstva.
TELEGRAFICKY:

_ ZM schválilo bezúplatný pøevod movité-

ho majetku k výkonu agendy z odboru
SSP na Úøad práce.
_ ZM schválilo nové znìní Stanov zájmového sdruení právnických osob Euroregionu Pomezí Èech, Moravy a Kladska
 Euroregionu Glacensis, jeho je mìsto
Náchod èlenem.
_ ZM zøídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány osadní výbory a zároveò urèilo poèty jejich èlenù. Jedná se o osadní
výbor Bìloves (9 èlenù), osadní výbor Zátií  Roudné (7 èlenù) a osadní výbor SUN
(11 èlenù). Dále zvolilo pøedsedy novì
vzniklých osadních výborù.
_ ZM schválilo souhrnný návrh rozpoètových opatøení vzniklých od 15. 12. 2003
na základì pokynù krajského úøadu.
_ ZM schválilo návrh kodní a likvidaèní
komise na vyøazení a likvidaci movitého
majetku v poøizovací hodnotì nad 20 tisíc Kè.
_ ZM schválilo vyvìování vlajky Tibetu
vdy 10. bøezna.

Rada mìsta dne 24. 2. 2004

Rozpracování programu
rozvojových os systému zelenì mìsta
_ RM schválila zámìry práce Rozpracování programu rozvojových os systému zelenì mìsta Náchoda a navrhla postupovat pøi vekerých akcích mìsta Náchoda
v souladu s touto prací a stanovisky odborù územního plánu a regionálního rozvoje a správy majetku mìstského úøadu.

Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavøením dohody
o pravidelné úhradì vodného a stoèného
s panem Kindlem a Polákem. Dohoda se
uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od
8. 1. 2004.
_ RM odroèila uzavøení smlouvy o výpùjèce s Rubenou, a. s., Hradec Králové na
pronájem èásti ulice Èeských bratøí za parkovitì pøed sportovním areálem Hamra
do doby, ne Rubena, a. s., pøedloí pøílohu Plán stavebních úprav.
_ RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na umístìní technického zaøízení sítì INDOR v nebytových prostorech
domu v ul. Borská èp. 263 a 264 a domu
v ul. Bílá èp. 1971 a 1972 s firmou ALMICOM, s. r. o., Trutnov za podmínek stanovených v nájemní smlouvì. Jedná se o technické zaøízení pro íøení bezdrátového
internetu.
_ RM souhlasila s pøedloeným návrhem
projektu na úpravu parkovitì a pøilehlých ploch na sídliti Plhov. Aby práce
mohly zaèít nejdéle v kvìtnu 2004, bude
v nejblií dobì vyhláeno výbìrové øízení na dodavatele stavby.
_ RM souhlasila s odbouráním èásti zdìných kùlen u domu èp. 342 v ulici Èechova v Náchodì s podmínkou provedení pøísluných bouracích prací svépomocí souèasným provozovatelem Kontaktního
a krizového centra, obèanským sdruením
Dokoøán. Stavebnì-technický dozor zajistí mìsto Náchod.

_

Stavební úpravy Jiráskova koupalitì

_ RM souhlasila s vypracováním projekto-

vé dokumentace na bazén z kvalitního
a odolného modifikovaného betonu. Tato
technologie má nejnií poøizovací náklady
z pøedloených variant a vysokou ivotnost.
Údrba a provozní náklady jsou rovnì
porovnatelné s nerezovými bazény.
Vypracování studie zimního stadionu
_ RM souhlasila s vypracováním studie
Stavebních úprav zázemí a pøístavby zimního stadionu v Náchodì projekèní a inenýrskou kanceláøí Proxion Náchod. Vypracování této studie je nutné k podání
ádosti o dotaci na ministerstvo financí.

Smlouva na projekt prùmyslové zóny
Náchod  Staré Mìsto
_ RM schválila Smlouvu o dílo mezi mìstem Náchodem a zhotovitelem Regional
Development Agency Rychnov nad Knìnou na vypracování projektu.
Mìstská knihovna  dokonèení opravy
a restaurování výkladcù
_ RM souhlasila s vypsáním výbìrového
øízení na zhotovitele restaurování 3 výkladcù a opravu a restaurování hlavního
vstupu Mìstské knihovny v Náchodì.
Vhodné prostory pro uskladnìní demon-

Náchodský zpravodaj
tovaných èástí výkladcù zajistí Technické
sluby mìsta Náchoda, spol. s r. o.
Základní koly v Náchodì
_ RM schválila podání ádosti o výjimku
z poètu kol pro kolní rok 2004/2005 pro
neúplné základní koly ve Starém Mìstì
v Bìlovsi. O tuto výjimku musí obce ádat
prostøednictvím krajského úøadu Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR
pokud jsou zároveò zøizovateli plnì organizovaných základních kol s roèníky (19).
TELEGRAFICKY:

_ RM souhlasila se stávající výí nastavení poplatkù za nájemné a sluby na høbitovì v Náchodì.
_ RM schválila text na doplnìní jmen dvou
významných regionálních osobností na orientaèní desky na náchodském høbitovì ve
Starém Mìstì  P. Josef Blahník, 1918
1989, knìz a tajnì vysvìcený biskup
a PhDr. Jaroslav Suchý, 19212002, knihovník a kulturní pracovník a uloila zajistit realizaci a dokreslení umístìní hrobù na
plánek høbitova vedle orientaèních desek.
_ RM vzala na vìdomí zápisy z komise
výstavby ze dne 16. 2. 2004 a z tìlovýchovné komise ze dne 17. 2. 2004.
_ RM schválila zmìnu organizaèní struktury na odboru správním a pøijetí nové
pracovnice na obsluhu tel. ústøedny v øádném výbìrovém øízení.

Rada mìsta 9. 3. 2004

Stanovení poplatkù za áky
 Obec obci
_ RM schválila stanovení poplatku za
áky jiných obcí plnících kolní docházku
v náchodských základních kolách pro rok
2004 ve výi 5500 Kè.
Stanovení limitu mzdových prostøedkù
a schválení odpisových plánù PO
pro rok 2004
_ RM schválila limit mzdových prostøedkù
a prùmìrný pøepoètený poèet zamìstnancù pøíspìvkovým organizacím (PO) zøizovaných mìstem Náchodem a odpisové plány pøíspìvkových organizací pro rok 2004.
Parkovací stání v Zámecké ulici

_ RM souhlasila se zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení podle projektové dokumentace k územnímu øízení firmou PRODIS.

Majetkoprávní úkony

_ RM schválila podepsání smlouvy o dílo

na dopracování projektu regenerace panelového sídlitì Plhov se zhotovitelem URBAPLAN, spol. s r. o., Hradec Králové a uloila Odboru územního plánu a regionálního rozvoje zajistit podepsání této smlouvy.
_ RM revokovala usnesení ze dne 2. 12.
2003 a souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností Harpen ÈR,
s. r. o., na pronájem pøedávacích (výmìníkových) stanic. Smlouva se uzavírá na
dobu urèitou s úèinností od 1. 1. 2004 do
31. 12. 2023.
_ RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem èásti pozemku areálu høbitova o výmìøe 1 m pro umístìní
prodejního automatu na svíèky. Smlouva
bude uzavøena s platností od 1. 4. 2004
na dobu neurèitou.
_ RM schválila zadání obstarání prodeje
celkem 20 bytových domù s 213 byty, které bylo schváleno zastupitelstvem mìsta
na zasedání 23. 2. 2004 realitní kanceláøi INS real Náchod.
_ RM uloila ve spolupráci s právnièkou
hledat dalí zpùsob bezpeèného zajitìní prodeje bytù prostøednictvím úvìrových smluv.
_ RM souhlasila s realizací mobiliáøe v ul.
1. máje v Bìlovsi  1x autobusová èekárna, 1x pøístøeek u cyklostezky, 2x stojany na kola, 5 ks odpadkových koù a 1x
plakátovací tabule.
_ RM schválila projektovou dokumentaci
Chodník ul. Kpt. Jaroe vedoucí v celé
délce trasy od vjezdu do dopravního høitì po ulici Polskou podél komunikace
a v íøi ke stávajícímu oplocení.
_ RM schválila projektovou dokumentaci
Cyklostezka ul. Kpt. Jaroe navazující
na cyklostezku na ulici 1. máje po vjezd
ke Kauflandu a uloila chodník a cyklostezku projednat s majiteli pozemkù a poádat o územní rozhodnutí.
_ RM schválila zpracování studie na vybudování komunikace v ul. V Tøeinkách
a její zadání firmì Miloslav Kuèera  PRODIS Hradec Králové.
_ RM souhlasila se stanovením nového
reimu plateb za ubytování v ubytovnì
v Bìloveské ulici èp. 2013 a schválila nové
znìní smlouvy o ubytování.
Výsledky výbìrových øízení
_ RM souhlasila s doporuèením komise
pro výbìrová øízení a uzavøela smlouvu
o dílo s firmou Byttherm spol. s r. o., Náchod na akci Zavedení automatických regulaèních ventilù s termostatickými hlavicemi.
_ RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavby Kanalizace Náchod-Lipí a schválila uzavøení smlouvy
o dílo s Petrem Marálkem, Borská 1851,
Náchod.
_ RM schválila poøadí pøedloených nabídek na demolici èp. 352 v Podìbradovì uli-

!
ci a schválila uzavøení smlouvy o dílo s panem Frantikem Svobodou z Mezimìstí.
_ RM schválila k vyhláení jako výsledek
výbìrového øízení na dodávku stavby Stavební úpravy komunikace Praizlerovy ulice, Náchod poøadí nabídek a uloila odboru správy majetku zahájit jednání s firmou
první v poøadí Silnice Hradec Králové,
a. s., Pardubice.
_ RM schválila k vyhláení jako výsledek
výbìrového øízení na dodávku stavby Výstavba parkovitì a pøilehlých ploch na
sídliti Plhov poøadí nabídek a uloila odboru správy majetku zahájit jednání s firmou první v poøadí COLAS CZ, a. s., Hradec Králové.

_ RM schválila poøadí pøedloených nabídek na výrobu, dodávku a montá nábytku do oddìlení pro dìti ve 2. NP Mìstské
knihovny v Náchodì a uzavøela smlouvu
o dílo s uchazeèem prvním v poøadí COTTO, s. r. o., Lysice.
TELEGRAFICKY:
_ RM vzala na vìdomí pøedpoklad finanèních nákladù na opravu objektu budovy
Déèka v Zámecké ulici èp. 243.
_ RM vzala vìdomí pøidìlení pøíspìvkù
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda pro I. kolo roku 2004. Celkem bylo
pro oblast kultury rozdìleno 329 tis. Kè,
pro oblast sportu 111 tis. Kè. Seznam tìch,
kteøí granty obdrí, najdete na
www.mestonachod.cz
_ RM jmenovala Marii Hejdovou, øeditelku MìSSS Marie, èlenkou rozmísovací
komise.
_ RM schválila uvolnìní finanèních prostøedkù z Fondu na sociální servis na zajitìní vybavení pokoje v DPD Harmonie,
který bude slouit pro pøechodné pobyty.
_ RM souhlasila s úèetním odpisem pohledávek jednotlivých klientek Azylového
domu, které v minulosti vyuívaly jeho
slueb, a dnes není moné zjistit jejich
pobyt. Pohledávky budou pøedány k vymáhání odboru finanènímu.
_ RM schválila smlouvu o uívání noèního trezoru KB a povìøila starostu podpisem smlouvy.
_ RM uzavøela dohodu o spolupráci s Ústavem Èeského národního korpusu Filozofické fakulty UK v Praze, která se týká poskytování textù uveøejòovaných v Náchodském zpravodaji v elektronické podobì pro
vìdecké úèely (pøípravu slovníkù atd.).
_ RM vzala na vìdomí zápisy z kulturní
komise ze dne 18. 2. 2004 a z komise pro
výchovu a vzdìlávání ze dne 18. 2. 2004.
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Mìsto Náchod

prodá obálkovou metodou prázdné
bytové jednotky:
l Nerudova 528
 volný byt 1+1, I. kategorie,
ve IV. podlaí o výmìøe 34,3 m
za vyvolávací cenu 350 000 Kè.
l Jugoslávská 1538
 volný byt 0+1, I. kategorie,
ve IV. podlaí o výmìøe 26,95 m
za vyvolávací cenu 280 000 Kè.
Nabídky samostatnì v uzavøené obálce
oznaèené v levém horním rohu:
Výbìrové øízení
 byt 528/8  neotvírat nebo
 byt 1538/11  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod,
odbor správy majetku.
Uzávìrka pøihláek 23. 4. 2004
Info: 491 405 233, 491 405 237
Prohlídka bytù moná 15. 4. a 22. 4.
2004 vdy Jugoslávská v 10 hod.,
Nerudova v 11 hod.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

Velikonoce
Ferdy Mravence

Stacionáø CESTA v Náchodì poøádá 20.
dubna 2004 od 8.30 do 12.30 hodin v prostorách parku mezi Masarykovým námìstím a rehabilitaèním støediskem Faust
v Náchodì k 10. výroèí svého zaloení zábavnou akci pro malé dìti pod názvem Velikonoce Ferdy Mravence. Srdeènì jsou
zváni rodièe s dìtmi, mateøské koly z Náchoda i blízkého okolí a stacionáøe. Dìti
èeká veselá atmosféra s kouzelníkem, soutìení, zábavné disciplíny a za mravenèí
snaení si odnesou dáreèek od Ferdy Mravence. V pøípadì nepøíznivého poèasí bude
akce pøeloena na jiný termín. Podrobnìjí informace na tel. èísle 491 424 764.

KRONIKA
Narodili se

v únoru 2004
4. 2.
Dominika Tomanová
5. 2.
Dominika Davidová
6. 2.
Tereza Henclová
Renata Kubeèková
9. 2.
Michaela Dolealová
Kristýna Jará
10. 2. David Tulach
16. 2. Tereza okanová
18. 2. Petr Luciak
19. 2. Jan Slanina
21. 2. Tadeá Hrubý
Kristýna Nýèová
22. 2. Jan Úradníèek
26. 2. Marián Bydovský
27. 2. Denisa Hlavatá
28. 2. Adéla Foltýnová

ivotní jubilea

3. 4. oslaví 95. narozeniny
paní Boena Pluhaøová
16. 4. oslaví 95. narozeniny
paní Marie Zimová
24. 4. oslaví 100. narozeniny
paní Antonie mídová

Byli oddáni
v únoru 2004

7. 2. Michal Svoboda
Lucie Hoøáková

Náchod
Náchod

14. 2. Michal tancl Police n. Met.
Eva Èepelková Police n. Met.

Obèanská poradna v Náchodì
Zaèátkem bøezna zahájilo Obèanské sdruení Pomoc vem potøebným èinnost
obèanské poradny v Náchodì. Sluby obèanské poradny jsou poskytovány bezplatnì,
jsou nezávislé, dùvìrné a nestranné. Jsou urèeny vem lidem bez rozdílu.
Obèanská poradna poskytuje rady a informace kadému zájemci ve vech oblastech se zamìøením na sociální problematiku, pracovnìprávní vztahy, bydlení, problematiku rodiny, mezilidské vztahy, lidská práva a spotøebitelské rady.
Poradci vdy respektují klienta a jeho rozhodnutí o tom, jak dále jednat. Kadé
jednání je vedeno se souhlasem klienta. Obèanská poradna zachovává dùvìrnost sdìleného problému a bez souhlasu klienta nesmí být poskytnuty podrobnosti jeho dotazu mimo poradnu. Klient má právo vystupovat v obèanské poradnì anonymnì.
Poradci mohou klienta zastoupit nebo doprovodit pøi jednáních na úøadech.
Obèanskou poradnu najdete na Masarykovì námìstí èp. 1 (budova staré radnice) ve
2. poschodí, otevøeno je v pondìlí a ve støedu 7.3011.30 a 1317.00, ve ètvrtek 711.00.

Výroèí 95 let od zaloení Spoleènosti pøátel ehu

Od sedmdesátých let pøedminulého století vznikaly v Evropì
kremaèní spolky. Roku 1878 v nìmeckém mìstì Gottha zaèalo
slouit první evropské zaalpské krematorium.
V èeském prostøedí pøipravovali pùdu pro zpopelòování osobnosti jako Jan Neruda, Vojtìch Náprstek a dalí. Výsledkem jejich
snah byl v roce 1899 zrod prvního kremaèního spolku v èeských
zemích.
Za 10 let poté, v roce 1909, se ustavil spolek Krematorium
pracující dnes pod jménem Spoleènost pøátel ehu (SP). A do
prvních let národní svobody stál v jeho èele pozdìjí národní umìlec
Jaroslav Kvapil. Nový spolek se pøedstavil hlavnì úèelným podpùrným systémem umoòujícím pronikání ehu mezi sociálnì slabí
vrstvy obyvatelstva. Prosadil uzákonìní ehu v Èeskoslovensku,
vybudování prvních 13 krematorií, zakládání urnových hájù i obøadních síní. Øada z nich byla subvencována spolkem. Zejména za
pøedsednictví ing. Fr. Mencla vytvoøil spolek pøíznivé podmínky pro

to, aby od 60. let minulého století se stal eh výraznì pøevaujícím
zpùsobem pohøbívání. V jistém smyslu je pokraèováním øádné èlenství v SP. Tuto novou èlenskou slubu uzavøelo v Náchodì 90
nových èlenù. Oproti jiným národùm Evropy jsme zaèali moná
pozdìji. Pøesto se více ne 75 % zemøelých u nás pohøbívá ehem.
Vzniklo ji 27 krematorií. Místní odbor SP v Náchodì se podílí
také na této èinnosti. Pokraèujeme v propagaèní èinnosti pokrokových forem pohøbívání, spolupracujeme s Komisí pro obøady a slavnosti pøi Mìstském úøadì v Náchodì. Spoleènì usilujeme o vytvoøení nových tradic obèanského rozlouèení. Podílíme se na organizování listopadových vzpomínek na zesnulé. Spoleènost peèuje
o výchovu obèanských øeèníkù posledního rozlouèení, dùstojný prùbìh smuteèních obøadù a ukládání zpopelnìných ostatkù za spolupráce pohøebních slueb. Pro èleny organizujeme spolkový ivot.
Chceme, aby 95. výroèí vzniku Spoleènosti pøátel ehu bylo
i èasem oivení naeho poselství veøejnosti.
Josef Jenita

Náchodský zpravodaj
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M Komenského  Pøijïte mezi nás! Nevítané návtìvy
Nai mateøskou kolu navtìvuje 117
dìtí ve vìku od 3 do 7 let. Uèitelky, které s nimi pracují, mají kadá svou specializaci a tu v èinnostech s dìtmi uplatní.
Vzhledem k tomu, e se mnoho dìtí
potýká s vadou øeèi a lehèího nebo tìího charakteru, je v naí M tøída s logopedickou péèí. Obì uèitelky této speciální tøídy spolupracují s logopedkou Mgr.
Klimkovou. Vìnují se kolektivnì i individuálnì hravou formou nápravì chybné
výslovnosti a díky tomu odcházejí témìø
vdy dìti bez handicapu, který by jim mohl
komplikovat souití s vrstevníky. Obì
uèitelky mají speciální vzdìlání, bez nìho by tuto nápravu nemohly realizovat.
Dalí nabídkou naí mateøské koly je
výuka anglického jazyka. Paní uèitelka
pohádkami, písnìmi, taneèky a dìtskými

hrami obeznamuje dìti s angliètinou. Na
tyto chvilky se dìti velmi tìí a pøitom
získávají povìdomí o zvuku i základních
slovech tohoto jazyka, který nás vude
obklopuje.
Oblíbená je u nás také hra na zobcovou flétnu. Ta je dobrá nejen pro alergiky a astmatiky, ale u zdravých dìtí probouzí zájem o aktivní hudební èinnost.
Uèíme se zdravì dýchat, kulturnì vystupovat, citlivì zacházet s nástrojem. Nae
hrané písnièky obohacují malého èlovíèka o spoustu dovedností, rozvíjí mylení
a hlavnì zpùsobují radost muzikantùm
i posluchaèùm. Nejlepím hodnocením naí
práce je spokojenost dìtí.
Srdeènì Vás zveme do mateøské koly
v Komenského ulici. Pøijïte mezi nás!
R. Vanìèková, uèitelka M

Rozíøená výuka na 2. stupni Z
Základní kola, Náchod, Komenského 425 nabízí ákùm pátých tøíd pokraèování kolní docházky ve tøídì s rozíøenou výukou matematiky a pøírodovìdných pøedmìtù a ve
tøídì s rozíøenou výukou tìlesné výchovy. áci zaøazení do tìchto tøíd mají monost
intenzivnì rozvíjet svoje zájmy a schopnosti pod vedením zkuených pedagogù.
Zájemci o rozíøenou výuku matematiky mohou podat pøihláky do výbìrového
øízení nejpozdìji do 15. dubna 2004. Vlastní výbìr se uskuteèní dne 30. dubna 2004.
O výsledcích budou vichni uchazeèi písemnì vyrozumìni. (Pøihláky je moné získat
pøímo ve kole nebo na webových stránkách koly.)
Sportovnì zamìøení áci mají monost vìnovat se házené (chlapci) nebo plavání
(dìvèata). Pøihlásit se lze ve kole a u sportovních trenérù:
Zdenìk Duek  házená, telefon 605 149 685 a Roman Hakl  plavání, telefon
604 404 238.
Výbìr se uskuteèní v mìsících kvìtnu a èervnu. Dalí informace o kole jsou
k dispozici na internetové adrese www.sweb.cz/zskom. Telefonické spojení do koly
 491 426 424.
Ladislav Domáò, øeditel koly

Návtìva ve vaem bytì mùe být vítaná a milá, ale také ne. Bohuel stále èastìji dochází k pøípadùm, kdy si urèité osoby vytipují domácnost starího obèana, ne
proto, aby ho svou návtìvou potìili, ale
aby si od nìj vypùjèili peníze, vìci, nebo
mu nìco prodali.
Pokud si takového návtìvníka pustíte
do bytu, s hrùzou mùete zjistit, e jste
se stal majitelem pøedraených hrncù, dek
nebo dokonce pøiel o celý dùchod èi celoivotní úspory. el i takové vìci se staly
v naem mìstì a nìkteøí senioøi, klienti
peèovatelské sluby, mají tuto nepøíjemnou zkuenost za sebou.
Kadý by se mìl proto zamyslet, zda
udìlal ve, aby sníil riziko takových návtìv.
vedoucí peè. sluby J. Zítková

Základní kola, Náchod,
Komenského 425

a Regionální muzeum v Náchodì
poøádají ve dnech

1.10. 4. 2004

výstavu pod názvem

Nae kola mìstu
k výroèí 750 let

Prodejní výstava DÌTI DÌTEM
Kolektiv uèitelek M pøi nemocnici
v Náchodì, vedení nemocnice i zdravotní sestry z dìtských oddìlení dìkují organizátorùm dobroèinné prodejní výstavy DÌTI DÌTEM a vem dìtem, které
pøispìly svými výrobky. Výtìek 19 356
Kè byl pouit na materiální vybavení místností urèených nemocným dìtem (heren)
a tam, kde herny nejsou, ke zpøíjemnìní pobytu.
Málokdo ví, e M pøi nemocnici existuje ji od roku 1957. Jednotlivé tøídy byly
postupnì zøizovány pøi vech dìtských
oddìleních  pediatrie, chirurgie, infekce, ORL. V souèasné dobì zde pracují
4 uèitelky, které se snaí hospitalizaci dìtem zpøíjemnit hrou, výtvarnou nebo pracovní èinností. Zajiují i výzdobu oddìlení a ambulancí, doprovází dìti na vyetøení, výkony a snaí se být chápajícím
kamarádem. Zøízení heren velmi napo-

mohlo a usnadnilo nai práci. Na dìtské
chirurgii funguje herna ji nìkolik let
a v loòském roce vznikla i na pediatrickém oddìlení.
Jetì jednou bychom rády podìkovaly
vem, kteøí si právì v pøedvánoèním shonu nali chvilku na výstavu a zakoupením vystavených dìtských prací pomohli
zpøíjemnit pobyt vem nemocným dìtem
v náchodské nemocnici.
kolektiv uèitelek M
Organizátorem akce bylo DÉÈKO Náchod  paní vorèíková a spolupracovali:
M Bøezinova, M Vanèurova, M
Myslbekova, M Alova, M Babí, M
Komenského, M Kramolna, M Plhov,
D Plhov, D TGM, D Braec, D Braec, D Bìloves, D Babí, ZU Náchod,
zájmové krouky DÉÈKa a tiskárna
BauchNavrátil.

Studenti Soukromé støední koly podnikatelské v Náchodì Petra Strnadová
a Jan Knejp úspìnì reprezentovali svou
kolu v celostátní soutìi TOP GUIDE
junior 2004. Honza obsadil 1. místo
a Petra se umístila jako druhá.
Tato soutì je urèena studentùm, kteøí
pùsobí aktivnì v cestovním ruchu, tøeba
jako prùvodci na hradech a zámcích
a podmínkou je znalost alespoò jednoho
svìtového jazyka. Letos se soutì konala
ji po ètvrté a tentokrát pod zátitou ministra pro místní rozvoj Pavla Nìmce.
Na fotografii jsou vítìzové spoleènì
s uèitelem odborných pøedmìtù cestovního ruchu Igorem Chmelaøem.

$
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NÁCHOD v osmdesátých letech 19. století
Hustá zástavba mìsta pokraèovala od
námìstí dnení Tyrovou ulicí a k eleznièním mostu. Násep dráhy, který protínal
údolí Metuje od roku 1875, byl pøirozenou
brzdou stavebního vývoje. Uprostøed obrázku vidíme jen kostel sv. Michala a proti
nìmu nìkolik pøízemních domkù. Komunikace do Starého Mìsta je zcela bez zástavby. A v pøítích letech tu budou vyrùstat
obytné i provozní objekty a roku 1896
i moderní kola. V té dobì u nová ulice
ponese jméno J. A. Komenského. V levé èásti
fotografie, tam, kde je dnes ulice Èeských
bratøí, vidíme jen dlouhé øady stodol, které
patøily náchodským mìanùm. Poslední
z nich byly zboøeny a v 60. letech minulého století. Obytná zástavba tu vùbec chybí.
Zcela nezastavìná je i vpravo oblast Klínku
a Vinohrad.
O. afáø

Dubnová výroèí

V dubnu oslaví Mìstské divadlo Dr. Josefa Èíka 90 let.
Pøed edesáti lety, 11. 4. 1944, zemøel sochaø Èenìk Vosmík,
tvùrce sochy rytíøe Hrona na nároí naí radnice. Vytvoøil ji podle
návrhu Mikoláe Ale. O pìt let døíve, 7. 4. 1939, zemøel malíø
Karel pillar, který spolu se svým bratrem Jaroslavem vytvoøil
est fresek na budovì tehdejí Obèanské zálony (pozn. Vojenské
správy). Aè pøed lety restaurovány, jsou nyní ve velmi patném
stavu, take chodec jen tìko rozezná, co zobrazují. Na 19. 4.
pøipadá 90. výroèí narození sochaøe Josefa Malejovského, který
mj. vytvoøil hronovský pomník Jiráskùv a sousoí bratøí Èapkù
v Malých Svatoòovicích. Dne 28. 4. 1824 se v Náchodì narodil
Hynek Øehák, uèitel, varhaník, sbormistr i pøíleitostný hudební
skladatel. Na 19. 4. pøipadá u 30. výroèí úmrtí profesora zdejího
gymnázia Vladimíra Berana, prùkopníka literárnì zamìøené turistiky. V nedìli 4. 4. se doívá sedmdesátky biolog a chemik naeho

gymnázia Radomil Dostál, v souèasné dobì také pøedseda pìveckého sboru Hron. Stále hraný a aktuální William Shakespeare se
narodil 23. 4. 1564. Pøed deseti lety, 13. 4. 1994, zemøel herec
Rudolf Hruínský. Nedoité 75. narozeniny Miroslava Ivanova
pøipadají na 10. 4., spisovatel Milan Kundera se pìtasedmdesátky
doívá 1. 4. Dne 13. 4. 1909 zemøel básník a dìlnický pøedák
Josef Krapka-Náchodský.
Nakonec pøipomínáme, e pøed padesáti lety, dne 30. 4. 1954,
byly pod tlakem svìtového veøejného mínìní úøednì zrueny Pomocné technické prapory  Vojenské tábory nucených prací. Prolo jimi za asi pìt let jejich existence nìkolik desítek tisíc vìtinou
mladých lidí, z naeho nìkdejího okresu na dvì stì politicky nespolehlivých. Toto oznaèení poznamenalo jejich existenci, lo s nimi
po celá dalí desetiletí. Literární, filmové a televizní vyznìní èerných baronù nemá s tehdejí krutou skuteèností prakticky nic
spoleèného. Za dobu trvání dolo v PTP ke 120 smrtelným úrazùm
a bezpoètu dalích zranìní.
AF

Jak se ilo mìstským stráníkùm v letech 18911920
Mìsto Náchod vydalo na rok 2004 kalendáø s mnoha památnými obrázky a fotografiemi. Jedna z fotografií, která mne zaujala,
byla fotografie mìstských stráníkù ve 13. týdnu. Mezi tìmito
mui je mùj dìdeèek Václav Èejp, narozený 20. 2. 1863 ve váené mìstské rodinì v Náchodì.
Po osmileté kolní docházce el do uèení na klobouènické øemeslo. Po vyuèení jako tovary a dìlník byl v roce 1883 odveden do
vojenské èinné sluby k c.k. 18. pluku velkokníete K. Ruského.
V dalím roce byl zaøazen do poddùstojnické
koly. Poté byl odkomandovánna rùzná místa. 4. 9. 1886 se vrátil z vojny. Hledal místo
v klobouènických dílnách, ale práce nebyla.
Teprve v r. 1888 dostal práci jako klobouèník
v Náchodì. Stal se vìrným Sokolem a nevynechal ádnou akci. Jetì nìkolikrát musel
na vojenské cvièení. Po návratu opìt nemohl
získat zamìstnání, a tak podal ádost o místo
obecního stráníka. Dne 19. 4. 1891 byl pøijat. V pøítím roce se mínil enit, a tak najal byt za 60 zl. (vymalování dìlalo 5 zl.). Pozdìji bydlel ve sluebním bytì  v tzv. Hasièské zbrojnici. Oenil se 11. 10. 1892 s Annou Pavlíèkovou. Mìl
dva syny. Pøi narození prvního dostal od svého dìdeèka dukát, od

bratra a od babièky po 2 zl. To bylo malé jmìní pro syna. Na Nový
rok dostávali stráníci od rùzných firem novoroèní: firma Doctor 5
zl., firma Mautner 2,50 zl., Vandorf 2 zl., od Hitschmana na koile
apod. Na stejnokroj si musel kadý sám provádìt úhradu. Nebylo to
vùbec levné. Za uití se v roce 1895 platilo 25 zl. Sluba se støídala
s povinnými výcviky. V r. 1899 vypukla v Náchodì stávka u firem
Doctor, Mautner a u Pickù, trvající 5 týdnù. Stávkující i ostatní
obyvatelé vytloukali idùm okna, drancovali krámy na Kamenici,
u pekaøe Kellera, u hospodského Millera a jiných. idé pak poadovali na náchodské obci
108000 zlatých. V letech 190002 nastoupili dalí stráníci Mertlík, Ètvrteèka, Patoèka
a Turek. Výplaty byly malé, dìdeèek musel
pronajímat pokoj a na bytì býval vdy nìjaký pán. Manelka pomáhala zvýit pøíjem itím pro náchodské textilní jednatelství (kapesníky, átky, ruèníky, prostìradla). Byla velmi zboná, a tak dìti i manel (pokud nemìl
slubu) chodili na bohoslubu zvanou velká (to byla zpívaná
me). Dìdeèek Václav Èejp byl jmenován policejním inspektorem.
Zemøel v 57 letech dne 16. 9. 1920.
Vzpomínky sepsal jeho mladí syn Václav.
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Náchodská jubilea

Duben  Mìstské divadlo (90 let)
Na zaèátku 20. století se v Náchodì, který se díky rychlému rozvoji textilního prùmyslu stal centrem celého
Kladského pomezí, èím dál citelnìji
projevoval nedostatek vhodných prostor pro realizaci kulturního a spoleèenského ivota. Mìstská rada o této
vìci jednala ji v roce 1909 a jako
nejlepí se jí jevila mylenka rekonstruovat dosavadní hotel U beránka
v horní èásti námìstí. V jeho nádvoøí
byla toti situována tzv. mìstská dvorana, vyuívaná právì k tìmto úèelùm. O rok pozdìji bylo rozhodnuto
o kompletní pøestavbì objektu na
mìstský hotel s navazující divadelní
budovou s dostateènì velkým sálem.
Byl vypsán konkurz a poèátkem roku
1911 bylo na mìstský úøad doruèeno
osm rùzných architektonických návrhù. V soutìi zvítìzil projekt praského architekta Aloise Èenského, v této
dobì ji známého autora secesních
staveb Vinohradského divadla nebo
Mìanské besedy na Smíchovì. Pùvodní projekt pøestavby se pøi následném podrobném rozpracování rozrostl, a tak bylo v kvìtnu 1911 rozhodnuto, e namísto pouhé pøestavby se
postaví zcela nový objekt. Mìsto zakoupilo hotel Letzel bezprostøednì sousedící s mìstským hotelem U beránka, oba dosavadní hotely byly zbourány, a tak byla získána dostateènì velká
stavební parcela pro novou budovu. Ze
soudobého tisku a dalích dokumentù
zjiujeme, e prosazení mylenky
a realizace stavby na svou dobu skuteènì velkolepého projektu nebylo vùbec jednoduchou záleitostí. Celá akce
vyvolávala na jedné stranì jednoznaèný souhlas a podporu, na druhé stranì vak velmi odmítavé reakce, které
vyústily a do znaènì vyhroceného konfliktu politických stran a uskupení ve
mìstì. Pokrokové a pøedvídavé mylení nakonec zvítìzilo a v únoru 1912
byla mìstským zastupitelstvem odsouhlasena výstavba nového mìstského
hotelu a divadla s pøedpokládaným nákladem 800 000 korun.
Stavba byla zahájena 22. dubna
1912 a velmi rychle postupovala. Mìstská rada pro dohled na stavbu ustavila osmièlenný výbor, kterému pøedsedal místní stavitel Ing. Jaroslav Hakauf.
Vlastní správu stavby vedl mìstský inenýr Josef Kebort. Vzhledem k velké technické nároènosti stavby, se
kterou nemìli místní stavitelé dostateèné zkuenosti, byly k realizaci pøizvány firmy z Hradce Králové, Prahy

Pùvodní hotel U beránka (vlevo èást hotelu Letzel)

Stavba mìstského divadla

Mìstské divadlo a hotel
U beránka ve 20. letech 20. století

Pùvodní interiéry kavárny hotelu Beránek r. 1914

a Podìbrad. Náchodským øemeslníkùm byly zadány pouze nìkteré mení práce, odpovídající jejich monostem. Na stavbì pracovalo dennì a
150 lidí. Do konce roku 1912 byl objekt zastøeen. Práce pokraèovaly
a v létì 1913 byla dokonèena hrubá
stavba a byly provedeny nároèné fasádnické práce. Pak u zbývaly práce
na interiéru. Sochaøskou a tukatérskou výzdobou byl na návrh projektanta povìøen akademický sochaø Josef Pekárek. Sloitìjí byla situace pøi
výzdobì velkého sálu. Nejprve bylo rozhodnuto svìøit jeho malíøskou výzdobu Jakubu Obrovskému. Ten vak zakázku odmítl, a tak se vybíralo mezi
návrhy Karla pilara a K. L. Klusáèka. Staromilské nazírání umìní naich
pøedkù zvolilo malby Klusáèkovy. Výzdoba malého sálu byla svìøena Josefu Wenigovi a v lidové restauraci byl
realizován umìlecký návrh Ládi Nováka. Po pøekonání vech nesnází
a komplikací byla 22 mìsícù od zahájení stavby, dne 7. února 1914, otevøena kavárna a restaurace. Divadelní èást si vyádala jetì dalí práce
a k jejímu zpøístupnìní a slavnostnímu pøedání celé budovy náchodské veøejnosti dolo dne 26. dubna 1914.
Snad bude nejlepí pøiblíit si tehdejí
atmosféru soudobým líèením kronikáøe: Místní kulturní organizace a spolky ukázaly, e si nové budovy budou
váit a e ji také budou schopné náleitì vyuívat. U pøi zahájení provozu restaurace a kavárny tam byly
poøádány koncerty mìstské hudby, jejich návtìvnost pøedèila vechna
oèekávání. Divadelní èást byla otevøena slavnostním dopoledním matiné,
jeho program zajistil zpìvácký spolek Hron a místní filharmonické sdruení. Jejich vystoupení vytvoøilo pùsobivý rámec projevu Dr. Josefa Èíka, který budovu jako starosta mìsta
pøedal veøejnosti. Veèer se historická Alova opona, která byla na nové
jevitì po dokonèení stavby zavìena, zvedla pøi zahájení pøedstavení
Jiráskova dramatu Jan ika. Náchodtí ochotníci poprvé hráli na novém
jeviti, a aby zvýili lesk pøedstavení, pozvali k vytvoøení hlavní role mistra Eduarda Vojana, pøedního èlena
èinohry praského Národního divadla. Nadení návtìvníkù bylo veliké
a chválou neetøili ani cizí hosté, kteøí
se na pozvání mìstské rady otevøení
Beránku zúèastnili.
Mgr. Lydia Batecká
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Zpráva o èinnosti Mìstské policie Náchod v roce 2003
V roce 2003 slouilo u MP Náchod témìø po celý rok 14 stráníkù. Teprve na konci roku se podaøilo naplnit stav na plánovaný
poèet 16 stráníkù. Sluba je zajitìna nepøetritì po dobu 24
hodin minimálním poètem 3 stráníkù. Po celých 24 hodin je
zajitìna i stálá sluba na sluebnì v Hurdálkovì ulici. Od konce
roku 1999 je Mìstská policie Náchod zaèlenìna do integrovaného záchranného systému okresu Náchod. Nadále probíhá i spolupráce s jednotkou Sboru dobrovolných hasièù (SDH) mìsta Náchoda. Stráníci MP pomáhají jednotce SDH pøi výjezdech a také
na místech událostí, kam je jednotka povolána. V listopadu 2000
byla na sluebnu MP zavedena bezplatná tísòová linka 156, co
se v následujících letech projevilo výrazným poètem oznámení
a podnìtù od obèanù, které jsou ihned operativnì mìstskou policií øeeny.
Mìstská policie v rámci prevence kriminality stále nabízí bezplatnou evidenci jízdních kol. Do konce roku 2003 bylo mìstskou policií zaevidováno 361 kol. Ve spolupráci s Policií ÈR byla
opìt uspoøádána spoleèná akce pro dìti Den s policií, která mìla
velký úspìch a stala se ji kadoroèní tradicí.

Dalí spoleènou akcí obou sloek bylo mapování situace v místních
pohostinstvích se zamìøením na kolní mláde, která tato zaøízení
navtìvuje a konzumuje alkoholické nápoje. Dále probíhají besedy
s dìtmi z mateøských kol pøímo na sluebnì MP. Od zaèátku
roku 2002 se jeden stráník úèastní pøednáek pod názvem Právo na kadý den urèených pro áky základních kol.
Nedílnou souèástí prevence kriminality se stalo i vybudování
2. etapy kamerového monitorovacího systému v centru mìsta,
která byla pøedána do uívání koncem záøí 2003. Jednalo se
o rozíøení stávajícího kamerového systému o dalí dva kamerové body, které byly umístìny na Masarykovì námìstí a na
budovì è. p. 155 (Itálie) smìrem do ulic Volovnice a Raisova.
Monitorováno je ji skoro celé centrum mìsta. V roce 2004 se
poèítá s dalím rozíøením kamerového systému minimálnì
o jeden kamerový bod. Díky kamerovému systému se ji podaøilo zadret a vyøeit desítky osob, které se dopoutìly nièení
majetku, krádeí, ruení noèního klidu a naruování obèanského souití. Monitorovací systém stále ve vìtí míøe vyuívá
i Policie ÈR.
V prùbìhu roku 2003 vyøeila mìstská policie blokovì 696
pøestupkù. Za tyto pøestupky uloila pokuty ve výi 279 200
Kè. Dalích 29 pøestupkù bylo pøedáno k doøeení správním
orgánùm. Stráníky mìstské policie bylo v souladu se zákonem
o obecní policii zastaveno celkem 598 vozidel. Z tohoto poètu
byla 80 øidièùm uloena bloková pokuta za nerespektování dopravních znaèek. Stráníci dále øeili 173 stíností obèanù
a provedli kontrolu 19 kulturních a sportovních akcí. Mìstská
policie do konce roku 2003 øeila také 30 vrakù odstavených
vozidel a 22 neoprávnìných záborù veøejného prostranství. Strá-

níkùm se podaøilo doruèit 161 písemností, tj. doruèenek odeslaných odbory Mìstského úøadu v Náchodì, Okresním soudem,
Územní vojenskou správou, Okresní správou sociálního zabezpeèení a dalími státními orgány. Tyto doruèenky se podaøilo
doruèit pøesto, e byly potou vráceny jako nedoruèitelné. Kotci
umístìnými za sluebnou MP prolo 60 nalezených nebo toulavých psù. Pokud se u psù nepodaøilo zjistit majitele, byli stráníky odváeni do útulku v Lukavicích. Mìstská policie byla pøivolána i ke 179 drobným krádeím v obchodech.
Významná je i spolupráce s Policií ÈR. Spoleènými silami je
zabezpeèován veøejný poøádek na velkých kulturních, sportovních a spoleèenských akcích, dále øeení dopravy pøi velkém nájezdu kamionù a osobních vozidel na hranièní pøechod v Bìlovsi,
pátrání po hledaných osobách, odcizených vozidlech atd.
Na velmi dobré úrovni je i spolupráce mìstské policie s dalími
odbory mìstského úøadu. Pro Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví pomáháme zajiovat kontroly soc. problematických osob.
Pro Odbor ivotního prostøedí provádíme etøení ohlednì èerných skládek, nepovoleného kácení stromù atd. Pro Komisi pro
projednávání pøestupkù doruèujeme doruèenky, pøedvádíme
osoby k jednání na poádání komise a pøedáváme jí k doøeení
pøestupky, které nelze øeit na místì. Ve spolupráci s Odborem
správy majetku provádíme kontroly mìstských bytù, zda se v nich
neoprávnìnì nezdrují cizí osoby. Spolupracujeme i pøi øeení
vrakù vozidel. Odboru dopravy a silnièního hospodáøství pøedáváme poznatky o neoprávnìných zásazích do chodníkù a komunikací a záborech veøejného prostranství.
Technickým slubám pøedáváme poznatky o zjitìných nedostatcích (vysypané koe, nepoøádek na veøejných prostranstvích, pokozené komunikace, chodníky, nesvítící veøejné osvìtlení atd.)
Dále se zabýváme problémy a poadavky, které jsou vzneseny na setkáních se zástupci pøímìstských èástí nebo ze setkání
se zdravotnì postienými obèany.
Samozøejmostí se u staly pravidelné ranní kontroly na frekventovaných pøechodech pro chodce, pøedevím u kol.
V noèních hodinách se mìstská policie zamìøuje na dodrování veøejného poøádku na problematických místech. Jedná se
o nádraí, Kaparák, Masarykovo námìstí a místa, kde se poøádají zábavy a diskotéky.
Od zaèátku roku 2001 pøevzala mìstská policie provozování
parkovacích automatù na Masarykovì námìstí a v Riegrovì ul.,
vèetnì administrativy, výbìru penìní hotovosti, údrby a oprav.
Miroslav Horák
MÌSTSKÁ POLICIE NÁCHOD
Hurdálkova 406, PSÈ 547 01, tel. 491 426 186

Náchodský zpravodaj

'

Duben  mìsíc èistoty
a úklidu naeho mìsta

Upozornìní

Mìstský úøad v Náchodì poskytne na jednorázový úklid prostøednictvím Technických slueb Náchod velkoobjemové kontejnery. Ty budou pøistavovány podle poadavkù osadních výborù, obèanských rad a majitelù bytových domù. Do tìchto kontejnerù je mono ukládat hlavnì rozmìrný odpad nepopelnicového charakteru kromì
nebezpeèných odpadù, které je mono ukládat na separaèní dvùr Technických slueb
Náchod v tìchto termínech:

ádáme obèany, aby vìtve z jarního
prùøezu stromù i jiný døevìný materiál
neházeli do velkoobjemového kontejneru.
Skladovat ho mùete za fotbalovým høitìm na louce pod cestou vpravo, kde bude
spálen dne 30. 4. 2004 pøi velkém èarodìjnickém reji.
Sbìr elezného rotu probìhne v druhé
polovinì mìsíce dubna.
Za pochopení dìkují Hasièi Lipí a Obèanská rada Lipí.

Po 618 hod.

St 618 hod.

So 812 hod.

Do velkoobjemových kontejnerù v ádném pøípadì nepatøí: akumulátory, baterie,
baterky (monoèlánky), nádoby, obaly a tìtce se zbytky barev, zbytky chemikálií,
staré léky, záøivky, výbojky, motorové oleje, maziva, filtry, pneumatiky, moøidla, spreje,
televizory, lednice, mraáky a jiné elektrospotøebièe a dalí odpady jako rozmìrné
pøedmìty (napø.: nábytek, podlahové krytiny, matrace, ) a dále vytøídìný odpad (elezo, sklo, plasty, papír, su).

Svoz nebezpeèných odpadù

z pøímìstských èástí Náchoda probìhne v sobotu 24. dubna 2004.
Harmonogram svozu je následující:
Dobroov  náves
Jizbice  u prodejny
Lipí  náves
Sídlitì u nemocnice (u prodejny J. Meinl)
Pavliov u prodejny
Horní Babí u koly
Malé Poøíèí (naproti zastávce ÈD)

8.008.20 hod.
8.258.45 hod.
8.509.10 hod.
9.159.30 hod.
10.0010.20 hod.
10.2510.45 hod.
10.5511.15 hod.

ádáme obèany, aby odpad pøedávali pøímo obsluze vozidla a neponechávali ho na
jednotlivých stanovitích.
Chraòte své ivotní prostøedí pøed nebezpeènými látkami!
Podmínkou pro bezplatné uloení nebezpeèného odpadu v separaèním dvoøe TS
Náchod je pøedloení dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad na rok 2004.
Dalí informace poskytnou:
p. Michelèík  tel. 731 151 727
p. Macek  tel. 731 151 724
nebo na vrátnici TS Náchod  tel. 491 433 068
Na tìchto telefonních linkách bude moné objednávat pøistavení kontejnerù
a v prùbìhu úklidu øeit nastalé problémy, napø. odvoz plných kontejnerù.

Sbìr elezného rotu
pøipravili v rámci jarního úklidu Hasièi mìsta Náchoda ve spolupráci s MìÚ Náchod.

Sobota 17. 4. 2004

16.00
17.30
9.00

Pátek 23. 4. 2004

16.00

Sobota 24. 4. 2004

9.00

Pátek 16. 4. 2004

Náchod  Branka  Kováøùv dùl
Náchod  Klínek, Nový Svìt
Náchod  Plhov, Ikárie, Kaparák, Na Václaváku,
Malé Poøíèí
Náchod  Tøeinky, Nad Pivovarem, sídlitì SUN,
Na Stri, Krásnohorské
Náchod  Braec, Skalka, støed mìsta,
Pod Montací

V pøípadì vìtího mnoství je mono se telefonicky domluvit na èísle 491 405 230
nebo osobnì v hasièské zbrojnici v ulici Hurdálkova vedle kina Vesmír kadý pracovní den od 8 do 17 hodin.
Ve spolupráci s Mìstskou policií chceme zajistit uvolnìní komunikací pro úklid
strojní mechanizací. Øidièi budou vèas upozornìni na to, aby pøeparkovali svá vozidla,
a je jenom na jejich ohleduplnosti, zda umoní èitìní komunikací. Jsou místa, kde se
to dosud nepovedlo, a tak nám mizí okraje vozovek pod nánosem letité píny.
MìÚ chce tímto také upozornit majitele nemovitostí a pozemkù sousedících s mìstskými komunikacemi na povinnost udrovat døeviny, aby nezasahovaly do tìchto
komunikací a nezpùsobovaly ádné závady.

pro obèany Lipí

Buïte hodní
na medvìdy

V sobotu 3. dubna bude zahájena návtìvní sezóna na náchodském zámku
spolu s otevøením medvìdária se zdejími
chovanými chlupáèi  Ludvíkem a Dáou.
V souvislosti s otevøením budou tito iví
tvorové vystavováni zvýenému riziku
nebezpeèí ze strany neukáznìných návtìvníkù, kteøí naruují jejich klid, napø.
vhazováním rùzných nebezpeèných pøedmìtù do výbìhù (kamenù, árovek, cedulí, ostrých pøedmìtù atd.) a tím ohroují
i jejich zdraví.
Svìdèí o tom i nedávná událost, kdy jeden z návtìvníkù hodil do výbìhu árovku, pøièem dolo k poití èásti sklenìné
baòky medvìdicí Dáou, ke které musel
být pøivolán oetøující lékaø.
Dùraznì proto upozoròujeme vechny
návtìvníky, e je pøísnì zakázáno krmit
medvìdy a vhazovat jakékoliv pøedmìty
do medvìdária! Z poruení tohoto zákazu
budou vyvozeny patøièné dùsledky v souladu se zákonem o ochranì zvíøat.
Za správu medvìdária David Troutnar
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Tradièní Velikonoèní leák opìt pøichází
Pro zajímavé zpestøení období velikonoèních svátkù se ji od posledního bøeznového týdne dostává na trh
 pro náchodský pivovar ji tradièní
 svìtlý Velikonoèní leák. Pøíznivci
pìnivého moku mají tak opìt monost ochutnat pøíjemnou pivní lahùdku z produkce svého pivovaru.
Pro náchodské patrioty, ale samozøejmì nejen pro nì, se ji nyní
v pivovaru pracuje na pøípravách tradièního Dne s Primátorem, který letos probìhne v areálu pivovaru v sobotu 22. kvìtna od 10 do 19 hodin. Návtìvníci se mohou
opìt tìit na pestrý kulturní a doprovodný program, jeho hlavním bodem bude letos vystoupení populární skupiny Maxim Turbulenc. Dále vystoupí hudební skupiny SMOKIE revival, Jumping

Drums, Nacopak Band, Ponoky pana Semtamuka a Rodeo
a dechovka Krajanka. Dìti i dospìlí návtìvníci budou mít opìt
monost úèastnit se her a soutìí, prohlídek výrobních prostor
pivovaru s odborným výkladem (od 11 hod. do 16 hod.) èi vyhrát
v tradiènì bohaté pivovarské tombole. Prodej piva Primátor a pestrého obèerstvení je samozøejmostí. I tento rok mohou pøespolní
vyuít k cestování zvlátního vlaku  Expresu Primátor  na
trasách Jaromìø  Náchod a Hronov  Náchod.
O pøesném èasovém programu bude veøejnost informována
pøedevím na plakátovacích plochách a ve vysílání Rádia Metuje,
které je i tento rok hlavním partnerem pivovaru pøi uspoøádání
dne. V posledních letech o tuto jedinou oficiální pøíleitost k návtìvì svého pivovaru nechtìlo pøijít vdy okolo pìti a sedmi
tisíc spokojených fanoukù piva Primátor. Pøijïte se proto do
náchodského pivovaru pobavit i Vy  akce se koná za kadého
poèasí a vstup je jako vdy zdarma.
F. Meduna

Zlatý erb 2004

Pozvánka na výstavu

V úterý 9. bøezna 2004 se v budovì Krajského úøadu Královéhradeckého kraje uskuteènilo slavnostní vyhláení výsledkù krajského kola soutìe Zlatý erb o nejlepí webové stránky a elektronické sluby mìst
a obcí. Diplomy vítìzùm krajského kola pøedal hejtman Královéhradeckého kraje ing. P. Bradík.
Slavnostního vyhláení se úèastnili starosta ing. O. Ètvrteèka, N. Svobodová a J. Vinter, kteøí pøevzali diplom a sponzorské ceny za skvìlé 2. místo v kategorii nejlepích webových
stránek mìst.
Celkové výsledky:
Hradec Králové
137 bodù
Náchod
120 bodù
Trutnov
108 bodù
Hoøice
107 bodù
Tøebechovice pod Orebem 94 bodù
Broumov
94 bodù
Nové Mìsto nad Metují
90 bodù
Chlumec nad Cidlinou
82 bodù
Kostelec nad Orlicí
82 bodù
Èeská Skalice
70 bodù

Soukromá støední kola
podnikatelská Náchod
Ø poøádá v rámci Náchodské prima sezony 11. roèník øeènické
soutìe støedních kol okresu Náchod.
Soutì probìhne ve støedu 5. kvìtna v obøadní síni Mìstského úøadu v Náchodì od 10 hodin (prezentace od 9.30 hod.).
Uzávìrka pøihláek je 20. dubna 2004.
Blií informace získáte na tel. è. 491 426 893.
Ø ve spolupráci s UNESCO vyhlauje literární soutì na téma:
l Hudba v nás
l ivá voda
l Kulturní dìdictví
Soutì je urèena pro studenty støedních kol a áky 2. stupnì
základních kol. Literární útvar je libovolný, max. na 3 strany
formátu A4, psát mùete na psacím stroji nebo na poèítaèi.
Uzávìrka soutìe je 19. dubna, do tohoto dne polete nebo
osobnì doruète soutìní práce na adresu  Soukromá støední kola podnikatelská Náchod, s. r. o., Smiøických 740, 547 01 Náchod.
Více prací z jedné koly zasílejte v jedné obálce. Vyhodnocení soutìe probìhne 30. dubna 2004 a ceny budou pøedány v rámci 11.
roèníku øeènické soutìe (výherci budou individuálnì pozváni).

historická Bìloves ve fotografii

V rámci 750. výroèí první písemné zmínky o Náchodì poøádá
bìloveský kronikáø A. Samek pod patronací osadního výboru
v Bìlovsi výstavu starých fotografií Bìlovse. Jedná se pøedevím
o historii hranièního pøechodu, lázní, selské jízdy, povodní na
øece Metuji, kolních zaøízení, váleèných událostí v roce 1945
a èinnost divadelních ochotníkù, doplnìnou výstinými popisky.
Pøípadné dotazy zodpoví autor osobnì. Výstava bude zahájena
úvodním slovem autora v sále hotelu Bonato v Bìlovsi.
Pá 16. 4. 1618 hod.; so 17. 4. 1018 hod.; ne 18. 4. 1018 hod.

v Náchodì na Praské u bazénu

Náchodský zpravodaj

Soutì o rozkvetlý Náchod
Mìsto Náchod pøipravuje u pøíleitosti oslav 750 let od svého zaloení kvìtinovou výzdobu v centru mìsta. Zapojte se do zkrálování naeho mìsta i Vy. Ozdobte okna èi
balkony domu, ve kterém bydlíte rozkvetlými truhlíky. Navíc se mùete zúèastnit soutìe.

Soutì o nejhezèí rozkvetlé okno èi balkon

Pravidla soutìe:
Kadý, kdo se bude chtít zúèastnit soutìe o nejhezèí rozkvetlé okno èi balkon,
doruèí na Mìstský úøad Náchod, odbor ivotního prostøedí, v období od 1. èervna do
15. záøí 2004 jednu a dvì fotografie s rozkvetlým místem.
Spoleènì s fotografií je nutné uvést èitelnì své jméno, adresu bydlitì a adresu místa,
kde je moné okno èi balkon zhlédnout.
Zúèastnit se mohou pouze obèané mìsta Náchoda, pøièem místo, kde se okno èi
balkon nachází, musí být také v Náchodì. Fotografie budou prùbìnì zveøejòovány na
internetových stránkách mìsta. Vyhodnocení soutìe provedou èlenové komise pro
ivotní prostøedí v mìsíci øíjnu. Kadý úèastník soutìe obdrí malý dárek. Tøi nejhezèí
okna èi balkony budou odmìnìny cenami.

A Rocha v ÈR
a Èeská ornitologická spoleènost
zve vechny pøátele a milovníky ptactva na tradièní ornitologickou akci Vítání
ptaèího zpìvu (v Anglii zvanou Dawn chorus day)
Kdy: sobota 1. kvìtna 2004  ráno
vejce). Zvlátì nezapomeòte vzít dìtskou
Sraz v 6.30 hod. na parkoviti pøed zá- zvídavost, otevøené oèi i srdce pro krásu a
meckou restaurací v Náchodì (akce potr- tajemství jarní pøírody... Akci vedou: M. Hrová asi do 10.30  je moné pøijít i pozdìji, mádko, V. Volf, K. Èihák a P. Svìtlík.
budeme v aleji u vojenského høbitova)
Podrobnìjí informace mùete obdret
Programem a náplní setkání je procház- na tel. èíslech 728 081 833 nebo 728
ka alejí smìr k voj. høbitovu, pozorování 545 818 A Rocha  P. Svìtlík.
a urèování ptákù podle hlasu, povídání
Tìíme se na setkání s vámi i s kráso tom, jak pozorovat a urèovat ptáky  nými ptáky a jejich nádherným jarním
èeho si vímat, co je pøitom více a ménì zpìvem!!!
dùleité, jak pracovat s urèovací literaturou, kde koupit nosièe hlasù a jak se podle nich uèit, ukázka odchytu a kroukování drobných pìvcù do japonských sítí.
Souèástí akce bude i krátká prezentace ekologické organizace A Rocha a Èeské spoleènosti ornitologické. S sebou doporuèujeme teplé obleèení a obuv do terénu, dalekohled, malý atlas ptákù, nìco na
sezení napø. malou rybáøskou stolièku,
snídani (její souèástí nemají být tentokrát

Zveme vechny vyznavaèe sportovního rybolovu
Za zajímavým rybolovem není nutné
jezdit do jiních Èech nebo vysedávat
dlouhé hodiny na bøehu Rozkoe...
Vdy nìkolik desítek metrù za Náchodem ve smìru na Dolní Radechovou se
rozprostírá rybník Podborný, nazývaný
také Velký. I bìného chodce zaujme èilý
ivot na jeho hladinì, kde se zvlátì v jarním období pohybují hejnka divokých kachen rùzných druhù, mezi nimi se obèas
zavlní mohutný plouchanec statného kapra nebo lovící tiky. Za zmínku stojí také
poloostrov v zadní èásti rybníka, který tvoøí jakousi mikrorezervaci vemoné vodní
zvíøeny. Zachovalá panenská pøíroda tak
blízko Náchoda! A co kdyby byl moný po-

hled pod hladinu rybníka. Nad jeho zarybnìním zaplesá srdce kadého sportovního
rybáøe. Ryby cenìné jsou zde zastoupeny
kaprem obecným od malých kapøíkù a po
kusy dlouhé okolo 65 cm. Dále je zde lín
obecný, plotice obecná, pstruh duhový, karas obecný a tika obecná, její lov bude od
letoního roku poprvé povolen. Výlov rybníka v letoním roce provádìn nebude a rybolov na udici bude zahájen od 1. 5. 2004.
Povolenky budou prodávány od 1. 4. 2004 na
Lesní správì Lesù mìsta Náchoda, spol.
s r. o., v Montaci. Zájemci z øad nadených
rybáøù, dritelé rybáøského lístku  pøijïte!
Lesy mìsta Náchoda Vám pøejí
mimoøádný rybáøský záitek!!!



EKOutek
Vìtina výrobkù,
které my jako spotøebitelé nakupujeme, je
zabalena v nejrùznìjích obalech. A právì obaly tvoøí pøevánou èást odpadù, které produkujeme. Pro obaly je charakteristická krátká doba uiteèného ivota.
Nìkdy je obal uiteèný jen pár minut
 tøeba kdy se cestou z pekárny pustíme do dobrot v sáèku a sníme je jetì
ne dojdeme domù.
Ji v obchodì mùeme ovlivnit, jaké
mnoství a druhy obalù si pøineseme
s nákupem domù. Jednou moností sníení poètu obalù je kupovat zboí ve velkém balení. Pøíkladem mùe být koupì
jednoho pùllitrového jogurtu namísto nìkolika malých. Existuje i zboí, které není
potøeba balit vùbec, jako napøíklad nìkteré druhy ovoce a zeleniny. Zbyteèné je
rovnì pøi kadém nákupu sbírat nejrùznìjí igelitové taky, kdy mùeme
mít svou vlastní nákupní taku ji s sebou.
Pokud máme monost výbìru stejných
výrobkù v rùzných obalech, tak z hlediska ivotního prostøedí jsou nejlepí obaly
papírové. Ty je jednak moné bez problému spálit a nebo, pokud jsou správnì vytøídìny, recyklovat.
Dalím vhodným obalem je sklo. Pro
pøírodu jsou nejetrnìjí vratné sklenìné
lahve. Taková láhev mùe být naplnìna
a sedmdesátkrát, ne je vyøazena a znovu roztavena pro výrobu lahve nové. Vratné lahve se musí sice vymývat s pouitím
znaèného mnoství energie, vody a èisticích prostøedkù, avak pøi výrobì nové
jednorázovì plnìné plastikové lahve je
zneèitìní prostøedí mnohem vìtí.
Co se týèe nevratných PET-lahví, mìli
bychom dávat pøednost modrým a bílým,
protoe jinak barevné se hùøe recyklují
a o výsledný produkt není takový zájem.
Mezi obaly nepøíznivé z hlediska ivotního prostøedí patøí napø. hliníkové plechovky, které jsou jednak nároèné na spotøebu energie a surovin pøi výrobì a po
pouití se u nás prakticky nerecyklují.
Nevhodným materiálem je rovnì PVC,
pøi jeho výrobì, ale i následném skládkování èi spalování, se do ovzduí uvolòují
rùzné èlovìku nebezpeèné látky.
Jen samotný výbìr obalù vak nestaèí.
Po pouití bychom je mìli správné vytøídit, aby byly pøipraveny k recyklaci. A právì o tøídìní odpadù si øekneme nìco v pøítím èísle.
Pøíjemný den pøeje
Ing. Romana Bartoová
Odbor ivotního prostøedí

duben 2004



Orientální
tanec

AquaAerobik

Ve støedu od 16 do 17 hodin  hravé
tanèení s orientálními prvky pro kolní
dìti (1 lekce 40 Kè). V tìlocvièna Krytého plaveckého bazénu v Náchodì, Praská 178.
Cvièení vedeEva Hanuová

Pondìlí a støeda od 20 do 21 hodin
v krytém plaveckém bazénu v Náchodì.

Orientální bøiní tanec je ideální terapie pro vechny typicky enské fyzické
i psychické potíe. Jde o cvièení dobré pro
posílení svalstva zejména v oblasti pánve
a pánevního dna a pro zvýení pohyblivosti páteøe. Je vhodné jako prevence proti
artróze, proti bolesti kostí. Obsahuje formy streèingu a vypracuje v tìle jakousi
harmonii. Zlepuje celkovou kondici, zlepuje drení tìla, koordinaci pohybù a kondici vech orgánù enského tìla.

Vstupné 50 Kè za 1 lekci.

Cvièení vedou prokolené cvièitelky
aquaaerobiku Milada Holbíková
a Dita Jaklová.

Vstupenky mono pøedem zakoupit
v pokladnì en.

V pondìlí 1920 hodin
Tìlocvièna krytého plaveckého bazénu
Cvièení vede Dita Jaklová
Nìco málo o Tae-Bo: Cvièení probíhá
s hudbou, aby bylo moné dosáhnout vysokého tempa a dynamiky pohybu. TaeBo je pocitová záleitost. Pouité techniky jsou hodnì podobné technikám z bojových sportù. Nabízí nejkompletnìjí
procvièení celého tìla, a to pro mue i pro
eny. Pøijïte si zacvièit a pokuste se cítit
své tìlo a moná se Vám pøi naí spoleèné
hodinì pootevøou dveøe do tajemné komnaty s názvem TAE-BO. S sebou  pití,
ruèník; cena  60 Kè. Vstupenky mono
zakoupit v pokladnì en plaveckého bazénu nebo pøímo na hodinì. Blií info:
Dita Jaklová tel. 603 423 427

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

Akademické odpoledne v náchodské sokolovnì
Znak mìsta Náchoda a èíslice 750 let
a znak Sokola se 135 lety, tyto symboly
byly svìdky oslav pøi akademii v sokolovnì. O obou významných výroèích promluvila moderátorka poøadu sestra Hana Slaninová. Vzpomnìla také stopadesátých ètvrtých narozenin prezidenta T. G. Masaryka.
Akademie byla také uspoøádána v rámci
roku sokolského mládí, který byl vyhláen èeskou obcí sokolskou. Program odpoledne byl v reii naich dìtí, actva i dorostu. V úvodu zaznìly krásné tóny naí
hymny Kde domov mùj?. V programu
dále zaznìla recitace básnì, národní píseò
Náchodský zámeèek a sokolský pochod
Spìjme dál v podání naich ákyò Kristiny Císaøové a Katky Faltové s hudebním
doprovodem sestry Vìry Prachaøové. Rodièe s dìtmi pøedvedli Cestování atlasem,
nejmladí ákyòky a áèci ukázali, co mají
cvièit, aby dobøe rostli. Zajímavá byla skladba
mladích ákyò s overbally a výrazový tanec starích ákyò. Výjimeèným záitkem
byl nástup dívek oddílu sportovní gymnastiky k nároènému cvièení na kladinì. Poezie dýchala z kadého jejich pohybu za

doprovodu Hudby k fontánì. Vrcholné
bylo vystoupení dívek na bradlech
o nestejné výi erdi. V programu pøedvedli dorostenci odváné pøeskoky z trampolíny. Sál dunìl pøi originálním scénickém
vystoupení chlapcù jako z gumy oddílu
brake-dance. Krásnou a v Praze ocenìnou gymnastickou skladbu pøedvedly dívky eurotýmu ze Dvora Králové n. L. pod
vedením sestry Ilony itnákové a obohatily tak nai akademii.
Závìr patøil naim gymnastkám a jejich poetické skladbì s hudebním doprovodem Smetanovy Vltavy. Program obì-

SK Goll Bìloves-Náchod
Dva roky trvalo naemu týmu, aby se vrátil zpìt do 1. celostátní ligy v sálové
kopané, kam urèitì patøí. Zaøadil se tak mezi nejlepí mustva v republice.
Nae mustvo se bude vdy snait, aby svými výkony reprezentovalo svùj oddíl
a nae mìsto Náchod. Tím chceme také pøispìt k oslavám 750. výroèí písemné zmínky o Náchodì. Tito sportovci (viz foto pravo) vak potøebují podporu dalích sponzorù,
aby svùj slib, který si dali, splnili. Závìrem bych rád podìkoval vem naim pøíznivcùm, kteøí nám dreli palce.
Trenér Václav Pøibyl

tavì pøipravily cvièitelky Eva Trejbalová,
Ivona Èadová, Alena Hejzlarová, Monika
Klimeová a Lucie Ludvíková, vystoupení chlapcù nacvièil Milan Anto. Oddíl
sportovních gymnastek vede trenérka Míla
Vejrková. Reie hudebního doprovodu Jan
Braha a Josef Kolísko. Akademie byla
doplnìna panelem s fotografiemi o souèasné èinnosti jednoty i snímky ze slavné minulosti sokolovny. Na závìr dìkujeme také vem obìtavým sestrám a bratøím, kteøí zajistili zázemí pro slavnostní
odpoledne, výzdobu sálu a poøadatelskou
slubu.
V. Zelená

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Duben 2004

u Øemeslná a rukodìlná dílna aneb jak
uniknout z pasti projevù ADHD 6.; lektor
Ines ovíèková; 1. 4. 1719 hod.; CV Náchod
u Mikroskopování II/2.  botanika; lektor RNDr. Jana Dobroruková a Ing. Ludìk Dobroruka, CSc.; 7. 4. 1417 hod.;
Z NáchodPlhov
u Zaèínáte s rutinou? lektor PhDr. Hana
ofková, CSc.; 7. 4. 1315 hod.; CV Náchod
u Muzikoterapie a ergoterapie pro uèitele a rodièe pracující s dìtmi s projevy
ADHD VI.; lektor Ines ovíèková, Mgr.
Dana Hruková; 8. 4. 1719 hod.; Z
NáchodPlhov
u Výtvarné dílny 4.  Malba na sklo (pro
irokou veøejnost); lektoøi: Mgr. Jana Matouová, mistr florista; 14. 4. 812
a 1317 hod.; CV Náchod
u Horniny a krajiny v severovýchodních
Èechách; lektor Doc. RNDr. Jan Vítek;
14. 4. 1416.15 hod.; Z NáchodPlhov
u Øemeslná a rukodìlná dílna aneb jak
uniknout z pasti projevù ADHD 7.; lektor Ines ovíèková; 15. 4. 1719 hod.;
CV Náchod

u Pleteme z pedigového proutí 7.  chlebovka (pro irokou veøejnost); lektor Mgr.
Eva Hájková, Jitka Poláková; 17. 4.
812 a 1317 hod.; CV Náchod
u Základy orientálního tance 7. (pro irokou veøejnost); lektor Mgr. Dana Hruková; 19. 4. 1519 hod.; Z NáchodPlhov
u Burza výtvarných nápadù 4.  Inspirace
pro jarní a let. mìs. pøi VV; lektor Mgr. L.
Prokeová; 21. 4. 1417 hod.; CV Náchod
u Metodické øady v anglické gramatice
9.  podmiòovací zpùsob 1. 2. 3.; lektor
Mgr. Zdena Jirková; 21. 4. 14.3016 hod.;
CV Náchod
u Vybrané demonstraèní pokusy z anorganické chemie; lektor Doc. PaedDr. Jiøí
Rychtera, Ph.D.; 21. 4. 1417 hod.; Z
NáchodPlhov
u Vedení týmu  kolektivu  1. díl; lektor Karol Ollé; 22. 4. 2004; 815 hod.
u Muzikoterapie a ergoterapie pro uèitele a rodièe pracující s dìtmi s projevy
ADHD VII.; lektor Ines ovíèková, Mgr.
Dana Hruková; 22. 4. 1719 hod.; Z
NáchodPlhov
u Proè se uèit formulovat cíle výuky?
lektor Mgr. Jana Dolealová; 22. 4. 13.30
17 hod.; Z NáchodPlhov
u Diagnostika SPU v bìné tøídì Z; lektor Mgr. Zdeòka Skluzáèková, Mgr. Lucie
Boová; 23. 4. 10.3015 hod.; CV Náchod
u Øemeslná a rukodìlná dílna aneb jak
uniknout z pasti projevù ADHD 8.; lektor Ines ovíèková; 29. 4. 1719 hod.;
CV Náchod

!
u Vedení týmu  kolektivu  2. díl; lektor
Karol Ollé; 29. 4. 815 hod.; CV Náchod
ZVEME VÁS!
Centrum vzdìlávání Náchod ve spolupráci s CK ivotour. Cz Náchod poøádá
l 6denní zájezd autokarem.
FRANCIE (pro uèitele a dalí zájemce);
prùvodce zájezdu Karel Andres; 1.6. 7.
1. 7. v 16 hodin  odjezd z Náchoda
6. 7. v 16 hodin  pøíjezd do Náchoda
V LÉTÌ POØÁDÁME:
Anglické prázdniny v Krkonoích pro
mláde od 12 do 16 let
l Intenzivní kurzy anglického jazyka pro
dospìlé v Krkonoích
1. turnus: 9.18. 7. 2004,
2. turnus: 16.22. 8. 2004
l Prázdniny pro dospìlé v Krkonoích
l Prázdniny pro mláde v Krkonoích od
12 do 16 let
l 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.
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, pøíprava k pøijímacím zkoukám.
l

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
u MS Word  mírnì pokroèilí; duben,
úterý 14.3018 hod.; lektor Ing. Dalibor
Vích, JG, Náchod
u MS Word  mírnì pokroèilí  metodika; duben, úterý 14.3018 hod.; lektor
Ing. Dalibor Vích, JG, Náchod
u Internet  základní kurz; duben, úterý 14.3018 hod.; lektor Ing. Dalibor Vích,
JG, Náchod
u Windows  zaèáteèníci; duben, úterý
14.3018; lektor Ing. Dalibor Vích, JG, Náchod
u MS Word  pokroèilí  metodika; duben, úterý 14.3018 hod.; lektor RNDr.
Jan Preclík, JG, Náchod
u Exkurze do CHKO v R. Pálava a Lednicko-Valtický areál 17.18. 4., sobota
nedìle; lektor Richard Brát
u Netolerujte násilí. Domácí násilí;
2. 4. od 911 hod., JG Náchod, Øezníkova

451; lektor JUDr. Ladislav Veleta, právník, Mgr. Jitka oltová, psycholoka
u Na pomoc uèitelùm rodinné výchovy.
Krizové situace; 5. 4. od 912 hod., JG
Náchod, Øezníkova 451; lektor PhDr. Eva
varcová, PdF UHK
u Na pomoc uèitelùm èeského jazyka.
Svìtová tvorba pro dìti a mláde ve 20.
a 21. století; 6. 4. od 1315 hod., JG Náchod, Øezníkova 451; lektor PaedDr. Lenka Müllerová, Ústav jazyka èeského a literatury, PdF UHK
u Jak vyzrát na zákeøné anglické èleny
II.; 6. 4. od 914 hod., JG Náchod, Øezníkova 451; lektor Mgr. Kateøina Konrádová;
lektor vykolený Britskou radou
u Výuka atletiky na kolách. Bìhy 14. 4.
od 1215 hod., atlet. stadion Hamra, Náchod; lektor: Ale ïárský, trenér atletiky
u Vyuití projektové metody ve výchovnì vzdìlávací èinnosti 15. 4., 811 hod.,
JG Náchod, Øezníkova 451; lektor Marie
mídová a Andrea Janáková, SpM H. Král.
u Na pomoc uèitelùm spoleèenských vìd.
Obèanská výchova; 19. 4. 1415.30 hod.,
JG Náchod, Øezníkova 451; lektor
PaedDr. Marie Frolová, kraj. metodika OV
u Péèe o øeè dìtí v M. Vývojová dysfázie 21. 4. 1316 hod., JG, Øezníkova 451;

lektor Mgr. Irena Klimková, klinická logopedka, Náchod
u Pohybové innosti s overbally. Rozcviky; 22. 4. od 12.3015 hod., DDM Déèko
Náchod, Zámecká 243; lektor Alena Roková, PgC Hradec Králové
u Pohybové hry tradiènì i jinak. Pétanque; 27. 4. od 1316 hod., PEK Stolín;
lektor Vladislav a Miroslava Jekovi
u Na pomoc uèitelùm spoleèenských vìd.
Kultura stolování v pøedmìtu rodinná výchova; 28. 4. od 1316 hod., JG Náchod,
Øezníkova 451; lektor PaedDr. Marcela
Vítková, Ústav sociálních studií UHK
u Digitální fotoaparát ve kole; 29. 4.
od 13.3016.30 hod., JG Náchod, Øezníkova 451; lektor Vladimír Beran, ZU
Police nad Metují, Mgr. Vladimír Klofáè.
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 dubnu 2004
3. a 4. 4. MUDr. Eva Vinterová
10.
11.
12.
17. a 18.
24. a 25.
1. a 2.

Denisovo nábøeí 665 Náchod;
491 421 920
4. MUDr. Jarmila Vokrková
Vìtrník 720
Èervený Kostelec; 491 462 331
4. MUDr. Boena Rysnarová
ul. Man. Burdychových 325;
Èervený Kostelec; 491 463 237
4. MUDr. Blanka Grummichová Raisova 677; Náchod; 491 422 104
4. MUDr. Alena Zdrailová
Denisovo nábeí 665; Náchod;
491 427 548
4. MUDr. Helena Ansorgová
Sokolská 317; Èervený Kostelec;
491 462 800
5. MUDr. Frantiek Balský
Komenského 319; Náchod; 491 424 326

Pøehled výstav

poøádaných v dubnu 2004 Regionálním muzeem v Náchodì
Výstava potrvá do 30. 4. 2004. Otevøeno
Nae kola mìstu k výroèí 750 let
dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.
Výstavní síò,
Výstavu je mono zhlédnout jako souèást
roh Tyrovy a Zámecké ulice, Náchod.
Vernisá 1. 4. v 16 hod. Otevøeno dennì prohlídky stálé expozice, nebo samostatod 2. do 10. 4. 2004, 912; 1317 hod. nì za sníené vstupné 10 a 5 Kè.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Vstupné 10, 5 Kè.
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18, oteJindøich Havlíèek  obrazy a kresby
vøeno dennì kromì pondìlí 912; 1317
Výstavní síò,
hod. Vstupné: 30; 15 Kè, studenti v rámci
roh Tyrovy a Zámecké ulice, Náchod.
Návtìvník zde mùe zhlédnout motivy ze kolní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprostarého Náchoda a Náchodska, námìty vod zdarma. Organizované výpravy lze
z malíøova pùsobení v ès. legiích v Rusku objednat na tel. èísle 491 433 722, pøíp.
a z jeho pedagogické profese v Olomouci. elektronicky na adrese muzeum.nachod@
Dílo tohoto umìlce se pøedstaví veøejnosti worldonline.cz.
Pevnost Dobroov
po více ne tøiceti letech. Vernisá 19. 4.
Duben 2004, otevøeno dennì mimo
v 16 hod., výstava potrvá od 20. 4. do
pondìlí 1012; 13.3016 hod.
15. 5. 2004. Otevøeno dennì mimo ne
a po 912; 1317 hod. Vstupné 10, 5 Kè. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle
491 426 047 nebo na adrese: Regionální
Náchodsko v umìleckých pohlednicích
Karla Benee a Jindøicha KøeèkaJitue muzeum, Zámek 1284, 547 01 Náchod,
popø. na adrese
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Regionálního muzea v Náchodì, muzeum.nachod@worldonline.cz
Masarykovo námìstí, èp. 18.
Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných, ale i ukonèených výstavách lze
získat na internetové adrese http://www.muzeum.nachod.web.wo.cz

PROGRAM
u Ve dnech 6.9. dubna 2004 se uskuteèní tradièní Jarní bazar dìtského obleèení a sportovních potøeb.
Pøíjem vìcí (max. 45 ks) bude probíhat v úterý 6. 4. v 1318 hod. a ve
støedu 7. 4. v 913 hod., prodej bude
ve støedu 7. 4. v 1418 hod. a ve ètvrtek 8. 4. v 918 hod. Výdej neprodaného zboí a penìz se uskuteèní v pátek 9. 4. ve 1418 hodin. Poplatek (vybírá se pøi pøíjmu) èiní 1 Kè pro odìv,
3 Kè pro sportovní potøebu. Zimní zboí se nepøijímá.
u Velikonoèní tábor na Viòovì
7.11. 4.
Tábor se spoustou netradièních her,
hrátek a soutìí venku i v budovì, barvení vajíèek, pletení pomlázek, veliko-

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

Lékárenská pohotovostní sluba
v obchodním domì Kaufland
dennì 720 hodin,
v nedìli 820 hodin.
LS Dìtem pro radost Náchod
Vás zve na jarní

LOUTKÁØSKÝ
MINIFESTIVAL
anebCO JSTE MONÁ ZAMEKALI

Program:
Sobota 3. 4. 2004
15 hodin
Sobota 10. 4. 2004
15 hodin
Sobota 17. 4. 2004
15 hodin

Pohádky pana Pohádky
Kapárek a èarodìjnice
Kapárkovy èertoviny

Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi.

duben 2004
noèní mrskut, výlet, karneval a jiné radovánky. Ubytování ve vybavené turistické základnì Déèka. Cena 700 Kè,
pro èleny Déèka 650 Kè.
u Zveme vechny lidièky od 14 let na
VÍKEND HER, který se koná od 2. do
4. dubna 2004 na Vinovì. Víkend je
urèen pro instruktory, vedoucí a pro
vechny, kteøí si stále rádi hrají, chtìjí
si pøipomenout starí hry a poznat nové
hry a jejich pravidla. Programem víkendu budou hry v budovì, v pøírodì,
bojovky ve dne i v noci, záitkové hry
a programy, seznamovací hry, pohybové hry apod. Je potøeba se pøipravit na
minimum spánku a odpoèinku, ale zase
na maximum her a záitkových programù.

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

Náchodský zpravodaj

#

Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 1. 4. od 14 hod. Od Francie po Krétu  San Tropez,
Capri, Sicílie atd.  posezení u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 8. 4. od 14 hod. Oslavy 750 let mìsta Náchoda
 o úspìných i kritických obdobích v historii mìsta
hovoøí øeditelka Státního archivu Mgr. Lydia Batecká
Ètvrtek 15. 4. od 14.00 hod. Poklady evropské pøírody I.
 na bøezích moøí a øek  posezením u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 22. 4. od 14.00 hod. Island  záitky o lidech a takøka
zázraèné pøírodì ostrova vypráví u videa ing. Marie
Talafantová
Ètvrtek 29. 4. od 14.00 hod. Poklady evropské pøírody II.
 hory  posezením u videa s Josefem Zavøelem

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

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 a Echu.

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka
603 861 275, kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek 491 431 325, 737
755 480, webová stránka: http://www.volny.cz/nfara; Velikonoèní bohosluby: 8. 4. v 18.00; 9. 4. Velký pátek v 16.00; 10. 4. Bílá
sobota v 19.00; 11. 4. Hod Boí velikonoèní v 7.30, 9.00
a 18.00 v kostele sv. Vavøince, 10.15 v kostele sv. Michaela. Pravidelný poøad bohoslueb po Velikonocích: 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.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
Pøivítání jara aerobikem.
Dìtský aerobik z náchodského Déèka zahájí jarní spoleèenské posezení, které poøádá Sdruení zdravotnì postiených
Náchod. Uskuteèní se v úterý dne 20. dubna od 13.30 hod. ve
velkém sále restaurace Vatikán v Náchodì. Na programu: Jarní
dárky z pùdy (nezapomeòte na nì). Veèeøe zahrnuta v úèastnickém poplatku, který èiní pro èlena 65 Kè a pro neèlena 75
Kè. Závazné pøihláky kadé úterý od 13.30 do 15.00 hod.
Monost i u paní Zdeny Semerákové na tel. èísle 491 421 292,
nechat déle vyzvánìt! Výbor srdeènì zve a tìí se na spoleèné
setkání se svými èleny a pøáteli.

Oprava

Sdruení zdravotnì postiených Náchod se velice omlouvá
øediteli Regionálního muzea v Náchodì panu PhDr. Václavu
Sádlovi za chybnì uvedené jméno a název muzea v naí pozvánce v bøeznovém zpravodaji. Prosím, pane Sádlo, pøijmìte
jetì jednou moji osobní omluvu.
Kvìtoslav Kábrt, místopøedseda SZdP Náchod
28. 4. 2004 v 18 hodin
bude hostem Èeské køesanské akademie a Mìstské
knihovny v Náchodì prof. Jan Sokol. Bude pøednáet na
téma Máme právo na ivot?
Pøednáka se koná v prostorách Mìstské knihovny
v Náchodì.

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.

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 hod. 4. dubna  postní pobonost - 16.30. Velikonoèní bohosluby v Husovì sboru:
8. 4. Zelený ètvrtek v 17.00; 9. 4. Velký pátek v 17.00; 10. 4.
Bílá sobota v 17.00; 11. 4. Hod Boí velikonoèní v 8.30; 12. 4.
Pondìlí velikonoèní v 8.30. 18. 4.  1. nedìle po Velikonocích
 po bohoslubách se koná výroèní shromádìní náboenské
obce. Pondìlky 19. a 26. 4.  biblická hodina v 16.30. Upozornìní: ve dnech od 13. 4. do konce mìsíce dubna nebude pøístupno kolumbárium z dùvodu malování sboru.

Øímskokatolická farnost

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 køes. církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná bibl. hodina v út
v 17 hod. Kadé tøetí pondìlí v mìsíci je v 19 hod. setkání støední generace (tøicátníci). 4. 4. v 15.00 se koná vzpomínkové shromádìní na Prof. J. M. Lochmana na novomìstském zámku. Velikonoèní bohosluby: Velký pátek v 17.00  paijní zpìvy a biblické texty; 11. 4. Hod Boí velikonoèní v 9.00 s Veèeøí Pánì.

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 kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18 hod. studium Bible.

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, kazatel Daniel Kvasnièka, tel./
fax: 491 427 332; mobil: 604 947 739. Vikáø: David Beòa, LicTheol, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@
iol.cz; webová stránka: www.kvasnicka.info; www.cb.cz/nachod.
Bohosluby v ne v 9.30, bibl. studium ve st v 18.00 hodin. Velikonoèní bohosluby: 9. 4. Velký pátek v 18.00; 11. 4. Hod Boí velikonoèní v 9.30 a 13.30  odpoledne káe kazatel Jan rámek
a hosté. 21. 4. v 18.00 pøednáí Mgr. Jan Hábl o hinduismu.

Prevence rakoviny prsu

Karcinom prsu je nejèastìjím nádorovým onemocnìním u en
a jeho výskyt stále stoupá. Pøitom a 90% pacientek, u nich je
nádor odhalen vèas, mùe být souèasnými léèebnými postupy vyléèeno. Základem prevence je dodrování vhodné ivotosprávy
a k vèasnému odhalení a úspìnému vyléèení významnì pøispívá
samovyetøování prsou a pravidelné preventivní prohlídky.
V náchodské poboèce Zdravotního ústavu H. Králové je do 9. 4.
2004 k dispozici jeden z didaktických modelù, slouící k nácviku
samovyetøení prsu pohmatem. Celkem 700 tìchto modelù dovezla do ÈR Organizace Project HOPE ve spolupráci se jednou
kosmetickou spoleèností. Blií informace mùete získat na tel.
491 487 984  MVDr. M.Mathesová, Krámská 29, Náchod

duben 2004
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Akce

poøádané v rámci oslav 750 let

duben

l 2. 4.  10. 4. Nae kola mìstu k výroèí 750 let  výstava
prací ákù Z Komenského; výstavní síò na rohu Tyrovy a
Zámecké ulice poøádá Z Komenského Náchod a Regionální
muzeum Náchod
l 20. 4.  15. 5. Jindøich Havlíèek  obrazy a kresby  výstava
duben  kvìten; výstavní síò na rohu Tyrovy a Zámecké ulice
l 8. 4. 17 hod. Podveèerní setkání s historií  Náchod za tøicetileté války; pøednáí Mgr. L. Batecká, muzeum Masarykovo nám.
l 17. 4. Setkání filmaøù náchodského regionu; Kino Vesmír
l 17.18. 4. Mezinárodní dny památek  renesanèní a barokní
hudba pøi prohlídkách zámeckých expozic  ZU Police n. M.;
pozn.: mimoøádný vstup zdarma pro seniory a organizované skupiny mládee, Státní zámek Náchod
l 19.23. 4. Týden pro zemi  týden akcí s ekolog. tematikou
 poøádá Déèko
l 20. 4. Velikonoce Ferdy Mravence  zábavné dopoledne pro
malé dìti v parku u námìstí; poøádá Stacionáø Cesta a Evangelická akademie
l 24. 4. Okolo pevnosti Dobroov
Pochod 15, 25, 33 km, cyklojízda  41 km; start: 6.308.00
hod.  ubytovna KÈT v Bìlovsi; poøádá KÈT

30. 4.  7. 5. 2004

l 27. 4. 18.00 hod. Náchodské múzy mìstskému divadlu
komponovaný poøad náchodských souborù k 90. výroèí otevøení
Beránku; Beránek Náchod
l 28. 4. Slavnostní koncert k 90. výroèí otevøení Mìstského
divadla; Komorní filharmonie Pardubice a sólisté Národní opery
Praha Helena Kaupová (soprán), Tomá Èerný (tenor); Beránek
Náchod
l 29. 4.  2. 5. II. mezinárodní houslaøský festival Vìnceslava
Metelky s houslaøskými soutìemi pod zátitou Josefa Suka.
Soutì s mezinárodní porotou a úèastníky z celého svìta je jedineèná øezbou neku bìhem jediného dne. Soutì doprovodí koncerty houslistù Iva enatého, Gabriely Demeterové a Pavla porcla a unikátní výstava poetek (malých houslí) a vzácných nástrojù ze sbírky C. Lebeta, Beránek Náchod

kvìten

l 1. 5. Hudební slavnost na III. nádvoøí  SZ Náchod; ZU
Police nad Metují  de-chový orchestr Brass Band
l 2. 5. Houslaøský bál s vyhláením vítìzù, Beránek Náchod

Náchodská prima sezóna

30. 4.
17.00 Stavìní máje na námìstí
18.00 Èarodìjnice v Déèku  veselý a soutìní rej malých
i velkých èarodìjnic v zahradì Déèka
20.00 Diskotéka a oheò
 v zahradì Déèka
3. 5.
17.00 Vernisá výstavy studentských prací Náchodské prima
sezóny, vystoupí Sboreèek JGN pod vedením ing. Èejpa
4. 5.
19.00 Koncert rockových kapel NPS  restaurace Vatikán
5. 5.
19.00 Koncert folkových skupin Náchodské prima sezóny
 restaurace Vatikán

6. 5.
19.00 Velký jazzový koncert  velký sál Mìstského divadla
J. Èíka studentské skupiny Karlovy Vary Laco Deczi
a Celula New York
22.00 Jazz jam  jazzový klub v Hraeho ulici
7. 5.
10.00 Slavnostní vyhláení vítìzù Náchodské prima sezóny
14.00 Májování na námìstí  zábavný program pro veøejnost
19.00 Jazzový koncert a jam session  jazzový klub
v Hraeho ulici (za úèasti významných èeských
jazzmanù  Swing Sextet Emericha Drtiny a kapela
ANNA-BASE)
21.45 Slavnostní ohòostroj z hradeb Státního zámku Náchod

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 bude vyhláen vítìz etapy.
Soutìe je mono se zúèastnit buï
po etapách nebo odevzdat více úkolù najednou.

Vítìz celé soutìe bude vyhláen v øíjnu 2004 v Týdnu knihoven.
Úkol na duben:
Mìstu Náchod je u 750 let, proto
v jeho zdech, zahradách a lesích ije
jistì mnoho straidel. Vyrob jedno z nich
jakoukoli metodou nebo namaluj na ètvrtku. Napi, jak se straidlo jmenuje a kde
ije.
Splnìný úkol odevzdejte v Mìstské
knihovnì v Náchodì na Kamenici nebo
v doèasném dìtském oddìlení v poboèce
Plhov do 5. kvìtna. Soutìit mohou jednotlivci i skupiny. Soutìní práce opatøete jménem, adresou, vìkem a kolou.
(Mìk)
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