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U za necelý mìsíc Náchod opìt oije
èilým umìleckým ruchem. Stalo se pøíjemnou tradicí, e první kvìtnový týden nae
mìsto hostí na tøi stovky mladých talentovaných neprofesionálních umìlcù. Ti se
zúèastní soutìních i nesoutìních èástí
NPS. A u pùjde o zaèínající básníky,
malíøe, sochaøe, hudebníky nebo, a to hlavnì, divadelníky. Právì poslednì zmiòovaní do Náchoda pøijedou po dlouhé cestì
pøes oblastní a krajská kola meních divadelních pøehlídek. Dá se tedy oèekávat,
e i letos pùjde o pomyslnou pièku amatérského divadelního ledovce. Prima sezóna má ale bohatou kulturní nabídku i pro
vás, kteøí v Náchodì a jeho okolí ijete,
a proto se festivalu jaksi pasivnì úèastníte. Hned v úvodu máte monost navtívit
Dobroovskou Jiráskovu chatu, kde 30.
dubna spoleènì s Primáèkem a vynikajícími náchodskými kouzelníky pøivítáme
jaro pálením èarodìjnic. Velmi milou tradicí se staly i procházky po stopách Josefa
kvoreckého, které znovu opráíte, vydáte-li se za nimi spolu s Mgr. Bateckou
v pondìlí 1. kvìtna. Urèitì se cestou najde rozkvetlá tøeeò k prvomájovému políbení. Tìit se mùete na charitativní Bìh
Terryho Foxe. O lidovou zábavu se postarají i studenti náchodských støedních kol,
kteøí na námìstí ve støedu spustí tradièní
Majáles, plný zábavných soutìí a dobré
nálady. Od pondìlí do ètvrtka pak budete
mít monost zhlédnout v divadle Dr. Josefa Èíka a také v aule Jiráskova gymnázia divadelní pøedstavení nominovaných
souborù z celé republiky. Vzhledem k tomu, e celá pøehlídka je soutìní, budou
se jednotlivé soubory snait zaujmout porotu a zajistit si tak postup do mekky ochotnického divadla, na nedaleký Jiráskùv
Hronov. Novinkou festivalu je také úèast
nesoutìních pøedstavení místních základních kol a v jednání je rovnì úèast divadelního potìru z øad místních pøedkolákù. Se soutìními umìleckými pracemi

z oborù malba, fotografie a sochaøství se
budete moci setkat na vernisái a následné výstavì. Kromì toho nebudou chybìt
tradièní koncerty studentských kapel rozlièných ánrù a smìrù. I letos se odehrají
v sále restaurace Vatikán a vzhledem
k eminentnímu zájmu hudebních tìles je
letos zaruèen kvalitní výbìr. Za vechny
lze zmínit recitál básníka, pøekladatele
a písnièkáøe Jiøího Dìdeèka, který na sebe
vzal zároveò lektorování v kategorii poezie. Ve vyvrcholí skvostným jazzovým dýchánkem v sále divadla Dr. Josefa Èíka,
kam kromì jiných pøijal pozvání vynikající jazzový basista Robert Balzar se svým
Triem. O divadelní vrchol se pak postará
herec a improvizátor Jaroslav Duek s divadlem Vizita. Na nedìli 7. kvìtna je pøipraveno tradièní Májování, plné hudby
a veselí, spojené s tradièním lampionovým
prùvodem a zakonèené velkolepým ohòostrojem.
Pokud jste nabyli dojmu, e Vám Prima sezóna nesmí uniknout, vìzte, e to
stále jetì není ve. Pøipraveny jsou také
pravidelné workshopy a dílny. Jmenujme
tøeba hereckou dílnu, dílnu rétoriky a hlasového projevu, dílnu fotografie, perkaøskou, keramickou a sochaøskou, taneèní
a pohybovou dílnu a dalí, které jsou pøístupny i iroké veøejnosti. Blií informace o festivalu získáte buï na internetové
adrese www.primasezona.cz nebo telefonicky u hlavní koordinátorky festivalu Petry
Nìmcové na èísle 777 188 591.
Pøijmìte tedy u nyní pozvání na devátý roèník festivalu pro vechny, kteøí fandí mladému umìní, a nezapomeòte si poznamenat jako první dùleité datum nedìli 30. dubna. Pro celou rodinu pøipravili
na Jiráskovì chatì na Dobroovì organizátoøi bohatý kulturnì-hudební program
se spoustou dobrého jídla a pití. Vrcholem
bude PRIMA pálení èarodìjnic. Tak tedy
na vidìnou na Náchodské Prima sezónì.
L. Peterková  tisková mluvèí festivalu
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Zprávy

z radnice
Zastupitelstvo
mìsta 20. 2. 2006

Rozpoèet mìsta Náchoda na rok 2006
l ZM schválilo rozpoèet mìsta Náchoda
na rok 2006 èlenìný dle paragrafù vèetnì pøíloh (schválenou verzi najdete na
www.mestonachod.cz).
l ZM povìøilo radu mìsta dle zákona
o obcích provádìt rozpoètová opatøení do
výe 300 tis. Kè.
l ZM souhlasilo s tím, e rozpoètová
opatøení na poskytnuté dotace ministerstev a Krajského úøadu Královéhradeckého kraje (v plné výi) se stávají souèástí rozpoètu mìsta na bìný rozpoètový
rok po písemném doruèení, pokud rada
mìsta nerozhodne jinak. Na nejbliím
jednání zastupitelstva mìsta budou dána
zastupitelùm na vìdomí.
Majetkoprávní úkony obce
l ZM schválilo bezúplatné nabytí pozemkové parcely è. 643/1 v Bìlovsi. Jedná
se o pozemek pod komunikací ul. Kpt.
Jaroe. Pozemek bude pøeveden formou
smlouvy darovací od Královéhradeckého
kraje a Správy a údrby silnic Královéhradeckého kraje jako dárce do vlastnictví mìsta Náchoda jako obdarovaného.
l ZM schválilo zmìnu územního plánu
v lokalitì nad MìSSS Marie a Domovem
dùchodcù z obytné výstavby vícepodlaní
na bytovou výstavbu nízkopodlaní.
l ZM schválilo prodej volných bytù v Náchodì  2+1 v Palachovì ulici èp. 653,
2+1 ve Dvoøákovì ul. èp. 1346, 1+1
v Kostelecké ul. èp. 1829, 3+1 v ul. Nìmcové èp. 656 a v 1+1 v ul. Bílé dle výsledkù výbìrových øízení.
l ZM zamítlo navrenou smìnu pozemkù s vlastníkem pozemku a stavby stávajícího napojení prostoru parkovitì
za Delvitou na Karlovo námìstí. Pùvodním zámìrem mìsta bylo tyto pozemky
odkoupit.
l ZM schválilo prodej pozemkù è. 1257/
65 a è. 1260/17 na Klínku v Náchodì.
adatel je vlastníkem bezprostøednì navazujících pozemkù a má zájem zde zøídit zahradu.
l ZM zamítlo prodej pozemku è. 706/1
v Kladské ulici z dùvodu, e by byla do
budoucna znemonìna výstavba obsluné komunikace pro pøístup na pøilehlé
pozemky.
Návrhy smluv
o poskytnutí dotací v rámci rozpoètu
l ZM schválilo smlouvy o poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta Náchoda na rok
2006:
Mìstské knihovnì Náchod, o. p. s.
 4,2 mil. Kè

Obèanskému poradenskému støedisku,
o. p. s.  85 tis. Kè
Obèanskému sdruení Dokoøán (Poklop,
Archa)  100 tis. Kè
Stacionáø Cesta  150 tis. Kè
na provoz Beránku Náchod, a. s.
 4,8 mil. Kè
TV Náchod, s. r. o.
 650 tis. Kè
Farní charitì na provoz støediska
Sv. Anna  1,5 mil. Kè
Pøedání majetku
pøíspìvkovým organizacím
l ZM schválilo pøevod majetku mìsta do
správy a uívání pøíspìvkovým organizacím Kino Vesmír Náchod, Z 1. Máje, M
Bøezinova a MìSSS Marie.
l ZM schválilo bezúplatný pøevod kostýmù maoretek z majetku DDM Déèko,
Náchod Sportovnímu klubu Rubena Náchod v celkové hodnotì 197 259,50 Kè.
V té souvislosti zastupitelé schválili darovací smlouvu mezi DDM Déèko Náchod
a SK Rubena Náchod, její souèástí bude
soupis darovaného majetku.
Zøízení pracovní skupiny pro dohled
na øeení dopravní situace ve mìstì
l ZM zøídilo pracovní skupinu pro dohled na øeení dopravní situace ve mìstì
ve sloení: Ing. Oldøich Ètvrteèka, Miroslav Brát, Hana Kopecká, Ing. Pavla Maríková, Jiøí Marík, Mgr. Karel Petránek,
RNDr. Ivana árová, tajemník skupiny
Ing. Libor Baudy, která bude pravidelnì
na zasedáních zastupitelstva mìsta informovat o prùbìhu pøípravy výstavby obchvatu.
Obchvat mìsta Náchoda
l ZM se pøipojilo k petici obèanù mìsta
Náchoda na podporu urychlení stavby
obchvatu mìsta a uloilo vem pøedstavitelùm mìsta aktivnì prosazovat urychlení výstavby tohoto obchvatu.

Rada mìsta 28. 2. 2006

Výroèní zprávy mateøských kol
 Bøezinova, Vanèurova, Vítkova
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávy
pøíspìvkových organizací náchodských
mateøských kol. Jednotlivé mateøské
koly pøedstavily jejich øeditelky, seznámily radní s jednotlivými podobami zpracovaných kolských vzdìlávacích programù (VP).
M, Náchod, Bøezinova 669
 øeditelka Iveta Lukeová
celkem 50 dìtí ve dvou tøídách
zájmové krouky: ikovné ruce (výtvarný), Buï fit (sportovnì pohybový), Flétnièka, Pøedkoláèek VP na téma Hrajeme si a poznáváme svìt (kolka je ná
kamarád, budeme si spolu hrát)
Mateøská kola, Náchod, Vanèurova
1345  øeditelka Lenka Jiráková
celkem 70 dìtí ve tøech tøídách
zájmové krouky: dramatický  muzikál,

VP na téma  Svìt kolem nás  svìt ve
mnì
Mateøská kola, Náchod, Vítkova 304
 øeditelka Blanka Posnarová
celkem 66 + 23 dìtí, 2 a pùl tøídy, 1 Babí
krouky  logopedický, prevence poruch
uèení u pøedkolákù
VP na téma  Poznáváme svìt kolem
nás, hrajeme si celý rok  U písníku
ádost Branky, o. p. s.,
o poskytnutí pøíspìvku na cyklobus
l RM souhlasila s poskytnutím finanèního pøíspìvku Brance, o. p. s., ve výi 10
tis. Kè úèelovì na zajitìní projektu Cyklobus Kladským Pomezím.
l RM souhlasila s návrhem umístit na
cyklobus logo cyklojízdy po okruhu T. G.
Masaryka.
Cyklobusy Kladským pomezím jsou souèástí programu Královéhradeckého kraje, který podporuje dopravu a propagaèní
strategie projektu. Cyklobus bude jezdit
o víkendech a svátcích v termínu od 13. 5.
do 30. 9. 2006 na trase Hradec Králové
Adrpach a NáchodKarlów.
Celkové náklady na projekt èiní 336 tis.
Kè, podpora poskytnutá z grantu KÚ Královéhradeckého kraje èiní 75 %. Zbývající èástku získává spoleènost Branka formou pøíspìvku od mìst na jeho trase.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem nebytového prostoru v èp. 1759 v Praské ulici v Náchodì
výpovìdí z dùvodu neplacení nájemného
a nákladù za sluby.
l RM souhlasila s vystavením objednávky na zhotovení energetického auditu na
budovu polikliniky Náchod èp. 738 s ing.
Petrem Frintou, Náchod. Audit bude vypracován s termínem dokonèení k 30. 4.
2006.
l RM schválila nájemní smlouvu na dobu
urèitou na èást pozemku è. parc. 387
v kat. území Pøibyslav nad Metují vyuívaného doèasnì po dobu výstavby cyklostezky a smlouvu o zøízení vìcného bøemene s Povodím Labe, s. p., na umístìní
podpìry lávky. Do doby dokonèení stavby lávky bude uzavøena smlouva o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene
na umístìní stavby podpìry lávky.
Pronájem zemìdìlské pùdy
Rada mìsta se na základì ádosti praské spoleènosti EnviConsult, s. r. o., zabývala moností pronájmu zemìdìlské
pùdy za úèelem zaloení produkèní plantáe rychle rostoucích døevin pro energetické úèely. EnviConsult, s.r.o., má zájem o dlouhodobý pronájem zemìdìlské
pùdy o výmìøe cca 30 ha.
l RM pøedbìnì souhlasila se zámìrem
pronajmout zemìdìlskou pùdu v k. ú.
Malá Èermná, Malé Poøíèí a Bìlovsi, nejprve vak musí být specifikovány podmínky moné spolupráce a finanèního dopadu pro mìsto. Na základì pøedloené blií
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specifikace od adatele firmy EnviConsult,
s. r .o., bude stanoven dalí postup.
Veøejná zeleò
 smlouva o obstarání správy
l RM schválila smlouvu o obstarání správy
veøejné zelenì a výkonu dalích povinností s Technickými slubami Náchod,
s. r. o.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila smlouvu na provedení
ohòostroje dne 7. kvìtna 2006 s dodavatelskou firmou Jiøí Gross, Náchod.

Rada mìsta 14. 3. 2006

ádost starostù obce Vysokov,
Kramolna a Dolní Radechová
Jednání rady mìsta se zúèastnili starostové obcí Vysokov, Kramolna a Dolní
Radechová.
Starostové spoleènì s radními diskutovali o aktuálních otázkách a problémech,
mimo jiné také o výi úhrad neinvestièních nákladù za áky ze svých obcí plnících kolní docházku v náchodských kolách.
l RM sníila pùvodnì stanovenou
výi neinvestièních nákladù za áky z jiných obcí plnících kolní docházku v náchodských Z v roce 2006 z 8000 Kè na
7000 Kè. Za dìti v mateøských kolách
zaplatí okolní obce také èástku nií ne
byla pùvodnì schválená (6000 Kè) a to
3000 Kè.
ádost obce Nový Hrádek
l RM nesouhlasila s ádostí obce Nový
Hrádek o úhradu neinvestièních nákladù
za áky s trvalým pobytem v Náchodì,
kteøí navtìvují Z v obci Nový Hrádek.
Mìsto Náchod není povinno tyto náklady
obci Nový Hrádek hradit, protoe zøizuje
vlastní základní koly.
Lesní hospodáøské osnovy
Mìstský úøad Náchod, Odbor ivotního
prostøedí, jako pøísluný orgán státní správy lesù, zajiuje v souladu s lesním zákonem zpracování lesních hospodáøských
osnov (LHO), které slouí pro zjitìní
skuteèného stavu lesa a pro výkon státní
správy lesù. Tyto osnovy se zpracovávají
pro vechny lesy o výmìøe mení ne 50
ha ve vlastnictví fyzických a právnických
osob, pokud pro nì není zpracován lesní
hospodáøský plán.
Vzhledem k tomu, e platnost lesního hospodáøského plánu pro Lesní hospodáøský
celek Broumov konèí 31. 12. 2006 musí
mìsto Náchod vyhlásit zámìr zadat zpracování LHO obecnì závaznou vyhlákou.
l RM vydala Naøízení mìsta è. 1/2006
o zámìru zadat zpracování lesních hospodáøských osnov.
l RM schválila dodatek smlouvy na zpracování lesních hospodáøských osnov mezi
mìstem Náchodem a zhotovitelem, kterým je Lesní taxaèní spoleènost, s. r. o.,
Hradec Králové.

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem èásti pozemku p.è.
342/1 v k.ú. Malé Poøíèí (v blízkosti státních hranic) uzavøené se spoleèností To
& Mi Vdf., spol. s r. o., dohodou k 31. 3.
2006 a souhlasila s uzavøením nové nájemní smlouvy na pronájem této èásti
pozemku s novým adatelem. Smlouva
se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností
od 1. 4. 2006. V mobilních buòkách, které budou na tomto pozemku umístìny,
chce adatel zøídit informaèní centrum
s rozíøenými slubami.
l RM uloila specifikovat ozelenìní Karlova námìstí, které bude pøedloeno
k odsouhlasení radì mìsta.
Stavební úpravy èp. 1
Masarykovo nám. (stará radnice)
l RM souhlasila s uvaovanými stavebními úpravami, které se týkají vybudování výtahu v této budovì a to výpùjèitelem, kterým je Regionální muzeum Náchod. Dále rada souhlasila s proplacením
nákladù (do 36 tis. Kè) na vybudování
sociálního zaøízení v prostorách nájemce
 spoleènosti Gen-X STUDIO, s. r. o.
Veøejné parkovitì
l RM souhlasila s provádìním zimní údrby parkovitì, které vznikne plánovanou výstavbou budovy Okresního soudu
a Okresního státního zastupitelství v Náchodì, Technickými slubami Náchod.
V péèi mìsta bude také vybudované veøejné osvìtlení a veøejná zeleò okolo tohoto novì vybudovaného parkovitì. Pøísluné dohody budou uzavøeny po dokonèení novostavby.
Výbìry zhotovitelù
projektových dokumentací
l RM schválila výbìr projektantù jednotlivých akcí a uzavøení smluv o dílo:
Veøejné osvìtlení Karlova nám.  Vladimír Václavík  Elektroprojekt, Nové Mìsto n. M.
Komunikace ul. Wiesnerova  Miloslav
Kuèera  PRODIS, Hradec Králové
Komunikace ul. Za Kaplièkou  Miloslav
Kuèera  PRODIS, Hradec Králové
Komunikace ul. Prodlouená  Dopravnì inenýrská kanceláø, s. r. o., Hradec
Králové
Komunikace panelová cesta Náchod
 Staré Mìsto n. M.  Miloslav Kuèera
 PRODIS, HK
Oprava mostu v Náchodì  Braci
 MDS Projekt, s. r. o., Vysoké Mýto
l RM zruila výbìrové øízení na akci
Stavební úpravy ul. Èeskoskalická a Komenského v Náchodì  èást chodníky
veøejné osvìtlení a uloila dopracovat zadávací dokumentaci a pøedloit ji radì
mìsta znovu k projednání.
Mandátní smlouva na výbìr zhotovitele
l RM souhlasila s pøedloenými návrhy
a uzavøela mandátní smlouvy s mandatáøem ing. Janem Tomkem z Èerveného

Kostelce na organizaci veøejné zakázky
na akci Lávka pøes øeku Metuji  OSTROVY a Lávka pøes øeku Metuji  PEKLO a na organizaci veøejné zakázky akce
Stavební úpravy Déèka v Náchodì  oprava oken 1. etapa.
Pøedloení ádostí na SFDI
l RM souhlasila s pøedloením ádostí
na Státní fond dopravní infrastruktury
o pøíspìvek na realizaci jednotlivých projektù.
Jedná se o tyto projekty:
l Doèasná dopravní opatøení v Náchodì
 tento projekt se týká zpracování studie
propojení na sídlitì SUN,
l Náchod  Dopravní opatøení na ulici
Praská  II. etapa,
l Lávky pøes øeku Metuji OSTROVY
a PEKLO.
Nákup nízkopodlaního autobusu pro
MHD v Náchodì  finanèní spoluúèast
l RM schválila finanèní spoluúèast mìsta Náchoda na nákupu nového autobusu
pro MHD v Náchodì firmou CDS Náchod
ve výi 5000 Kè v pøípadì, e CDS,
s. r. o., Náchod obdrí v roce 2006 grant
z Ministerstva dopravy ÈR.
Smlouva na vyplacení dotace
za úklid romských lokalit
l RM schválila poskytnutí dotace Romskému komunitnímu centru Náchod ve
výi 49 800 Kè a smlouvu o jejím poskytnutí.
Vyplacení dotace je podmínìno úklidem
a zajitìním poøádku na veøejných prostranstvích ulic Ruská, Francouzská,
Anglická, Broumovská (Kuba) a afránice. Nedílnou souèástí smlouvy je plán
udrované lokality. Poskytnutá finanèní
dotace je úèelovì vázána na èinnost Romského komunitního centra Náchod a jejím smyslem je podpoøit aktivity tohoto
sdruení.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila ádost o dotaci pro Svaz
tìlesnì postiených v ÈR na zajitìní
Oblastní konference zástupcù obèanských
sdruení zdravotnì postiených v poadované výi 4000 Kè.
l RM schválila výrobu a umístìní znaku
mìsta Náchoda na novém autobusu spoleènosti CDS, s. r. o., Náchod, který bude
jezdit na lince NáchodKudowa Zdrój.
l RM schválila pøestìhování Odboru kolství, kultury a sportu a pracovníkù Odboru výstavby a územního plánování do
budovy èp. 2020 v ul. Nìmcové k 31. 3.
2006.
l RM vzala na vìdomí informaci o pøidìlení nadaèních pøíspìvkù Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda v oblasti
kultury a sportu v 1. kole roku 2006 jednotlivým subjektùm. Podrobnosti o tom,
komu byly jednotlivé granty pøidìleny,
najdete na internetových stránkách:
www.mestonachod.cz.
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Kronika
Narodili se v únoru 2006
2. 2.
3. 2.
8. 2.
10. 2.
13. 2.
15. 2.
16. 2.

Nela Janová
Milena Bartovská
Natálie Mrtinová
Barbora Eichlerová
Monika Macková
Karolína Dianová
Daniel Kumpot
Vojtìch Jago
Natálie Vargová
Nikola Horèièková

17. 2.
21. 2.
22. 2.

25. 2.

Barbora Vaíèková
Martin Kozak
Natálie Balogová
Jakub Smola
imon Syrovátko
Jáchym Vydra
Samuel Svoboda

Byli oddáni v únoru 2006
4. 2.
24. 2.

Jiøí Lenfeld, Hronov
Petra Martincová, Náchod
Vladislav Erban, Hostinné
Lenka Jirásková, Náchod

Oblastní spolek
Èeského èerveného køíe v Náchodì
zahajuje v dubnu kurz ZDRAVOTNÍK
ZOTAVOVACÍCH AKCÍ, dle akreditace
MMT. Kurz první pomoci urèený zejména pro zdravotníky kolních akcí (koly
v pøírodì, lyaøský výcvik, apod.) a letních táborù.
Objednávky zasílejte do 20. dubna na
adresu: Oblastní spolek ÈÈK, Praská
983, 547 01 Náchod. Informace na tel.
491 423 200, 606 576 058.

Den pro prvodárce na Transfuzní stanici v Náchodì v pondìlí 10. dubna 2006.
Pøijïte vichni, kdo chcete darovat krev
a je Vám alespoò 18 let na Transfuzni
stanici v Náchodì mezi 6.00 a 9.00 hodinou. Ráno se doporuèuje lehká snídanì.
Blií informace podá paní Zelená na tel.
èísle 491 601 427.

Fotograf Jiøí Staek vystavuje!
Jiøí Staek, dlouholetý èlen Fotoklubu
Náchod, vystavuje výbìr svých fotografií
ve stálé galerii Fotoklubu Náchod v pøízemí
náchodské radnice. Jeho výstava, která
byla zahájena slavnostní vernisáí v úterý
7. bøezna, je ji ètvrtou fotografickou výstavou, kterou uspoøádalo obèanské sdruení Fotoklub Náchod v tìchto prostorách.
Vernisáe výstavy se zúèastnilo neobvyklé mnoství návtìvníkù, hlavnì z øad
studentù, které Jiøí Staek vyuèuje na
náchodské Vyí odborné a Støední prùmyslové kole stavební v Náchodì, dále
pøijali pozvání zástupci kudowské galerie
Cyganeria, se kterou náchodský fotoklub
neustále rozvíjí vzájemnou spolupráci, i se
svojí øeditelkou Jolantou Drawnel. O bez-

vadnou atmosféru se postaral zpìvem
a hrou na kytaru Rostislav Hejcman ze
skupiny NACOPAK-BAND.
Výstavu mùete zhlédnout ve vední
dny do konce dubna letoního roku, vichni jste srdeènì zváni.
Fotografie a text Petr ulc
 Fotoklub Náchod

Autor vystavených fotografií Jiøí
Staek (vlevo) naslouchá úvodnímu
slovu fotografa Romana Ungera,
uprostøed kytarista a zpìvák skupiny
NACOPAK-BAND Rostislav Hejcman

Nad fotografiemi Jiøího Staka se po
slavnostním zahájení výstavy jetì
dlouho diskutovalo. Jeho díla dokáou
rozesmát, ale i pøinutit èlovìka
k zamylení.

Komunitní plánování
sociálních slueb

Na posledním zasedání Zastupitelstva
mìsta Náchoda (20. 2. 2006) byla schválena podpora projektu Standardizace
procesu komunitního plánování sociálních
slueb v Královéhradeckém kraji. Finanènì je tento projekt podporován z evropských fondù. Partnery projektu jsou povìøené obecní úøady s rozíøenou pùsobností (POÚ III), které na svém území
vytváøí pracovní skupiny a øídící skupinu, která celý proces plánování na daném
území koordinuje. Pracovní skupiny se
zabývají oblastí zdravotnì postiených,
seniorù a obtínì zamìstnatelných obèanù a také oblastí rodiny, dìtí a mládee.
Celý projekt zastøeuje krajský úøad ve
spolupráci s Obèanským poradenským
støediskem o. p. s., Hradec Králové.
Cílem plánování sociálních slueb je
zjistit a naplnit efektivním zpùsobem potøeby uivatelù prostøednictvím sítì poskytovatelù sociálních slueb a zajistit
o slubách dostateènou informovanost. Veøejnost bude prùbìnì s jednotlivými etapami seznamována v Náchodském zpravodaji a na webových stránkách mìsta
Náchoda.
Koordinátorem pro komunitní plánování sociálních slueb byl jmenován pan
Kvìtoslav Kábrt, který bude k dispozici
pro veøejnost na Mìstském úøadu Náchod
(budova okresního soudu v Náchodì)
v úøední den kadou støedu od 8.00 do
13.00 hod. Kanceláø je umístìna v suterénu budovy vedle výtahu. Telefonický
kontakt 724 113 329,
e-mail: k.kabrt@seznam.cz
Bc. Pavel Schuma, vedoucí Odboru
sociálních vìcí a zdravotnictví

Podìkování
Rád bych touto cestou podìkoval Mìstskému úøadu v Náchodì a Sdruení zdravotnì postiených Náchod za blahopøání
a dárky k mým 80. narozeninám.
Augustin rùtek,
Bìloveská 1593, Náchod

Øeditelka galerie Cyganeria z partnerského polského mìsta Kudowa Zdrój
Jolanta Drawnel pøedává pøi vernisái
Jiøímu Stakovi dárek.

duben 2006
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Sluníèkový den
pro oputìné dìti
 ji po esté

V dìtských domovech a ústavech sociální péèe vyrùstá kolem 20 000 oputìných dìtí. Aby mìlo více dìtí anci vyrùstat v rodinì, v prostøedí obklopeném láskou a porozumìním, pøipravil Nadaèní
fond Rozum a Cit na 20. 4. ji 6. roèník
Sluníèkového dne pro oputìné dìti
a pìstounské rodiny. Ve více jak 50 mìstech naí republiky nùete v tento den
potkávat studenty, nabízející keramické
sluníèko nebo sluníèko magnetku. Pokud
si ho koupíte, vá pøíspìvek bude podporou pro dalí pìstounské rodiny, a tak
nadìjí pro dalí dìti bez domova. Ve Vaem mìstì se zapojí studenti ze Soukromé støední koly podnikatelské Náchod,
s. r. o.
Nadaèní fond pøispívá na osobní asistenci k handicapovaným dìtem, vybavení dìtských pokojíèkù, rekonstrukce bezbariérových prostor, pøestavbu nebo rozíøení obydlí, která zabezpeèí vhodný
prostor pro dìti v náhradní rodinì, zakoupení zdravotnických, rehabilitaèních
a výukových pomùcek pro zdravotnì postiené dìti.
Je obdivuhodné, e pìstouni berou
kadé nové dítì do rodiny jako dar. Nacházejí v sobì sílu a schopnost oputìným
a nikým nechtìným dìtem pomoct, øíká
patronka naeho fondu Naïa Konvalinková.
Nai èinnost mùete podpoøit i zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS ROZUMACIT na èíslo 87777.
Marie Øezníková, Nadaèní fond
Rozum a Cit, Jablonského 639/4,
Praha 7, www.rozumacit.cz

Krátké ohlédnutí
za zápisem
Základní kola T. G. Masaryka v Náchodì se druhý únorový týden promìnila
v pohádkovou øíi. Probíhal zde toti zápis do prvních tøíd. Ze vech stran se na
budoucí koláky usmívaly pohádkové bytosti. Tak napøíklad èarodìjnice jim rozdávaly perníèky a zvaly je do své krásné
perníkové chaloupky. Kromì lákavých
pochoutek si dìti domù odnáely i upomínkové pøedmìty a drobné dárky.
Nae kola mùe budoucím prvòáèkùm
(a nejen jim) nabídnout mnohé. Vedle
kvalitní výuky v moderních uèebnách také
celou øadu zájmových útvarù. Své výtvarné schopnosti mohou dìti rozvíjet hned
v nìkolika kroucích. Nezapomínáme ani
na poèítaèové fandy èi pøíznivce cizích
jazykù. Tito vichni si u nás jistì vyberou. Kdo je vak spíe sportovního zamì-

Z Komenského  Srdeènì Vás zveme
na Paijový týden (aneb tradice jsou tradice)
od 3. do 9. 4. 2006 v Regionálním muzeu v Náchodì na Masarykovì námìstí.
Program:
Modré pondìlí
Slavnostní zahájení  vernisá v 16 hodin
edivé úterý
Hostovací den náchodského Stacionáøe Cesta z Bìlovsi
Prezentace výrobkù postiených dìtí po celý den
10.00 soubor Dramaáèek  Jak se mají hlemýdi
Vystoupení 4.A  Povídám, povídám neplechy
Soubor Dramaáèek  Zrada Jidáova
karedá støeda
9.30 pøedvádíme a aranujeme kvìtiny, kraslice, pomlázky,
pracujeme s keramickou hlínou, palièkujeme krajky,
tvoøíme vizovické peèivo, zdobíme velikonoèní perníèky
13.0016.30 pøedvádìèku opakujeme
Zelený ètvrtek
10.00 vystoupení IV. B
14.00 vystoupení IV. B
14.30 step vystoupení skupiny Flap
Velký pátek
10.00 vystoupení dramatického krouku naí koly
Dramaáèek  Jak se mají hlemýdi
 Zrada Jidáova
Vystoupení 4. A  Povídám, povídám neplechy
15.00 vystoupení dramatického krouku naí koly
Dramaáèek  opakuje vystoupení
Bílá sobota
volná prohlídka
Velikonoèní nedìle volná prohlídka
Otevøeno dennì 912 a 1317 hodin. Vstupné dobrovolné.
Poøadatelé: Z, Náchod, Komenského 425 a Regionální muzeum Náchod.
PODÌKOVÁNÍ PATØÍ VEM SPONZORÙM!

Základní kola T. G.
Masaryka Náchod
Odpady tøídíme!
Kdo z nás se u nesetkal s touto výzvou! I v naem mìstì, dokonce i u naí
koly, se objevily rùznobarevné kontejnery s nápisy, které nás nabádají k tøídìní
odpadu. To, co je v jiných zemích dávno
øení, mùe navtìvovat krouek bruslení, florbalu a nebo se pøihlásit na sportovní hry.
Ètyøi kvalitnì vybavená oddìlení kolní
druiny umoní dìtem po vyuèování aktivnì si odpoèinout pøi hrách, rùzných pracovních èinnostech i sportovních aktivitách.
Mgr. Vlasta Drobná, uèitelka Z TGM

Foto: uèitelka Ilona Hurdálková pøi
zápisu prvòáèkù

samozøejmostí, se my teprve uèíme. Kdy
jsme se vak podívali, co dìti vyhazují do
koe, zjistili, e o nìjakém tøídìní odpadù nemùe být ani øeèi. áci 7. B navrhli, abychom rozmístili i po chodbách barevné nádoby nebo pytle na tøídìný odpad. Urèitì i my vyuijeme nabídky
technických slueb a pouijeme na tøídìní pytle, které náchodským obèanùm nabízejí. Doufáme, e nám i Vy pomùete
chránit nai pøírodu a neobnovitelné zdroje
surovin! Abyste si vyzkoueli, jak jste na
tom v tomto ohledu, pokuste se odpovìdìt na otázky ankety, kterou provádìli
áci 7. B mezi dìtmi na Z TGM:
1. Tøídíte doma odpad?
2. Myslíte, e je dùleité tøídìní odpadu?
3. Víte, kde je nejblií kontejner na tøídìný odpad?
4. Co patøí do modrého kontejneru?
5. Víte, jakou barvu má kontejner na
plast?
6. Víte, jakou barvu má kontejner na
sklo?
7. Kolik výrobkù z recyklovaného papíru dokáete vyjmenovat?
8. Kolik výrobkù z recyklovaných plastù znáte?
9. Kam dáte plastovou láhev od chemikálií?
10.Co udìláte s vybitou baterií?
Neumìli jste odpovìdìt na nìkterou
z otázek? Podívejte se na leták v loený
do tohoto èísla Náchodského zpravodaje!
áci 7. B Z TGM Náchod
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Odlehèovací sluba
Obèanského sdruení Cesta Náchod
Obèanské sdruení Cesta provozuje
v Náchodì-Bìlovsi stacionáø pro dìti, mláde a dospìlé osoby se zdravotním postiením s kombinovanými vadami.
Nyní roziøuje své sluby o odlehèovací (respitní) slubu pro rodiny, které peèují o dìti, mláde a dospìlé osoby se
zdravotním postiením.
Slubu bude poskytovat v bezbariérovém domku v Náchodì, Bartoòova 897
(lokalita u nemocnice mezi penzionem
Marie a Domovem dùchodcù).
Provoz bude probíhat kadý druhý týden (ob týden) od pondìlí do nedìle 24
hodin dennì.

V objektu jsou umístìna speciální lùka pro 4 klienty, dalí 2 klienti mohou
vyuít denní pobyt v zaøízení. Klienti se
budou na jednotlivých týdenních pobytech
støídat. Je zajitìna 24hodinová odborná
sociální péèe, celodenní stravování s pitným reimem, zájmová èinnost, procházky, výlety, kulturní akce, dobré materiální vybavení.
Sluba je urèena pro rodiny nebo osoby peèující o dítì nebo dospìlého èlovìka
se zdravotním postiením za úèelem odpoèinku peèujících, v pøípadì nemoci a rekonvalescence peèujících nebo jiné pøekáky omezující øádnou péèi o postienou osobu.
Podrobnìjí informace lze získat na tel.
è. 491 428 133 nebo mobilní tel. è. 602
806 828 u paní Bìhounkové.
Projekt je podporován Krajským úøadem Královéhradeckého kraje, Mìstským
úøadem Náchod a Spoleèností DUHA
 nadace pro dìti postiené mozkovou obrnou Trutnov.
Za Obèanské sdruení H. Bìhounková

Kdo byl kdo ve kvoreckého Zbabìlcích
(pokraèování z minulého èísla)
Do kníky Swing na malém mìstì
s podtitulem Vzpomínky na orchestr Miloslava Zachovala, významný amatérský
swingband protektorátní éry (sestavili Josef kvorecký a Boris Mìdílek, vydal Ivo
elezný, Praha 2002) napsal Josef kvorecký sta Zachovalùv band a Zbabìlci,
v ní mj. vysvìtluje, proè udìlal z estnáctièlenné kapely jen sedmièlennou skupinu,
a pøi tom sdìluje: Pápen, due kapely (...)
jmenoval se Pavel Bayerle, v mých románech je to trumpetista Benno Mánes
(s. 162). Odhaluje tedy ve stati skuteèné
jméno protagonisty, pøezdívku, kterou mìl
mezi spoluáky i v kapele, a jméno románové. (Ve Zbabìlcích vystupují okrajovì
i dalí èlenové této rodiny  Mánesovic vila
stála v zahradì (...) sedí tam Evka a paní
Mánesová a pan Mánes (Zb. s. 34). Podobnì ve stati píe o nìkolika dalích postavách. Tenorsaxofonista téza  Vladimír
Stejskal (syn popraveného poslance Josefa
Stejskala), je v románech klarinetista Lexa.
Jaroslavu Celbovi, pozdìjímu významnému hudebnímu skladateli, øíkali Jarýk,
v románech Harýk. Vladimíru ilhánkovi
se v kapele øíkalo Joida (mnì se to lety
mezi Kanaïany transliterovalo na Joyda.
Od slova joy, radost, nadení, s. 168),
ve Zbabìlcích je to Fonda. Tihle ètyøi,
BENNO, LEXA, HARÝK a FONDA, jsou
hlavní postavy Zbabìlcù, píe dále (s. 173),

kdy v úvodu sdìlil, e jeho, autora románù, zastupuje Danny Smiøický. Pøíjmení si zvolil podle slavného rodu nìkdejích
majitelù hradu a panství náchodského.
V jakési nìmecké knize o rodokmenech
èeských lechticù jsem zjistil, e poslední
Smiøický, který umøel døív, ne se mohl
stát èeským králem, provdal svou sestru
za Èeòka kvoreckého ze kvorce a na
Klintajnì. Jestli s tímto Èeòkem nìjak
pøímo souvisíme, po tom jsme nepátrali,
ale jméno je dost neobvyklé, a nìjaká souvislost (zchudlí pøíbuzní apod.) tu asi
bude, vysvìtlil mi v dopise autor. V køestním Danny se zøejmì promítla autorova
angloamerická orientace. Marginálnì jetì ve stati zaznamenal, e Bennova dívka
Helena (a po válce jeho ena) se jmenovala Milena Sekáèová a románová Lucie, dívka a pak ena Harýkova, byla Hanka (Hannie) Hartmanová. Ta nejpopulárnìjí, Irena, byla Jaroslava (Járinka) Fibírová,
z Marie Dyntarové se stala ve Zbabìlcích
Dagmar Dreslerová, v dalích knihách jí
ponechal køestní jméno Marie. (Ve Zbabìlcích píe dokonce nejménì dvakrát, e
vzpomínal na Vìrku a Evu a Jarku a Irenu (s. 30), e ivot se skládal jenom
z Ireny a z Vìrky a Evy a Járinky...
(s. 173); jak vak sám sdìlil, Járinka (Jarka) byla Irena a Vìrka, mladí sestra Bennova, je v románu Evka Mánesová. Jde tedy
sic o ètyøi jména, ale jen dvì dívky.) (AF)

Dubnová výroèí

V pùli dubna slavíme letos Velikonoce (od Pravidel èeského pravopisu
z r. 1993 s V, do té doby, i tøeba v Brusu
jazyka èeského z roku 1877 psáno velikonoce). Jak to, e loni byly v bøeznu?
Jsou toti vdy první nedìli po prvním
jarním úplòku, a ten je letos 13. dubna, kdeto loni byl 25. bøezna. Výroèí Ukøiování a Vzkøíení je tedy pohyblivé.
Pøed 210 lety se narodil v Dolanech
obrozenecký knìz, historik Náchodska
P. Josef Myslimír Ludvík. Zemøel
1. ledna 1856 v Èeské Skalici, jak jsme
pøipomnìli u v lednu. Pøed sto lety
(20. 4.) zemøel malíø a grafik Karel
Liebscher, pøipomenutý i letos v únoru.
V Zájezdì, nyní u Èeské Skalici, se
pøed sto lety, 21. dubna 1906, narodil
amatérský malíø  krajináø Josef Vondráèek, tý den o dvacet let pozdìji
sochaø Olbram Zoubek a britská královna Albìta II. Pøed padesáti lety,
22. dubna 1956 zemøel jeden z významných politikù první poloviny 20. století
Mons. Jan rámek, v letech 194045
pøedseda londýnské exilové vlády, po
únoru komunisty internovaný. Èeská
televize o nìm letos v bøeznu uvedla
významný dokumentární poøad Zemøel
pod cizím jménem.
Nejvìtí dramatik vech dob William Shakespeare zemøel 23. dubna
1616. Na 2. duben pøipadají nedoité
80. narozeniny významného herce Jiøího Adamíry, 6. dubna 1876 se narodil Rudolf Deyl st. a o pár týdnù pozdìji, 29. dubna 1876, Václav Vydra st.
Dne 22. dubna 1976 zemøel reisér
Alfréd Radok.
Pøed dvaceti lety, 26. dubna 1986,
dolo k havarii èernobylské elektrárny.
Její dùsledky ovlivnily negativnì zdraví tisícù lidí ve znaèné èásti Evropy,
mj. pak poèátkem kvìtna byla podstatnì zvýená radioaktivita i v naem
regionu.
/AF/

Pozvání na besedu
Ètvrtek 27. dubna 2006 v 18 hodin
 Mìstská knihovna Náchod
Vìra Vlèková  kniha Doufám,
dokud dýchám 
Beseda s autorkou knihy zobrazující ivotní pøíbìhy ètyø en, které
pøeily holocaust.
Setkání se zúèastní dvì z nich, paní
Eva Reichová-Zelená z Èeské Skalice a paní Eva Hejzlarová-Koubková z Náchoda.
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Èást 4  Ve slubách obce zeedivìlí radní
èestného mìanství ji definitivnì. Pan purkmistr uváV osmdesátých letech19. století dospìla do své závìdí, e pøedmìt tento jedinì z té pøíèiny na denní poøáreèné fáze promìna nepøíli velkého a ponìkud ospalédek dneního sezení poloen byl, aby vyhovìno bylo naho podhorského mìsteèka Náchoda v prosperující prùléhavému pøání a èetným interpelacím mnoha pánù èlemyslové centrum kraje. Souvisela s výraznou vlnou prùnù slavného zastupitelstva z pøedelých schùzí, e vak
myslové revoluce, kdy právì v tomto desetiletí vznikla
stalo se tak proti výslovné vùli dotyèného, který s návrhem
na ploe dneního velkého Náchoda témìø desítka menaprosto nesouhlasí, po nìjakém zvlátchanických tkalcoven bavlnìného zboí
ním vyznamenání netouí a u vlastním
a dvì pøádelny bavlny. Dùsledky industripøesvìdèení, e plnil vdy obèanské poalizace se projevily také v prudkém rùsvinnosti své a e snahy jeho èelily jen ku
tu poètu obyvatel. Do Náchoda pøicházeli
blahu obce a vlasti, plného zadostiuèinìa nacházeli zde uplatnìní a obivu zejména
ní nachází. Ponìvad se pak návrh po
mladí obyvatelé ze sousedních zemìdìlusnesení vìtiny slavné rady na prograských okresù. Koncem roku 1890 bylo
mu octnul, jemu se podrobiti musí, èiní
ve mìstì evidováno 6346 osob, z toho
pan mìanosta dotaz, nemìl-li by se nápouze 2191 tzv. domovských pøísluníkù,
vrh z denního poøádku sejmouti? Uzavøepoèet tzv. pøespolních je tedy dvojnásobno vemi hlasy, e se má o návrhu roznì pøevyoval. S nárùstem obyvatelstva
hodnouti. Pan purkmistr  postoupiv
úzce souvisel i rozvoj kolství, slueb, zdrapøedsednictví námìstku svému, p. radvotnictví, spolkù a kulturního i spoleèennímu Michalovi Tichému  odchází ze
ského ivota. Také z hlediska národnostsezení, provázen p. øeditelem J. V. Tuèního a politického skýtá Náchod v pojekem, jen se pøi volbì této z dùvodù
dnávaném desetiletí relativnì idylický
§ 46 obecního zøízení hlasování vzdal.
obraz. Zdejí vlastenecky smýlející obèaPurkmistr Jan Tichý
(Byl starostovým pøíbuzným  pozn. LB)
né se sdruili ve volnou volební skupinu
Pøi volbì p. purkmistra bylo pøítomno 23
staroèeské Národní strany a podporovali
èlenù, odevzdáno toliké lístkù vesmìs s ano vyplnìèeský státoprávní program. Páni radní, konkrétnì èlenoných. Zvolen tudí p. mìanosta J. Tichý jednohlasnì
vé obecního zastupitelstva, mohli být spokojeni. Vak se
èestným mìanem, co jemu pøi jeho návratu pan pøedtaké dokázali vzájemnì ocenit. V prùbìhu ètyø let, tj.
seda oznamuje.
18861889, si udìlili celkem sedm èestných obèanství,
Na podzim roku 1889 bylo odhlasováno udìlení èesta to jetì dva dalí návrhy pøi hlasování nezískaly poného obèanství dalímu z rodu Tuèkù Aloisu Tuèkovi
tøebnou vìtinu.
(bratr øeditele J. V. Tuèka). il trvale ve Vídni, kde se
V zasedání obecního zastupitelstva dne 9. 1. 1886 bylo
stal c.k. prvním dvorním cukráøem a obdrel zøejmì za
odhlasováno propùjèení èestného mìanství bývalému
své vynikající výrobky zlatý zásluný køí. Èestné obèanpurkmistru (v letech 18671868), souèasnému okresníství bylo zdùvodnìno vynikajícímu starostovi a mìstskému radními zásluhami jmenovaného o osvìmu Michalu Tichému, øediteli mìtu, zdar a pokrok národa èeského
anských kol a takté mìstskému
a o zvelebení èeského jména v cizinì.
radnímu Janu V. Tuèkovi a nìkdejVe stejnou dobu úspìnì proly hlaímu správci náchodského dìkanství
sováním dva dalí návrhy a novými
P. Frantiku Peckovi. Zajímavá je
èestnými obèany se stali okresní soudperipetie navrhování této pocty souce Václav atava a náchodský advoèasnému purkmistrovi Janu Tichékát JUDr. Frantiek Dvoøák, oba èlemu (18421907, starostou 1883
nové zastupitelstva. U prvního byly
1898). Ne e by se nìkdo stavìl proti,
ocenìny pøedevím bezplatnì vyhonaopak návrhy se jen sypaly, ale odtovované písemné odborné analýzy
mítal je ze snadno pochopitelných dùpro rùzné mìstské komise, jich byl
vodù starosta sám. Nesrovnává se
zpravodajem, u druhého bezplatné
s jeho zásadami, aby za úøadování
dlouhodobé právní zastupování obce.
jeho poloen byl návrh na jeho èestPøi zdùvodnìní, stejnì jako u vìtiné vyznamenání na program, nesouny pøedchozích, byla pouita dnes
cí podpis pánì purkmistrùv. Tenmoná trochu úsmìvnì pùsobící forto mu, absolvent praské obchodní
mulace za zásluhy, jich sobì ve
akademie a majitel obchodu s koloslubách obce zeedivìlí radní
niálním zboím na Kamenici, se do
o dobro mìsta i vlasti vydobyli.
èinnosti místní samosprávy zapojil
A nakonec  jmenování dotyèné svým
v roce 1870 a zùstal jí vìrný a do
Titulní list kolní kroniky zaloené
zpùsobem morálnì zavazovalo i do
smrti. Za dobu jeho pùsobení na radøeditelem J. V. Tuèkem s jeho
budoucna, co mohlo být pro obec
nici byly v Náchodì postaveny nové
podpisem.
jen uiteèné. Novì jmenovaní èestkolní budovy (I. a II. obvodu, odní mìané vzdávají vøelými slovy díky za vyznamenání
borná tkalcovská kola a gymnázium), zøízena mìstská
jim jmenováním tím prokázané, pøipojujíce ujitìní, e
spoøitelna a pøedládìno nìkolik hlavních ulic. Èestné
i napøítì ze vech sil k obecnému prospìchu a dobru
obèanství, jemu se nakonec neubránil, si skuteènì zanápomocni býti chtí.
slouil. V zápise z jednání obecního zastupitelstva
Mgr. Lydia Batecká
z 1. 2. 1886 se v paragrafu 3 ocitl návrh na propùjèení
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100 let od úmrtí Viléma, prince ze SchaumburgLippe
Dne 4. dubna uplynulo rovných 100 rokù od úmrtí majitele
náchodského panství a zámku  Viléma prince ze Schaumburg
Lippe. V nìkolika øádcích si pøipomeneme jednoho z pøísluníkù
nìmeckého rodu, který mìl v drení rozsáhlý
majetek na Náchodsku v letech 18421945, tedy
více jak jedno století.
Vilém ze SchaumburgLippe se narodil 12.
prosince 1834 v nìmeckém Bückeburgu (nedaleko Hannoveru), jako druhý syn vládnoucího
kníete Jiøího Viléma a jeho manelky Idy, roz.
princezny z Valdeku a Pyrmontu. Po vystudování privátního gymnázia se stal poruèíkem v domácím kníecím mysliveckém praporu a v roce
1854 nastoupil dvouleté univerzitní studium
v Bonnu. Po svém návratu chtìl vstoupit do rakouské armády, ale otec ho povìøil správou rodinných panství ve Slavonii (historické území
v Chorvatsku) a v Uhrách. Do armády se princ
dostal v roce 1859 a hned se zúèastnil jako rotmistr dragounù ve funkci ordonanèního dùstojníka v hlavním stanu, války proti Sardinii (dnes
souèást Itálie) a Francii.
Rok 1860 pøinesl obrat ve Vilémovì ivotì. Toho roku zemøel
jeho otec a on pøevzal jako druhorozený syn panství Náchod
a Chvalkovice, tedy majetek, který v roce 1842 jeho otec koupil
od hrabìte Oktávia z LippeBisterfeld. Na zámky v Náchodì
a v Ratiboøicích ji léta pøed tím Vilém se svými rodièi zajídìl.
Dne 30. kvìtna 1862 se princ Vilém oenil s Bathildis Amalgunde, princeznou z Anhaltu, a v polovinì èervna pøesídlili do Náchoda a pozdìji do Ratiboøic.
V roce 1864 vypukla válka Rakouska a Pruska proti Dánsku
o lesvicko a Holtýnsko. Bathildis jako neteø dánského krále
Kristiána zabránila svému mui, aby se tohoto taení zúèastnil.
Toho roku byl také otevøen nový evangelický kostel nad onovem,
který Vilém nechal vybudovat a jeho stavbu také financoval.
Ve váleèném roce 1866, kdy vypukly boje s Pruskem, nastoupil princ Vilém jako ordonanèní dùstojník u rakouského III. armádního sboru a prodìlal 3. èervence bitvu u Hradce Králové.
Princezna Bathildis, nyní ji se dvìma dìtmi, odjela do dánské
Kodanì k prarodièùm. Tøemi bitvami na Náchodsku utrpìl princùv majetek kodu témìø 105 000
zlatých, plus dalí kody na zámku, kde byl vojenský lazaret. Po válce nechal Vilém vybudovat na
konci zámecké aleje, kde byli pohøbíváni zemøelí
vojáci høbitov, který byl vysvìcen 26. èervna
1870.
Protoe nutná pøítomnost na náchodském panství nedovolovala princi zùstat v aktivní slubì
u armády, pøeel do zálohy. Pøesto vak postupoval v hodnostech. Svou vojenskou dráhu pak zakonèil jako generál jízdy. Vilém se stal horlivým
zakladatelem vojenských veteránských spolkù
a hlavnì se aktivnì podílel na budování a rozvíjení spolkù, které ochraòovaly a zøizovaly pomníky
padlým v roce 1866. Byl také prvním protektorem Ústøedního
spolku pro udrování váleèných pomníkù z roku 1866 v Èechách.
Aktivitu vak vyvíjel i v civilním ivotì, kdy se na svém panství
vìnoval chovu ovcí a dobytka, pìstování øepy, lesnímu hospodáøství, rybníkáøství, zavlaování, popø. odvodòování zemìdìlských
pozemkù, pivovarnictví, tìbì uhlí a výstavbì silnic. Za jeho ivota vzniklo na panství více jak 84 km silnic rùzné kvality.
Princ Vilém mìl s manelkou Bathildis ètøi dcery a ètyøi syny,
z nich Frantiek Josef zemøel v necelých 16 letech. Vilém se

vìtinou stýkal s dùstojníky armádních sborù z Josefova, Hradce
Králové, Vysokého Mýta a Pardubic. Èeskou lechtu nijak zvlá
nevyhledával. Mìl rád spoleèenský ivot, tanec, hudbu, divadlo,
co bylo zálibou i jeho manelky. Èesky moc neumìl i kdy se snail zapøádat rozhovory
s náhodnými lidmi; kromì toho trpìl hluchotou,
která v jeho zdokonalení cizí øeèi jistì bránila.
Èesky moc neznala, i kdy se snaila, ani princezna Bathildis. Avak synové Albrecht a Maxmilián, které 4 roky vychovával dr. Jiøí Guth
Jarkovský, mluvili èesky dobøe. Princ se pøedevím cítil Rakuanem a nemìl rád ani èeský
nacionalismus ani nìmeckou rozpínavost. Dr.
Guth ve svých Vzpomínkách upozornil na demokratické chování v princovì rodinì a její velice
vlídné jednání s podøízenými úøedníky a sluebnictvem. Zavadil i o rùzné spory mezi zámeckým pánem a náchodskými mìany èi obyvateli.
Zdùraznil vak, e mnohdy ve zavinili lidé svým
chováním.
Vilém princ ze SchaumburgLippe zemøel
4. dubna 1906 v ranních hodinách v ratiboøickém
zámku. 9. dubna byl pohøben na vojenském høbitovì v náchodské
zámecké aleji. Jeho manelka Bathildis zde odpoèívala ji od roku
1902.

Dipl. Ing. Leopold,
princ ze SchaumburgLippe
V lednu letoního roku pøila na MìÚ v Náchodì zpráva o úmrtí
posledního pøísluníka rodu SchaumburgLippe, který se narodil
ve zdejím zámku, prince Leopolda. Svìtlo svìta spatøil 21. února 1910 jako syn Bedøicha ze SchaumburgLippe a jeho druhé
manelky, Antoinetty Anny, roz. princezny z Anhaltu. Pan Leopold Schaumburg vystudoval reálné gymnázium a strojní inenýrství v Dráïanech a pak si splnil sen z dìtství a nastoupil
u øískonìmeckých drah. V dobì II. svìtové války byl po atentátu na Reinharda Heydricha, o kterém rokoval s kolegou na pracoviti, udán, uvìznìn a poté poslán na východní
frontu, kde na zaèátku roku 1945 padl do ruského zajetí. Po válce byli jeho rodièe a sestra jako
øítí Nìmci odsunuti na kladské území, kde otec
princ Bedøich v prosinci 1945 zemøel. Rodinný
majetek byl zkonfiskován. V roce 1946 se chtìl
Leopold usadit v obci ernov, co mu bylo i pøes
kladnou odezvu místních obyvatel státními orgány zamítnuto a následnì byl nucen strávit ètyøi
mìsíce ve sbìrném táboøe v Mezimìstí. V øíjnu
toho roku byl odsunut do Bavorska. Zde brzy zaèal pracovat u Nìmeckých spolkových drah
a v rùzných vysokých funkcích tu setrval a do
svého odchodu do dùchodu v roce 1975. Ve svém
oboru platil po celé Evropì za odborníka. Bìhem
svého dlouhého ivota navtìvoval pan Schaumburg své roditì
i evangelický kostel v onovì, který nechal vystavìt jeho dìd,
princ Vilém. Naposledy zde byl uvítán v srpnu 2004 pøi slavnosti
ke 140. výroèí otevøení této budovy. Dipl. ing. Leopold princ ze
SchaumburgLippe, il v Mnichovì, zemøel vak v poehnaném
vìku témìø 96 let 25. ledna 2006 v nìmeckém mìstì Bad Waldsee, nedaleko Bodamského jezera. Podle jeho pøání budou jeho
tìlesné ostatky uloeny na vojenském høbitovì na konci náchodské zámecké aleje, vedle otce, prince Bedøicha.
Zdenìk Jánský
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Mìsto Náchod má nejlepí webové stránky v kraji

Ve ètvrtek 17. bøezna probìhlo v budovì krajského úøadu
v Hradci Králové slavnostní vyhláení krajského kola soutìe
o nejlepí webové stránky a elektronické sluby mìst a obcí
Zlatý erb 2006. Za pøítomnosti hejtmana Královéhradeckého
kraje ing. Pavla Bradíka byly pøedány ceny finalistùm v kategorii
nejlepí webové stránky mìsta, nejlepí webové stránky obce,
nejlepí elektronická sluba.
Webové stránky mìsta Náchoda www.mestonachod.cz získaly první místo v kategorii mìst a postupují do celostátního kola.
Slavnostní vyhláení výsledkù probìhne v Hradci Králové v prùbìhu konference ISSS (pondìlí 3. 4. 2006).
Nová verze internetových stránek byla sputena 1. února
2006 a proti verzi minulé pøinesla øadu zmìn. Byla vytvoøena
nová grafika, navigace a celková struktura stránek s ohledem
na bezbariérovost. Na pozadí se dotváøí redakèní systém, take
publikování informací provádìjí jak povìøení pracovníci MìÚ,
tak dalí subjekty z rùzných oblastí. S velkou odezvou se také
setkala virtuální prohlídka, která pøedstavuje dvacet nejzajímavìjích míst v Náchodì a okolí. Koncem bøezna pøibylo ve spolupráci s regionální televizí TV Náchod televizní zpravodajství, ve
kterém budou zveøejòovány videozprávy zajímavých událostí.
V souèasnosti se pøipravuje øada novinek, take se návtìvníci
internetových stránek www.mestonachod.cz mají na co tìit.
Soutì Zlatý erb 2006 vyhlásilo Sdruení Zlatý erb pod zátitou Ministerstva informatiky ÈR, Ministerstva vnitra ÈR
a Ministerstva pro místní rozvoj ÈR. Krajská kola vyhlaují kraje ÈR. Soutì je poøádána ve spolupráci se sdruením Èeský
zavináè, Svazem mìst a obcí ÈR, portálem Mìsta a obce online
a konferencí ISSS. Soutì je souèástí iniciativ v rámci kampanì
Bøezen  mìsíc Internetu.

Cílem soutìe je podpoøit modernizaci místní a regionální
veøejné správy prostøednictvím rozvoje informaèních slueb
poskytovaných obèanùm i specifickým skupinám uivatelù
s vyuitím internetu a ostatních elektronických médií, a pøispìt
tak k rozvoji kvality ivota ve mìstech, obcích a krajích Èeské
republiky.
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Primátor Premium uspìl
na ZLATÉM POHÁRU PIVEX  PIVO 2006
Náchodský pivovar získal v bøeznu svoje první
letoní významné ocenìní a to Certifikát kvality ze 14. roèníku odborné soutìe piv ZLATÝ
POHÁR PIVEX  PIVO 2006, kde bylo pøihláeno 23 pivovarù s poètem 43 znaèek piv. Soutì probíhala ve dvou kategoriích  svìtlé výèepní pivo (22 znaèek)
a svìtlé leáky (21 znaèek), kdy právì v této kategorii
náchodský leák bodoval. Pivovar tak obhájil zisk tohoto
ocenìní i z loòského roku.
Soutì spolupoøádají Veletrhy Brno, a. s., a SNIP &
CO, reklamní spoleènost, s. r. o. Odborným garantem
degustací je Výzkumný ústav pivovarský a sladaøský
(VÚPS) v Praze. Soutì je uznávána pivovarskými odborníky jako jedno z naich nejprestinìjích a nejvýznamnìjích degustaèních hodnocení piva, a je také jednou z nejstarích v Èeské republice.
Soutì probíhá dvoukolovì  první kolo probìhlo
v listopadu 2005 a druhé v únoru 2006. Hodnocení provádìjí odborní degustátoøi ze soutìících pivovarù, dále
z VÚPS a dalích odborných institucí. Vekeré degustace probíhají anonymnì pod dohledem notáøe, zástupcù
odborného garanta a organizátora soutìe. Degustátoøi
hodnotí pøedevím chu piva, jeho plnost, vùni, øíz, hoøkost i dalí chuové vlastnosti èi jiné pøíznaky (napø.
v barevnosti, jasnosti apod.). V kadé èásti
soutìe jsou u vech vzorkù piv provádìny
také laboratorní rozbory a hodnocení VÚPS
Praha. Výsledky obou kol se sèítají, pøièem
se zveøejòuje poøadí piv umístìných na prvních tøech místech v celkovém poøadí. Vítìz obdrí ZLATÝ POHÁR PIVEX. Piva,
která v obou èástech soutìe dosáhnou mimoøádných výsledkù (dle zvlátních kritérií) a neumístí se na prvních tøech místech,
obdrí Certifikáty kvality.
Zisk certifikátu je významným ocenìním
výsledkù práce vech zamìstnancù náchodského pivovaru. Právì kategorie leákù je

Mìøení zneèitìní ovzduí
Koncem ledna probìhlo v Náchodì jednorázové mìøení zneèitìní ovzduí. Úèelem mìøení bylo zjistit aktuální souèasnou
kvalitu ovzduí.
Po dohodì se Zdravotním ústavem v Pardubicích, který je
akreditovanou právnickou osobou k provádìní mìøení zneèitìní ovzduí, bylo vybráno místo v parku u Støední prùmyslové
stavební koly asi 25 m od kruhového objezdu. Umístìní mìøicího místa, klimatické a rozptylové podmínky mìly reprezentovat nadprùmìrnou imisní zátì Náchoda (prùmìr nejhorího
moného zneèitìní), tzn., e v jiných èástech mìsta a za lepích rozptylových podmínek v prùbìhu roku bude kvalita ovzduí
s nejvìtí pravdìpodobností pøíznivìjí.
Pøedpoklady se podaøilo naplnit. 26.27. ledna bylo mrazivé
zimní poèasí (prùmìrná teplota 9,3°C) zèásti inverzního charakteru a pøevládala nízká rychlost vìtru (prùmìrná rychlost
0,5 m.s-1). Doprava v tìchto dnech odpovídala bìnému provozu a na zneèitìní ovzduí se výraznì podílely i topné zdroje
v nemovitostech.

toti vnímána jako elitní a zahrnuje produkty, které jsou chloubou kadého pivovaru. Certifikát je cenìn jak mezi laickou veøejností, tak mezi odborníky.
Výsledky soutìe byly oficiálnì vyhláeny v Kongresovém centru hotelu Voronì v Brnì na Galaveèeru pivovarníkù a sladovníkù 6. bøezna 2006 a ocenìní pøevzal za
pivovar jeho generální øeditel ing. Josef Hlavatý. Soutì je
vdy souèástí doprovodného programu Mezinárodních gastronomických veletrhù SALIMA 2006, které se konaly
v Brnì ve dnech 7.10. 3. 2006.
Tradièní Velikonoèní leák opìt pøichází
Pro zajímavé zpestøení období velikonoèních svátkù
se ji od konce bøezna dostává na trh  pro náchodský
pivovar ji tradièní  svìtlý speciální Velikonoèní leák.
Pøíznivci pìnivého moku mají tak znovu pøíleitost ochutnat pøíjemnou pivní lahùdku z produkce svého pivovaru  letos opìt s moností nákupu i ve speciálním velikonoèním multipacku na 10 láhví (v klasické podobì je
tento pack v bìném prodeji jako multipack Premium
10  zelené barvy s výraznou èervenou etiketou nebo
jako multipack vánoèní). Proto neváhejte a lahvovým
Velikonoèním leákem Primátor si vylepete svoji letoní pomlázku.
Pro pøíznivce znaèky Primátor, ale jistì
nejen pro nì, se ji nyní v pivovaru pracuje na pøípravách tradièního Dne s Primátorem, který letos probìhne v jeho areálu
v sobotu 20. kvìtna od 10 do 18 hodin.
Návtìvníci se mohou opìt tìit na pestrý
kulturní a doprovodný program, jeho hlavním bodem bude vystoupení skupiny Tìkej Pokondr. O konkrétním èasovém programu bude veøejnost informována pøedevím na plakátovacích plochách a v pøítím
èísle zpravodaje. Ji nyní Vás vak vechny srdeènì zveme.
/FM/
Porovnáním namìøených hodnot s limity stanovenými naøízením vlády è. 350/2002 Sb., kterým jsou stanoveny imisní
limity a dalí podmínky pro sledování a hodnocení kvality ovzduí,
bylo zjitìno následující:
Z namìøených koncentrací dolo k pøekroèení limitu pro
24hodinovou koncentraci pouze u polétavého prachu (suspendované èástice PM10). Z hlediska roèních imisních limitù se
jeví jako problémové oxidy dusièitého, oxidy dusíku a polétavý
prach.
Protokol o analýze zneèitìní ovzduí s pøesnými údaji je po
dohodì (tel. 491 405 462) k nahlédnutí na Odboru ivotního
prostøedí Mìstského úøadu (budova Okresního soudu, 1. poschodí, è. dv. 161)
Mìsto Náchod v souèasné dobì jedná o provedení dalího soubìného ploného mìøení na rùzných místech mìsta, které by
mìlo poskytnout data pro vypracování reálné rozptylové studie,
na jejím základì by bylo moné stanovit oblasti mìsta podle
míry zneèitìní ovzduí.
Radomír Èesenek, odbor ivotního prostøedí
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EKOutek
V pøedchozích èláncích jsme si pøipomnìli
pùsobení døevokazných
hub a také to, jak správnì provedenými
zásahy neohrozíme døeviny jejich nákazou. V následujících mìsících se s nìkterými seznámíme.
Nepøehlédnutelným druhem je choro
upinatý. Èasto parazituje na buku, javorech, lípách, jasanech, jilmech, topolech,
vrbách, na jírovci maïalu a dalích. Z ovocných stromù nejvíce kodí na oøeáku
vlaském. Tato houba proniká do ivých
stromù pøes pahýly silnìjích odlomených
vìtví a pøes mechanické poranìní koøenových nábìhù, kmenù a vìtví. Choro
upinatý zpùsobuje u stromù, díky své
schopnosti trávení døeva, bílou hnilobu
s èernohnìdým ohranièením. Èernohnìdý lem napadené èásti døeva je vytváøen
choroem jako obrana pøed vysycháním
jeho podhoubí. V ivých stromech se svým
podhoubím postupnì íøí støedem kmenù
a tlustých vìtví. Ve stádiu pokroèilé hniloby se ulamují silné vìtve, èásti kmenù
nebo se stromy rozlomí. Znaènì vyhnilé
stromy v korunách prosychají a postupnì odumírají. Po nìkolika letech jeho ivota ve døevinì vyrostou na povrchu
vyhnilých kmenù a vìtví jednoleté plodnice, které jsou hlavním pøíznakem napadení. Mají 550 cm iroký klobouk
a 28 cm dlouhý tøeò (nohu). Horní strana klobouku je lutá, hladká a slabì lepkavá, pokrytá velkými svìtlými a tmavì
hnìdými upinami. Okurkovì mouènatì
vonící (i chutnající) dunina je bílá, avnatì masitá. V mládí je jedlá (starí je
koovitá), hodí se do polévek nebo houbových guláù. Choroe upinatého lze
jednoznaènì zjistit podle kostièkovitého
rozpadu døeva na povrchu lomových èástí vìtví nebo kmenù.
Ing. Kateøina Cejnarová, Odbor P

Program pro podporu ivotního prostøedí
Mìsto Náchod i nadále pøijímá ádosti o pøíspìvky na èinnosti ve prospìch
ochrany ivotního prostøedí. Podpora se
týká pøedevím projektù ekologické výchovy, instalace solárních kolektorù
a výsadby zelenì. Blií informace o podmínkách programu a formuláøe ádostí

jsou k dispozici na Odboru ivotního
prostøedí (tel./fax 491 405 462), v informaèním centru Mìstského úøadu
a na internetových stránkách mìsta:
(www.mestonachod.cz).
Uzávìrka pøíjmu ádostí
je 21. 9. 2006!!!

Duben  mìsíc èistoty a úklidu naeho mìsta
MìÚ Náchod poskytne na jednorázový úklid prostøednictvím Technických slueb
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 TS Náchod (Po 618 hod., St 618 hod.,
So 812 hod.)  nezapomeòte, e podmínkou pro bezplatné uloení je pøedloení
dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad na rok 2006.
Dalí informace poskytnou: p. Michelèík  tel. 731 151 727, p. Tilg  tel.
731 151 729, 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.

SVOZ nebezpeèných a objemných odpadù

provedou TS Náchod v pátek 21. 4. a v sobotu 22. 4. 2006 dle harmonogramu:
pátek
Klínek  prodejna ............................................................................... 16.3016.45 hod.
Ul. Bezruèova/Vojnarova  u trafostanice ................................. 17.0017.15 hod.
Smetanova/V Zátií  u høitì ....................................................... 17.2517.40 hod.
sobota
Dobroov  náves ............................................................................... 08.0008.15 hod.
Jizbice  u prodejny ........................................................................... 08.2008.35 hod.
Lipí  náves .......................................................................................... 08.4008.55 hod.
Sídlitì u nemocnice  u bývalé prodejny Julius Meinl ........... 09.0009.15 hod.
Pavliov  u prodejny ........................................................................ 09.4510.00 hod.
Horní Babí  u koly ......................................................................... 10.0510.20 hod.
Ryavého/Lesní ................................................................................... 10.2510.35 hod.
Malé Poøíèí  naproti zastávce ÈD ................................................ 10.4010.55 hod.
Bìloves  1. máje (k Brodu) ........................................................... 11.1011.25 hod.
Za Kaplièkou  u rybníka ................................................................. 11.4011.55 hod.
Sídlitì Plhov  pøed prodejnou Verner ...................................... 12.0012.15 hod.
Braec  ul. Novomìstská, u rybníka .......................................... 12.3012.45 hod.
Braec  Drtinovo nám. ................................................................... 12.5013.05 hod.
Sídlitì Branka  parkovitì ........................................................... 13.1513.30 hod.
Pøi svozu budou sbírány nebezpeèné odpady (napø. staré barvy, chemikálie, baterie, akumulátory, oleje, el. spotøebièe atd.) a velkoobjemové odpady (napø. nábytek,
koberce, sanitární zaøízení, pneumatiky os. automobilù atd.). Odpady pøedávejte
pøímo obsluze vozidla a nenechávejte je volnì na stanovitích.
Jakékoliv námìty, pøipomínky a stínosti ohlednì svozu odpadù mohou obèané smìøovat k pracovníkùm MìÚ Náchod, Odboru P, ústnì, písemnì, telefonicky (tel.:
491 405 458) nebo elektronickou potou (poul.ondrej@mestonachod.cz).

a) plodnice a hniloba jilmového døeva

b) pøíèný øez kmenem asi 130letého buku
(Zdroj: Parazitické døevokazné houby, A. Èerný)

SBÌR ELEZNÉHO ROTU
pøipravili v rámci jarního úklidu Hasièi mìsta Náchoda ve spolupráci s MìÚ Náchod.
Pátek 21. 4. 2006 16.00
NáchodBranka  Kováøùv dùl
17.30
NáchodKlínek, Nový Svìt
Sobota 22. 4. 2006
9.00
NáchodPlhov, Ikárie, Kaparák, Na Václaváku,
Pátek 28. 4. 2006 16.00 NáchodTøeinky, Nad
Pivovarem, sídlitì SUN,
Na Stri, Krásnohorské
Sobota 29. 4. 2006
9.00
NáchodBraec, Skalka, støed mìsta, Pod Montací
V pøípadì vìtího mnoství je mono se domluvit na èísle 776 212 150 nebo osobnì v hasièské zbrojnici vedle kina Vesmír kadý pracovní den od 8 do 17 hodin.
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Náchodský zpravodaj

SPORT s p o r t

s p o r t

Program v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  duben

SO 1. 4.
11
Náchod
Jirkov
I. liga eny
SO 1. 4.
15
Náchod
Vykov
I. liga eny
NE 2. 4.
10
Náchod
Luhaèovice
I. liga dorostenci
NE 2. 4.
10
Náchod
Kromìøí
I. liga dorostenky
SO 8. 4.
12
Náchod C Jablonec
III. liga mui sk. C
SO 8. 4.
15
Náchod B Zábøeh B
III. liga mui sk. C
Regionální mistrovství jednotlivcù okresù Náchod a Hradec Králové
ST 12. 4.
14
áci + ákynì
PÁ 14. 4.
16
Junioøi + juniorky
SO 15. 4.
8
Dorostenci + dorostenky
ST 19. 4.
17
eny + eny seniorky nad 50 let
PÁ 21. 4.
15
Mui senioøi nad 50 let
SO 22. 4.
8
Mui kvalifikace od 14 hod. finále 12 nejlepích
Mistrovství Královéhradeckého kraje  jednotlivci
SO 29. 4.
8
Junioøi kvalifikace od 14 hod. finále 12 nejlepích
Frantiek Majer st.

TJ DELFÍN NÁCHOD, oddíl plavání

Plavecká soutì Modrá stuha mìsta Náchoda

se uskuteènila v sobotu 25. 3. v plaveckém bazénu. Do letoního 18. roèníku soutìe
pro plavecké oddíly se pøihlásilo 221 plavcù z 18 plaveckých klubù a oddílù. Soutìilo
se v ákovských a seniorských kategoriích, hlavní soutìí byl prsaøský dvojboj. Soutìe se zúèastnili také plavci ze sousedního polského mìsta Kudowa Zdrój i nìkteøí
reprezentanti ÈR. Náchodské plavání zastupovalo 27 plavcù.
Generálním partnerem soutìe je Spoleènost DUHA  nadace pro dìti postiené mozkovou obrnou Trutnov. Dalími partnery a sponzory jsou Nadaèní fond Zdeòky Horníkové, Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda, Primátor Náchod, Amulet Náchod,
VEBA Broumov, pivovar Broumov  Opat.
Druhá èást soutìe  9. roèník plaveckých závodù pro dìti ze stacionáøù a dìtských
domovù a 7. roèník plaveckých závodù pro zdravotnì postiené sportovce, se uskuteèní v sobotu 22. dubna dopoledne.
9.00
slavnostní nástup
9.1512.30 dopolední èást soutìe
Za poøadatele Vás zve sportovní øeditel
TJ Delfín Náchod Roman Hakl.
Kontaktní telefon TJ Delfín Náchod
491 420 953, 604 404 238.
E-mail: romanhakl@tiscali.cz
nebo hakl@delfinnachod.cz

HÁZENÁ

Rozlosování starí dorost 2. liga  jaro
NE
2. 4.
11.00
Sparta Praha
SO
8. 4.
14.30
Náchod
SO
22. 4.
13.00
Plzeò
NE
30. 4.
14.00
Mìlník

Náchod
Koutka
Náchod
Náchod

Rozlosování 1. liga mui  jaro
NE
2. 4.
15.00
SO
8. 4.
17.00
SO
22. 4.
16.00
SO
29. 4.
17.00

Náchod
Ostrava
Náchod
Pøerov

Slávie Praha
Náchod
Hustopeèe
Náchod

Rozlosování 1. liga mladí dorost  jaro
NE
2. 4.
11.00
Plzeò Lo
NE
9. 4.
16.00
Náchod
SO
22. 4.
14.00
Tøeboò
SO
29. 4.
14.30
Náchod

Náchod
Lovosice
Náchod
Havl. Brod

Memoriál Jana Václavka

Memoriál Jana Václavka st.  5. roèník probìhl v nedìli 12. bøezna ve sportovní hale SK Rubena (palubovka). Jeho
poøadatelem byl SK Rubena Náchod  oddíl
národní házené. Øeditelem turnaje byl
pan Milo VÁCLAVEK, rozhodèími pak
Martin LEUGNER (Sokol Nové Mìsto nad
Metují) a Mgr. Jan VÁCLAVEK (SK Rubena Náchod).
Koneèné poøadí
1. TJ Sokol Dobruka 4 0 0 82:46 8
2. TJ Spoje Praha
3 0 1 50:54 6
3. TJ Sokol Krèín
2 0 2 65:63 4
4. HK Hlinsko
1 0 3 57:55 2
5. SK Rubena Náchod 0 0 4 34:70 0
Ceny pøedával pan Petr Marálek, sponzor naeho oddílu, a paní Hana Kopecká,
pøedsedkynì OV ÈSTV, èlenka Rady mìsta
Náchoda a tajemnice SK Rubena.
Vyhodnocení nejlepích hráèek turnaje: (hodnocení nejlepích hráèek pøedloilo pìt trenérù a dva rozhodèí. Nejlepí
støelkynì byly vyhodnoceny podle záznamù rozhodèích)
Brankáøka  Marcela Faltová
Kr
7 b.
(2+1+2+2)
Obránkynì  Ivana Dolejová
Sp
12 b.
(3+2+1+3+3)
Útoènice  Kateøina Králíková
Sp
13 b.
(3+3+1+2+1+3)
Støelkynì  Petra Latovièková
Do
45 br.

Náchodtí atleti
opìt úspìní

První bøeznový víkend 4.5. 3. se uskuteènilo v Praze na Strahovì Halové mistrovství ÈR actva.
Zúèastnili se ho také èlenové tréninkové skupiny Jiøího Vondøejce.
Milo Cvejn skonèil v závodì na 3000
m na 5. místì v èase 10:20,37, co je
jeho nový osobní rekord.
Ale Voborník skonèil v závodì na 300
metrù rovnì na 5. místì v èase 38,40
a i on si vytvoøil nový osobní rekord. Oba
pak v závodì na 3x300 metrù obsadili
vynikající 2. místo v èase 1:59,13.
Jde o jejich první proniknutí do pièky
ve své kategorii a hned je z toho støíbrná
medaile a finálová umístìní. J. Vondøejc

zleva  Jiøí Vondøejc, Milo Cvejn,
Ale Voborník, Jiøí Král

duben 2006
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kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù

M1. 4. sobota 8.3015.00 Malba na hedvábí v duchu stínù (praktické osvojení rùzných technik malby na hedvábí, vhodný
výbìr a pouití výtvarných materiálù, na-

TÝDEN PRO ZEMI
18. 2 1. dubna
na Jiráskovì gymnáziu

Pøijïte oslavit tento mezinárodní
svátek vìnovaný ochranì pøírody.
Pøijïte se zamyslet, co mùe
kadý z nás udìlat pro lepí svìt.
Srdeènì zveme náchodskou
veøejnost i koly ke zhlédnutí výstav:

Ibra Ibrahimoviè
Pøíbìh sedláka Rajtera

 jeden z nejznámìjích èeských
fotografù dokumentuje vyvlastòování
zemìdìlské pùdy v prùmyslových
zónách (kauza Nemak)
Tato putovní výstava získala
hlavní cenu Czech Press Photo
v roce 2003!!!

Vyhubená
a ohroená zvíøata

 na 100 obrazù a smutných pøíbìhù
bytostí, které èlovìk vyhubil èi
brzy vyhubí
 vyprávìní o tom, co brání návratu
orlù, sokolù, vlkù, losù, perlorodek
a ostatních ohroených druhù
do naí pøírody

Pøíroda Norska

 nádherné fotografie
Eliky Hnátnické o putování
severskou divoèinou

A dalí výstavy a studentské projekty
Vývoj krajiny na Náchodsku, Povodnì, Ochrana ohroených druhù, Endemity ÈR, Severská pøíroda v ÈR
(smrkové pralesy, krkonoská tundra
a glaciální relikty), Doprava, Lidská
práva, Jak ekologicky nakupovat, Místo
pro ivot, Vlèí hlídky, Akce Falco
a Akce Aquila.
To ve a mnoho dalího v budovì náchodského gymnázia od 18. do 21.
dubna, vdy od 8.00 do 16.00 hod.,
poèetnìjí skupiny prosíme objednat
na e-mailu jezek@gymnachod.cz,
blií info na tel. 775 147 688 nebo 491
423 243. Vstupné dobrovolné!!!

malujeme si hedvábný obraz nebo odìvní
doplnìk  átek, sálu s motivy stínù svého tìla), Mgr. Lenka Prokeová (Z Náchod), Z pro DVPP Náchod
M4. a 11. 4. úterý 13.3017.00 Duevní
zdraví. Jak se cítíme?, cyklus 2 semináøù (chcete se cítit lépe?, víte jak na to?,
zjistíme si, vyzkouíme si a øekneme si,
jak rozvíjet duevní zdraví, jak je to s naí
odolností?, co nás posiluje, jak rozumíme
sobì, okolí, okolnostem ), PhDr. Ladislava Køianová (Hradec Králové), Z Náchod-Plhov
M 6. 4. ètvrtek 11.0017.00 Slepotisk
a papíroøez  teoretické a praktické seznámení s technikou slepotisku a papíroøezu, Mgr. Jiøí Kuèík (ZU Dolní Újezd
u Litomyle), Z pro DVPP Náchod
M8. 4. sobota 9.0014.00 Mandala  konstrukèní (práce s mandalou pøináí neèekané úèinky i v moderním svìtì  zklidnìní a koncentraci mysli dìtí a dospìlých,
vyuití mandaly jako cesty do vlastního
nitra), Mgr. Dana Nývltová (Kompas Náchod), Z pro DVPP Náchod
M8. 4. sobota 8.0012.00 a 13.0017.00
Pleteme z pedigového proutí (Oatka
s pleteným dnem  taená technika); Mgr.
Eva Hájková, Mgr. Jitka Poláková (Náchod), Z pro DVPP Náchod

M 20. 5. sobota 8.0012.00 a 13.00
17.00 Pleteme z pedigového proutí
(Drobné dekorace  námìty pøedevím pro
práci s dìtmi); Mgr. Eva Hájková, Mgr. Jitka Poláková (Náchod), Z pro DVPP
Náchod
M 21., 22. a 23. 4. pátek 15.0020.00,
sobota 9.0016:00, nedìle 9.0012.00
Metodicko  konverzaèní kurz AJ  uèit.
1. a 2. st. Z a neaprob. uè. AJ (tøídenní),
Mgr. Milena Kaparová, Gymnázium Rychnov n. K., Mgr. Zdena Jirková, JG Náchod;
Z pro DVPP Náchod
M 17. 5. støeda 13.0017.00 Výtvarné
a floristické dílny (Nové drátování, drátování zase jinak  kombinace se døevem
a papírem), Mgr. Jana Matouová, Mistr
florista, (ZU Náchod), Z pro DVPP Náchod
* * *
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
písemnì: kolské zaøízení pro dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù KHK,
Smiøických 1237, 547 01 Náchod
elektronickou potou: nachod@cvkhk.cz
prostøednictvím webových stránek:
www.cvkhk.cz
Více informací na telefonu: 491 422 416,
491 422 437
* * *

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v dubnu 2006 Regionálním muzeem v Náchodì

Velikonoce v církevním
a lidovém umìní

Miroslav Kolátor  fotografie

Ve dnech 5. a 29. 4. 2006 mohou návtìvníci ve výstavní síni Regionálního
muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu s velikonoèní tématikou. Vernisá probìhne
v úterý 4. 4. 2006 v 16 hodin. Otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí 912;
1317 hod., v sobotu 812 hod.

Od 11. do 27. 4. 2006 bude v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice
Regionálního muzea v Náchodì (budova na Masarykovì nám, èp. 18) k vidìní
výstava fotografií Miroslava Kolátora.
Otevøeno je dennì mimo pondìlí 912;
1317 hod. Návtìvníci si ji mohou prohlédnout jako souèást prohlídky stálé
expozice nebo samostatnì.

Paijový týden

Festival Prima sezóna

V týdnu od 3. do 9. 4. 2006 mùete
v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì (budova na Masarykovì nám, èp.
18) navtívit výstavu s názvem Paijový týden poøádanou ve spolupráci se Z
Komenského v Náchodì. Otevøeno je
dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.

Ve dnech 29. 4. a 4. 5. 2005 si mohou návtìvníci prohlédnout v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice
Regionálního muzea v Náchodì v rámci
festivalu Prima sezóna studentské výtvarné práce. Otevøeno bude dennì
mimo pondìlí 912; 1317 hod.

Národní památkový ústav Správa státního zámku v Náchodì

KULTURNÍ AKCE 2006
15.16. 4. Mezinárodní dny památek1016 hodin
Renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách zámeckých expozic
(ZU Police nad Metují  dechový soubor Brass Band)
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Stomatologická pohotovost v dubnu 2006
1. a 2. 4.
8. a 9. 4.
15. a 16. 4.
17. 4.
22. a 23. 4.
29. a 30. 4.
1. 5.

MUDr. Blanka Hulánová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Milan Hýbl
Náchod
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod
MUDr. Jana ovíèková
Náchod
MUDr. Hana Jelenová
Náchod
MUDr. Miroslava Jirmanová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Jana najdrová
Velké Poøíèí

PROGRAM
duben 2006

 7.9. 4. 2006 Víkend her
Víkend her je urèen pro instruktory,
vedoucí a vechny kamarády od 14 let,
kteøí rádi poznávají nové hry, programy a aktivity, které mohou pouít pro
budoucí èinnost v oddílech a dìtských
organizacích. Program víkendu her: seznamovací hry, hry na motivaci, bojovky v pøírodì, kolektivní hry, dramatické a tvoøivé hry a aktivity, záitkové programy
Podrobnìjí informace rád na Déèku
zodpoví Gerd Weinlich.
 7.9. 4. 2006 Orient  víkend
v Déèku, pøedpokládaný zaèátek v pátek v 17.00 hod., konec v nedìli kolem 15.00. Víkendová akce pro dívky
ve vìku 1117 let, nejsou nutné zkuenosti s bøiním tancem.
Program: zajímavé a pouèné putování
Orientem, pro vechny, kterým se líbí
nejen orientální tanec, ale mají zájem
poznat a vyzkouet si dalí aktivity
(2 x dennì orientální tanec, orientální
cviky, orientální výtvarná dílna, orientální kuchynì, orientální kosmetika
a péèe o zdraví, historie tance a Orientu vùbec, orientální zábavní veèer
o ceny a orient disko). Je nutné se pøedem pøihlásit do 5. 4., dalí informace,
vèetnì ceny a ubytování, poskytne Tereza Iová na tel. èísle 774 223 296.
 13. 4. Tajný velikonoèní výlet
S sebou: svaèinu, pití, kudlièku, malièku, odjezd: 9.35 z autobusového nádraí (sraz v 9.20 zastávky è. 6), pøíjezd: 15.15 na autobusové nádraí,
cena: 100 Kè. Tìí se na vás Andrea
a Martina. Pøihláky v recepci DDM
Déèko nebo na telefonu 775 223 294
nejpozdìji do 11. 4.
 Velikonoèní výtvarná dílna pro dìti
14. 4. 2006 v Déèku  od 8.30 do
11.30

Náchodská (Stavostroj)
tel. 491 476 176
Hálkova 367
tel. 491 428 636
Bartoòova 1006
tel. 491 421 604
Denisovo nábøeí 665
tel. 491 423 748
Denisovo nábøeí 665
tel. 491 431 104
Komenského 48
tel. 491 472 947
Náchodská 548
tel. 491 482 850

Jedno dopoledne o velikonoèních prázdninách strávíte v Déèku a odnesete si
domù pìkné jarní a velikonoèní výrobky k dekoraci do svého pokoje anebo
pro maminku na sváteèní stùl.
S sebou: pracovní odìv, pøezùvky, pití,
svaèinu. Pøihláky do 13. 4. na tel:
774 223 296, Tereza Iová ráda zodpoví i Vae dotazy, pro pracující je mono domluvit pøíchod dìtí i døíve, a to po
pøedchozí domluvì.
Cena (vèetnì materiálu) je 50 Kè na
dítì, platí se v recepci Déèka.
 21.23. 4. 2006 kolení hlavních
vedoucích táborù a pobytových akcí
Kurz akreditovaný MMT urèený pro
hlavní vedoucí táborù a pobytových akcí
(lyaøské kurzy ) Okruhy kolení: základní nástin pedagogických a psychologických znalostí, základní právní pøedpisy, práva a povinnosti provozovatele
a organizátora tábora, pravidla bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci s dìtmi,
programová pøíprava tábora, organizaèní pøíprava tábora a pracovníci tábora,
zásady poskytování první pomoci, hygienické pøedpisy, hospodaøení tábora,
závìreèný testík. Kurz vedou kvalifikovaní lektoøi s nìkolikaletou praxí. Podrobnìjí informace rád na Déèku zodpoví Gerd Weinlich.
 22.23. dubna 2006 Batikování pro
radost  víkendový program
Pro mláde ve vìku od 11 let, holky
(ale klidnì i kluky) poøádáme víkend
plný batikování rùznými zpùsoby.
Nabatikujeme si kompletní jarní nebo
letní garderobu, kadý kus jinak a kadý bude originál. Vyzkouíte si batiku
 vyvazovanou, mramorovou, sypanou,
prkýnkovou, voskovou, savem a jetì víc!
S sebou: pracovní odìv, 10 ks vlastního obleèení, které se bude batikovat (seznam doporuèených èástí a materiálù
obdríte po pøihláení), gumové rukavice. Je nutné potvrdit úèast a pøihlásit
se do 19. 4. na tel. èísle: 774 223 296
 Tereza Iová, která Vám podá dalí
potøebné informace.

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.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost

v náchodské sokolovnì
se pro tuto divadelní sezónu
louèí se svými diváky programem

Nìco navíc

V sobotu 1. dubna v 15 hodin

Kapárek a èarodìjnice
a v sobotu 8. dubna v 15 hodin

O stateèném kováøi

Srdeènì zvou loutkáøi.
Malým i velkým divákùm dìkujeme za
pøízeò. Dalí sezóna zaèína na podzim,
aktualní informace získáte na webových
stránkách divadla a v regionálním tisku.

www.detemproradost.com

Ocenìní loutkáøù

Koncem února se LS Dìtem pro radost
zúèastnila soutìní pøehlídky loutkáøských souborù Bouèkova Jaromìø. Pohádka Princezna Solimánská, kterou pozoruhodnì a ji tradiènì na vysoké úrovni
zpracoval a reíroval Daniel árka, se
malým divákùm natolik zalíbila, e ji ocenili místem nejvyím.
Mladá èást loutkového souboru Dìtem
pro radost se do nastudování pohádky pustila s nadením bylo nutné opravit, tvoøily se nové kulisy. Do pøíprav se zapojil,
kdo mohl. Kdo by si vak myslel, e se
jednalo o veliké pøípravy na soutìní pøehlídku, by byl na omylu. Vechno tohle
se dìlá pro dìti, které chodí na stálá pøedstavení do náchodské sokolovny. Ocenìní ve formì vítìzství Bouèkovy Jaromìøe
je pak ji jen legendární tøenièkou na
dortu navíc.
E.È.

duben 2006

15

Senior klub

Ètvrtek 6. 4. od 14.00 hod.  ALJAKA  øeky a ledovce
 pokraèování cestopisné série u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 13. 4. od 14.00 hod.  Zveme Vás na zajímavé vyprávìní Mgr. Lydie Batecké ze Státního okresního archivu O léèivých pramenech a historii lázeòství na Náchodsku (Bìloves,
Svatoòovice, Rokole, Rezek, Chudoba)
Ètvrtek 20. 4. od 14.00 hod.  Letem svìtem  Øím  USA
 poklady jihozápadu  u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 27. 4. od 14.00 hod.  Helena  sestra slavných bratøí  vzpomínky na Helenu, rozenou Èapkovou, nám svým vyprávìním pøiblíí profesor Ale Fetters
Ètvrtek 29. 4. od 6.00 hod.  Zájezd s cílem Bystrovany u Olomouce. Po trase Námì na Hané (zámek), Olomouc  mìsto,
tenberk (hrad), Bystrovany u Olomouce  pøírodní areál
HORIZONT: prodejní centrum rostlin a rùzných zahradních doplòkù, rozsáhlé arboretum s vodopádem a jezírkem, atraktivní
restaurace Semiramis celoroènì v provozu. Odjezd od TEPNA
klubu v 6.00 hod.  pøihláky v ICC u ing. M. Talafantové.
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.

Sdruení zdravotnì postiených

zve své èleny a pøátele na ètvrtek 20. dubna od 13.30 hod. na
pøednáku paní Mgr. Lydie Batecké o historii Pekelského údolí. Pøedcvièení: cvièenky SOKOLA pod vedením paní Ivony Èadové. Na závìr následuje poslechová hudba s panem Langerem
a moná zazní i akordeon. Sejdeme se ve velkém sále restaurace VATIKÁN. Veèeøe, káva a zákusek v cenì, která èiní pro
èlena 65 Kè a pro ostatní 75 Kè. Pøihláky kadou støedu od 13
do 15 hodin v klubovnì MìÚ Náchod  suterén budovy Okresního soudu. Také se lze objednat na telefonu 491 421 292 u
paní Zdeny Semerákové, ponechat déle vyzvánìt! Výbor pøeje
hezký den a tìí se na spoleèné setkání.

ICC informuje

Nabízíme vstupenky na úasný KONCERT HVÌZD, který se
bude konat 19. 5. v Pardubicích. Vystoupí vìtina naich opravdových star a také legendární Alexandrovci. Koncertem na
praském ofínì provází M. Retková. Rovnì vás zveme na
koncert skupiny NO NAME s H. Zeovou dne 23. 4. do Hradce
Králové. Blií informace na naich stránkách www.icnachod.cz.
Vrací se nám opìt móda turistických holí a aby nebyly hole
holé, máme 4 druhy títkù, které si na nì mùete pøidìlat. Pro
sbìratele máme i 5 druhù turistických známek a samozøejmì
i mapu, kde lze známky získat.
Na zaèátek letní sezóny vydává Svaz cestovního ruchu BRANKA obnovenou (a vylepenou) mapu Kladským pomezím na kole
i pìky v cenì 45 Kè. Tato mapa je k dostání pouze v naem
regionu. Rovnì u nás zakoupíte knihu Vìry Vlèkové Doufám, dokud dýchám..., která popisuje osud ètyø en z Náchodska, které pøeily útrapy koncentrákù.
Musíme se i troku pochlubit, v Opoènì byla velká skupina
Holanïanù z druebního mìsta. Díky kvalitním materiálùm
v holandtinì i dobrým radám na výlety jsme byli oznaèeni jako
nejlepí íèko, které navtívili.
A nakonec  pøijïte si vybrat dovolenou. Pár dobrých tipù
bychom tu mìli.
Marie Talafantová, ICC Náchod

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!
Velikonoce v Husovì sboru
13. 4.  Zelený ètvrtek  18 hod.
14. 4.  Velký pátek  18 hod.
15. 4.  Bílá sobota  18 hod.
16. 4.  Hod Boí  nedìle velikonoèní  9.30 hod.
17. 4.  Pondìlí velikonoèní  9 hod.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan P. Mgr. Jindøich Tluka, http://
www.volny.cz/nfara; bohosluby: po 7.00, út 18.00, st 18.00,
èt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00 a 18.00 v kostele
sv. Vavøince, v 10.15 v kostele sv. Michaela. (P. Mgr. Jaroslav
Jirásek jmenován faráøem v Hronovì).

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.

GALERIE

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

Pøírùstky z let 19912005

Vybraná díla ze sbírek Galerie výtvarného umìní v Náchodì.
Vernisá výstavy v pátek 31. 3. v 17 hodin.
(31. 3.  28. 5.)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

Co se dìje v galerii aneb malá galerijní tajemství
(18. 4.  28. 5.)
Program pro koly seznámí mláde se vemi èinnostmi
v galerii krok za krokem.
Ukáe jim, èím se zabývají jednotlivá
odborná pracovitì a co vechno se musí udìlat,
ne se povìsí obrazy na stìny.
Na program je nutné se pøedem objednat
na tel. èísle 491 427 321.
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  duben 2006

Mìstská knihovna v Náchodì
vyhlauje v rámci 5. roèníku celostátního projektu
Kde konèí svìt
výtvarnou a literární soutì

Slon a mravenec aneb
VELKÉ A MALÉ v ivotì a ve svìtì
Pohádky, povídky, úvahy, básnì a výtvarné práce pøijímáme
od vech dìtí z Náchoda i okolí. I malé dìti mohou kreslit napøíklad
své oblíbené malé a velké zvíøe. Soutìní pøíspìvky nezapomeòte
podepsat, uvést tøídu, kolu, vìk a adresu bydlitì.
Uzávìrka soutìe: 5. kvìtna 2006
Práce mùete doruèit potou na adresu:
Mìstská knihovna Náchod, Kamenice 105, 54701
nebo osobnì v knihovnì.

*

*

*

Mottem je kníka spisovatelky a malíøky Daisy Mrázkové Slon a mravenec
(Posly, veverko, øekla jednou veverce jiná veverka, copak je tohle za hospodáøství, ten slon je pro tebe moc velký a ten mravenec je pøece pro tebe moc malý,
odstìhuj se od nich! Ale veverka øekla: Co tì napadá, co bych si bez nich poèala,
vdy já je mám r á d a !)
Slon a mravenec, obr a Paleèek, dospìlý èlovìk a dítì, moøe a loue, hora
a zrnko písku, velkomìsto a vesnièka, malé a velké národy, skromný domov
a irý svìt, významné a nevýznamné...
2. dubna se kadoroènì pøipomíná na celém svìtì Mezinárodní den dìtské knihy.
Je to den narození dánského pohádkáøe H. CH. Andersena.
Pøeètìte dìtem pohádku. A nejen v tento den .

Galerie  Kavárna  Slávie
program duben 2006

 Festival krátkometráních filmù
Ve dnech 11., 13. a 14. 4. 2006 (út, èt, pá) probìhne ve Slávii pilotní èást Filmového
festivalu ILE SORBO, který pøipravuje na konec kvìtna sdruení ProNáchod. Výsledkem spolupráce budou tøi veèery krátkometráních filmù, bìhem nich se v jednom dni pøedstaví èeská kolekce, v dalím filmy studentù filmové koly ve Zlínì (resp.
FAMU) a v pátek 14. 4. uvede øeditel mezinárodního festivalu amatérských filmù
v Polanicy Zdroju Marek Mazurkiewicz kolekci polských filmù. Zaèátky projekcí budou od 19 hodin.
 VÝSTAVA
arch. Svatopluk Sládeèek  DERNISÁ
V rámci zakonèení výstavy arch. Sládeèka plánujeme na ètvrtek 6. 4. (od 19 h.)
autorovu pøednáku s projekcí  besedu. Úspìch té, kterou architekt pøipravil a pøednesl v den zahájení výstavy na VO stavební, byl inspirací k zorganizování dernisáové pøednáky pro veøejnost.
Na konec dubna, respektive na kvìten, pøipravujeme výstavu kreseb a obrazù Filipa
Langa, umìlce mladí støední generace ze Zlína.
 PODÌKOVÁNÍ
Rádi bychom podìkovali øediteli gymnázia v Náchodì p. kodovi, za jeho vstøícnost
ohlednì odprodeje nepotøebných idlí.
Petr Stanìk, Galerie  kavárna Slávie Náchod
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