Náchodský zpravodaj

1

Váení spoluobèané,

Náchodský
zpravodaj

prosinec 2003

Obsah
Zprávy z radnice ........................ str. 2, 3
Kronika ............................................. str. 4
T.G.M., jeho ideje a odkaz ............. str. 4
Lesy mìsta Náchoda ...................... str. 5
Ze starého Náchoda ........................ str. 6
Prosincová výroèí ........................... str. 6
Historie náchodských úøadù ........ str. 7
Odbor správní .................................. str. 8
Primátor ......................................... str. 10
Technické sluby informují ........ str. 10
EKOutek ......................................... str. 11
Øeení Polské ulice ...................... str. 11
Sport ............................................... str. 12
Vzdìlávání a výstavy .................... str. 13
Déèko .............................................. str. 13
Zubní pohotovost .......................... str. 14
Výstava Dìti dìtem ...................... str. 14
Loutková scéna .............................. str. 14
Senior klub ..................................... str. 15
Galerie ............................................ str. 15
Církve .............................................. str. 15
Státní zámek Náchod ................... str. 16
Koncerty, pozvánky ...................... str. 16

www.mestonachod.cz
Upozoròujeme, e uzávìrka lednového
èísla Náchodského zpravodaje bude ji
10. prosince 2003!!

aè to zní neuvìøitelnì, rok 2003 pomalu konèí a nutí nás k zamylení nad tím,
jaký vlastnì byl. Mùeme bilancovat jako
jednotlivci, jako obèané mìsta, jako národ.
Svou vlastní situaci zhodnotíme kadý
sám. Pro jednoho bude dùvodem spokojenosti dobré zdraví, by jeho finanèní situace byla víc ne skromná, a pro jiného
mùe být dùvodem k nespokojenosti jen
to, e nedosáhl vytèených cílù. Jako národ
se neshodneme, u proto, e jsme vìtinovì Èei a ti, jak je známo, drí spolu
jen v dobách zlých a nesnadných. Na rozdíl od nìkterých karohlídù si nemyslím,
e je to odsouzeníhodná vlastnost a e
jsme na svìtì tímto ojedinìlí.
Èas zamylení pøiel i pro nás, kteøí ji
rok vedeme toto mìsto. Pøed rokem jsme
nastoupili do svých funkcí s urèitými pøedstavami a pøedsevzetími. Uplynulý rok
nám ukázal, zda nae pøedstavy byly reálné a zda je moné je uskuteènit. Za svoji
osobu se domnívám, e ano.
Nìkteré z nich se nám podaøilo uskuteènit ji v tomto roce, i kdy pøevánou
èást práce tvoøila pøestavba naeho úøadu
v dùsledku pøestavby státusprávního uspoøádání. Chtìl bych podìkovat touto cestou
vem, kteøí se na zdárném prùbìhu podíleli i Vám obèanùm za trpìlivost a porozumìní. Cílem této pøestavby je pøiblíit státní správu obèanùm, zlepit komunikaci.
Zda se to povedlo naim zákonodárcùm je
na Vaem zhodnocení. O zlepení komunikace je vak tøeba usilovat i na místní
úrovni. Dnení doba nepøeje sousedskému
posezení a èasové vytíení vìtiny obèanù
je znaèné. Jedním z pøedvolebních slibù
bylo vytvoøení informaèního centra radnice. Jsem rád, e mohu sdìlit, e toto centrum bude v dohledné dobì otevøeno.
Nìkteøí z Vás s námi ji komunikují prostøednictvím e-mailù. Je to forma pøímé

spolupráce, která umoòuje dostat skuteèné informace rychle, od konkrétní osoby
a bez, jak se dneska rádo øíká, informaèního umu. Pokud máte tuto monost, vyuijte ji.
Na adrese: oldrich.ctvrtecka@mestonachod.cz dostanete odpovìï na vechny
sluné dotazy týkající se práce starosty
a pøedøadíte-li jiné jméno, i odpovìdi mých
kolegù.
V této dobì máte, v nastávajícím èase
vánoèním, jistì jiné starosti. Pokud jsou
to ony bìné, opakující se kadý rok, prosím, zastavte se v kolobìhu èasu a rozhlédnìte se okolo sebe, zda nemùete ze
svého tìstí pomoci nìkomu okolo Vás. Ne
vichni máme to tìstí, e se mùeme
v rodinném kruhu radovat z romantiky
vánoc. Pro nìkoho z Vaeho pohledu
málo, mùe být mnoho. Za mìsto Náchod
slibuji, e i my tak uèiníme.
K svátkùm vánoèním Vám pøeji pøedevím splnìní onìch základních lidských
pøání a hodnot, o kterých zaèínáme pøemýlet a uvìdomovat si je, a kdy je ztrácíme. Lásku, pøátele, zdraví, rodinné zázemí, dùstojné podmínky pro ivot
Novoroèním pøípitkem vstoupíme do
roku 750. výroèí Náchoda. Bude to rok,
v nìm vzpomeneme historii i souèasnosti nejen mìsta, ale i kadého obèana. Kadý z nás zanechává v dìjinách mìsta svou
stopu. Nìkdo vìtí, významnou, nìkdo
mení, ménì dùleitou. Je to vak jen otázka úhlu pohledu a co se zdá veliké, dùleité, nemusí platit vdy a vude. Pøesto doufám, e pøi oslavách najdeme spoleènou
øeè a e se nebudeme jen dobøe bavit, ale
budeme mít i pocit hrdosti obyvatele mìsta, mìsta Náchoda.
A pokud budete mít pocit, e máte co
øíci èi chcete pøispìt, dejte o sobì vìdìt.
Ing. Oldøich Ètvrteèka, starosta mìsta

Vedení a zamìstnanci Mìstského úøadu
v Náchodì pøejí
pøíjemné proití vánoèních svátkù
a hodnì úspìchù v novém roce

",
ve kterém spoleènì oslavíme 750. výroèí
od první zmínky o Náchodì.
Èlovìèe nezlob se, kolní rok zaèíná
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta 4. 11. 2003

Vyøazení majetku
_ RM schválila návrh kodní a likvidaèní
komise na vyøazení majetku s tím, e
nìkteré vìci budou nabídnuty k prodeji
a ostatní majetek bude fyzicky zlikvidován.
_ Vyøazení majetku v cenì nad 20.000
Kè za jeden kus doporuèila rada ke schválení zastupitelstvu mìsta.
Vzdání se práva a prominutí pohledávek
(odpis pohledávek)
_ RM schválila na návrh kodní a likvidaèní komise vzdání se práva a prominutí
uvedených pohledávek.
_ Pohledávky nad 20 tisíc korun doporuèila rada ke schválení zastupitelstvu
mìsta.
Exekuce na majetek dluníka
_ RM schválila provedení exekuce na
majetek dluníka, souhlasila s otevøením
bytu a následným zajitìním vìcí dluníka u jeho druky a povìøila právního zástupce mìsta, aby sdìlil toto rozhodnutí
okresnímu soudu.
Souhrnný návrh rozpoètových opatøení
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta ke
schválení souhrnný návrh rozpoètových
opatøení vzniklých od 23. 9. 2003 v souvislosti s obdrenými dotacemi a potøebami jednotlivých odborù.
Stanovení výe pøíspìvku v Základní
umìlecké kole J. Falty
_ RM souhlasila se Smìrnicí pro stanovení výe pøíspìvku a poskytování slev na
úhradu nákladù spojených s poskytováním
vzdìlání v Základní umìlecké kole J. Falty Náchod, Komenského 265.
_ RM souhlasila se stanovením pøíspìvku v jednotlivých oborech Základní umìlecká kola J. Falty pro kolní rok 2003
2004 ve výi od 200 do 240 Kè v závislosti na vyuèovaném oboru.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM rozhodla o vypsání výbìrového øízení na pronájem nebytových prostorù
domu èp. 523 v ulici Høbitovní obálkovou
metodou.
_ RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy s akciovou spoleèností MERKURTISK na pronájem jedné místnosti v objektu èp. 1759 v Praské ulici v Náchodì. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s platností od 1. listopadu 2003.
_ RM schválila základní cenu bytové jednotky 1+1, I. kategorie v Jugoslávské ulici èp. 87400 tis. Kè a inzerování jejího
prodeje v Náchodském zpravodaji
a ECHU.
_ RM schválila uzavøení nájemní smlouvy na nebytový prostor ve druhém nad-

prosinec 2003
zemním podlaí èp. 4 v Potovní ulici se
Spolkem pøátel vojenské historie.
_ RM schválila úhradu faktury za monitorovací systém, který je instalován v objektu èp. 1960, Bílá ul. z kapitoly odboru
správy majetku.
_ RM souhlasila s uzavøením dodatku
smlouvy o dílo Rozíøení stavebních úprav
støechy nutných pro budoucí pùdní vestavbu druiny Z Staré Mìsto n. M., s firmou Milo tantejský, Náchod.
Odsouhlasení dotace na rok 2004 pro
Beránek Náchod, a. s.
_ RM souhlasila s pøedloenou výí dotace 5 milionù Kè na rok 2004 pro Beránek
Náchod, a. s., a uloila zahrnout tuto výi
do návrhu plánu na rok 2004 a pøipravit
Smlouvu o poskytování dotace na kulturní èinnost mezi Mìstem Náchodem a Beránkem Náchod, a. s., na rok 2004.
Vestavba podkroví Z Staré Mìsto n. M.
_ RM schválila výsledek výbìrového øízení. Vítìzem výbìrového øízení se stala firma Jiøí Fabián, Náchod. S vítìznou firmou
bude uzavøena smlouva o dílo za podmínky obdrení dotace na tuto akci.

Pøepoèet topného systému pro hydraulické vyregulování a osazení termostatických ventilù
_ RM souhlasila s uzavøením smluv o dílo
se spoleèností BYTHERM, s. r. o., Trutnov,
na pøepoèty topného systému pro hydraulické vyregulování a osazení termostatických ventilù HEIMER, vèetnì vytvoøení
pøísluné dokumentace na objektech Azylového domu a kina Vesmír dle vyhláky
è. 152/2001 Sb.
Nabídka na instalaci mikrovlnného televizního systému
_ RM uloila vloit do návrhu rozpoètu
na rok 2004 èástku 40 tis. Kè na zajitìní
studie mikrovlnného televizního systému
firmou B PLUS TV, a. s., Klímkovice. Tento systém nabízí kromì rozíøení sledovanosti náchodské televize také monost
zajitìní velmi kvalitního pøíjmu i dalích
programù jako napø. ÈT 2 a Primy.
Dotace na podporu terénní sociální práce
_ RM schválila ádost mìsta o zaøazení
a poskytnutí dotace subprogramu Podpora terénní sociální práce pro rok 2004
k Úøadu vlády ÈR  Kanceláøi Rady vlády
Èeské republiky pro záleitosti romské komunity, zároveò RM schválila spoluúèast

mìsta ve výi min. 15 % z poskytnuté
dotace, tj. min. 48 tis. Kè.
Zpráva pøípravného výboru pro oslavy
750 let trvání Náchoda  finanèní rozpoèet
_ RM vzala na vìdomí 1. návrh rozpoètu
na oslavy 750 let Mìsta Náchoda v roce
2004 a uloila komisi pro oslavy vypracovat do 2. prosince 2003 druhé znìní, které zohlední pøipomínky.
Rekonstrukce stadionu Hamra
_ RM schválila zadání vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci sportovních ploch v areálu Hamra v Náchodì
vèetnì hydrogeologického prùzkumu sportovitì firmou Tennis Zlín, a. s.
TELEGRAFICKY:
_ RM souhlasila s èerpáním rezervy
z rozpoètu mìsta ve výi 500 tis. Kè pøíspìvkovou organizací Sportovní zaøízení
mìsta Náchoda a doporuèila zastupitelstvu mìsta o tuto èástku navýit pøíspìvek.
_ RM schválila èerpání fondu rezerv
a rozvoje zøizovatele pro pøíspìvkovou organizaci Základní kola TGM, Náchod na
zakoupení robotu a myèky vèetnì stolu
z fondu rezerv a rozvoje zøizovatele.
V souvislosti s tím se ruí ádost koly
o zaøazení tìchto poloek do rozpoètu koly v roce 2004.
_ RM jmenovala èleny místní pracovní
skupiny pro regeneraci Mìstské památkové zóny: Ing. Pavlu Maríkovou  pøedsedkyní, Ing. arch. Jitku Zavøelovou,
PhDr. Václava Sádla, Mgr. Jana Èíka,
Jindøicha Roubíèka, Alexandra Skalického st., Evu Zákravskou a Jaroslavu Balcarovou.
_ RM vzala na vìdomí zápis z tìlovýchovné komise ze dne 21. 10. 2003.
_ RM schválila zmìnu organizaèního øádu
na odboru státní sociální podpory.

Rada mìsta 18. 11. 2003

Parkování ve støedu mìsta
_ RM souhlasila s vyhláením výbìrového øízení na dodavatele I. etapy automatického parkovacího systému, která by zahrnovala pouze Masarykovo námìstí.
_ V souvislosti se zklidnìním dopravy
v centru mìsta souhlasila rada mìsta
s instalací výsuvných sloupkù pro zamezení pohybu vozidel v pìí zónì a s vypsáním výbìrového øízení na dodavatele tohoto systému.
Uvítací tabule mìsta Náchoda
_ RM souhlasila s variantou velkoformátových tabulí (billboardù) a jejich umístìním na ètyøech pøíjezdech do Náchoda
 od Èerveného Kostelce, Hronova, u hranièního pøechodu s Polskem a od Èeské
Skalice a Nového Mìsta n. M.). Billboardy
budou slouit k prezentaci partnerských
mìst a v pøítím roce budou vìnovány
oslavám 750 let mìsta Náchoda.

Náchodský zpravodaj
Územní plán sídelního útvaru Náchod,
zmìna è. 2
_ RM schválila podepsání smlouvy o dílo
na pøípravné práce na zmìnu Územního
plánu sídelního útvaru mìsta Náchoda
è. 2 a uloila odboru územního plánu a regionálního rozvoje zajistit její podepsání.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM revokovala své usnesení ze 4. 11.
2003 a doporuèila ZM zamítnout prodej
pozemku è. p. 274 o výmìøe 7.565 m
k.ú. Babí a schválila jeho pronájem pro
základní organizace zahrádkáøù osada
Babí-Vrky a to na dobu neurèitou s roèní
výpovìdní lhùtou poèínající vdy k 1. záøí
kalendáøního roku za cenu 3 Kè/m
s nárùstem o inflaci.
_ RM souhlasila s provedením vnitøních
stavebních úprav trnice vedle budovy
nové radnice podle pøedloeného návrhu
a s uzavøením dodatku k nájemní smlouvì, kterým se sniuje výe roèního nájemného. Dodatek bude uzavøen s platností od 1. ledna 2004 do 31. prosince
2006.
_ RM souhlasila s parkováním dvou vozidel Èeské spoøitelny, a. s., na Karlovì námìstí pøed vchodem do její budovy. Souhlas se vydává s úèinností od 1. 1. 2004
na dobu jednoho roku a je podmínìn kladným vyjádøením odboru dopravy. Poplatek
bude vymìøen podle Vyhláky o místních
poplatcích.
_ RM nesouhlasila s prominutím nájmu
za krátkodobé uívání dvou místností TJ
Náchod a trvá na jeho úhradì vèetnì nákladù za sluby podle závìreèného vyúètování roku 2003 a uloila odboru správy
majetku vypracovat nájemní smlouvu, na
jejím základì bude moné nájemné poadovat.
_ RM vzala na vìdomí zprávu o situaci
související s plánovanou rekonstrukcí stadionu Hamra, kde bude nutné vybudovat
dalí zázemí potøebné pro budoucí provoz
stadionu.
_ RM zamítla ádost o zøízení vìcného
bøemene pro firmu K+R Projekt, s. r. o.,
Jirny, která toto vìcné bøemeno ádá pro
zásobování prodejny Penny Marketu
v Náchodì na pozemku è. 2024/1 k.ú.
Náchod v úseku mezi budovami Rubeny,
a. s., v ulici Èeských Bratøí.
_ RM schválila zpracování stavebnì-technického posouzení objektu Déèko a souhlasila se zadáním projektu firmì INS ateliér Náchod.
Investièní dotace na rok 2004 pro Beránek Náchod, a. s.
_ RM souhlasila s pøedloenou investièní
dotací na rok 2004 a uloila odboru finanènímu zahrnout tuto èástku do návrhu plánu na rok 2004. Zároveò rada uloila pøipravit Smlouvu o poskytnutí investièní
dotace na výe uvedené tituly mezi mìstem Náchod a Beránkem Náchod, a. s., na
rok 2004.

Mandátní smlouva o obstarání správy bytového fondu a výkonu dalích povinností
_ RM schválila Mandátní smlouvu o obstarávání správy bytového fondu a výkonu dalích povinností mezi Mìstem Náchodem a Správou budov, s. r. o., a povìøila
starostu ing. Oldøicha Ètvrteèku podpisem
této smlouvy za Mìsto Náchod (vlastníka).
Výbìrového øízení na øeditele MìSSS
Marie
_ RM schválila výsledek výbìrového øízení na místo øeditele Mìstského støediska
sociálních slueb Marie a jmenovala paní
Marii Hejdovou øeditelkou MìSSS Marie
od 1. 1. 2004.
TELEGRAFICKY:

_ RM vzala na vìdomí ádost o sníení
sazby poplatku za komunální odpad oso-
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bám starím 70 let a osobám s ZTP/P na
rok 2004 a bude o této ádosti informovat
ZM pøi schvalování pøísluné vyhláky.
_ RM vzala na vìdomí situaci s financováním provozních nákladù Loutkové scény Dìtem pro radost a doporuèila podpoøit financování Loutkové scény Dìtem
pro radost z prostøedkù Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda.
_ RM schválila smlouvu o výpùjèce movitého majetku Farní charitì Náchod. Jedná
se o movitý majetek, který je umístìn
v Domì na pùli cesty.
_ RM schválila uzavøení darovací smlouvy na schodolez pro Mìsto Náchod
s umístìním v hlavní budovì mìstského
úøadu.
_ RM vzala na vìdomí zápis z letopisecké
komise konané dne 23. 10. 2003.

Obèanské prùkazy  upozornìní
Upozoròujeme obèany, e dne 31. 12. 2005 skonèí platnost vech typù obèanských
prùkazù bez strojovì èitelné zóny  napø. typu èervená kníka, hnìdá kníka, oranová ID karta. Vzhledem k mnoství vymìòovaných obèanských prùkazù v tomto termínu hrozí znatelné prodlouení èekacích lhùt a nárùst front pøi podávání ádosti.
O výmìnu svého stávajícího obèanského prùkazu mohou obèané zaádat ji nyní.
ádosti o nový obèanský prùkaz lze vyøizovat na matrièních úøadech v územním
obvodu MìÚ Náchod, tj. na MìÚ Hronov, MìÚ Èervený Kostelec, MìÚ Èeská Skalice, MìÚ Police nad Metují, OÚ Nový Hrádek, OÚ Machov, OÚ Hoøièky.
Hana Rothová, vedoucí správního odboru
Mìsto Náchod, Masarykovo námìstí 40, PSÈ 547 61
vyhlauje

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ

na funkci odborného pracovníka  dávkového specialisty
odboru státní sociální podpory s místem výkonu práce v Broumovì
Poadujeme:
 splnìní pøedpokladù dle § 4 zákona
è. 312/2002 Sb. (státní obèanství ÈR,
trvalý pobyt v ÈR, 18 let vìku, zpùsobilost k právním úkonùm, bezúhonnost, jednací jazyk)
 úplné støední vzdìlání, pøíp. vyí odborné vzdìlání v sociálnì-právní nebo
ekonomické oblasti
 praxe v agendì státní sociální podpory
výhodou a reference pøedchozích zamìstnavatelù výhodou
 uivatelská znalost prostøedí MS WINDOWS nutná, znalost MS OFFICE
2000 výhodou
 komunikativnost, vstøícný pøístup k obèanùm
Nabízíme:
 pøedpokládaný nástup do pracovního
pomìru od mìsíce ledna 2004
 platové zaøazení  6. platová tøída, po
zapracování 7. platová tøída dle naøízení
vlády ÈR è. 253/1992 Sb., v platném
znìní, respektive nahrazujících ustanovení naøízení vlády è. 330/2002 Sb.

 pracovní úvazek 50 % (pracovní doba
Po a St) s perspektivou rozíøení na
plný pracovní úvazek bìhem roku 2004.
Uchazeè podá písemnou pøihláku splòující shora uvedené poadavky a obsahující
jméno, pøíjmení a titul, datum a místo narození, státní pøíslunost, místo trvalého
pobytu, èíslo obèanského prùkazu nebo
èíslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a podpis. Dále k pøihláce pøiloí ivotopis
s pøehledem o dosavadních zamìstnáních,
pøehledem o odborných znalostech a dovednostech, ovìøenou kopii dokladu o nejvyím dosaeném vzdìlání a výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starí ne 3 mìsíce. Pøihláku s uvedenými doklady
zalete na adresu: Mìstský úøad, k rukám
tajemníka Pavla Nývlta, Masarykovo nám.
40, 547 61 Náchod nebo doruète osobnì
na podatelnu Mìstského úøadu v Náchodì
nejpozdìji do 20. prosince 2003. Obálku
oznaète konkurz  SSP  neotvírat.
Blií informace podá Mgr. Josef Petera,
vedoucí odboru státní sociální podpory
MìÚ Náchod, tel. 491 405 471.
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Doèasné pøestìhování
oddìlení pro dìti
mìstské knihovny
V budovì Mìstské knihovny v Náchodì
pokraèují stavební úpravy v 1. a 2. poschodí. Z toho dùvodu je oddìlení pro dìti od
1. prosince 2003 pøesunuto na poboèku
Plhov (1. patro budovy potravin Verner).
Otevírací doba poboèky Plhov:
pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek  vdy od
13 do 17 hodin.
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KRONIKA
Byli oddáni

Narodili se

v øíjnu 2003

11. 10.
Ale Pincák
Kateøina Maierová
25. 10.
Lubo imùnek
Romana kolníková

Podìkování
U pøíleitosti památky zesnulých se
uskuteènila 31. øíjna Vzpomínka na zesnulé, kterou organizovala Komise pro obøady a slavnosti Mìstského úøadu v Náchodì a Místní odbor Spoleènosti pøátel
ehu. Setkání se vydaøilo a podìkování
patøí vem, kteøí se na nìm podíleli.
J. Jenita

v øíjnu 2003
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod

6. 10.

Vojtìch Hornych
Kristýna Suková

9. 10.

Martin Smola

13. 10. Tomá Línek
17. 10. Adéla Veèeøová
18. 10. Matyá Bohuka
Jiøí Knettig
21. 10. Anna Havlová
Jan Homolka
23. 10. Luká Novák
25. 10. Jakub Èekal
29. 10. Aneta Kaparová

Tomá G. Masaryk, jeho ideje a odkaz

(zkrácený výbìr z projevu Bronis³awa Kamiñského na polskoèeském setkáním ve Strouném dne 26. øíjna 2003)
Letos je to právì 100 let, kdy T. G. Masaryk navtívil Strouné,
Bukovinu, Jakubovice a Chudobu. Bylo mu tehdy 53 let a právì
v tomto roce se nauèil jezdit na kole. Vyrazil od Náchoda a Hronova
a pøekroèil státní hranici mezi Rakousko-Uherskem a Nìmeckem.
Proè pøijel Masaryk do Strouného a Chudoby? Jel, aby navtívil své
rodáky ijící v tehdejím nìmeckém státì, aby navtívil evangelicko-reformovaný, kalvínský kostel, blízký èeskobratrské tradici, kterou
vyznával. Pøijel podpoøit rodáky v jednotì, víøe i kulturních kontaktech. Nepøijel jako èlovìk války, ale míru.
astnou shodou okolností, v èase stavby Pomníku tøí kultur
v Èermné v letech 19941998, jsem dostal od øeditelky koly ve
ïárkách Vlasty Klapalové materiály týkající se historie okolí Chudoby a Náchoda, mimo jiné i zdejího pobytu Masaryka. Èekal
jsem pak pouze na vhodnou chvíli, kdy na to bude moné navázat.
Pøíleitostí se stalo sté výroèí Masarykova pobytu pøipadající na
rok 2003 a oslavy 750 let Náchoda a 650 let Èermné v roce
2004. Starosta Kudówy Zdrój Czes³aw Krêcichwost nadenì podpoøil zorganizování cyklistického závodu po stopách Masaryka,
doporuèil vytvoøit trasu závodu na polské stranì jako Masarykovu cestu, zahájit pøípravy na konání závodu v roce 2004 a jeho
vèlenìní do spoleèných polsko-èeských podnikù v tomto regionu,
aby se tyto závody mohly nadále konat kadý rok.
Slavnostním polsko-èeským setkáním v evangelicko-reformovaném kostele a následnì v farním domì Kalwinka ve Strouném
dne 26. øíjna 2003 jsme zaèali splácet ná dluh mlèení a zároveò
jsme poloili základ spoleèným polsko-èeským masarykovským
poøadùm, které se budou kadoroènì organizovat na Masarykovì
cestì. Tímto zpùsobem se my, Poláci, nejen skláníme pøed historií
a kulturou naich èeských bratrù, ale i sami pro sebe chceme
nalézt vzor, jak øeit problémy, které se pøed námi hromadí. Mìli
bychom ukazovat Masaryka jako jednoho z velkých vychovatelù
moderní Evropy.
Od nás Polákù zasluhuje Masaryk vdìènost. Jako mladý chlapec se zajímal o lednové povstání. Vyprávìl o tom v roce 1917
v Moskvì, bìhem banketu poøádaného Polským pìveckým spolkem Lutinia. Toto jsou jeho slova: Polská revoluce v roce 1863
mì zastihla jako mladého studenta. Langiewicz a Pustowójtóvá
byli mými hrdiny, èetl jsem o polském povstání co jsem mohl, a

stal jsem se upøímným pøíznivcem Polska. Mùj pozdìjí vývoj
zpùsobil, e jsem svou revoluèní polskost musel odsunout do pozadí. Nepøestal jsem se vak zajímat o polskou literaturu. Mickiewicz a Krasiñski byli mými uèiteli v polských záleitostech,
z nich jsem se uèil chápat polskou revoluci a emigraci. Masaryk
mluvil polsky, znal ná jazyk. Srdce kadého Poláka zaplesá, kdy
se zmíní událost z roku 1876. Kdy tehdy Masaryk pøijídìl do
Vídnì, vítali ho èetí studenti. Protoe chtìli demonstrovat své
panslavistické a proruské stanovisko, zazpívali mu na pøivítanou
ruskou hymnu. Na to Masaryk navrhl, aby poté zazpívali i hymnu
polskou. Protoe ji ale nikdo neznal, zazpíval ji Masaryk sám.
Masaryk jako prezident novì vzniklého Èeskoslovenska vak nedocenil sílu rodícího se Polska, nevìøil ve stabilitu polských hranic.
Na porobou pøipravenou pùdu dopadlo sémì rivalizace. Masaryk
byl prezidentem státu, hlásal, e politika má za cíl starost o blaho
spoleènosti a to realizoval s dùsledností.
Masaryk umíral v roce 1937. Abdikoval na úøad prezidenta jako
starý èlovìk, ji neschopný vést republiku. Dnes vidíme, e odcházel velký vychovatel souèasné Evropy. Právì Masaryk a takoví jako
on dodávali sílu ve válce se zlem, nejen vojenským, ale i zlem takøíkajíc civilním. Na poèátku 21. století znovu potøebujeme Masaryka,
nebo pøinejmením si ho pøipomenout. Souèasná støední generace
narazila na neèekanou pøekáku  ne na komunismus, ne na Rusko, ne na totalitní zøízení. Poznala reálné zlo, které nemají na
svìdomí sousedé ani vnitøní nepøátelé. Vyrostl skrytý nepøítel
v nás samých  korupce, nezájem o vìci veøejného blaha, ádostivost penìz. Masaryk by øekl, e je to dùsledek odklonu od etických
zásad a víry. V takovéto atmosféøe tolerantnosti ke vemu se rodí
lhostejnost k vlastní národní kultuøe, víøe, etice i demokracii. Naí
mládei, která bude budovat pøítí svìt, je tøeba dobrých vzorù.
A není dùleité, zda to bude Polák nebo Èech. A je to vychovatel
Evropy.
Bronis³aw Kamiñski, Kudowa Zdrój
Souèástí setkání, kterého se zúèastnil místostarosta Náchoda
ing. Jaroslav Rohulán, byla i pøednáka PhDr. Václava Sádla, øeditele Regionálního muzea v Náchodì T.G.M. na Náchodsku
a v Kladsku. V této èesko-polské spolupráci bude pokraèováno
v roce 2004 u pøíleitosti 750. výroèí první zmínky o Náchodì
v tomto muzeu.
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Lesy mìsta Náchoda, spol. s r. o.
Pøedstavujeme náchodským obèanùm jeden ze zajímavých
provozù Lesù mìsta Náchoda, spol. s r. o.  pøidruenou døevaøskou výrobu PILU OHRADA.
V krátké dobì po pøevzetí mìstského lesního majetku poznaly Lesy mìsta Náchoda, které provádìly jeho obhospodaøování,
e v mìstských lesích náchodských silnì pøevaují porosty mladích vìkových tøíd. Tyto vyadovaly dùkladnou a systematickou
výchovu citlivì vyznaèenými probírkovými tìebními zásahy. Pøi
takto vedené tìbì napadalo málo døevní hmoty silných dimenzí, která se snadno a výhodnì prodávala na blízké pily. Podstat-

Døevo vytìené v lesních porostech mìstských lesù pøevánì
slabích dimenzí je odvozními soupravami pøiváeno a skládáno
na plochu manipulaèního skladu. Zde podle pokynù pilaøe døevorubci døevo roztøídí a upraví na poadované délky motorovými
pilami. Takto pøipravené výøezy jsou naváeny na rampu k pile.
Slabí kusy jdou na hranolovou linku, silnìjí klády jsou pøesouvány k rámové pile na poøez na prkna nebo fony. Hotové øezivo je vyváeno po kolejích z pilnice a vysokozdviným vozíkem
ukládáno na skládku hotového sortimentu. Zde má monost si
vybrat kadý zájemce celou irokou kálu øeziva  trámy, hrano-

nì pøevaovala slabá døevní hmota, její zpracovatelské monosti byly na Náchodsku omezené, a proto vázl i její odbyt. Slabá
hmota se hromadila na skládkách a hrozilo její znehodnocení.
Tato skuteènost vyvolala potøebu zpracovat slabé døevo podélným poøezem pøímo na místì a dále ji prodávat takto vyprodukované øezivo s vyí cenovou hodnotou. Lesy mìsta Náchoda
se proto rozhodly vybudovat pilaøský provoz, který by slabou
hmotu vytìenou v mìstských lesích poøezal. Pro jeho umístìní
byla zvolena zpevnìná plocha mezi silnicí a eleznièní tratí Náchod  M. Poøíèí vedle fotbalového høitì na tzv. Kacau. Zvolený prostor umoòuje pøíjezd i odjezd tìkých odvozních souprav
naloených døevem. Je prakticky ve mìstì a pøitom je dostateènì vzdálen od domovní zástavby, take neruí hlukem ani prachem z pilaøského provozu. Lesy mìsta Náchoda nechtìly zatíit
mìsto úvìrem, proto byla zvolena drobnìjí technologie, na ní
byla potøebná investice pokryta ze zisku z hospodaøení firmy
(pøiblinì 2 mil. Kè). Do døevìné haly (pilnice) zakoupily Lesy
novou døevozpracující linku s hranolovou a rozmítací pilou, která byla jetì doplnìna pøíènou pilou zkracovací.
Soubìnì s touto linkou na slabé døevo je umístìna úrovòová
rámová pila (katr) na poøez silnìjích výøezù do tlouky 50 cm.
Vznikl tak technologický uzel, který zpracovává z 90 % surové
døevo z mìstských lesù. Zbytek kapacity pily je naplnìn nákupem døeva od cizích vlastníkù lesa z okolí Náchoda. Pilaøský
provoz navazuje na manipulaèní sklad s moností skládkování
a pøíèného poøezu surového døeva z lesa. Cenné øezivo a drobné
døevaøské zboí je ukládáno do prostorné ocelové haly, která
tak vlastnì uzavírá celý areál pøidruené døevaøské výroby. Tento pilaøský provoz existuje v Náchodì ji 7 let, ale protoe mnoha obèanùm stále jetì není znám, chceme vám jej tímto èlánkem co nejvíce pøiblíit.

ly, prkna, fony, latì rùzných délek a profilù. To ve je pøipraveno pro stavebníky, truhláøe, chataøe, kutily a dalí. V prodejním
skladu øeziva si mùete vybrat a okamitì nakoupit hotové øezivo. Pokud byl Vámi poadovaný rozmìr vyprodán, bude
v krátké lhùtì naøezán a pøipraven. Vybrané zboí naloíme,
pøípadnì i dopravíme k Vám domù. Pila OHRADA kromì klasického øeziva nabízí i prodej irokého sortimentu truhláøského
zboí. Za velmi pøijatelné ceny zde nakoupíte celou kálu palubek balených i jednotlivì a podlahová prkna rùzných typù
a kvalit. Pro stavebníky a chataøe jsou zde nachystány støení
a izolaèní asfaltové pásy z produkce firmy DECHTOCHEMA Svoboda n. Úpou. Blíící se zima jistì inspiruje zájemce o zakoupení
ekologických døevìných briket, které si mùete odvézt v balíècích
zabalené v kufru osobního auta, nebo i v kamionu. Vybrat si
mùete mezi kostkou nebo váleèky, jsou zde brikety z tvrdého
nebo mìkkého døeva. Toto topivo je velmi vhodné hlavnì pro
chataøe a chalupáøe pro snadnou manipulaci a vysokou výhøevnost (nedehtuje, nebo je z vysuených pilin).
V areálu Pily OHRADA si na své pøijdou i majitelé lesù, nebo
zde mají monost za nízké ceny zakoupit lesnické pletivo na oplocení mladých lesních kultur a dále lesnickou chemii na ochranu
zvlátì proti kodám zvìøí. Kromì toho mùeme nabídnout i lesnické sluby, napøíklad kácení tzv. rizikových stromù, poøez dovezené vlastní kulatiny na rámové nebo hranolové pile a ostøení
rùzných druhù pilových kotouèù.
Pokud se chcete dozvìdìt jetì dalí podrobnosti o pile OHRADA, volejte na tel. è. 491 421 892 nebo 602 474 750 vedoucího
pily pana Radovana Dostála, nebo nás mùete navtívit
v pracovních dnech:
Po, St 6.0017.00 hod.; Út, Èt, Pá 6.0014.30 hod.
Blií informace se dozvíte i na www.lesynachod.wz.cz

6

prosinec 2003

ZE STARÉHO NÁCHODA

Starý idovský høbitov
býval v nároí ulice Èeských bratøí
a ulice Na Hamrech, kde je dnes nepøíli
upravená parková plocha.
idovské pohøebitì se
v Náchodì pøipomíná u
v 16. století, ale teprve
z roku 1616 je záznam
o tom, e idé koupili
pro zøízení høbitova louku nedaleko Velkého
mlýna. Na tom høbitovì
se pak nepøetritì pohøbívalo a do roku 1925,
kdy byl zøízen nový idovský høbitov za staromìstskou eleznièní zastávkou.
Starý høbitov zùstal jen pro pietní
vzpomínky. Okolo zdìného ohrazení byly
cenné histortické náhrobky ze 17.18. století, v novìjí èásti høbitova jsme pak podle
jmen na náhrobcích mohli sledovat osudy
místních idovských rodin. Prostøedí neby-

lo nijak upravováno a høbitov byl dost zarostlý trávou a rùznými døevinami.
V dobì nacistické okupace byl z naøízení nìmeckých úøadù høbitov likvidován, náhrobky pouity jako stavební materiál a celá plocha pohøebitì byla
devastována. V posledních
mìsících války tu byly umísovány transporty dobytka
a ovcí z území, která
ustupující Wehrmacht vyklizovala na východní
frontì.
Po roce 1945 bylo odbouráno zdìné ohrazení
høbitova a plocha provizornì
upravena. Bývalou existenci
høbitova pøipomíná jeho pískovcová pamìtní deska zasazená do trávníku.
Posledním zbytkem høbitova je sousední
stavení, které slouilo jako fortna do høbitova, a na nì navazující obydlí hrobníka. Ve
fortnì bývala pozdìji kovárna a pak skladitì stavebního materiálu. Oldøich afáø

Rok èinnosti Domu na pùli cesty
Dùm na pùli cesty  Náchod slaví
4. prosince první výroèí zaloení. V tomto
zaøízení bylo doposud ubytováno 19 mladých dospìlých en a muù, kteøí se nacházejí v obtíné ivotní situaci. Tito lidé
se zde pøipravují na samostatný ivot.
Tìm, kteøí ji vykroèili, pøejeme hodnì sil
a ostatním klientùm a pracovníkùm domu
hodnì trpìlivosti a radosti v novém roce!
V roce 2004 probìhne rekonstrukce
dalích èástí charitního domu v Mlýnské
ulici, prostory pro klienty Domu na pùli
cesty budou rozíøeny o dvì podlaí. Dìkujeme vem, kteøí podporují èinnost tohoto zaøízení a dalích projektù Farní cha-

rity Náchod  Charitní oetøovatelské slubì a SV. ANNÌ  Domovu pro matky
s dìtmi.
Za Farní charitu Náchod
Bc. Adéla Linhartová

Kroniky a kronikáøi
Pravdìpodobnì nejstarí platný zákon
 zákon o pamìtních knihách z roku 1920
 ukládá obcím povinnost vést pamìtní
knihu èili kroniku. Kronika je tedy úøední knihou a kronikáøe jmenuje mìstská
rada. V souèasné dobì je na území tzv.
velkého Náchoda pravidelnì vedeno est
kronik. Pro vlastní mìsto Náchod je dlouholetým kronikáøem Oldøich afáø. Ostatní kroniky vznikají v pøímìstských èástech, pùvodnì samostatných obcích. Na
Pavliovì píe kroniku Dagmar Rudolfová, pro Jizbici je povìøena vedením knihy Jiøina Balcarová, na Dobroovì je kronikáøkou Marie Malinová, dìní na Lipí
zaznamenává Markéta Dubnová a díky
Antonínu Samkovi bylo po mnohaleté pøe-

stávce obnoveno psaní kroniky v Bìlovsi.
Na dodrování stanovených pravidel, úplnost a objektivitu zápisù dohlíí jmenovaná Letopisecká komise, která hodnotí
a pøipomínkuje koncepty roèních zápisù
a po pøedloení èistopisù schvaluje jejich
koneèné znìní. Metodickým vedením kronikáøù je pro celý okres povìøen Státní
okresní archiv, který rovnì sleduje tuto
oblast v rámci výkonu pøedarchivní péèe.
Práce kronikáøe je velmi zodpovìdná
a nároèná a vyaduje kromì jiného také
vstøícnou souèinnost vech obyvatel dané
lokality. Vìøím, e ji v konkrétních pøípadech rádi poskytnete.
Mgr. Lydia Batecká,
pøedsedkynì Letopisecké komise

Prosincová
výroèí

Na tìdrý den pravidelnì zpíváme, e
se narodil Kristus Pán. Ale bylo-li to právì
v tento den, to nikdo s jistotou neví. Jistì
vak víme, e se v tento den v roce 1863
narodil ve Vysoké Srbské jeden ze zakladatelù náchodské prùmyslnické rodiny,
Cyril Bartoò. Dne 5. prosince 1913 se
v Náchodì narodil výtvarník grafik Josef
Týfa, 29. prosince 1953 výtvarník Milan
Jícha, jemu gratulujeme k padesátce.
Dne 26. prosince 1873 se narodil hudebník a skladatel Karel Moor, který v øíjnu
1902 dirigoval v Náchodì koncert Èeské
filharmonie a pak tu pùsobil v roce 1916,
kdy hrál mj. na klavír pøi filmových pøedstaveních, v té dobì samozøejmì nìmých filmù, promítaných v tehdy novém Beránku.
Den po Vánocích v roce 1833 zemøel
náchodský rodák, biskup litomìøický,
v mládí krátce náchodský zámecký kaplan, vzácnì vzdìlaný èlovìk P. Josef Frantiek Hurdálek. Dne 15. prosince 1913
zemøel v rodném Náchodì ve vìku 34 let
akademický malíø Jindøich Rajl. O Vánocích si letos také pøipomeneme u
65. výroèí úmrtí spisovatele Karla Èapka.
Obì data vedle sebe nám pøipomenou
opomíjenou náchodskou osobnost, básníka,
legionáøe, vojáka i odbojáøe Josefa Nemastu. Narodil se v Náchodì 18. prosince 1893,
v roce 1911 zde absolvoval tehdejí reálku. Pak záhy zaèala první svìtová válka.
Po zajetí na ruské frontì vstoupil do legií
a u i tam psal vere. V srpnu 1939 byl
zatèen gestapem, zemøel v koncentraèním
táboøe v Osvìtimi 19. prosince 1943, den
po svých 50. narozeninách.
Nakonec mùeme pøipomenout filatelistùm, e 18. prosince 1918 vyla první èeskoslovenská potovní známka.
Ale Fetters

ZU J. Falty
áci výtvarného oboru ZU J. Falty
v Náchodì se úspìnì zúèastnili mezinárodní výtvarné soutìe Lidice 2003.
V této soutìi získali 14 ocenìní.
Dìkujeme za úspìnou prezentaci
koly i mìsta Náchoda.
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Oba øíské obecní zákony z let 1849 a 1862 znaly kromì orgány, jimi byly sbory z obèanstva (tj. okresní zastupitelstvo,
obecní i instituci okresní samosprávy a její aktivování se stalo okresní výbor a komise), byly souèástí okresních úøadù.
Okresní zastupitelstvo v Náchodì nìkolikrát stìhovalo své
zejména v èeských zemích politickou otázkou znaèného dosahu.
Dokládá to i skuteènost, e základní pøíruèky o okresní samo- úøadovny (napø. roku 1917 z Kamenice do 2. poschodí Obèansprávì sestavil jeden z vedoucích pøedstavitelù staroèechù Fran- ské zálony). A v roce 1924 byla vypsána soutì na stavbu
reprezentaèní budovy pro okresní
tiek Ladislav Rieger. Fakticky byla
samosprávu na pivovarské louce.
okresní zastupitelstva uvedena
Stavba tzv. Okresního domu podle
v ivot zemským zákonem è. 27
projektu architekta Boh. Kuchaøe
z 25. 7. 1864 a aktivována byla
byla roku 1925 zadána místnímu
v polovinì roku 1865 po volbách,
staviteli Jar. Hakaufovi (dnes je sídkterým pøedcházely volby do zastulem OØ Policie ÈR). Jistì bude pro
pitelstev jednotlivých obcí. Okresní
ètenáøe zajímavý výèet hlavních inzastupitelstvo, jeho velikost se odstitucí, které náchodský samosprávvozovala od poètu obyvatel tzv. zaný okres zøídil a spravoval. Pøedestupitelského okresu, se volilo na
vím to byla nemocnice, na jejím
tøi roky a ze svého støedu volilo
vybudování se okresní zastupitelokresního starostu, k jeho volbì
stvo usneslo ji roku 1881. Po dloubylo a do roku 1918 zapotøebí cíhých pøípravách bylo v roce 1893
saøského potvrzení, a okresní výOsazenstvo jednoho z vojenských lazaretù v Náchodì
zapoèato se stavbou a roku 1895
bor. Ten se skládal z okresního staza I. svìtové války
byla veobecná veøejná okresní nerosty a esti èlenù. Okresní zastumocnice odevzdána veøejnosti, pozpitelstvo rozhodovalo jako druhá
dìji byla jetì významnì roziøoinstance bezprostøednì nadøízená
vána. Od 1. 1. 1904 byl v Náchodì
orgánùm obecní samosprávy. Okotevøen nový okresní ústav pro
ruh vìcné pùsobnosti zastupitelskézprostøedkování slueb, pozdìjí
ho okresu byl iroký. Zahrnoval
Okresní zprostøedkovatelna slueb
vechny vnitøní záleitosti, které se
a práce. Mylenku okresního zastutýkaly spoleèného prospìchu okrepitelstva na zøízení okresního sirotsu a jeho pøísluníkù, a dìlil se na
èince zrealizoval roku 1908 velkosamostatnou a pøenesenou pùsobrysým zpùsobem tehdejí okresní
nost. Na rozdíl od obcí byl okruh
starosta Josef Bartoò. Sám zakoupøenesené pùsobnosti vcelku nevýpil potøebné pozemky a sirotèinec
znamný, napø. v oblasti vojenské
nechal na vlastní náklady postavit
správy to byla péèe o pøípøee, oda zaøídit. V øíjnu 1909 byl ústav
vody a rekvizice koní. Pro zajiopøedán do vlastnictví okresu s jedivání výkonu samostatné pùsobnosOkresní dùm v Náchodì
nou podmínkou, aby nesl provdy
ti zøizoval zastupitelský okres celou
název Bartoòùv sirotøadu fondù a ústavù,
èinec. V letech I. svìzejména sociálních
tové války okresní zaa humanitních. Okres
stupitelstvo financovamìl svùj majetek a vylo a øídilo v Náchodì
víjel také hospodáøvojenský lazaret. V záskou èinnost. Zde mùøí 1919 byla otevøena
eme uvést v naich
dvoutøídní okresní obpodmínkách okresní
chodní kola. Jednou
lom a písník v Bìloz posledních akcí skuvsi. Do pùsobnosti
teènì samostatného
okresního zastupitelokresního samosprávstva náleelo i zøizoKresba budoucího okresního chorobince
ného orgánu v Náchování a udrování okresních silnic, péèe o zdravotnictví, o chudinství, o výchovu zane- dì bylo vybudování ústavu pro chudé, staré a nemocné lidi. Jak
dbané mládee a o povznesení hmotného blahobytu, napø. napovídá název Bartoòùv okresní chorobinec, je rovnì mecezøízením okresní hospodáøské zálony. Krátce po vzniku repub- náským dílem Bartoòù. Okresní správní komise zvala pøi pøíleliky v roce 1918 byla okresní zastupitelstva rozputìna a místo itosti oslav desátého výroèí trvání republiky 28. 10. 1928 na
nich byly jmenovány okresní správní komise sestavené podle slavnostní poloení základního kamene a dne 28. 10. 1931 byl
zásady pomìrného zastoupení politických stran v okrese. Proni- objekt (dnení Domov dùchodcù) odevzdán do provozu. Projev
kavou zmìnu pøinesl zákon o organizaci politické správy è. 125 èinorodé lásky k trpícímu blinímu velkoduných dárcù
z roku 1927. Jím byly zrueny dosavadní zastupitelské okresy v budovì dlouho pøipomínala pamìtní deska O. paniela s poprsím
a nahrazeny korporacemi územní samosprávy, nazvanými pros- bratrù Josefa a Cyrila Bartoòù. Pøivítám upozornìní na její soutì okresy. Zásadní rozdíl spoèíval v tom, e nové okresy byly èasnou existenci.
Mgr. Lydia Batecká
vèlenìny do organizace státních politických úøadù tak, e jejich
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Odbor správní
Vedoucí odboru  Hana Rothová,
tel. 491 405 224,
zástupce vedoucí odboru
 Jiøí Jare,
tel. 491 405 262,
vedoucí oddìlení evidence obyvatel, obèanských prùkazù a cestovních dokladù
 Alice Ducháèová,
tel. 491 405 162
Správní odbor Mìstského úøadu v Náchodì je jedním z mála
odborù, který vykonává jak samosprávnou èinnost, tak i pøenesený výkon státní správy.
V oblasti pøeneseného výkonu státní správy vykonává správní
odbor státní správu na tìchto úsecích
a) na úseku matriky
 zajiování matrièní èinnosti dle zákona è. 301/2000 Sb.
O matrikách (agenda manelství, narození, úmrtí)
 vidimaci a legalizaci a vybírání poplatkù za tuto èinnost (ovìøování podpisù a listin)
 pøijímání ádostí o výpis z rejstøíku trestù
 pøijímání ádostí o vydání osvìdèení o státním obèanství
 kompletace ádostí o vydání osvìdèení patnáctiletých adatelù o první OP nabraných matrièními úøady ve správním obvodu a pøedávání na krajský úøad
 vyøizování ádostí o zápis do zvlátní matriky v Brnì
 vyí ovìøování dokladù pro cizinu
 pøidìlování rodných èísel (pøi narození, osvojení)
 povolení uzavøení manelství zástupcem pro matrièní úøady
ve správním obvodu
 vydávání souhlasu se zápisem rozhodnutí cizích státù do matrik matrièních úøadù ve správním obvodu
 vedení a aktualizace sbírky listin pro matrièní úøady ve správním obvodu
 metodická a kontrolní èinnost pro matrièní úøady ve správním obvodu
 pøezkuování odborné zpùsobilosti k vedení matrik
 prokolování nových matrikáøù pro matrièní úøady
 prokolování nových pracovníkù k vidimaci a legalizaci
b) na úseku evidence obyvatel, obèanských prùkazù a cestovních dokladù
 zajiování ucelené agendy dle zákona è. 133/2000 Sb.
O evidenci obyvatel
 zpracování rozhodnutí dle zákona è. 133/2000 Sb. § 12,
o zruení místa trvalého pobytu
 vedení evidence obyvatel
 mìsíèní zpracování a postoupení zmìn z centrálního informaèního systému na obecní úøady
 mìsíèní aktualizace zmìn z centrálního informaèního systému
 poskytování informací o obèanech pro odbory MìÚ Náchod,
pro pøísluné státní a soudní orgány
 vidimaci a legalizaci a vybírání správních poplatkù za tuto
èinnost (ovìøování podpisù a listin)
 zajiování ucelené evidence obèanských prùkazù dle zákona
è. 328/2000 Sb.
 evidence ztrát OP a vybírání pokut dle zákona è. 62/2002
Sb. § 42a
 zavádìní indexù èísel popisných, evidenèních a zmìny názvu
ulic v rámci povìøeného MìÚ Náchod
 kontrola stálých volebních seznamù dle evidence obyvatel
 provádìní skartace a archivace
 zajiování ucelené agendy na úseku cestovních dokladù dle

zákona è. 329/1999 Sb.
 zjiování státního obèanství
 kontrolní èinnost na úseku CD v rámci povìøeného MìÚ Náchod
 vystavování cestovních pøíloh v rámci malého pohranièního
styku dle zákona è. 187/1996 Sb.
 vystavování prùkazù pro pøekraèování státních hranic dle
mezinárodních smluv
 vybírání pokut za úmyslné pokození a zneuití dle zákona
è. 62/2002, 200/1990 Sb.
na úseku projednávání pøestupkù
 administrativní zajitìní èinnosti komise pro projednávání pøestupkù, vedení evidence pøestupkù a zpracovávání potøebných
výkazù a rozborù
 rozhodování ve vìci zøejmého zásahu do pokojného stavu dle
Obèanského zákoníku
 vedení evidence stíností a petic
 pøijímání oznámení o shromádìních obèanù, ve spolupráci
s tajemníkem úøadu projednávání rozhodování o pøestupcích
proti právu shromaïovacímu
 vedení vyjadøovacího øízení na úseku evidence zbraní a støeliva podle pøísluných právních pøedpisù.
d) na úseku voleb
 výkon státní správy dle pøísl. zákonù a provádìcích pøedpisù
V oblasti samosprávné pùsobnosti zajiuje správní odbor zejména materiální a technické zabezpeèení èinnosti orgánù mìsta, mìstského úøadu, bìnou údrbu a úklid budov, odbìr tisku,
chod podatelny a správu vozového parku. Tuto èinnost vykonává
na tìchto úsecích:
e) na úseku podatelny
 zajiování obsluhy telefonní ústøedny
 zajiování výkonu spisové a archivní sluby
 vedení agendy o ztrátách a nálezech na území mìsta
 podávání informací obèanùm
 zajiování sluby mìstského rozhlasu
 pøíjem dolé poty, její rozdìlení k vyøízení na jednotlivé odbory
f) na úseku správy a ochrany majetku
 vyuívání movitého majetku, zajiování potøebných oprav
 pøipravování podkladù pro inventarizaci movitého majetku
 zajiování bìné údrby a úklidu budov úøadu
 zajiování provozu a údrby chaty Zvonièka, veøejných WC,
mìstského rozhlasu
g) na úseku organizaèním
 materiální a technické zabezpeèení èinnosti orgánù mìsta,
úøadu a Mìstské policie
 materiální a technické zajitìní voleb do zastupitelských orgánù, referenda a sèítacích akcí
 zajitìní odbìru odborného tisku pro úøad
 spravování vozového parku Mìstského úøadu, údrba vozidel
a jejich ekonomické vyuití.
Správní odbor sídlí pøevánì v hlavní budovì radnice na Masarykovì námìstí èp. 40. Zde je v souèasné dobì umístìno oddìlení
matriky, pøestupkù, vedoucí odboru a podatelna MìÚ.
V nejblií dobì bude otevøeno informaèní centrum mìstského úøadu, které také sídlí v hlavní budovì. Kromì poskytování
informací obèanùm zde bude také umístìno pracovitì na ovìøování podpisù a listin. Oddìlení evidence obyvatel, obèanských prùkazù a cestovních dokladù sídlí v pøízemí budovy vedle polikliniky,
ul. Nìmcové 2020. Odbor èítá 23 zamìstnancù, ze kterých 14
vykonává pøenesený výkon státní správy a 9 zamìstnancù zabezpeèuje obsluné èinnosti.
Podrobnìjí informace naleznete na adrese

www.mestonachod.cz

Náchodský zpravodaj

obchod a galerie
se staroitnostmi a obrazy

v Náchodì na Praské u bazénu, poèt 1012 a 1317 h.

V

ýstava romantických

a ánrových obrazù do 15. 12.
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VÁNOÈNÍ ÚKLID PØENECHTE NÁM!!!
KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ PRÁCE
domácností, budov a kanceláøí, èitìní kobercù,
sedacích souprav a interiérù vozidel,
mytí oken a výloh, úklid po øemeslnících,
vekeré bìné i spec. úklidové práce, ehlení prádla
Kontaktujte nás:
Daniel Turek, Hronov, tel.: 491 487 176, mobil: 608 811 018
Marek Musil, Èervený Kostelec, mobil: 608 053 300

P

rodejní výstava malíøù

Náchodska 16.23. 12.

Tyl, afáø, Bene, Cita, Vondráèek, Kodym, Havlíèek
ceny nízké, od 450 Kè

Vykupujeme staroitnosti a umìlecké pøedmìty
do obchodu a soukromých sbírek

1.23. prosince
otevøeno dennì

tel. 491 427 787

Realitní kanceláø
Jiøí Boukal
nabízí komplexní realitní sluby

v Náchodì na Masarykovì námìstí èp. 56
U hodnotnìjích nemovitostí
budete pøekvapeni nízkou provizí!

Serioznost, komplexnost, kvalita.
Buïte bez starosti!

Pracovní doba
v pracovních dnech 1518 hod., v sobotu 811 hod.
Kontakt
tel./fax: 491 420 124; mobil: 602 575 252
e-mail: reality-boukal@volny.cz

Vyí odborná kola a Støední zemìdìlská kola Kostelec nad Orlicí
tel. 494 323 711

fax 494 323 728
e-mail: szes@szeskostelec.cz
pro kolní rok 2004/05 nabízíme ètyøleté maturitní obory

www.szeskostelec.cz

1. Agropodnikání (lékaøské potvrzení) zdarma øidièský prùkaz T, monost výhodného rozíøení na A, B.
Po dvou letech spoleèné výuky si studenti volí od 3. roèníku z tìchto specializací:

a) Zemìdìlský a lesní provoz  monost doplòkových kurzù kombajn, motorových pil, inseminace, myslivec-

ké zkouky, lovecký lístek, zbrojní prùkaz

b) Chovatelství a kynologie  s výchovou a výcvikem psù (NO) od tìòat po sluební vyuitelnost. Monost
výhodného odkoupení vycvièeného psa.

2. Podnikání a sluby  ekonomický obor s výukou 2 cizích jazykù souèasnì a orientací na agroturistiku

a cestovní ruch

3. Ekologie a ochrana krajiny  pøírodovìdný obor vychovávající odborníky na ivotní prostøedí.
U vech oborù je rozíøená hodinová dotace cizích jazykù, výpoèetní techniky a monost pøípravy na státní zkouku
z psaní strojem/poèítaèem.
pro absolventy s maturitou 3leté denní specializaèní studium obor lechtitelství
Tento obor nabízíme jako jediná kola v ÈR. Po 1. roèníku monost specializace na problematiku lechtìní rostlin
a semenáøství nebo lechtìní zvíøat a plemenáøství. Studium je zakonèeno absolutoriem a získáním titulu DiS.
Souèástí areálu koly jsou DM pro dívky i chlapce, stravovací zaøízení (celodenní strava) a moderní tìlocvièna
s gymnastickým sálem. Pro vyuití volného èasu je na domovì mládee èinných 17 zájmových kroukù.

DOD: 22. 11. 2003 (sobota) 812 hod. a 9. 1. 2004 (pátek) 1216 hod.
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Pohoda konce roku s Primátorem
Ji tradiènì je v pivovaru pro vánoèní trh a pøíjemné proití
sklonku roku pøipraven speciální svìtlý Sváteèní leák s pøitalivou èelní etiketou vylepenou letos áteèkem místo krèkové
etikety.
Sváteèní stùl (samozøejmì nejen vánoèní) náchodského patriota mùe vedle tohoto leáku nebo 16% Primátoru Exkluziv
 speciálního svìtlého piva, které je pro tyto okamiky obzvlá
vhodné, zpestøit nae poslední novinka  svìtlé penièné kvasnicové pivo Primátor Weizenbier, co je originální svrchnì kvaený
nefiltrovaný speciál. Jeho specifickou pøíjemnì navinulou chu
i typickou vùni vytváøí pøedevím odliný druh kvasinek, které
trvale zùstávají v pivu. Vyznaèuje se bohatou hustou pìnou a typickým pøírodním kvasnièným zákalem, který je u této technologie charakteristickým znakem. Toto pivo je moné doporuèit ke
steakùm a jiným výrazným masùm, jako je napøíklad kachna èi
vepøová peèenì. Urèitì je moné pivo kombinovat s karbanátky,
klobásami a moøskými dary. Protoe vìtina piv se hodí k sýrùm,
Weizenbier je moné doporuèit k velmi mìkkým sýrùm, které
mají ménì výraznou chu, a proto se k nim hodí i jemnìjí pivo,
jakým toto bezesporu je. Díky této vlastnosti se mu i celkem pochopitelnì dostává mimoøádnì kladné odezvy z øad en.
Primátor Weizenbier je ji po pár týdnech svého prodeje plnoprávnou souèástí nabízeného sortimentu, je o nìj velký zájem
a rychle si nachází své pøíznivce i mimo východní Èechy. V souvislosti s uvedením piva se objeví na pultech obchodù v prosinci
dárkový multipack, kde vedle ètyø lahví této novinky bude i atraktivní sklenice vhodná právì pro tento typ piva.
Do prodeje se také ji druhý rok po sobì dostane dalí dárkové balení a to Paleta chutí z Náchoda, kde mùe spotøebitel
nalézt vedle pìti lahví 0,5 l (vdy po jedné lahvi  Svìtlý
a Tmavý leák, svìtlé pivo 16% Exkluziv a 21% Rytíøský

a stále nejsilnìjí pivo ÈR tmavý 24%
Double) i elegantní sklenici na noze Monza 0,2 l. Toto speciální balení se stává
vhodným a oceòovaným dárkem i mimo
ná region.
Primátor letos mùe uspokojit i dìtské
konzumenty, kteøí pod znaèkou Primátor
Limo mohou ji od letních prázdnin nalézt ètyøi druhy limonád (citron, cola, malina a oran). Díky své chuti, sympatickému balení a pøíznivé cenové hladinì jsou
právì tyto limonády zajímavým zpestøením pitného reimu naich nejmeních
zákazníkù.
Pivovar pøipravil na rok 2004  v rámci oslav výroèí 750 let Náchoda a uplynutí 130 let (poslední ètvrtletí roku 1874)
od vystavení prvních hektolitrù piva v novém mìstském pivovaru  pro opravdové
zájemce o pivovarskou a náchodskou historii pùsobivý vícelistový kalendáø. Originální fotografie pana Horsta Bauera, design pana Pavla Matuky a doprovodné
materiály vèetnì historických fotografií z archivu pana Oldøicha afáøe jsou zárukou jeho kvality.
Dovolte mi, abych podìkoval kadému, jak obchodnímu partnerovi, tak koneènému zákazníkovi, za pøízeò vìnovanou
znaèce Primátor v roce 2003. Vyuívám i této pøíleitosti
a oficiálnì chci podìkovat za odvedenou práci vem naim
zamìstnancùm, kteøí se zaslouili o dobré jméno a hospodáøské výsledky náchodského pivovaru. Ing. Frantiek Meduna

Zimní údrba komunikací

Upozornìní

Dle zákona è. 13 z roku 1997 je mìsto povinno zajiovat zimní údrbu místních komunikací. Provádìním zimní údrby na místních komunikacích v Náchodì
jsou povìøeny Technické sluby Náchod,
s. r. o. Z tohoto dùvodu je zpracován Plán
zimní údrby, který musí být kadý rok
schvalován Radou mìsta.
Úkolem zimní údrby je zabezpeèit
zmíròování závad ve sjízdnosti a schùdnosti místních komunikací. Ponìvad
v zimním období není moné závady ve
sjízdnosti a schùdnosti odstranit, nýbr jen
zmírnit a vzhledem k tomu, e tyto závady není mono zmírnit ihned na celém
území mìsta, stanoví Plán zimní údrby priority údrby. Tyto priority vyplývají z nestejné dopravní dùleitosti místních
komunikací a z technických a ekonomických moností vlastníka a správce místních komunikací.
Celý obvod mìsta je rozdìlen do jednotlivých stupòù dùleitosti zimní údrby. Nejdøíve se provádí zimní údrba páteøních komunikací v jednotlivých obvodech mìsta, pozdìji dle vývoje poèasí se
provádí odhrnování snìhu i z vedlejích
komunikací, popø. opìtovná údrba I. stup-

ádáme obèany, pouívající lokální topidla na uhlí a odkládající popel do popelnic:
do nádoby sypejte pouze popel studený,
nebo sbìrový vùz obsahuje kromì jiného
odpadu i papír.
Znovu upozoròujeme, e do popelnic
nepatøí kovy, stavební su, tráva, vìtve,
ale i plastové lahve od nápojù, plechovky od barev, léky, bateriové èlánky, záøivky, autobaterie a jiné.
Vícerozmìrové pøedmìty, ale i odpady
nebezpeèné, tj. plechovky od barev, léky,
bateriové èlánky, záøivky, autobaterie, televizory a lednièky, mohou obèané odkládat v SEPARAÈNÍM DVOØE TS Náchod
v Bílkovì ulici (za mlýnem).
Dìkujeme vem, kteøí pomáhají zlepovat èistotu mìsta a chránit ivotní prostøedí.

nì dùleitosti. Posyp se provádí pouze
na vybraných komunikacích, ostatní se
pouze prohrnují a nìkteré komunikace
se dle Plánu zimní údrby neudrují
vùbec. Té se v zásadì neprovádí posyp
rovných úsekù (neplatí pøi nebezpeèném
náledí), ale pouze kopcù. Z toho vyplývá, e kadý úèastník silnièního provozu
musí pøizpùsobit jízdu povìtrnostním
podmínkám a poèítat s tím, e rovné úseky jsou pouze pluhovány.
Souèasnì se zimní údrbou vozovek
se provádí i zimní údrba chodníkù dle
Plánu zimní údrby. Chtìl bych upozornit, e velkou vìtinu chodníkù mìsto neudruje, nebo dle § 27, odst. 4 zákona è. 13/1997 je to povinností majitelù pøilehlých nemovitostí.
Do Plánu zimní údrby je moné
nahlédnout na Mìstském úøadu  odboru správy majetku, popø. v Technických
slubách Náchod, s. r. o.
Podrobnìjí informace k provádìní zimní údrby mohou sdìlit smìnoví dispeèeøi Josef Tilg  tel. 604 702 858 a Josef
Chudý  tel. 604 713 514.
Jiøí Marík, jednatel
Technických slueb Náchod, s. r. o.

Náchodský zpravodaj

Polská ulice  silnice I/33
rozíøena o dalí jízdní pruh
Øeditelství silnic a dálnic Hradec Králové jako investor a dodavatel Stavby silnic
a eleznic Hradec Králové dokonèily
v minulém mìsíci realizaci projektu vypracovaného a schváleného pøed nìkolika lety.
Dnes je po bitvì kadý generálem. Kritizuje se ikana pro øidièe na køiovatce

u el. pøejezdu, pøechodový ostrùvek pro
chodce, patné znaèení i to, e nìkdo stavbu prosadil, povolil a provedl v dobì, kdy
Èeská a Polská republika vstupují do EU
a problémy se stojícími kamiony v Náchodì od kvìtna 2004 údajnì zmizí!
Jedná se o stavbu kontroverzní od samého zaèátku a nesetkávala se ani s pochopením investora. Prosazovali ji lidé, z nich
nìkteøí se k ní ji dnes nehlásí. Plody jejich práce sklízí jiní. Tak u to nìkdy bývá.
Jetì zaèátkem tohoto roku mìl být
podle projektu nový jízdní pruh postaven
a k Ameteku a vekerá doprava od Hronova se mìla po dokonèení stavby trvale
odklonit na Kladskou ulici. Náchod to akceptoval vcelku bez výhrad  moná neinformován.
Zmìny v projektu byly iniciovány problémy v situování inenýrských sítí, peticí
obyvatel z Karlova kopce i obavou z dùsledkù trvalého odklonu dopravy od Hronova na Kladskou ulici a kruhovou køiovatku u Itálie. Uplatnit zmìny v rozjeté

stavbì je vdy problém. Jsou uzavøeny
smlouvy, stavební firma pøipravuje dopøedu práci svým zamìstnancùm podle
schváleného projektu, je zajitìna dodávka materiálu a dohodnut harmonogram
prací. Zmìna komplikuje situaci investo-

rovi, projektantovi i dodavateli. V samém
závìru stavby jich nakonec bylo pøijato po
sloitìjích, ale vstøícných jednáních více.
Výsledek dnes mùeme vidìt mezi køiovatkou u el. pøejezdu a Ametekem
i u hranièního pøechodu, kde musel být
z gruntu rekonstruován most. Investor nakonec uhradil v souladu s doplnìnou
a opravenou dokumentací vechno  kromì mostu také zvlátní osvìtlení pøechodù pro chodce, pøechodový ostrùvek pro
chodce v køiovatce u el. pøejezdu a vymezení jízdních pruhù na této køiovatce
tak, aby automobilová doprava v ulici kpt.
Jaroe mohla zùstat a na Kladskou ulici
obousmìrná. To se podaøilo. Víme vak,
e zabezpeèení pøechodu pro dìti docházející do základní koly v Bìlovsi není

i pøes tato provedená opatøení optimální.
V dané situaci to ale jinak nelo. Na druhé
stranì je toto øeení i výzvou pro øidièe.
Týká se pøedevím jejich rychlosti jízdy
a pozornosti. Pøi dodrování pøedepsané
padesátky by problémy vznikat nemìly.
Podélné a svislé znaèení celého rekonstruovaného úseku silnice I/33 bude doplnìno po letoní zimì. Pøihlédnuto bude
pøitom i k nedostatkùm zjitìným z automobilového provozu na nové komunikaci.
Dnes kritizovaná situace na této silnici se
jistì zlepí po sputìní svìtelné signalizace na køiovatce u Hypernovy a otevøení
mostu u hranice. Pøesto je moné vìcné
pøipomínky ji dnes adresovat na Mìstský
úøad v Náchodì, odbor dopravy nebo na
dopravní policii v Náchodì.
Ing. Jaroslav Rohulán, místostarosta
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EKOutek
Pøeji pìkný den,
spolu s vùní jedlových vìtví a medových
perníèkù stále jetì patøí k vánoènímu
období i smaený kapr na tìdroveèerním
stole. Pokud máte tendenci pøemýlet ve
svém kadodenním jednání ohleduplnì
k ivotnímu prostøedí, tak moná budete
chtít koupit ivého kapra a následnì ho
pustit zpìt do pøírody.
Podle mluvèího Státní veterinární správy (SVS) Josefa Dubna vak nemá kapr
kvùli vysílení a spotøebování zásobních
látek pøi pobytu v rybáøských sádkách
dostatek sil k pøeití zimy. Pøipoètou-li se
k tomu jetì teplotní oky, kterými ryba
prochází od výlovu pøes sádky, nákupní
taku, naputìnou vanu a nakonec návratem zpìt do volné vody, pak je pro kapra
lepí, je-li správnì usmrcen ji pøi nákupu.
Správné usmrcení kapra má podle SVS
probìhnout tak, e se omráèí úderem tupým pøedmìtem na temeno (nad oèima)
a následnì se mu pøetnou aberní oblouky. Kaprùm by se nemìlo kvùli zjitìní
pohlaví násilnì vytlaèovat mlíèí nebo jikry,
nebo pøi manipulaci vtlaèovat prsty do oèí
èi pod skøele. Pokud pøi nákupu zjistíte
takovéto zacházení, obrate se na pøíslunou Státní veterinární správu.
Pokud je vám kaprù líto, pak je radìji
nekupujte. A chcete-li o Vánocích zpøíjemnit ivot nìjakému zvíøeti, pak vás jistì
uvítají s otevøenou náruèí v útulku pro
oputìná zvíøata.
Mezi dalí vánoèní zásady pøíznivé pro
ivotní prostøedí patøí napø. nekupování
exotického ovoce (pìstuje se na plantáích
místo pùvodních lesù a doprava kolem
zemìkoule zpùsobuje nejvánìjí zneèitìní) èi balení dáreèkù do trvale udritelných obalù (do textilií apod.).
Voòavé svátky s modrou oblohou,
Mgr. Kateøina Gerová,
odbor ivotního prostøedí

(Zdroj: www.ekolist.cz)

www.mestonachod.cz
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Mistrovská utkání

v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  prosinec
SO 6. 12.
12.00
SO 6. 12.
15.30
PÁNE 1921. 12.

Náchod C  Sokol Rybník
III. liga mui
Náchod B  Start Rychnov n. Kn.
III. liga mui
Mezinárodní dorostenecký turnaj
o Pohár starosty mìsta Náchoda
pátek od 18.00; sobota a nedìle od 8.00 hodin

Prosinec  31. roèník turnaje neregistrovaných o Putovní pohár generálního øeditele pivovaru Náchod. Dennì od 16 do 22 hod. Sobota a nedìle od 8.00 do 20.00 hod.
Frantiek Majer st., sekretáø klubu

Krytý plavecký bazén v Náchodì
o vánoèních prázdninách 2003
So
Ne
Po

20.12.
21.12.
22.12.

Út
St
Èt
Pá
So
Ne
Po

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.

Út
St
Èt
Pá
So
Ne

30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.

1318.00
1318.00
5.307.30;
1619.00
5.307.30;
zavøeno
zavøeno
13.3020.00
1318.00
1318.00;
5.307.30
1619.00
5.307.30
zavøeno
1320.00
5.307.30
1318.00
1318.00;

1821.00 (NUDI)
parní komory jen do 17.00
13.3015.00
1516.00 (kondièní cvièení)
2022.00 (AQUAaerobik)
13.3020.00

Volejbalová
liga en
sezóna 20032004

Východoèeské derby 2. 11. 2003
SK RUBENA Náchod  TJ Slavia Hradec
Králové 3 : 2, 3 : 1
V prvním utkání náchodské eny vybojovaly vítìzství po dvou prohraných setech.
Druhé utkání ji mìly pod kontrolou
a celkem snadno vyhrály. Domácím divákùm se pøedstavila nová hráèka Martina
Semeráková.

Pozvánka

na volejbalovou ligu en
na sezónu 20032004
Dalí zápasy doma ve sportovní hale
Na Hamrech, Náchod, Praská 696:
eny II. liga skupina B
7. 12. 2003 10.00 a 14.00 hod.
TJ Sokol NuslePraha

1821.00 (NUDI)
parní komory jen do 17.00
13.3015.00
1516.00 (kondièní cvièení)
2022.00 (AQUAaerobik)
1320.00
13.3020.00

2023.00 (veèerní plavání)

1821.00 (NUDI)

V hodinách, které jsou podtreny, jsou v provozu parní komory.
Provoz v saunách je beze zmìny  mimo ètvrtek 25. 12., kdy je zavøeno.
Radostné Vánoce a hodnì zdraví v roce 2004 pøeje vem svým zákazníkùm správa
plaveckého bazénu v Náchodì.

Konec roku v náchodské sokolovnì
Blíí se konec kalendáøního roku
a v tìlocviènách sokolovny konèí pololetní
èinnost. Do poøadaèù vkládáme výsledky
ze závodù sportovních oddílù. Od záøijového zahájení cvièení je v sokolovnì opravdu
runo. O plném obsazení tøech tìlocvièen
svìdèí rozvrh hodin. Jsou tu rodièe s dìtmi,
nejmladí actvo, pokraèují ákynì v aerobiku a na náøadí, výrazový tanec je urèen
starím ákyním. áci hrají vybíjenou, pokraèují na náøadí a v oddílu brejk-dance.
eny mají cvièení s hudbou a aerobik. Mui
kondièní cvièení, nohejbal a náøadí. V pondìlním odpoledni je èas urèený handicapovaným dìtem. Oblíbené je zdravotní cvièení a jóga pro starí cvièence. Nìkolikrát
týdnì trénují oddíly karate. Svùj rozvrh má
velice úspìný oddíl rokenrolu, který byl
rozíøen o dìtskou pøípravku. V nìkolika
soutìích byl úspìný hokejbal. Sokol Staré Mìsto pøivezl ètyøi body z oblastní ligy

z Pardubic a hokejbalisté Sokola Náchod
získali plný poèet bodù v oblastní lize. Podzimní sezónu zahájily výbornì v mezinárodním závodì v umperku dívky oddílu
sportovní gymnastiky. Pavlína Cardová byla
pátá, Kateøina imonová sedmá, Mía Adamu osmá a tøetí Tereza Lantová získala
nejvyí známky soutìe na kladinì a na
bradlech. Dalí úspìch zaznamenaly dívky
v Èeském závodì ÈOS. Drustvo mladích
ákyò získalo tøetí místo a Tereza Lantová
opìt nejlepí známku celé soutìe na kladinì a na bradlech. Stabilní výkon v první
patnáctce z 50 závodnic podaly Pavlína Cardová, Katka imonová a Mía Adamu. Ze
st. ákyò si výborným výkonem zajistila
úèast na pøeboru ÈOS Martina Vaverová
a juniorka Elika Vondráèková. Z en mìly
pøímý postup mistrynì ÈR na kladinì Katka Dostálová a Kristýna Spitzerová. Na tomto pøeboru v Praze mìl Náchod zastoupení

ve vech kategoriích. Drustvo ákyò se
umístilo na krásném tøetím místì. Pochvalu si zaslouí i ostatní dívky, které pøedvedly prvky svìtové úrovnì.
Zpestøením èinnosti naí mládee v sokolovnì bude tradièní Mikuláská besídka
v pátek 5. prosince v 16 hodin ve velkém
sále sokolovny. Vekerá èinnost by se nemohla uskuteènit, kdyby nebylo obìtavých
vedoucích oddílù, kteøí vìnují tìlocviku
a sportùm, a pøedevím mládei, mnoho
èasu. Výbor tìlocvièné jednoty jim mnohokrát dìkuje. Vem soutìícím pøeje do
pøítího roku mnoho úspìchù, který je pro
nì odmìnou za hodiny pilného tréninku.
Vem svým èlenùm a pøíznivcùm pøejeme
krásné Vánoce a do roku 2004 vechno
nejlepí. Zároveò zveme vechny na tradièní Novoroèní setkání, které se uskuteèní v nedìli 4. ledna od 16 hodin v sokolovnì.
V. Zelená

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Prosinec 2003

u Základy orientálního tance 3. (pro irokou veøejnost); lektor: Mgr. Dana Hruková; 1. 12. 2003, 1617.30 hod., Z Náchod-Plhov, cyklus 8 setkání.
u Jak na to? (pro uèitele 1. stupnì Z,
Zv, vychovatelky a dalí zájemce); lektor: Mgr. Zdenìk Petrela, 3. 12. 2003,
14.3017.30 hod., CV Náchod
u Metodické øady v anglické gramatice
5.  pøedpøítomný èas; lektor: Mgr. Zdena Jirková, 3. 12. 2003, 14.3016 hod.,
CV Náchod
u Region, Evropa a svìt v promìnách
doby  XIII. èást  vých. Èechy v promìnách èasu; lektor: doc. PhDr. Ondøej Felcman, CSc., 3. 12. 2003, 14.3017 hod.,
CV Náchod

PROGRAM
5. 12. Mikulá  v 15 a 16.30 hodin
v Déèku Náchod, zábavný program, hry
a soutìe o ceny, návtìva Mikuláe
s èerty a andìlem, vstupné 15 Kè, kapacita je omezena.
5.7. 12. 2003 Zimní víkend her  je urèen pro vechny lidièky od 14 let a pro
instruktory i vedoucí, kteøí si rádi hrají
a chtìjí poznat nové i postarí hry. Kde:
Krkonoe, chata Dakota, Velká Úpa, cena:
380 Kè pro èleny KIDu, 480 Kè pro èleny
Klubu lápota, 530 Kè ostatní. Program:
hry, soutìe, drobnièky, seznamky, bojovky, denní i noèní hry, netradièní a proitkové hry, v pøípadì snìhu i pro lyování.
12.14. 12. 2003 Zimní radovánky
a vánoce v Krkonoích  pro kluky a holky od 7 let, místo výletu: chata ve Vítkovicích u pindlerova Mlýna, odjezd:
12. 12. v 15.15 (na nádraí ÈD v Náchodì), návrat: 14. 12. v 16.30 hod., cena:
430 Kè pro èleny Déèka, 480 Kè pro ostatní. Program: zimní radovánky se spoustou her, bojovek a soutìí, sjídìní tobogánu, pekáèování, vánoèní stromeèek plný
drobných dáreèkù, vánoèní zvyky aj.

Pedagogické
centrum
Hradec
Králové

u Vánoèní výstava ve skanzenu na Veselém kopci a v Hlinsku (pro uèitele
a dalí zájemce); vedoucí zájezdu: Leo
Poláek, 7. 12. 2003, 6.3019 hod., ZÁJEZD
Z programu: 10.3012.30 hod. prohlídka
skanzenu a vánoèní výstavy, 1314 hod.
prohlídka Betléma v Hlinsku v Èechách,
pokraèuje vánoèní zastavení v Hradci Králové. Spoleèný autobus zajitìn po trase Police nad Metují  Hronov  Náchod  Èeská Skalice  Jaromìø. Odjezd z Police
n. M. v 6.30 hod., návrat do 19 hod. Na
základì závazné pøihláky dostanete pozvánku s bliími informacemi.
u Metodické øady tìlesné výchovy na
1. stupni Z  Gymnastika; lektor: Mgr.
Adriana Koláøová, 10. 12. 2003, 1416
hod.
Z Náchod-Plhov. Semináø se
skládá ze 3 èástí  èást metodická, èást
praktická, èást soutìí.
u Výtvarný ateliér  Malování na sklo
a dalí materiály (pro irokou veøejnost);
lektor: Mgr. Alena Nepraová, 12.13. 12.
2003, pá 1419 hod., so 8.3015 hod.,
CV Náchod
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u Romské dítì v èeské kole (pro uèitele, vychovatele, výchovné poradce, psychology, romské asistenty); lektor: Mgr. Viktor Sekyt, 16. 12. 2003, 10.3014.30 hod.
CV Náchod
u Pøedvánoèní tvoøení pro rodièe s dìtmi nebo pro prarodièe s vnouèaty (volné
pokraèování, pro irokou veøejnost); lektor: Ines ovíèková, 4. 12. 2003, 1419
hod., CV Náchod
Prùbìnì probíhají celoroèní kurzy cizích jazykù, kurzy výpoèetní techniky, pøíprava k pøijímacím zkoukám.
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
l písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, 547 01 Náchod
l elektronickou potou:
centrum@cvnachod.cz
lprostøednictvím webových stránek:
www.cvnachod.cz
Více informací na tel.: 491 422 437,
491 422 416

Pøehled výstav

poøádaných v prosinci 2003 Regionálním muzeem v Náchodì
Na Vánoce dlouhé noce
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Okresního muzea, Masarykovo
námìstí, èp. 18, Náchod
2.7. 12. 2003, dennì mimo pondìlí
912.00; 1317.00 hod.
Ji tøetí výstava s Vánoèní tématikou
poøádaná STACIONÁØEM CESTA Náchod,
Pomocnou kolou v Náchodì Bìlovsi a Regionálním muzeem v Náchodì. Slavnostní vernisá s kulturním programem probìhne 1. 12. 2003 v 17.00 hodin.
Karel Vondráèek  kresby a obrazy
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Okresního muzea, Masarykovo
námìstí, èp. 18, Náchod
od 10. 12. 2003, dennì mimo pondìlí
912.00; 1317.00 hod.
Výstavu je mono zhlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice, nebo samostatnì za sníené vstupné 10 a 5 Kè.
Kouzelný svìt loutek
Výstavní síò, roh Tyrovy a Zámecké
ulice, Náchod
od 16. 12. 2003; dennì mimo nedìle

a pondìlí 912.00; 1317.00 hod.
Vánoèní výstava pro celou rodinu. Slavnostní vernisá probìhne dne 15. 12.
2003. Vstupné: 10, 5 Kè.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18,
dennì mimo pondìlí 912, 1317hod.
Vstupné: 30; 15 Kè, studenti v rámci kolní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod
zdarma. Organizované výpravy lze objednat na èísle: 491 433 722.
Pevnost Dobroov
Otevøeno dennì mimo pondìlí
1012; 13.3016 hod.
Vstupné: 40; 20 Kè. Návtìvu pevnosti
lze objednat na tel.: 491 423 248; na
adrese: Okresní muzeum, Zámek 1284,
547 01 Náchod; nebo elektronicky: muzeum.nachod@worldonline.cz.
Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných, ale i ukonèených výstavách získáte na internetové adrese http://www.
muzeum.nachod.web.wo.cz

Program vzdìlávacích akcí v prosinci v Náchodì
u 510103 Netradièní a starovìké
vánoèní koledy a zpìvy
5. prosince 2003, 1013.00 hodin, DDM
Déèko, Zámecká 243, Náchod
lektor: Ladislav Horký, DDM Bájo, Èeská
Skalice.

u 33303 Mùe být fyzika zajímavá?
Fyzika v pokusech. Elektromagnetické
vlnìní; 17. prosince 2003, 1416.00 hodin, Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova
451 Náchod  uèebna fyziky, lektor: Mgr.
Zdenìk Polák, uèitel fyziky, JG.
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Zubní pohotovost v prosinci 2003
6. a 7. 12. 2003 MUDr. Juran Petr
13. a 14. 12. 2003 MUDr. Klikarová Anna
20. a 21. 12. 2003 MUDr. Klimek Jan
24. 12. 2003 MUDr. Juran Petr
25. 12. 2003 MUDr. Jirmanová Miroslava
26. 12. 2003 MUDr. Jánská Ludmila
27. a 28. 12. 2003 MUDr. Malíková Jana
1. 1. 2004 MUDr. Hulánová Blanka
3. a 4. 1. 2004 MUDr. Matouová Hana
10. a 11. 1. 2004 MUDr. Olarová Svatava

Nové Mìsto nad Metují
Komenského 10
Hronov, Havlíèkova 377
Náchod
Èeských bratøí 407
Nové Mìsto nad Metují
Komenského 10
Nové Mìsto nad Metují
Komenského 48
Náchod, Bartoòova ul.
koly TGM
Náchod
Denisovo nábøeí 665
Nové Mìsto nad Metují
bývalý Stavostroj
závodní støedisko
Nové Mìsto nad Metují
Komenského 134
Nové Mìsto nad Metují
Komenského 48

Výstava Dìti dìtem 2003 v Náchodì
Pomoc potøebným dìtským organizacím finanèní
èástkou získanou prodejem dìtských výrobkù
Motto: Máme-li zázemí a prostøedky
pomoci nìkomu v tísni, udìlejme to.
Akce probìhne v tomto roce ji po sedmé.
1. roèník  výtìek (10.000 Kè) vìnován
DDM v Krnovì, znièenému povodní
2. roèník  výtìek (12.000 Kè) vìnován
Z Pøepychy, pokozené povodní
3. roèník  výtìek (15.000 Kè) vìnován
Dìtskému domovu v Sedloòovì na zakoupení kol
4. roèník  výtìek (25.000 Kè) vìnován
DD v Sedloòovì na nákup matrací pro dìti
5. roèník  výtìek (15.600 Kè) vìnován
Dìtskému hospici v Malejovicích
6. roèník  výtìek (128.000 Kè) vìnováno 10 DDM v celé ÈR, akce se úèastnilo
32 DDM, které prostøedky shromádily.
Prùbìh akce:
1) Od záøí dìti vyrábìjí v rukodìlných
kroucích Déèka výrobky urèené k prodeji na výstavì.
2) Celou akci ji tradiènì podporuje novomìstská tiskárna Bauch a Navrátil
 výrobou plakátù zdarma.
3) V prosinci se koná prodejní výstava
v aule Mìstské knihovny, která má formu veøejné sbírky. Sbírka je povolena

krajským úøadem v Hradci Králové. Dozor zajiují zamìstnanci DDM Déèko.
4) Prùbìnì je zapisován seznam dárcù
a výe darù. Zápis provádí kadý dárce
osobnì do darovacích listin.
5) Èistý výtìek akce je pøedán vybrané
organizaci.
7) Organizátoøi mají zájem na vyí úèasti a podpoøe mìsta, jeho pøedstavitelù
a podnikatelù, uvítali bychom propagaci v mìstských médiích a úèast na vernisái, která letos bude 8. 12. 2003
v 16.00 hod. Vechny srdeènì zveme.
V tomto roce bude výtìek sbírky vìnován Dìtskému oddìlení náchodské nemocnice, na vybavení koly a kolky fungující pøi dìtském odd.
Akce se rozhodly zúèastnit i tyto kolky a kolní druiny z Náchoda a okolí: M
Vanèurova, M Myslbekova, M Alova,
M Babí, M Komenského, M Kramolna, M Plhov. Druiny: Plhov, TGM, Bìloves, Braec, Z Babí. A také ZU a dìti
ve výtvarných kroucích DDM Déèko.
Zveme co nejsrdeènìji irokou veøejnost
k nákupu netradièních vánoèních dárkù
pro své blízké. Touto cestou udìláte radost hned dvakrát!!

Mikuláská nadílka na Lipí
Srdeènì zveme vechny dìti, maminky, tatínky, dìdeèky i babièky do hospùdky na
Lipí. Právì tam toti bude v sobotu 6. 12. 2003 v 16 hodin opìt nadìlovat zaruèenì pravý sv. MIKULÁ! S sebou: rodièe  nadílku pro své dìti, dìti  básnièku pro
sv. Mikuláe. Vstupné dobrovolné. Vae LIPSKÉ MAMKY.

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

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

Loutkové divadélko
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí 6. 12., 13. 12.
a 20. 12. 2003
pohádku

Perníková
chaloupka

a 10. 1. 2003 pohádku

Dlouhý, iroký
a Bystrozraký
Pøedstavení zaèínají vdy
v 15 hodin, 13. 12. 2003 navíc
i v 17 hodin pro starí dìti a dospìlé.

Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi.

Upozornìní
Upozoròujeme obèany, e ve støedu
31. 12. 2003 bude Mìstský úøad
v Náchodì uzavøen.
Své záleitosti si budete moci vyøídit
v následujících pracovních dnech.
Dìkujeme za pochopení.

Náchodský zpravodaj
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Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 4.12. od 14 hod.
Vrátila jsem se z oblasti Indického oceánu, z ostrovù Réunion a Mauritius  o svých
záitcích z cest vypráví a diapozitivy doprovází dr. Pavla Teichmanová (náhradní termín)
Ètvrtek 11. 12. od 14 hod. Kanadské støepinky  druhé pokraèování seriálu o svém pobytu v Kanadì u videa popisuje Josef Zavøel
Ètvrtek 18. 12. od 14 hod. Vánoce, vánoce pøicházejí  posezení u stromku s obèerstvením a hudbou poøádá SG klub
Úterý 30. 12. od 14 hod. Silvestr v Klubu  s hudbou, tancem a obèerstvením ji tradiènì poøádá SDÈR.
Èlenové Svaz dùchodcù ÈR si mohou zakoupit èlenské známky na rok 2004 pøed besedou 11. prosince, pøed Silvestrem
30. prosince a pøi výborové schùzi 6. ledna 2004.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
Krásné proití vánoèních svátkù a do roku 2004 mnoho tìstí, pevné zdraví a ivotní pohody pøeje vem spoluobèanùm
jménem Okresního výboru Sdruení zdravotnì postiených
v Náchodì Kvìtoslav Kábrt.

GALERIE

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

Náchodský výtvarný podzim

 20. roèník pøehlídky umìní regionu.
(14. 11. 2003  4. 1. 2004)
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. O vánoèních a novoroèních
svátcích otevøeno také dennì kromì pondìlí,na tìdrý den a na
Silvestra pouze od 9 do 12 hodin, na Nový rok od 13 do 17 hodin.

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova ul., 547 01 Náchod. Faráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík,
e-mail: noccsh.kov@seznam.cz, tel. 491 426 223, mobil: 737 475
945, bohosluby kadou nedìli v 8.30 hod. Pondìlí 16.30
 advent. pobonosti. Kolumbárium otevøeno dennì 917 hod.
Prodejna a výdejna atstva a obuvi pro soc. slabé provozuje Diakonie Broumov Na Hamrech (v bývalé kanceláøi Mgr. Z. Horníkové),
otevøeno v úterý, ètvrtek 917 a v pátek 912 hod. Zodpovìdnou
osobou je paní M. Zítková. Vánoce v Husovì sboru: 24. 12. 17.00
 vytrubování koled z vìe, 23.00  pùlnoèní bohosluba,
25. 12. Hod Boí  bohosluba v 9.30! 26. 12. sv. tìpána
 bohosluba v 8.30, 28. 12.  Rodiny Pánì 8.30, 31. 12., 15
hod.  dìkovná bohosluba na závìr roku se vzpomínkou na
zesnulé v r. 2003, 1. 1. 2004  bohosluba v 9.30!
Od 24. 12. 2003 do 2. 2. 2004 bude v Husovì sboru vystaven betlém náchodského øezbáøe Beríka.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Tel.:
kanc. 491 428 355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka 603 861
275, kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek 491 431 325, 737 755 480,
internet: http://www.volny.cz/nfara; Bohosluby: po 7.00, út 18.00,
st 18.00, èt 7.00, pá 7.00 a 18.00, so 7.00 a 18.00, ne 7.30, 9.00
a 18.00 v kostele sv. Vavøince, 10.15 v kostele sv. Michaela.
5. 12. sv. Vavøinec v 18.00 Me sv. pøi svíèkách. Vánoce ve farnosti: 24. 12. sv. Vavøinec 16.00 a 24.00 (pùlnoèní me sv.
s chrámovým sborem), 25. 12. a 26. 12. sv. Vavøinec 7.30, 9.00
(me sv. s chrámovým sborem) a 18.00, 28. 12. jako pravidelnì
v nedìli, 31. 12. v 15.00 s adorací a slavnostním poehnáním,
1. 1. 7.30, 9.00 a 15.00 (ekumenická Bohosluba Slova) a 18.00.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, faráø M. Vaina, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00 hodin a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém domovì Betanie (preòarova 1053), kde se støídají kazatelé z køesanských církví v Náchodì. Pravidelná biblická hodina
v út v 17.00 hodin. Kadé tøetí pondìlí v mìsíci v 19 hodin
setkání støední generace (tøicátníci). Vánoce v evangelickém sboru:
20. 12. v 15.00 Vánoèní zvìstování dìtí, 24. 12. v 15.00 Vánoèní zvìstování a zpìv vánoèních písní; v onovì ve 22.00
pùlnoèní v modlitebnì, 25. 12. Boí Hod vánoèní v 9.00 vánoèní bohosluby s vysluhováním Veèeøe Pánì, 31. 12. 16.00
Bohosluby k ukonèení roku.

Církev adventistù sedmého dne

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

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; internet: www.kvasnicka.info; www.cb.cz/nachod.
Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v 18.30
hod. Vánoce: 21. 12. 9.30 Vánoèní slavnost dìtí, 25. 12. 1. svátek vánoèní v 9.30, 28. 12. pravidelné bohosluby 9.30, 31. 12.
Silvestrovské shromádìní v 17.00, 1. 1. Nový rok v 9.30.
Setkání s Tomáem Halíkem 20. 12. v 15.00 hod. v Mìstské
knihovnì na Kamenici, prof. Halík pøedstaví knihu Oslovit
Zachea a bude pøednáet na pozvání Mìstské knihovny a svých
pøátel z køesanských církví.
Adventní veèery u stromeèku na Masarykovì námìstí s programem náchodských církví  nedìle 7. 12. a 14. 12. 2003
 vdy v 17 hod.
14. svobodný advent  tradièní koncert náchodských církví
v sále Beránku  nedìle 21. 12. 2003  zaèátek v 19 hod.
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Správa Státního zámku
v Náchodì
srdeènì zve na

Vánoèní koncert na zámku
ve Velkém sále na I. nádvoøí, který se
koná dne 12. 12. 2003 v 18 hodin.
Program: hudba èeských a evropských
mistrù (J. Schiassi, J. S. Bach, A. Vivaldi,
A. Michna z Otradovic, G. F. Händel)
z období renesance, baroka, klasicismu
a vánoèní písnì.

Úèinkují: ZU Police nad Metují  dechový esový soubor Brass Band, studentský smyècový komorní orchestr a pìvecký komorní sbor Studánka
Vstupné: dospìlí 40 Kè, dìti 20 Kè
Správa SZ v Náchodì si pokládá za èest
podìkovat vem dosavadním návtìvníkùm, úèinkujícím a sponzorùm za jejich
milou pøízeò i vestrannou spolupráci
a do nadcházejícího roku 2004 pøeje vechno nejlepí, pevné zdraví, hodnì úspìchù
a dobré pohody.

Správa Státního zámku v Náchodì a správce medvìdária dìkují vem sponzorùm
a obèanùm za vekeré pøíspìvky zásob rùzného druhu krmení pro medvìdy Ludvíka a Dáu chované v zámeckém pøíkopì a za finanèní pøíspìvky návtìvníkù do
dobrovolné pokladnièky urèené na pomoc tìmto ivým tvorùm.
K podìkování se pøipojují i sami medvìdi  Ludvík a Dáa

Pozvánka
do penzionu Marie
Mìstské støedisko sociálních slueb poøádá 9. 12. 2003 oslavu 10. výroèí otevøení penzionu Marie. Na prohlídku penzionu
vechny srdeènì zveme od 9 do 12 hodin.
V odpoledních hodinách se uskuteèní
setkání obyvatel s pøedstaviteli Mìsta Náchoda a bývalými zamìstnanci doplnìné
kulturním programem.

Tøíkrálová sbírka 2004
Stejnì jako v pøedchozích letech pøipravujeme i letos Tøíkrálovou sbírku na pomoc potøebným. Termín konání sbírky je
4.11. ledna, pøièem hlavní den akce na
Náchodsku je sobota 10. ledna. Dobrovolníci jakéhokoli vìku, kteøí chtìjí pomoci se
zajiováním akce, pøihlaste se laskavì
v kanceláøi Farní charity Náchod, Mlýnská
189, telefon: 491 433 499, 777 322 633.

ZU J. Falty v Náchodì a Sdruení rodièù pøi ZU Vás srdeènì zvou
na Vánoèní koncert hudebního oboru, který se uskuteèní
v Divadle Dr. J. Èíka ve ètvrtek 18. prosince 2003 v 17 hodin.

Adventní
benefièní koncert
barokní hudby

 sobota 6. prosince 2003 v 18.00 hod. v kostele Panny Marie v Hradci Králové,
Velké nám. 32. Pøipravil a vìnoval hospici Ladislav Kozderka  první trumpetista
Operního orchestru Národního divadla.
Vstupné 100 Kè, dùchodci 60 Kè, zdravotnì postiení a dìti do 15 let zdarma.
Pøedprodej vstupenek: Infocentrum Hradec Králové; Diecézní charita HK, Velké
nám. 34, u paní Hledíkové; prodejna Dali Èervený Kostelec.
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