Náchodský zpravodaj



Hlavnì hodnì zdraví

Náchodský
zpravodaj

V období vánoèních svátkù a zejména
na zaèátku nového roku slyíme na kadém kroku  hlavnì hodnì zdraví. Nìkdo to øíká jen proto, e je to zvykem,
jiný u poznal sám na sobì, jaké to je,
kdy je ho nedostatek. Ale nestaèí si pøát
zdraví jen pro sebe a své blízké, mìli
bychom si pøát i zdravou lidskou spoleènost. A jejím základem je rodina. Stále
èastìji se setkávám s názorem, e ten,
kdo se rozhodl pro manelství a vychovává dìti v úplné rodinì, je nìèím zvlátním, nenormálním. e je normální pravý
opak. Mít pøítele, pøítelkyni, nevázat se,
zùstat svobodným. Váím si tìch, kteøí
se i pøes tento mezi lidmi rozíøený názor dokáí rozhodnout pro jednoho partnera na celý ivot. Jsou prostì u dospìlí
a nebojí se zodpovìdnosti za druhé.
A protoe na zaèátku roku si mnozí
staví pøed sebe pøedsevzetí, moná by bylo

dobré si jedno dát i pro zlepení vztahù
v rodinách vùbec. Zamyslet se nad tím,
jaký byl mùj pøínos pro mé nejblií doposud, jak mì hodnotí dnes a jakou dávám nadìji do budoucna. Jestli to je se
mnou k vydrení, zda toho nenakládám
pøíli na ty, se kterými iji, jestli mohou
i oni uplatnit své zájmy, pøedstavy, schopnosti, být sami sebou.
Vím, e pøedsevzetí jsou proto, aby se
nedodrovala. Ale chci popøát vem, aby
se tohle praktické pøání, které znamená
jen jedno, mít druhého rád ve vední den,
stalo výjimkou. Aby se stalo skuteèností.
A to je moje pøání do nového roku. Obyèejné, ale urèitì uplatnitelné vude tam,
kde jde o skuteèné lidské hodnoty, kde
není jen já, ale hlavnì ty.
Ing. Pavla Maríková,
místostarostka
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Zprávy
z radnice
Zastupitelstvo mìsta
24. 11. 2003

Majetkoprávní úkony obce
_ ZM zamítlo vzhledem k územnímu plánu prodej pozemku è. p. 274 o výmìøe
7.565 m k.ú. Babí pro ZO zahrádkáøù
osada Babí-Vrky a schválilo jeho pronájem na dobu neurèitou s roèní výpovìdní
lhùtou poèínající vdy k 1. 9. kalendáøního roku za cenu 3 Kè/m s nárùstem
o inflaci.
_ ZM schválilo získání pozemkù od akciové spoleènosti Tepna. Jedná se o pozemky
v Bìlovsi v blízkosti Pily Ohrada a fotbalového høitì SK Babí o celkové výmìøe
2.746 m a cenì 274.600 Kè. Vlastní realizace prodeje je podmínìna uvolnìním
zástav a pohledávek váznoucích na pozemcích tak, aby Mìsto Náchod jako nový vlastník jimi nebylo zatíeno.
_ ZM schválilo
 nabytí nemovitosti èp. 112 se stavební
parcelou è. 120/1 v k.ú. Bìloves za
cenu 6 mil. KèW s úhradou danì z pøevodu nemovitostí (cca 750 tis. Kè) do
vlastnictví mìsta Náchoda,
 dar uvedené nemovitosti firmì Amulet
za podmínky získání dotace na rekonstrukci této budovy,
 v pøípadì obdrení dotace bude sepsána
darovací smlouva s firmou Amulet s tím,
e mìsto Náchod bude mít pøedkupní
právo k tomuto domu nebo jejich èástem za cenu ve výi hodnoty zhodnocení nemovitosti od data darování (pøípadnì je moné sjednat dalí smluvní závazek ohlednì nakládání s nemovitostmi
 zákaz pøevodu, zastavení, zatíení bøemeny apod.). Pro pøípad poruení pøedkupního práva (pøípadnì dalího závazku) bude ve smlouvì sjednána smluvní
pokuta
 za splnìní závazkù týkajících se nakládání s nemovitostmi vèetnì smluvní pokuty se osobnì zaruèí majitelé firmy
Amulet. Jejich ruèitelské prohláení
bude zajitìno podepsanými biankosmìnkami.
_ ZM schválilo dvacetiletý vzájemný bezplatný pronájem (výpùjèku) a to èásti ulice Èeských Bratøí od køiovatky ulice Nerudova smìrem k ulici Bratøí Èapkù ze
strany Mìsta Náchoda za parkovitì pøed
sportovním areálem Hamra ze strany Rubeny, a. s., Hradec Králové
 výpùjèka bude na dobu urèitou 20 let
a nesmí být ze strany Mìsta Náchoda
vypovìzena, toto vak bude vázáno pouze na výpùjèku Rubenì, a. s., Hradec
Králové (v pøípadì zániku èi zmìny spoleènosti lze výpovìï uplatnit),

 Rubena, a. s., se zavazuje zachovat stávající rozsah výroby v Náchodì, v pøípadì útlumu bude vzájemný bezplatný
pronájem (výpùjèka) ukonèen,
 akciová spoleènost Rubena se zavazuje, e zachová prùchod pro pìí podél
èp. 338 a danou plochu nezastaví trvalými stavbami. Pro pøípad vyøeení krizového stavu na ulici Praská pøed budovou servisního skladu Rubeny (na
ul. Praská) se a. s. Rubena zavazuje,
e do doby odstranìní krizového stavu zprùjezdní výe jmenovaný úsek
ulice Èeských Bratøí v jednom jízdním
pruhu v nejkratím moném èasovém
úseku,
 v této souvislosti zastupitelstvo zamítlo
vzájemnou smìnu výe uvedených pozemkù.
_ ZM schválilo prodej pozemkù, které se
nacházejí v prostoru stávající hasièské
zbrojnice na Jizbici.
_ ZM zruilo usnesení ze dne 7. 9. 1998
o prodeji pozemkù spoleènosti INEX, která
od svého pùvodního zámìru ustoupila. Jedná se o pozemky v Náchodì na Brance na
spojnici ulic Václavická a Nemastova, které
jsou podle územního plánu urèeny k bytové
zástavbì. V této souvislosti také zastupitelstvo zamítlo ádost o smìnu uvedených pozemkù za pozemky v lokalitì pod novou
obøadní síní u høbitova, o kterou ádali
pánové Josef a Zdenek Reichertovi. Dále
zastupitelé èásteènì revokovali pùvodní
usnesení týkající se tìchto pozemkù ze dne
24. 6. 2003 a schválili zmìnu tak, e uvedené pozemky budou rozdìleny geometrickým plánem pro tøi rodinné domy bez høitì tak, aby byly co nejvìtí.
_ ZM schválilo bezúplatný pøevod dvou
stavebních objektù (podchodù), které se
nacházejí pod tratí Týnitì nad Orlicí
 Mezimìstí, ve prospìch státní organizace Správa eleznièní dopravní cesty.
_ ZM schválilo prodej plynovodní pøípojky k Základní kole Bìloves v ulici
1. Máje za cenu 2.020 Kè akciové spoleènosti Východoèeská plynárenská, Hradec
Králové.
Obecnì závazné vyhláky
_ ZM vydalo obecnì závaznou vyhláku
è. 4/2003 o místních poplatcích a obecnì
závaznou vyhláku è. 5/2003 o místním
poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání
a odstraòování komunálních odpadù. Podrobnìji se doètete na str. 4 a 5.
Souhrnný návrh rozpoètových opatøení
_ ZM schválilo souhrnný návrh rozpoètových opatøení vzniklých od 23. 9. 2003
na základì obdrených dotací a potøeb jednotlivých odborù.
Jednací øád a plán kontrol kontrolního
výboru
_ ZM schválilo jednací øád a plán kontrol
kontrolního výboru zastupitelstva mìsta
Náchoda.

Smlouvu o budoucí kupní smlouvì a nájemní smlouvì na SUN I
_ ZM schválilo variantu Smlouvy o budoucí kupní smlouvì a Nájemní smlouvy
vázající se k SUN I. Jedná se o upøesnìní
jejího znìní, protoe v pùvodním znìní
nebyla zahrnuta varianta splacení celé
kupní ceny pøedem.

Rada mìsta 2. 12. 2003

Výbìrové øízení na dodavatele I. etapy
automatického parkovacího systému
_ RM souhlasila s podmínkami výbìrového øízení.
Jedná se o øeení parkování na Masarykovì námìstí v Náchodì, kde je souèasná
kapacita 180 míst. Systém musí umonit
parkování návtìvníkù i rezidentù a pøi
zpracování zhodnotit také pohyb zásobovacích vozidel. Obsahem nabídky by mìla být:
studie navrhující umístìní závor a automatické pokladny v prostoru námìstí vèetnì
technického øeení (návrh zaøízení, provozní podmínky, nutnost propojení jednotlivých
komponentù, monost eventuálního rozíøení systému, nároky na obsluhu, záruèní
a servisní podmínky a termín dodávky);
cenová nabídka; monost podílení se dodavatele na vstupní investici; ekonomický
rozbor. Kritérii pro vyhodnocení podmínek
bude cena, podílení se na vstupní investici
dodavatelem a provozní náklady.
Rozbor hospodaøení za III. ètvrtletí 2003
_ RM vzala na vìdomí rozbor hospodaøení Mìsta Náchoda za III. ètvrtletí roku
2003 bez pøipomínek.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM souhlasila s návrhem Zemìdìlské
vodohospodáøské správy Hradec Králové
a uloila jednat za úèasti vedení mìsta
o odkoupení parcely p.è. 2058/43 o výmìøe 2402 m v k.ú. Náchod (parkovitì
v Raisovì ulici).
_ RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy è. 11111/2003 se spoleèností
Harpen ÈR, s. r. o., na pronájem pøedávacích (výmìníkových) stanic a doporuèila
zaøadit èástku 900 tis. Kè do rozpoètu roku
2004 jako nájem hrazený spoleèností Harpen ÈR, s. r. o., a pøíspìvek Mìsta Náchoda pro rok 2004 ve výi 900 tis. Kè.
_ 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.
Osvìtlení zámku
_ RM souhlasila s poskytnutím pøíspìvku
Národnímu památkovému ústavu Pardubice na akci Slavnostní a bezpeènostní
noèní osvìtlení budov zámku Náchod.
Návrh smlouvy o sdruení prostøedkù
bude pøedloen do rady mìsta a po provedeném výbìrovém øízení a stanovení
dodavatele a ceny dodávky.

Náchodský zpravodaj
Opravy zimního stadionu
_ RM schválila zpracování zadávací dokumentace na akci Opravy zimního stadionu  Mistrovství svìta juniorù v kuelkách 2005 do výe 55 tis. Kè vèetnì DPH.
Souèasnì rada vzala na vìdomí oèekávaný rozsah stavebních prací. Nejnutnìjí je
provést výmìnu akustických podhledù
a jejich nátìry, úpravy tribun, opravy sociálních zaøízení a pøíjezdové komunikace.

Nakládání s odpady
_ RM schválila smlouvu o zabezpeèení
provozu systému nakládání s komunálními odpady vznikajícími na území mìsta
Náchoda a o plnìní nìkterých dalích povinností, která bude uzavøena s Technickými slubami Náchod, s. r. o.
TELEGRAFICKY:

_ RM schválila smlouvu s Nakladatelstvím

Lidových novin o vydání publikace Dìjiny
Náchoda a uloila zaøadit èástku ve výi
180 tis. Kè do návrhu rozpoètu roku 2004.
_ RM vzala na vìdomí zápis z kulturní
komise ze dne 19. 1. 2003.
_ RM schválila rozpoètové opatøení
k zajitìní ohòostroje 31. prosince 2003
a Smlouvu o provedení ohòostroje z Masarykova námìstí firmou GREIZ  Náchod.
_ RM schválila rozpoètové opatøení k navýení dotace Kulturní a sportovní nadaci
mìsta Náchoda úèelovì na zajitìní oslav
750 let mìsta Náchoda pro náchodské koly a doporuèila ho zastupitelstvu mìsta ke
schválení.

Zastupitelstvo mìsta
15. 12. 2003

Majetkoprávní úkony obce
_ ZM schválilo prodej èásti pozemku
è. 2046 v ulici U Cihelny za cenu dle znaleckého posudku se zøízením vìcného bøemene pro pøístup do pøilehlé garáe. Náklady spojené s pøevodem a daò z pøevodu
nemovitosti uhradí strana kupující.
_ ZM zamítlo výkup pozemkù, na kterých se nachází CAMP Bìloves, z vlastnictví ÈR, protoe se jedná o pozemky nepøístupné z veøejné komunikace. V pøípadì stanovení nájmu ze strany státu vùèi
CAMPu Bìloves projednat co nejnií nájem.
_ ZM zamítlo prodej pozemku è. 560/1
v Bìlovsi, protoe nabízený zámìr a cena
neodpovídá dané lokalitì, která je vhodná

pro silného investora. Ten by mìl být schopen pøemístit vodovodní pøivadìè a zároveò si i poradit s pøípadnou kontaminací
pozemkù.
_ ZM schválilo nabytí èástí pozemkových
parcel è. 73/3 è. 73/5, è. 73/16, è. 73/
17, è. 73/15, a è. 73/18 ve Starém Mìstì nad Metují, které jsou potøebné pro
vybudování spoleèné pøíjezdové komunikace do této lokality, kde sídlí firmy Integraf, Merkurtisk a Snìka. Nabytí pozemkù probìhne tou nejvýhodnìjí formou,
která mùe být darovací smlouvou nebo
výkupem za cenu sjednanou s tím, e vdy
bude ve smlouvì oetøeno odstoupení od
smlouvy pro pøípad, e se realizace zámìru nepodaøí. V tomto pøípadì by se nabyté èásti pozemkù vrátily za stejných podmínek pùvodním vlastníkùm. Mìsto Náchod zajistí vypracování geometrického
plánu pro oddìlení pøísluných èástí potøebných pozemkù tak, aby mohlo být jednáno o uvolnìní zástav na tìchto pozemcích
váznoucích. ZM souhlasilo s nabytím ji
zpracované projektové dokumentace od
výe uvedených firem. Dále ZM souhlasilo s dopracováním chybìjící projektové
dokumentace a s podáním ádosti o dotaci
z programu PHARE 2003 II. èást.
_ ZM schválilo prodej èásti pozemku
è. 564/21 a výkup pozemku è. 564/16
v Bìlovsi s tím, e vdy strana kupující
uhradí vekeré náklady spojené s pøevodem vèetnì danì z pøevodu nemovitosti.
Jedná se o pozemky v nové èásti ulice Nad
Celnicí.
_ ZM schválilo prodej èástí pozemkù na
sídliti u nemocnice formou budoucí smlouvy kupní do 60 dnù po nabytí právní moci
kolaudaèního rozhodnutí pøímo spoleènosti. Jedná se pozemky urèené k výstavbì
esti bytových domù.
_ ZM schválilo úpravu znìní Zásad prodeje domù tak, aby bylo mono dát bytovou jednotku do zástavy na získání hypoteèního úvìru.
Rozpoètové provizorium na rok 2004
_ ZM schválilo rozpoètové provizorium od
1. 1. 2004 do doby schválení rozpoètu Mìsta Náchoda na rok 2004. Více informací
o rozpoètovém provizoriu a pravidlech, kterými se øídí, najdete na stranì 9.
Souhrnný návrh rozpoètových opatøení
_ ZM schválilo souhrnný návrh rozpoètových opatøení vzniklých od 24. 11. 2003
na základì obdrených dotací a potøeb jednotlivých odborù.
Obecnì závazná vyhláka è. 6/2003
o nakládání s komunálními odpady a se
stavebním odpadem
_ ZM vydalo Obecnì závaznou vyhláku
è. 6/2003 o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem, která nabývá úèinnosti 1. ledna 2004.
Tato vyhláka iniciuje a podporuje vyí
vyuívání vzniklých odpadù, vede k efektivním zmìnám v øízení odpadového hos-

!
podáøství a tím ke zvýení kvality øízení
a odpovìdnosti pøi rozhodování. Také iniciuje zvýení zpìtného odbìru vybraných
výrobkù, umoòuje zvýené vyuívání
odpadù s upøednostnìním recyklace
a podporuje oddìlený sbìr u tìch skupin
odpadù, kde je to s ohledem na ekologické, technické, ekonomické a sociální podmínky moné.
Prevence kriminality
_ ZM schválilo Strategii prevence kriminality na léta 20042006 a Komplexní
souèinnostní program prevence kriminality na rok 2004.
Tento materiál bude pouit jako výchozí
pro realizaci programu prevence kriminality na místní úrovni v nadcházejícím období. Zastupitelstvem schválená strategie
a Komplexní souèinnostní program na rok
2004 bude souèástí ádosti o dotaci Ministerstva vnitra ÈR a Krajského úøadu Královéhradeckého kraje.
Zruení pøíspìvkové organizace Azylový
dùm pro matky s dìtmi
_ ZM zruilo v souvislosti se zmìnou provozovatele Azylového domu pøíspìvkovou
organizaci Azylový dùm pro matky s dìtmi, Náchod, v souladu s § 27 zákona
è. 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù.
Dodatky zøizovacích listin pøíspìvkových
organizací mìsta
_ ZM schválilo dodatky zøizovacích listin
vech pøíspìvkových organizací zøízených
Mìstem Náchodem. Jedná se o vymezení
majetku a majetkových práv. Zøizovatel,
tedy Mìsto, tak pøenechává bezplatnì pøíspìvkové organizaci nemovitý majetek na
základì samostatné smlouvy o výpùjèce.
V rámci dodatkù se tak mìní i pøílohy zøizovacích listin v oblasti pravidel uívání
majetku. Dodatky obsahují celkový výèet
hodnoty majetku pøedaného zøizovatelem
pøíspìvkovým organizacím, vèetnì schválených úprav hodnoty majetku.
Dodatky týkající se tìchto pøíspìvkových
organizací: Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, Kino Vesmír, Mìstské støedisko sociálních slueb Marie, DPD Harmonie
a vechny základní a mateøské koly.
Udìlení èestných obèanství mìsta
_ ZM udìlilo èestná obèanství mìsta Náchoda, která budou pøedána v roce 2004
u pøíleitosti 750. výroèí první písemné
zmínky o Náchodì: PhDr. Martì Beèkové, CSc., Ing. Jaroslavu Foltýnovi, DrSc.,
Lubì Skoøepové a Dr. Josefu Bartoòovi
Dobenínu.
TELEGRAFICKY:

_ ZM nepøijalo ádné opatøení týkající se

kouøení studentù Jiráskova gymnázia na
veøejném prostranství pøed kolou a nebude vydávat ani obecnì závaznou vyhláku zakazující kouøení na tomto veøejném
prostranství. Øeení této situace pøenechává rodièùm a kole.
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Kulturní a sportovní
nadace mìsta Náchoda
vyhlauje termín podání pøihláek
o nadaèní pøíspìvky (granty) v oblasti
kultury a sportu.
Nadaèní pøíspìvek (grant) je urèen pro
fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu se týká pouze mìsta Náchoda, oblast
kultury mùe mít i regionální pùsobnost.
Vyplnìné ádosti na pøedepsaném formuláøi* zalete na adresu:
Kulturní a sportovní nadace
mìsta Náchoda,
odbor kolství, kultury a sportu
Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod.
Termín podání pøihláek pro I. kolo je
do 10. 2. 2004.
Kontaktní adresa pro dalí informace:
Mìstský úøad Náchod, odbor kolství,
kultury a sportu,
Masarykovo námìstí 40, 547 01 Náchod,
tel.: 491 405 312, 491 405 250.
*Formuláø ádosti vèetnì zásad o poskytování nadaèních pøíspìvkù obdríte na
kontaktní adrese nebo na internetových
stránkách
 www.mestonachod.cz

Mìsto Náchod
prodá obálkovou metodou:
Kostelecká 1828  prázdný byt
3+1, I. kategorie è. bytové jednotky
1828/31 ve 4. podlaí a výmìøe 73,4
m s vyvolávací cenou 600.000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení
 byt 1828/31  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod,
odbor majetek.
Uzávìrka pøihláek 30. 1. 2004.
Prohlídka bytu 22. a 29. ledna 2004
vdy v 10.00 hodin
Informace telefonech
491 405 233, 491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

KRONIKA
Narodili se

Byli oddáni

1. 11.

Jan Krèmáø

4. 11.

Markéta Pozdìnová

6. 11.

Alexandr Foglar

7. 11.
Kamil Sýkora
Hradec Králové
Alice Poznarová
Hradec Králové
Joseph E. Segars
Florida
Hana Delia
Èervený Kostelec
14. 11.
Ivo Nìmeèek
Èervený Kostelec
Petra Plecháèová
Náchod
15. 11.
Martin Kubeèek
Náchod
Monika Hlaváèková
Náchod
Tomá Kurciník
Náchod
Oksana Valihunda
Ukrajina
28. 11.
Petr enk
Hronov
Dagmar Polejová
Hronov
Michal Bédi
Studnice
Petra Kábrtová
Náchod

v listopadu 2003

Kateøina Hrodková
7. 11.

Mariana Mikeová

12. 11.

Aneta Zelená

13. 11.

Samuel Filip Rapant

17. 11.

Jaroslava Kubeèková

18. 11.

Renata Vlachová

24. 11.

Sarah Hajníková

25. 11.

Justýna Kuneová

26. 11.

Filip Zítko

29. 11.

Natan Hagara

v listopadu 2003

Nová vyhláka o místním
poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo mìsta schválilo dne 24. listopadu 2003 v souladu s platnými zákony
o odpadech a o místních poplatcích obecnì
závaznou vyhláku è. 5/2003 o místním
poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání
a odstraòování komunálních odpadù, která nabývá úèinnosti od 1. ledna 2004.
Tato vyhláka se týká vech obèanù
s trvalým pobytem v Náchodì a obèanù,
kteøí mají na území mìsta nemovitost slouící nebo urèenou k individuální rekreaci.
Poplatek vybírá Mìsto, které je správcem
poplatku a zajiuje provoz systému.
Základní sazba místního poplatku za
jednoho poplatníka èiní 444 Kè za kalendáøní rok, tj. v pøepoètu na jeden kalendáøní den 1,22 Kè za osobu. Náklady na
provoz tohoto systému budou i letos dotovány Mìstem Náchodem.
Poplatek je splatný ve dvou splátkách.
První splátka ve výi 50 % z celkové roèní èástky je splatná nejpozdìji do 31. bøezna
2004, druhá splátka ve výi 50 % z celkové
roèní èástky je splatná nejpozdìji do
30. záøí 2004. Poplatek lze zaplatit najednou, a to do 31. bøezna 2004 se slevou
5 % z celkové èástky základní sazby, tj. 422
Kè za jednoho poplatníka roènì. V pøípadì,
e poplatek bude odveden za více ne 15
poplatníkù spoleèným zástupcem (vlastníkem nebo správcem domu) poskytuje se
sníená sazba poplatku ve výi 420 Kè.
Sníená sazba poplatku ve výi 200 Kè
se poprvé v následujícím období bude pøi-

znávat ákùm denního studia støedních kol
a uèili a studentùm vysokých kol, kteøí
mají sídlo koly ve vzdálenosti nad 50 km
od místa svého trvalého pobytu, po pøedloení potvrzení o studiu. Sníená sazba se
bude poskytovat do 31. bøezna 2004.
Osvobozeni od poplatku jsou:
 vojáci základní vojenské sluby,
 obèané ve vazbì nebo v trestu odnìtí
svobody,
 obèané umístìní dlouhodobì (déle ne
3 mìsíce) ve zdravotnickém zaøízení
nebo v zaøízení sociální péèe a
 osoby, které mají rekreaèní objekt v Náchodì a mají zde také trvalý pobyt.
Tyto skuteènosti je nutno prokazatelnì doloit.
Zpùsob platby:
a) bezhotovostním pøevodem nebo potovní sloenkou na úèet Mìsta Náchoda u KB,
a. s., v Náchodì è. 19337551/0100, variabilní symbol  rodné èíslo poplatníka, specifický symbol  èíslo bytu (è.p. domu), poplatník si mùe sloenku vyzvednout
u správce poplatku,
b) v hotovosti u správce poplatku v pokladních hodinách v budovì radnice,
Masarykovo námìstí 40, (postranní vchod
do budovy vlevo, u trnice).
Sankce:
Pøi nezaplacení poplatku vèas nebo ve
správné výi mùe správce poplatku zvýit poplatek a o 50 %.
Ing. Josef Kroulík,
vedoucí finanèního odboru

Náchodský zpravodaj
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Informace o obecnì závazné vyhláce
è. 4/2003 o místních poplatcích platné v území obvodu mìsta Náchoda

Vzhledem k tomu, e zastupitelstvo mìsta Náchoda schválilo
svým usnesením ze dne 24. 11. 2003 obecnì závaznou vyhláku o místních poplatcích, která nabývá úèinnosti dne 1. 1. 2004,
pøináíme ve zkratce následující základní informace.
Mìsto Náchod podle vyhláky vybírá následující místní poplatky*:
a) poplatek ze psù
b) poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt
c) poplatek za uívání veøejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek ze psù
Poplatek se platí ze psù starích 3 mìsícù a platí ho fyzická
nebo právnická osoba, která je dritelem psa a má na území
mìsta trvalý pobyt nebo sídlo. Ohlaovací povinnost má dritel
psa do 15 dnù od jeho nabytí.
Roèní sazba poplatku ze psa:
 pro dritele s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném domku 300 Kè, u druhého a dalího psa 450 Kè
 pro dritele s trvalým pobytem nebo sídlem v jiném ne rodinném domku 800 Kè, u druhého a dalího psa 1.200 Kè
 pro dritele s trvalým pobytem nebo sídlem na Dobroovì,
Jizbici, Lipí, Pavliovì 60 Kè, u druhého a dalího psa 90 Kè
 pro dritele, který je poivatelem starobního, invalidního,
vdovského, vdoveckého dùchodu, který je jeho jediným zdrojem pøíjmu 200 Kè, u druhého a dalího psa 300 Kè
 pro dritele, který je poivatelem sirotèího dùchodu 200 Kè,
u druhého a dalího psa 300 Kè
Osvobození zùstává v platnosti v rozsahu pøedchozí vyhláky. Na dva roky od pøevzetí psa ze smluvního útulku v Lukavici
a trvale pro osoby nevidomé, bezmocné s tìkým zdravotním
postiením, osoby provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu
tìchto osob a pro osoby, kterým stanoví povinnost drení
a pouívání psa zvlátní právní pøedpis.
Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt
Pøedmìtem poplatku je pøechodný pobyt za úplatu v lázeòských místech a v místech soustøedìného turistického ruchu
za úèelem léèení nebo rekreace ve vech ubytovacích zaøízeních v území obvodu mìsta Náchoda.
Sazba poplatku za lázeòský nebo rekreaèní pobyt èiní v dobì
sezony (kvìtenzáøí) 10 Kè/den a mimo sezonu (øíjenduben)
5 Kè/den.
Poplatek za uívání veøejného prostranství
Tento poplatek se vybírá za zvlátní uívání veøejného prostranství, kterým se rozumí provádìní výkopových prací, umístìní doèasných staveb a zaøízení slouících pro poskytování prodeje a slueb, pro umístìní stavebních nebo reklamních zaøízení, zaøízení cirkusù, lunaparkù a jiných obdobných atrakcí,
umístìní skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a uívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potøeby tvorby filmových a televizních dìl.
Z akcí poøádaných na veøejném prostranství, jejich výtìek
je urèen na charitativní a veøejnì prospìné úèely, se poplatek
neplatí.
Sazby poplatku
 za umístìní zaøízení slouících k poskytování slueb (oprava
detníkù, brouení noù, èistírna peøí) 5 Kè/m a den, za
pøedzahrádky  pauální èástka 500 Kè/mìsíc
 za umístìní prodejního zaøízení 15 Kè/m a den
 za umístìní reklamních zaøízení (drobná pøenosná reklama
 stojan A pauální èástka 1.000 Kè/rok, jednorázová akce
k propagaci výdìleèné èinnosti 100 Kè m /den, jednorázová

akce k propagaci neziskových organizací nebo akci charitativního charakteru bez poplatku)
 za umístìní stavebních zaøízení, provádìní výkopových prací, umístìní doèasných staveb (skládek stavebního materiálu
apod.)
do 48 hodin bez poplatku
po 48. hodinì zpoplatnìno následovnì:
U domu pouze k bydlení:
oblast A (Masarykovo nám., ul. Palackého, Tyrova a Kamenice)  100 Kè/mìsíc/do 10 m a za kadých dalích zapoèatých 10 m 100 Kè mìsíènì
oblast B (ostatní èásti mìsta Náchoda)  50 Kè/mìsíc/do 10
m a za kadých dalích zapoèatých 10 m 50 Kè mìsíènì
Ostatní:
oblast A  500 Kè/mìsíc/do 10 m a za kadých dalích
zapoèatých 10 m 500 Kè mìsíènì
oblast B  300 Kè/mìsíc/do 10 m a za kadých dalích
zapoèatých 10 m 300 Kè mìsíènì
 za umístìní zaøízení cirkusù, lunaparkù a jiných obdobných
atrakcí u cirkusù  pauální èástka 2.500 Kè za týden; lunaparky, burzy, støelnice TVhry pøívìs atd. 5 Kè/m /den
 za vyhrazení trvalého parkovacího místa  motorových vozidel skup. A, B (na Masarykovì a Karlovì námìstí v Náchodì
 organizace, podnikatelé  pauální èástka/rok 10.000 Kè/
1 stání
Dnem se rozumí jeden i zapoèatý kalendáøní den bez ohledu
na to, kterou a jak velkou èást dne poplatník k uívání veøejného prostranství vyuije.
Poplatek ze vstupného
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,
sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníeného o daò z pøidané hodnoty, je-li v cenì vstupného obsaena. Vstupným se
pro úèely tohoto zákona rozumí penìitá èástka, kterou úèastník akce zaplatí za to, e se jí mùe zúèastnit. Z akcí, jejich
celý výtìek je urèen na charitativní a veøejnì prospìné úèely, se poplatek neplatí.
Sazba poplatku ze vstupného èiní 10 % z vybraného vstupného.
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeòských místech
nebo místech soustøedìného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zaøízení urèených k pøechodnému ubytování za úplatu.
Poplatek z ubytovací kapacity èiní 3 Kè za kadé vyuité
lùko a den.
*Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) vèas nebo ve správné výi,
vymìøí obec poplatek platebním výmìrem. Vèas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) èást mùe obec zvýit a
na trojnásobek. Vymìøené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhùtì povinnost nepenìité povahy vyplývající z této vyhláky, mùe správce danì opakovanì uloit pokutu podle
ustanovení § 37 a 37a zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù,
ve znìní pozdìjích pøedpisù, a do celkové výe 2.000.000 Kè. Opakovanì
lze pokutu uloit, nevedlo-li dosavadní uloení pokuty k nápravì a protiprávní stav trvá.
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecnì závaznou vyhlákou obce, lze dluné èástky vymìøit nebo
domìøit do tøí let od konce kalendáøního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Plné znìní obecnì závazných vyhláek è. 4/2003 a è. 5/
2003 je uveøejnìno na internetových stránkách

www.mestonachod.cz
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ZE STARÉHO NÁCHODA  Plhov
Plhov kolem roku 1900. Plhov, kdysi zemìdìlská osada kolem panského dvora, mìnil koncem 19. století rychle svùj charakter. Textilní továrny vyrostlé po roce 1882 na lukách mezi
Náchodem a Plhovem znamenaly pøíliv nových obyvatelù, dìlníkù, které bylo tøeba ubytovat. Z Plhova se stalo dìlnické sídlitì.
Na místì døevìných chalup rychle vyrostly obytné domy, které
mohly poskytnout levné a èasto velmi primitivní ubytování. Pro
nové obyvatele vznikly i nenároèné obchody a hostince. Nová

Lednová výroèí

Letos v lednu rádi blahopøejeme dvìma
sedmdesátníkùm. Dne 3. ledna 1934 se
narodil Jan Schmidt, filmový reisér, tvùrce øady filmù ze slavné èeské vlny v 60.
letech, jeho si pøizval ke spolupráci na
Amadeovi i reisér Milo Forman. Narodil
se sice v Praze, ale studoval na zdejím gymnáziu, kde maturoval v roce 1951 a na
Náchod rád vzpomíná. O tøi týdny mladí je
populární Frantiek Køesan, loutkoherec,
náchodský rodák, tady dùvìrnì známý.
Dne 26. ledna 1924 zemøel skalický rodák, regionální spisovatel Václav Øezníèek,
autor øady kníek z venkovského ivota
v naem kraji. Dne 14. ledna 1949 zemøel
historik Bedøich Profeld. Na náchodské gymnázium pøiel uèit v roce 1907, od roku
1910 byl mìstským archiváøem, záhy
i okresním konzervátorem. Zabýval se regionální historií, hojnì publikoval. Nejznámìjí je asi jeho práce o P. Josefu Regnerovi
z roku 1925. O dvacet let pozdìji zemøel
17. ledna 1969 významný knihovník Václav Fryèek. Jeho osobnost zhodnotila publikace zdejí knihovny vydaná v roce 1998.

výstavba se soustøedila kolem Plhovského námìstí a podél toku
potoku Radechovky. Svah v podzámèí a po chodník Pøíkopy zùstal zcela nezastavìný, take vynikala krásná dominanta náchodského zámku. Dìlnický Plhov, a na nepatrné zbytky, zmizel
pøi ploné demolici poèátkem sedmdesátých let minulého století,
kdy vznikalo stavenitì pro moderní sídlitì Plhov, v nìm postupnì nalezlo moderní dobì odpovídající ubytování kolem tisícovky rodin.
Oldøich afáø

Dne 16. ledna 1969 se upálil na protest proti zaèínající normalizaci a 19.
ledna zemøel student Jan Palach.
Nakonec pøipomeòme, e pøed 520 lety,
na zaèátku ledna 1584, byl v Èechách zaveden souèasný  gregoriánský kalendáø,
kterým byla opravena chyba kalendáøe ju-

liánského. Roky se stovkovým letopoètem jsou pøestupné, jen kdy jsou dìlitelné 400. Rok 2000 tedy pøestupný byl,
roky 2100, 2200 a 2300 pøestupnými nebudou. Ale to se vìtiny z nás u moc
netýká.
Ale Fetters

Mìstská knihovna Náchod k 750. výroèí
první zmínky o Náchodì vyhlauje soutì

O poklad rytíøe Hrona
Etapová soutì pro dìti a mláde bude
mít devìt kol. Kadý mìsíc bude vyhláen jeden úkol, a to vdy první týden
v mìsíci. Znìní úkolu si budete moci pøeèíst v Mìstské knihovnì v Náchodì, na
webových stránkách knihovny
www. mknachod.cz,
v Novinách Náchodska a v Náchodském
zpravodaji. Splnìný úkol odevzdáte do
konce pøísluného mìsíce v knihovnì.
Kadý mìsíc bude vyhláen vítìz etapy.
Soutìe je mono se zúèastnit buï po

etapách nebo odevzdat více úkolù najednou. Vítìz celé soutìe bude vyhláen
v øíjnu 2004 v Týdnu knihoven.
Úkol na leden:
Namaluj nebo vyfotografuj své oblíbené místo v Náchodì. Napi, proè zrovna toto místo má rád/a.
Splnìný úkol odevzdejte v Mìstské
knihovnì v Náchodì na Kamenici nebo
v doèasném dìtském oddìlení v poboèce
Plhov do konce ledna.
(Mìk)

Náchodský zpravodaj
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Náchodská jubilea

Otevøení nové radnice (100 let)
Radnice se v Náchodì stavìla nìkolikrát a dùvodem nových staveb
a úprav byl vìtinou poár. S jednou
výjimkou. To kdy byl v polovinì 19.
století v Náchodì zøízen okresní soud
a mìané si této nové státní instituce natolik povaovali, e pro ni
vyklidili dùm doposud slouící jako
radnice, dnení tzv. starou radnici.
Mìstský úøad ve ví skromnosti pøesídlil do provizornì upraveného domu
è.p. 67 v severozápadním rohu námìstí, který byl kdysi souèástí mìstského pivovaru. Ve stísnìných provizorních podmínkách se vak úøadovalo dalích padesát let. O to
slavnostnìjí bylo otevøení nové
moderní budovy radnice, které se
odehrálo právì pøed sto lety, ve ètvrtek dne 21. ledna 1904. Pøedcházelo rozeslání stylových pozvánek
na èetné adresy, pøijímání pøihláek
na banket a vpøedveèer slavnosti
koncertovala na námìstí mìstská
hudba.
Vlastní slavnost zaèala v 10 hodin dopoledne jetì v pùvodním sídle mìstského úøadu, ve staré zasedací síni, kam se na poslední schùzi
dostavili èetní zástupci státních i samosprávných úøadù, ústavù, korporací a spolkù vèetnì hostù z okolních
mìst a obcí. Vøelou a procítìnou øeè
na rozlouèenou pronesl starosta
mìsta Josef Bartoò. Po proslovu se
shromádìní seøadili do prùvodu,
který se za doprovodu hasièù a vojenských vyslouilcù a za zvuku
hudby mìstské kapely odebral do
dìkanského kostela ke slavnostním
bohoslubám, které vykonal dìkan
P. Frantiek Pecka za asistence
svých kaplanù. Z chrámu pak pokraèoval prùvod tentokrát za zvuku
slavnostních fanfár, hlaholících
z nejvyího ochozu radnièní vìe,
do budovy nové radnice, kde se
ve velké zasedací síni konal hlavní
akt celé slavnosti. U na schoditi
a pøedevím v nádherném interiéru
sínì dávali úèastníci najevo svùj obdiv. Úvodní slavnostní sbor Chorál
národa èeského pøednesl pìvecký
spolek Hron. Uvítací øeè proslovil od
pøedsednického køesla starosta Josef
Bartoò. Po ní bylo pøikroèeno k církevnímu obøadu posvìcení budovy
a po nìm se ujal slova okresní starosta JUDr. Josef Èíek. V hlavním
slavnostním proslovu pøipomnìl historii staveb pøedchozích radnièních
domù v Náchodì, vylíèil úsilí vedou-

cí k nové stavbì a upozornil na historickou výzdobu zasedací sínì a její
symboliku. Závìreèné slovo patøilo
opìt starostovi mìsta. Podìkoval
p. dìkanovi za vysvìcení, odevzdal
budovu veøejným úèelùm mìsta
Náchoda a zakonèil slavnostní akt
vzletným pøáním: Ké monumentální budova tato jest a zùstane pro
vechny budoucí èasy støediskem
svorné a zdatné práce ku zdaru
a rozkvìtu staroslavného Náchoda!
Ké jest a navdy zùstane bedlivým
strácem èeské národnosti a drahého jazyka mateøského na hranicích tohoto království! Ké obec nae
s milými sousedními mìsty, jejich
znaky symbolicky zdobí tuto dvoranu, kráèí svornì ruku v ruce na
dráze pokroku a pravé vzdìlanosti
ku blahu èeského severovýchodu, ku
blahu vlasti a naeho tìce zkoueného národa!!
Po slavnostním obøadu následovala
volná prohlídka radnice a vechny
radnièní prostory i místnosti Mìstské spoøitelny v pøízemí (viz foto)
zùstaly pro veøejnost otevøeny po
celý den. V pøijímací místnosti vedle
zasedací sínì byla vyloena úplnì
nová a první pamìtní kniha èili kronika mìsta Náchoda k podpisùm hostù a úèastníkù. Tato kniha byla zaloena v souvislosti s novou radnicí
s cílem, aby do ní byly zapisovány
události a dìje mìsta, jeho samospráva a obyvatelé v tomto okamiku radostných oslav hledìli s nadìjí
do budoucnosti. Titulní strana knihy byla slavnostnì ozdobena perokresbou èásti námìstí s novou radnicí (viz obrázek). Odpoledne byl
v mìstské dvoranì na námìstí poøádán slavnostní banket. Pro 150
hostù, domácích i pøespolních, hrála
opìt mìstská hudba za øízení kapelníka Maxe Philipa. Bylo proneseno
mnoství pøípitkù a pøání a nenucená zábava trvala a do pozdního veèera. Vem mìstským zøízencùm
byla tého dne vystrojena zvlátní
hostina v hostinci paní Jiráskové
a vichni obecní chudí obdreli po
1K na pøilepenou. Take toho dne
bylo v Náchodì jistì dost dùvodù
k radosti a nyní po 100 letech si je
rádi pøipomínáme. Pro seznámení
s historií stavby radnice a jejím umìleckohistorickým popisem doporuèuji
novou publikaci, kterou Mìsto Náchod pøi této pøíleitosti vydává.
Lydia Batecká
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Odbor správy majetku
plní úkoly, které jsou výluènì
samosprávné a v zásadì øeí správu
nemovitého majetku mìsta Náchoda. Dìlí se na oddìlení majetkoprávní, bytové a oddìlení investièní. Na
odboru pracuje celkem 13 zamìstnancù a na Správì høbitova, který
organizaènì podléhá odboru, jsou dalí dva pracovníci. Úzce spolupracuje
s Technickými slubami, s. r. o.,
a Správou budov, s. r. o.  organizacemi zøízenými Mìstem Náchod.
Oddìlení majetkoprávní
Pøijímá a pøedkládá k projednání do volených orgánù mìsta pøedevím ádosti obèanù, kteøí se obrátí na Mìsto Náchod se ádostí o odkoupení nebo pronájem pozemkù, nebytových prostor, bytù apod. Majetkoprávní oddìlení je garantem, e ádost
obèana je v nejkratím moném termínu projednána v odborných komisích, radì mìsta a v pøípadì jakéhokoliv prodeje
v zastupitelstvu mìsta. Pro informaci obèanù Náchoda chci zdùraznit, e o jakémkoliv pronájmu rozhoduje výluènì rada mìsta a o prodeji tøeba i jednoho metru pozemku mùe rozhodnout pouze zastupitelstvo mìsta Náchoda a nikoliv úøedník
i v sebevyím postavení. Dále majetkoprávní oddìlení spolupracuje s oddìlením investic a v pøípadì, e Mìstem realizovaná investice potøebuje zajistit pronájem pozemku, pøípadnì jeho
odkoupení, jsou tyto pøípady pøedkládány voleným orgánùm mìsta
rovnì k odsouhlasení.
Oddìlení bytù
Pøijímá ádosti obèanù na pøidìlení bytù z bytového fondu
mìsta a i ádosti o pøípadnou výmìnu bytù. Vechny ádosti
jsou evidovány a kadá ádost je bodovì ohodnocena. Pøísluný
pracovník bytového oddìlení pøedkládá bytové komisi návrh na
pøidìlení volného bytu. Bytová komise, která je sloena ze zástupcù veøejnosti v Náchodì a pracovnic sociálního oddìlení,
pøezkoumá pøedloený návrh a pøípadnì vyslechne pøímo adatele o byt a pøijme usnesení, ve kterém doporuèuje radì mìsta
byt danému zájemci pøidìlit a nebo naopak doporuèí pøidìlení
bytu jinému zájemci. Rada mìsta na svém pravidelném jednání
projedná doporuèení bytové komise a s definitivní platností rozhodne o pøidìlení bytu. Nájemní smlouvy jsou v Náchodì uzavírány na dobu urèitou.
Oddìlení investièní
Vnitønì se toto oddìlení èlení na bìnou údrbu nemovitého
majetku mìsta a na realizaci nových investic. Mìsto se stará
o majetek v hodnì 1,8 miliardy Kè. Jedná se o velice rozsáhlý
majetek, který v sobì zahrnuje vekerý bytový fond, základní
koly, kolky, místní komunikace a chodníky. Na údrbu tohoto majetku a jeho zvelebení a na nové investice mìstské zastupitelstvo, jako øádný hospodáø, kadoroènì pøidìluje odboru správy
majetku znaèné prostøedky (viz tabulka).
Údaje v mil. Kè
rok
1999
2000
2001
2002 2003
údrba
34,3
41,4
34,0
32,6
54,5
investice
63,5
59,4
82,4
60,5
60,1
celkem
97,8
100,8 116,4
93,1 114,6
V roce 2003 se výraznìji zvýila èástka do oprav stávajícího
majetku. Rozsáhlé opravy se pøipravují i na rok 2004. Souèástí
kadoroèního rozpoètu mìsta jsou i investièní akce, které schvaluje zastupitelstvo mìsta. Investièní akce jsou buï jmenovitì

nebo podle typu
investic uvedeny v rozpoètu
a jejich realizaci v daném kalendáøním roce
zajiuje investièní oddìlení.
V r. 2003 Mìsto investovalo
znaèné prostøedky do kanalizací, komunikací,
I. etapy knihovny a nového by- Na fotografii pracovníci odboru správy matového fondu jetku. Zleva: Zdenìk Hluièka, Gustav ou(dostavba sídli- rek a Jaroslav Lipský.
tì SUN II). Na
rok 2004 jsou pøipravovány mimo jiné akce  parkovitì na
sídliti Plhov, parkovitì v ulici Raisova, lávka u Itálie.
Odbor majetek i po reorganizaci mìstského úøadu nadále
sídlí ve stejných prostorách v radnici èp. 40. I telefonní èísla
zùstávají beze zmìny. Pracovníci odboru majetek poskytnou
kromì vyøízení poadavkù obèanù i nezbytné poradenství ohlednì
moností výstavby rodinných domkù nebo poradí, kde realizovat pøípadný podnikatelský zámìr.
Ing. Ladislav imek, vedoucí odboru správy majetku

Mìsto Náchod vyhlauje výbìrové øízení
na pronájem objektu èp. 523
a èásti bývalé márnice v ulici Høbitovní
Pøedmìt nájmu
Dlouhodobý pronájem objektu èp. 523 v ulici Høbitovní
a èásti bývalé márnice o výmìøe 34 m .
Podmínky nájmu
 pøedloení návrhu vyuití nebytových prostorù
 minimální cena pronájmu je 3000 Kè/mìsíc
 pronájem bude uskuteènìn obálkovou metodou
 nájemní smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou
s platností od 1. 2. 2004
 s vybraným zájemcem bude nájemní smlouva uzavøena
do 20 dnù od vyhláení výsledkù výbìrového øízení
Kritéria výbìrového øízení
Základním kritériem pro posouzení pøihláek je nejvyí nabídnutá cena za pronájem s pøihlédnutím k zamylené provozované èinnosti. Vyhodnocení nabídek provede výbìrová
komise jmenovaná radou mìsta.
Vyhlaovatel si vyhrazuje právo odmítnout vechny nabídky, pøípadnì upøesnit podmínky výbìrového øízení nebo výbìrové øízení zruit.
Termíny a lhùty výbìrového øízení
Pátek 16. ledna 2004 do 13.00 hod.
Oznámení výsledku výbìrového øízení vem zájemcùm nejpozdìji do 23. ledna 2004.
Doruèení pøihláek
Pøihláku do výbìrového øízení je tøeba doruèit v zalepené
obálce na adresu: Mìsto Náchod, Masarykovo námìstí 40,
547 01 Náchod, odbor správy majetku, nebo podáním na
podatelnì Mìstského úøadu.
Obálku oznaète v levém horním rohu:
Výbìrové øízení  èp. 523  NEOTVÍRAT
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Rozpoètové provizorium
mìsta Náchoda

Pøipomínky
k rozpoètu

Zastupitelstvo mìsta Náchoda schválilo
na svém zasedání dne 15. prosince 2003
rozpoètové provizorium od 1. 1. 2004 do
doby schválení rozpoètu Mìsta Náchoda na
rok 2004. Rozpoètové pøíjmy a výdaje
uskuteènìné v dobì rozpoètového provizoria se stávají pøíjmy a výdaji rozpoètu
mìsta dnem nabytím úèinnosti rozpoètu
mìsta na rozpoètový rok 2004.

Rozpoèet mìsta Náchoda je jedním
z nejdùleitìjích dokumentù, který zpravidla na zaèátku kadého kalendáøního
roku schvaluje zastupitelstvo mìsta.
Monost podílet se na rozhodnutí formou pøipomínek a návrhù, do èeho a v jaké výi veøejné prostøedky vloit, by mìl
mít kadý obèan. Proto chceme návrh rozpoètu pro rok 2004 zveøejnit jetì pøed
jeho schválením také na internetových
stránkách mìsta
http://www.mestonachod.cz,
a to v termínu do 20. ledna. Pro obèany, kteøí nemají vlastní pøipojení k internetu, je dostupný v Mìstské knihovnì
v Náchodì.
Návrh rozpoètu bude také vyvìen na
úøední desce Mìstského úøadu v Náchodì
(v podloubí nové radnice).
odbor finanèní

Pravidla rozpoètového provizoria
Rozpoètovým provizoriem se øídí rozpoètové hospodaøení mìsta v dobì od prvního
dne rozpoètového roku do nabytí úèinnosti rozpoètu mìsta na bìný rozpoètový rok.
Objem výdajù bìhem rozpoètového provizoria je limitován objemem výdajù rozpoètu schváleného pro pøedchozí rozpoètový rok. Výdaje rozpoètu mìsta se uvolòují jednotlivým kapitolám rozpoètu do výe

jedné dvanáctiny celkové roèní èástky
v kadém mìsíci období rozpoètového provizoria.
Pøíspìvky pøíspìvkovým organizacím,
jejich zøizovatelem je mìsto, dotace Mìstské knihovnì Náchod, o. p. s., dotace na
kulturu pro Beránek Náchod, a. s., dotace
Sv. Anna domov pro matky s dìtmi a dotace TV Náchod, s. r. o., budou uvolòovány
do výe jedné dvanáctiny celkové roèní èástky schválené pro pøedchozí rozpoètový rok.
Investièní výdaje mìsta mohou být èerpány pouze na akce rozpracované v roce
pøedchozím, s jejich pokraèováním je plánováno v roce bìném.
Rozpoètové pøíjmy a výdaje uskuteènìné v dobì rozpoètového provizoria se stávají pøíjmy a výdaji rozpoètu mìsta dnem
nabytím úèinnosti rozpoètu mìsta na bìný rozpoètový rok.

Co je tøeba vìdìt pøed stavbou rodinného domu
Pokud se rozhodnete pro stavbu rodinného domu, je tøeba se
pøed koupí pozemku informovat na odboru regionálního rozvoje
a územního plánu Mìstského úøadu Náchod, zda je daný pozemek vhodný pro tuto výstavbu  to urèuje územní plán. Dále
byste mìli vìdìt, zda pro danou lokalitu existuje regulaèní plán,
urbanistická studie nebo nìkterý druh územního rozhodnutí
(o stavební uzávìøe, rozhodnutí o chránìném území nebo
o ochranném pásmu atd.).
Dle vyhláky ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických poadavcích na výstavbu (è. 137/1998 Sb.) se pro pøipojení staveb na pozemní komunikace zøizuje kapacitnì vyhovující pøipojení na pozemní komunikaci. Pøipojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a zpùsobem
pøipojení vyhovovat poadavkùm bezpeèného uívání staveb
a bezpeèného a plynulého provozu na pøilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí pøipojení
splòovat té poadavky na dopravní obslunost, parkování a pøístup poární techniky. (§ 9 odst. 1,2)
Stavby podle druhu a potøeby se napojují na zdroj pitné, popøípadì uitkové vody a vody pro haení poárù, potøebné energie
a zaøízení pro znekodòování odpadních vod. Kadá pøípojka stavby na vodovodní a energetickou sí musí být samostatnì uzavíratelná. Místa uzávìrù a vnìjí odbìrná místa pro odbìr vody pro
haení musí být pøístupná a trvale oznaèená. Stavby musí být
napojeny na veøejnou kanalizaci, pokud je v technicky, popøípadì
ekonomicky dosaitelné vzdálenosti a má dostateènou kapacitu.
V opaèném pøípadì je nutno realizovat zaøízení pro znekodòování odpadních vod (napøíklad malé èistírny, umpy)  (§ 11, odst.
1, 2, 3). U staveb dle jejich charakteru musí být zajitìna likvidace
domovního odpadu nebo prùmyslového odpadu.
Oplocení nesmí svým rozsahem, tvarem a pouitým materiálem naruit charakter stavby na oplocovaném pozemku a jejího
okolí a nesmí zasahovat do rozhledového pole pøipojení stavby
na pozemní komunikace. Provedení oplocení nesmí ohroovat
bezpeènost a plynulost osob vèetnì osob s omezenou schopností
pohybu a orientace a úèastníkù silnièního provozu.
(§ 12 odst. 2, 3).

Územní rozhodnutí a stavební povolení vydává odbor výstavby
Mìstského úøadu Náchod. Ten povoluje stavbu s ohledem na
monost napojení na inenýrské sítì. Proto se k územnímu øízení a stavebnímu povolení vyjadøují správci inenýrských sítí
z hlediska existence jejich zaøízení a z hlediska povolení
k napojení. K projektové dokumentaci se vyjadøují i dotèené orgány státní správy.
Chybí-li v daném území nìkteré inenýrské sítì (kanalizace,
vodovod), je nutné hledat náhradní øeení a toto øeení konzultovat s odborem ivotního prostøedí MÚ Náchod.
Pokud navrhované inenýrské sítì nebo pøípojky na inenýrské sítì povedou pøes pozemek Mìsta, je tøeba získat souhlas
Mìsta z odboru správy majetku Mìstského úøadu Náchod. Pøípojky na inenýrské sítì a inenýrské sítì lze na pozemky jiných vlastníkù umisovat pouze na základì jejich písemného
souhlasu.
Povolení sjezdu z pozemku na veøejnou komunikaci z hlediska
bezpeènosti silnièního provozu povoluje odbor dopravy a silnièního hospodáøství Mìstského úøadu Náchod.
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Svìtlý leák Primátor pivem roku 2003
Ve ètvrtek 4. prosince 2003 probìhlo ve stylové Kláterské pivnici v Pivovaru Kláter Hraditì nad Jizerou v osmi
kategoriích Sdruením pøátel piva vyhodnocení nejlepích piv za rok 2003.
Jednoznaènì nejúspìnìjím pivovarem
byl s celkovým ziskem tøí ocenìní Pivovar Náchod.
Mimo Primátora nikdo jiný takový poèet medailových umístìní nezískal (dvì ocenìní získal Staropramen a Pivovar Beneov,
ostatní maximálnì pouze po jednom). Svìtlý leák Primátor zví-

tìzil v nejprestinìjí kategorii Dvanáctka svìtlá, øíjnová novinka  penièné kvasnicové pivo Primátor Weizenbier získala
2. místo v kategorii nefiltrovaných piv a tøetí skonèil v kategorii
speciálù 16% svìtlý Primátor Exkluziv.
Diplom a pohár pøevzal sládek náchodského pivovaru pan Pavel Koøínek, který zde souèasnì po roèním kralování, kdy byl
vloni vyhláen sládkem roku Èeské republiky, pøedal pomyslné
ezlo novému sládkovi roku panu Petru Meníkovi z Pivovaru
Svijany.
Ing. Frantiek Meduna

Webové stránky Slavnostní ocenìní
Mìsta Náchoda dárcù krve
Od záøí letoního roku, kdy byly sputìny nové internetové stránky, je navtívilo více ne 15 tisíc návtìvníkù. V prosinci jsme pøipravili dvì novinky, které
jistì mnohé z vás potìí. První rubrika
s pracovním názvem Diskuzní fórum
má za cíl dát prostor Vaim dotazùm
a názorùm z jednotlivých oblastí ivota
v Náchodì a jeho okolí. Na Vae otázky
budou odpovídat zástupci mìsta a Mìstského úøadu v Náchodì. Zvýí se tím nejen informovanost obèanù, ale také radnice tím získá mnoho zajímavých podnìtù. Vaich názorù si váíme, a proto
doufáme, e tento krok pøijmete jako nai
snahu o dialog s Vámi. Dalí novinkou
jsou stránky vìnované oslavám 750. výroèí historické zmínky o Náchodì. Zde naleznete celý pøítí rok informace o kulturních a sportovních akcích, které pro
Vás Mìsto spoleènì s náchodskými neziskovými organizacemi, kulturními spolky
a institucemi pøipravilo. O dalích pøipravovaných novinkách vás budeme prostøednictvím Náchodského zpravodaje informovat. Rovnì uvítáme vechny zajímavé
námìty a pøipomínky, které nám pomohou tuto slubu zdokonalovat.
jan.vinter@mestonachod.cz

Ji tradiènì ke konci roku byly v obøadní síni MìÚ v Náchodì slavnostnì pøedány bronzové, støíbrné a zlaté medaile
prof. MUDr. Jana Jánského za 10, 20
a 40 bezplatných odbìrù krve. Ve støedu
10. prosince 2003 pøedal medaile ocenìným místostarosta ing. Jaroslav Rohulán.
Bronzové medaile pøevzali:
Malá Kateøina z Horní Radechové, Venclík Jaroslav z Provodova, dále Maríková
Nora, Netrestová Lenka, Reková Marcela,
torkánová Irena, Ulmanová Jana, Bene
Michal, Bubeníèek Petr, Burdych Josef,
Burdych Ladislav, Havlík Josef, Horký
David, Hrdina Radek, Mizera Frantiek,
Morávek Jan, Nikl Ondøej, iroký Bøetislav, Veselý Jiøí, Voøíek Ludìk a Zeman
Pavel  vichni z Náchoda.
Støíbrné medaile pøevzali:
z Náchoda  Èervená Eva, Lindrová
Hana, Eremiá Josef, Kollert Jiøí, Pøibyl
Luká a Vlasko Petr, dále Ravingerová Ve-

ronika z Dolní Radechové, pulíková Marta z Èerveného Kostelce a Sychrovský Václav z Èeské Èermné.
Zlaté medaile pøevzali:
z Náchoda  Jotová Jitka a Vírava Jaroslav, Forman Jaroslav z Kramolny a tìpán Jaroslav z Petøíkova.
Oblastní spolek Èeského èerveného køíe v Náchodì dìkuje vem dárcùm za to
nejcennìjí, co èlovìk má  za svoji krev.
Ta vae pomohla zachránit zdraví a ivot
pøi tìkých operacích, po úrazech, autohaváriích i pøi tìkých porodech. Díky
Vám vem. Díky za odvahu a odhodlání
pomoci druhému èlovìku. Díky za to, e
dáváte ostatním lidem pøíklad vysoce mravního jednání. Do nového roku Vám Oblastní spolek Èeského èerveného køíe
pøeje hodnì zdraví, síly i zasloueného
osobního tìstí.

Aktivity mladých ekologù
V Mateøské kole, Náchod, Havlíèkova
1848 na Plhovì pracuje pøírodovìdný
krouek zamìøený na ekologii. V listopadu jsme s dìtmi z tohoto krouku v rámci
svých veøejnì prospìných aktivit vyèistili kus lesa za mateøskou kolou smìrem k zámecké aleji a pod pøírodním divadlem. Sebrali jsme spoustu drobných
i rozmìrnìjích odpadkù, které zneèiovaly ivotní prostøedí.
Jako dalí akci plánujeme v zimì návtìvu krmelce. Ji máme pøipravené
aludy, katany a jeøabiny, kterými zpestøíme jídelníèek zvíøátek.
Na jaøe chceme oèistu lesa zopakovat v místech, která jsme zatím vyèistit
nestihli. Víme, e podobnými èinnostmi
prospíváme nejen pøírodì, ale také sobì
i ostatním lidem.
J. Matyáová, vedoucí krouku
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EKOutek
Pøeji pìkný den a zároveò i celý nový rok,
v letoním prvním
Ekoutku bych ráda podrobnìji rozepsala
problematiku posypových materiálù pro
zimní údrbu silnic a chodníkù. Není toti
zase tak jednoduché prohlásit, e solení
je patné, nièí ivotní prostøedí a je tøeba
ho nahradit jiným zpùsobem.
Na celém evropském území se obecnì
pouívají dva základní druhy posypových
materiálù, a to chemické rozmrazovací
materiály a zdrsòující (inertní) posypové
materiály. Prakticky ve vech státech
v urèitém období probìhla, nebo nìkde
stále jetì probíhá, pomìrnì iroká diskuze o vhodnosti èi nevhodnosti uívání jednotlivých posypových materiálù. Stanovení ekologického cíle, pøi nìm by se v zimní údrbì vùbec solení nepouívalo, je
ovem z dneního pohledu nerealizovatelné. Øada dlouholetých studií ukázala, e
zimní sjízdnost zajiovaná pouze zdrsòu-

jícími materiály nepøedstavuje ádnou alternativu k pouívání soli. Mimo jiné je
pouití zdrsòujících materiálù problematické v irím pohledu  zvyuje pranost
prostøedí, materiály se nìkde musí tìit,
posyp je nutné zopakovat vícekrát díky
odmetení a odvátí mimo vozovku. Vyí
èetnost posypu (dle prùzkumù 1012krát
vyí ne pøi posypu tavícími látkami) znamená také vyí poèet výjezdù posypových
vozidel, èím se zcela logicky zvyuje spotøeba pohonných hmot, atd. Pøi aplikaci
zdrsòujících posypových materiálù se
v rámci rùzných technologií posypu pøevánì pouívají písky nebo kamenné drtì.
V mení míøe se v nìkterých zemích dále
pouívají rùzné druhy kváry a strusky.
Analýza národních zpráv prokázala, e
naprosto jednoznaènì nejvíce pouívaným
posypovým rozmrazovacím materiálem je
sùl, a to obyèejný chlorid sodný (NaCl).
Bìhem posledních dvaceti let nebyla vhodná náhrada nalezena. Zkouené látky byly
buï neúmìrnì drahé, nebo nedosahovaly
potøebných úèinkù.
Je ale zapotøebí zdùraznit, e aplikace
soli je provádìna pøevánì technologií

50 let kynologie v Náchodì

Aè se to zdá neuvìøitelné, tak od roku 1953, kdy se v naem
mìstì zaloil spolek pro výcvik sluebních psù, uplynulo koncem
loòského roku úctyhodných 50 let. Proto se nynìjí Základní
organizace kynologie Náchod rozhodla svolat slavnostní schùzi,
která se konala 15. listopadu 2003 v sále restaurace Vatikán.
Byli pozváni hlavnì ti, kteøí spolek zakládali, pomáhali s výstavbou
kluboven èi jinak reprezentovali nai organizaci.
Chtìl bych veøejnost nìkolika vìtami seznámit s èinností náchodských kynologù. Výcvik psù není jen záleitostí nedìlních
odpolední, ale pravidelná denní práce a souèinnost se zkuebními øády. Nai èlenové se kadoroènì zúèastòují zkouèek, závodù, ukázek a výcvikových letních táborù. V 70. a 80. letech sloili vrcholové zkouky tito èlenové: Magda Hofmanová, Václav
Celba, Václav Borna, Oto Burdych, Zdenìk Odloilík, Zuzana
olcová, Oldøich Prouza, Ivan Lokvenc, Petr Machula a Oldøich
Manych. Pánové Odloilík a Burdych se úèastní Mistrovství republiky ve výkonu.


zvlhèování suché soli, kdy se pøípadné
zatíení ivotního prostøedí sniuje na
zcela nezbytné minimum (pøidávaná tekutina zcela váe solný prach, lepí pøilnavost umoòuje delí dobu úèinnosti na
vozovce, sùl zaène døíve pracovat na
roztávání, protoe k tomu potøebuje získat urèitou vlhkost). I relativní velikost
zrna má velký vliv na úèinnost soli  napøíklad jemné èásteèky mení ne 1 mm
prodluují dobu jejího setrvání na povrchu
silnice.
V zimní sezónì 2000/2001 se na posyp vozovek silnièní sítì ÈR spotøebovalo
168.000 tun soli, 348.000 tun drtí a pískù, a 91.000 tun druhotných materiálù,
jako jsou kvára a struska.
Pochopitelnì pro pøírodu by bylo nejoptimálnìjí zimní údrbu neprovádìt vùbec.
ijeme vak v moderní dobì, kdy je tøeba
zaruèit dostupnost, pøi ní musí mít pøednost ivot a zdraví lidí.
S modrou oblohou,
Mgr. Kateøina Gerová
odbor ivotního prostøedí
(Zdroj: www.ekolist.cz)

V devadesátých letech sloili vrcholové zkouky dle Národního zkuebního øádu ZVV3 dalí èlenové  Jaromír Hlavatý, Ivan
Lokvenc a Ivana imková. Pánové Lokvenc, Hlavatý a Borna
se opìt probojovali na Mistrovství republiky. Pan Lokvenc se
stal Mistrem republiky v obranách.
V roce 2003 probìhl také 25. roèník branného závodu
O pohár 28. øíjna, poøádaný zdejí základní organizací.
Ji zmiòovaná schùze probìhla ve slavnostním duchu a kadý
z pøítomných dostal vkusnì pøipravený bulletin o celkové èinnosti v prùbìhu padesáti let a upomínkovou plaketu. Driteli odznaku III. výkonostní tøídy výcvikáøe jsou pánové Celba, Borna
a Hlavatý. Zlatou plaketu o zásluhy kynologie obdrel pan Prouza za dlouholetou práci rozhodèího první tøídy. Díky patøí vem,
kteøí se o tuto akci zaslouili, i tìm, kteøí kynologii propagovali
a jsou v ní èinní.
Jaromír Juan Hlavatý
ZO Kynologie Náchod
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Mistrovská utkání

v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  leden
SO 17. 1.
PÁ 23. 1.
PÁ 23. 1.
SO 24. 1.
SO 24. 1.
SO 24. 1.
PÁ 30. 1.
SO 31. 1.
SO 31. 1.
NE 1. 2
NE 1. 2.

15.30
17.00
19.15
9.00
12.00
15.30
17.00
11.00
15.00
10.00
10.00

Náchod B  Náchod C
Náchod D - È.Tøebová B
Náchod E  È.Kostelec C
Náchod C  Náchod D
Náchod C  Vysoké Mýto
Náchod B - Rybník
Náchod F  Dobruka C
Náchod  Ratíkovice
Náchod  Daèice
Náchod  È.Tøebová
Náchod  Jirkov

III. liga mui
VP II. tø. B
VP II. tø. A
VP B dorost
III. liga mui
III. liga mui
VP III. tø. B
I. liga eny
I. liga mui
I. liga dorostenky
I. liga dorostenci

Úspìný rok kuelkáøù SKK
Primátor Náchod
Sportovní kuelkáøský klub Primátor
Náchod vstupuje dnem 1. ledna 2004 do
druhé desítky své úspìné èinnosti. A jubilejní desátý byl opravdu vynikající. Nejen nárùstem èlenské základny (145 èlenù, z toho 52 mládee), ale také výraznými sportovními úspìchy.
Zaènìme u mládee. ákynì Mía Diviová zvítìzila v prestiním turnaji o Pohár Mladých nadìjí a dalí pìkné 14. místo mezi 254 klasifikovanými obsadila náchodská nadìje Elika Rinnová. V kategorii
juniorek vybojovala v disciplínì Sprint
støíbro na MS v nìmeckém Augsburgu Radka Malá. Na mistrovství ÈR muù jednotlivcù byl Anton Staák druhý a Radek Holakovský tøetí. Ten startoval ve Svìtovém
poháru jednotlivcù v Makedonském Skopje,
kde obsadil vynikající ètvrté místo mezi
mistry osmnácti zemí. V ostatních kategoriích na mistrovství ÈR jsme mìli nìkolik
umístìní v první desítce startovního pole.
Nejvìtích úspìchù dosáhl ná klub
v soutìi drustev. Posuïte sami. Mui se

stali mistry Èeské republiky (pro mìsto
Náchod první v samostatné ÈR), k tomu
pøidali vítìzství v Èeském poháru. Vyvrcholením byl start ve Svìtovém poháru drustev. Tam ná celek obsadil páté místo (dosud nejlepí umístìní èeského drustva).
eny skonèily v I. lize na tøetím místì
a vybojovaly si tak bronzovou. Mui B
obsadili ve III. lize tøetí místo, drustvo C
zvítìzilo v krajském pøeboru I. tø. a postoupilo do III. ligy. Dorostenky skonèily v I. lize
na pìkném 4. místì a dorostenci vyhráli II.
ligu a postoupili do nejvyí soutìe.
V tabulkách nového roèníku si mui
opìt vedou výteènì a po podzimu kralují
nejvyí soutìi s plným bodovým ziskem.
Na prvním místì pøezimují i nai dorostenci (nováèek I. ligy), a tak je spokojenost na závìr roku oprávnìná.
Kuelkáøi dokazují, e jsou v souèasné
dobì nejúspìnìjím klubem v Náchodì
a skvìle reprezentují svého hlavního
sponzora pivovar Primátor Náchod i samotné mìsto Náchod.
Frantiek Majer st.

Volejbalová
liga en
sezóna 20032004

Východoèeské derby 7. 12. 2003
SK RUBENA Náchod
 TJ Sokol Nusle  Praha 3 : 2, 3 : 0
Výsledky po první polovinì soutìe
Nae eny jsou na estém místì. Podle
nového bodování je zøejmé, e není pro
Náchod výhodné. Doma se eny pøedstaví
17. ledna 2004 proti Zbeèníku, který po
první polovinì soutìe úøaduje na prvním
místì. 31. ledna 2004 pak odehrají dalí
východoèeské derby se soupeøem Sokol
Hradec Králové.
Hanka Kopecká

Pozvánka

na volejbalovou ligu en
na sezónu 20032004
Dalí zápasy doma ve sportovní hale
Na Hamrech, Náchod, Praská 696:
eny II. liga skupina B
17. 1. Zbeèník
31. 1. Sokol Hradec Králové

Informace
Tìlovýchovné komise
Rady mìsta Náchoda
Dne 9. prosince 2003 se konalo jednání Tìlovýchovné komise Rady mìsta Náchoda, které se zabývalo pøípravou nového dotazníku na pøidìlování finanèních
dotací sportovním klubùm v roce 2004.
Zveme vdy jednoho zástupce oddílu
nebo sportovního klubu na schùzku, která se uskuteèní 13. ledna 2004 v 17 hodin v Beránku. Zde budou informováni
o zpùsobu rozdìlení dotací mìsta na rok
2004 a zároveò obdrí nový dotazník,
který bude také od 13. ledna 2004 k dispozici na odboru kolství, kultury a sportu MìÚ v Náchodì (u pana Linharta).
Vechny sportovní oddíly a kluby obdrí na schùzku dne 13. 1. 2004 zvlátní
pozvánku.
Mgr. Miroslav Jindra
pøedseda tìlovýchovné komise

Fotbalový klub
Výkonný výbor fotbalového oddílu FK
NáchodDetné dìkuje vem sponzorùm,
pøíznivcùm, trenérùm, rodièùm a hráèùm
za dobré sportovní výsledky a pøízeò, kterou jste v prùbìhu celého roku 2003 naemu oddílu vìnovali. Velice si této Vaí
podpory váíme a pøejeme Vám vem
i Vaim rodinám hodnì zdraví a spokojenosti v roce 2004.

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod

!
tor: Ines ovíèková 22. 1. 2004 1719
hod., CV Náchod
u Muzikoterapie a ergoterapie pro uèitele a rodièe pracující s dìtmi s projevy
ADHD II.; lektor: Ines ovíèková, Mgr.
Dana Hruková 29. 1. 2004 1719 hod.,
Z Náchod-Plhov

u Øemeslná a rukodìlná dílna aneb jak
uniknout z pasti projevù ADHD 1. (pro
uèitele, kteøí pracují s dìtmi s projevy
ADHD, pro rodièe, kteøí vychovávají potomky s projevy ADHD a dalí); lektor:
Ines ovíèková 8. 1. 2004 1719 hod.,
CV Náchod
u Zájezd: GO a REGIONTOUR 2004
v BRNÌ  veletrh cestovního ruchu (pro
irokou veøejnost); vedoucí zájezdu: Leo
Poláek 10. 1. 2004 v 7 hod. odjezd, do
21 hod. pøíjezd BRNO
u Základy orientálního tance 4. (pro irokou veøejnost); lektor: Mgr. Dana Hruková 12. 1. 2004 1617.30 hod., Z Náchod-Plhov
u Aktivní uèení zvládneme i u ètení
(didakticko-metodický semináø pro uèitele
1. stupnì Z); lektor: Mgr. Jana Dolealová 12. 1. 2004 13.3017 hod., Z Náchod
-Plhov
u Metodické øady v anglické gramatice
6.  budoucí èas (pro uèitele AJ); lektor:
Mgr. Zdena Jirková 14. 1. 2004 14.30
16 hod., CV Náchod

u Prostorové objekty z papíru, pøírodnin a textilu pro M; lektor: PaedDr. Marta Pohnerová 15. 1. 2004 8.3013.30
hod., CV Náchod
u Muzikoterapie a ergoterapie pro uèitele a rodièe pracující s dìtmi s projevy
ADHD I. (cyklus 8 semináøù pro uèitele,
vychovatele a rodièe pracující s dìtmi
s projevy ADHD a pro dalí zájemce o tvorbu a orientální tance); lektor: Ines ovíèková, Mgr. Dana Hruková 15. 1. 2004
1719 hod., Z Náchod-Plhov
u ENNEAGRAM (víkendový kurz pro
irokou veøejnost); lektor: Mgr. Dana
Hruková 16. 1., 17. 1. a 18. 1. 2004 pá
1520 hod., so 920 hod., ne 812 hod.,
CV Náchod. Z programu: Enneagram vám
pomùe pochopit vae priority, osvìtlit neodhalená místa due, odkrýt slabosti, chápat proívání i chování
u Pleteme z pedigového proutí 4.  Kvìtináè (pro irokou veøejnost); lektor: Mgr.
Eva Hájková, Mgr. Jitka Poláková 17. 1.
2004, 812 hod. nebo 1317 hod., CV
Náchod
u Ateliér øemeslné tvorby  VYÍVÁNÍ
1. a 2. (pro uèitele, vychovatele a dalí zájemce); lektor: Ines ovíèková 21. 1. 2004
a 28. 1. 2004, 1419 hod., CV Náchod
u Hraèky z nejrùznìjích materiálù (pro
uèitele, vychovatele, rodièe a dalí zájemce); lektor: PaedDr. Marta Pohnerová
22. 1. 2004 8.3013.30 hod., CV Náchod
u Øemeslná a rukodìlná dílna aneb jak
uniknout z pasti projevù ADHD 2.; lek-

Z atelieru øemeslné tvorby

Z kurzu Mluvený projev a jeho kultura

Kurz výtvarných èinností v Krkonoích

Leden 2004

UPOZORNÌNÍ!
Centrum vzdìlávání Náchod ve spolupráci
s CK ivotour.Cz Náchod poøádá:
u 5denní zájezd autokarem: BRUSEL
A PAØÍ (pro uèitele a dalí zájemce) Prùvodce zájezdu: Karel Andres 8.12. 4.
2004; ve 20.30 odj. z Náchoda  8. 4.; ve
21 pøíj. do Náchoda  12. 4.
u 6 denní zájezd autokarem: FRANCIE
(pro uèitele a dalí zájemce) Prùvodce zájezdu: Karel Andres; 1.6. 7. 2004; v 16
odj. z Náchoda  1. 7.; v 16 hod. pøíj. do
Náchoda  6. 7.
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

www.mestonachod.cz
Pedagogické
centrum
Hradec
Králové
Program vzdìlávacích akcí
v lednu v Náchodì
u 501106 Komunikace mezi uèitelem a ákem; 8. ledna 2004, 1316 hodin, Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova
451, Náchod; lektor: PhDr. Zdeòka Rejtharová, psycholoka PPP Náchod

u 502107 Rozvíjení osobnosti dítìte pohybem; 13. ledna 2004, 913 hodin,
DDM Déèko, Zámecká 243, Náchod; lektor: Blanka ourková, uèitelka taneèního
oboru ZU È. Kostelec
u 504104 Arbeit mit literarischen
Texten; 13. ledna 2004, 912 hodin, Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451, Náchod; lektor: Mgr. Jitka Tomková, PdF
UHK
u 502108 Motivovaná cvièení v M.
Jóga pro malé dìti aneb Hrajeme si na
zvíøátka; 16. ledna 2004, 912 hodin,
DDM Déèko, Zámecká 243, Náchod; lektor: Mgr. Jarmila Koudelková, cvièitelka
jógy

u 501107 Umìní zdravì a astnì
ít. Osobní síla skrze sebepoznání;
20. ledna 2004, 912 hodin, DDM Déèko, Zámecká 243, Náchod; lektor: Mgr. Jarmila Koudelková, cvièitelka jógy
u 513101 Pohybovì taneèní prùprava. Clogging; 22. ledna 2004, 15.30
17.30 hodin, DDM Déèko, Zámecká 243,
Náchod; lektor: Jarmila Roznìtínská a Jitka Marková, volnoèasové pedagoky DDM
Bájo, Èeská Skalice
u 501108 Umìní zdravì a astnì
ít. Osobní síla skrze sebepoznání 2;
27. ledna 2004, 912 hodin, DDM Déèko, Zámecká 243, Náchod; lektor: Mgr. Jarmila Koudelková, cvièitelka jógy

leden 2004
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Zubní pohotovost v prosinci 2003
1. 1. 2004 MUDr. Blanka Hulánová
Nové Mìsto nad Metují
3. a 4. 1. 2004. MUDr. Hana Matouová
Nové Mìsto nad Metují
10. a 11. 1. 2004 MUDr. Svatava Olarová
Nové Mìsto nad Metují
17. a 18. 1. 2004 MUDr. Elika Pitorová
Nové Mìsto nad Metují
24. a 25. 1. 2004 MUDr. Alena Prouzová
Náchod
31. 1. 2004 MUDr. Jarmila Vokùrková
Èervený Kostelec
1. 2. 2004 MUDr. Boena Rysnarová
Èervený Kostelec

Náchodská (Stavostroj)
491 476 176
Komenského 134
491 470 566
Komenského 48
491 472 946
Komenského 48
491 472 923
Jugoslávská 33
491 421 725
Vìtrník 720
491 462 331
ul. Man. Burdychových 325
491 463 237

Ve støedu 17. prosince 2003 se uskuteènilo v obøadní síni MìÚ v Náchodì pøedání ceny autorùm vítìzného vzkazu
Stukové soutìe, která probìhla v rámci letního projektu Krásná zemì aneb Na
kole kolem ÈR.
Slavnostního pøedání se zúèastnil tým
autorù vítìzného vzkazu (odbor KS),
místostarosta Ing. Jaroslav Rohulán a zástupkynì organizátora projektu Krásná
zemì, která pøedala autorùm zastøihovaè
vlasù od firmy Philips.

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 10. 1., 17. 1. a 24. 1. 2004
pohádku

Dlouhý, iroký a Bystrozraký

Pøehled výstav

poøádaných v lednu 2004 Regionálním muzeem v Náchodì
Karel Vondráèek  kresby a obrazy
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Okresního muzea, Masarykovo
námìstí, èp. 18, Náchod
od 10. prosince 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. prosince 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.
Výstava prací ákù
výtvarného oboru ZU Náchod
Výstavní síò, roh Tyrovy a Zámecké
ulice, Náchod 13. ledna  10. února 2004;

PROGRAM

otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí;
912; 1317 hod. 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

leden 2004

30. 1. 2004 Náchodské Las Vegas, pro vechny pøátelé drobného hazardu, od 10 do
12 hodin bude otevøena herna, ruleta, kostky, karty, èára aj., spousta legrace,
v rámci programu vystoupí krouek bøiních tancù z Déèka, bìhem akce je moné si
zakoupit obèerstvení v baru. Vstupné: 10 Kè Svìt pohádek  dìtský karneval,
31. 1. 2004, 1517 hodin ve Velkém sále Déèka, vstupné dìti 10 Kè, dospìlí 20 Kè.
Tìíme se na Vae pohádkové masky.

a 31. 1., 7. 2. a 14. 2. 2004
pohádku

Pohádky pana Pohádky.
Pøedstavení zaèínají vdy
v 15 hodin, 17. 1. a 7. 2. 2004 navíc
i v 17 hodin pro starí dìti a dospìlé.

Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi.

Náchodský zpravodaj

#

Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 8. 1. od 14 hod. Kanadské støepinky III  ve vyprávìní
u videa o svém pobytu v Kanadì pokraèuje Josef Zavøel
Ètvrtek 15. 1. od 14 hod. Malorka  na tento krásný ostrov
vás svým vyprávìním u videa zavede M. Hlaváè
Ètvrtek 22. 1. od 14 hod. Kanadské støepinky IV (Toronto,
Niagara, Aqua park)  u videa vypráví Josef Zavøel
Ètvrtek 29. 1. od 14 hod. Arizona  o svém pobytu v USA u videa
beseduje ing. Marie Talafantová
SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hodin a je k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm.
K vyuití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské hry,
obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí
radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu, Novinách
Náchodska a Echu. Svaz dùchodcù ÈR a SG klub pøeje vem
svým èlenùm a také vem seniorùm Náchoda astné, spokojené
a hlavnì zdravé proití roku 2004.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
Sdruení zdravotnì postiených Náchod poøádá v úterý
3. února 2004 od 13.30 hod. výroèní èlenskou schùzi v sokolovnì
(sál bývalého kina Kvìten). Na programu  lékaøská pøednáka,
hospodaøení a program pro rok 2004.
Sdruení zdravotnì postiených pøeje svým èlenùm a spoluobèanùm v novém roce 2004 pevné zdraví, tìstí a mnoho proslunìných dnù. Jménem naich èlenù, by jsme také rádi touto cestou podìkovali radì a zastupitelùm mìsta Náchoda za nezastupitelnou podporu naeho sdruení v roce 2003 a popøáli jim v roce
2004 mnoho úspìchù.
Výbor SZdP Náchod

Podìkování
Okresní výbor tìlesnì postiených v Náchodì uskuteènil
9. prosince pro obèanská sdruení pùsobící v náchodském okrese
semináø se zamìøením na sociální a zdravotní problematiku. Semináø byl svým pøínosem a obsahem hodnocen velice kladnì právì díky odbornosti pøednáejících a následné diskuzi k tématu.
Dovolte, abychom touto cestou vyslovili podìkování a pøání pevného zdraví a úspìchù v roce 2004, paní poslankyni PÈR PS Zdeòce
Horníkové, za její zdravici a nabídky exkurze do parlamentu úèastníkùm, dále paní Hanì Klasnové, pøedsedkyni Svazu tìlesnì postiených v ÈR Praha Karlín, panu MUDr. Bohuslavu Novákovi, vedoucí odd. lékaøské posudkové sluby, paní Tinsové z Úøadu práce
v Náchodì, paní prap. Evì Prachaøové z Policie ÈR øeditelství
Náchod, panu Petrovi Pakostovi, daòovému poradci a panu MUDr.
Janu Faltovi z rehabilitaèního støediska Faust Náchod. Jetì jednou dìkujeme za profesionální a erudované pøednáky.
Kvìtoslav Kábrt, místopøedseda SZP v ÈR  Okr. výbor Náchod

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)
V pøízemí jízdárny výstava prodlouena do 15. 2. 2004!
Na ochozu: Otevøena výzva tvùrcùm graffiti,

Rudolf Nìmeèek  fotografie

(9. 1.  15. 2. 2004)
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova ul., 547 01 Náchod. Faráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík,
e-mail: noccsh.kov@seznam.cz, tel.: 491 426 223, mobil: 737
475 945, bohosluby kadou nedìli v 8.30 hodin. Biblické hodiny pro dospìlé v pondìlí v 16.30 hod. Kolumbárium bude otevøeno dennì od 9 do 17 hodin. 1. 1. 2004  Nový rok
 bohosluba v 9.30.
Do 2. 2. 2004 bude v Husovì sboru vystaven betlém náchodského øezbáøe Beríka.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491428355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka
603 861 275, kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek 491 431 325,
737755480, internetová stránka: 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.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, faráø M. Vaina, tel.: 491426712, bohosluby v nedìli v 9.00 hodin a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém
domovì Betanie (preòarova 1053), kde se støídají kazatelé
z køesanských církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná biblická hodina v út v 17.00 hodin. Kadé tøetí pondìlí v mìsíci je
v 19.00 hodin setkání støední generace (tøicátníci).

Církev adventistù sedmého dne

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@sez-nam.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; internetová stránka: www.kvasnicka.info;
www.cb.cz/nachod Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v 18.00 hodin. 1. 1. 2004  Nový rok  bohosluba v 9.30.

Spoleèný týden modliteb
køesanských církví v Náchodì

Pondìlí 4. 1. 2004 v 18.00 v Husovì sboru, církev Èeskoslovenská husitská
Úterý 5. 1. 2004 v 18.00 ve sboru Èeskobratrské církve evangelické u Port Arturu
Støeda 6. 1. 2004 v 18.00 ve sboru Církve bratrské u Hronu
Ètvrtek 7. 1. 2004 v 18.00 v kostele Øímskokatolické církve
sv. Vavøince na námìstí
Pátek 8. 1. 2004 v 18.00 v modlitebnì Èeskobratrské církve
evangelické, onov.

Pìvecký sbor Hron má nové internetové
stránky!!!

Prohlédnout si je mùete na adrese www.hron.info
Zkouíme kadé úterý od 19 do 21 hodin ve zkuebním sále
mìstského divadla v Hotelu U Beránka (chodíme zadním vchodem divadla). Rádi pøivítáme kadého zájemce, který se rozhodne pøijít zcela nezávaznì se na nás podívat.
Kontakt: Ing. Vlastimil ÈEJP  sbormistr, tel. 491 427 373,
491 448 208, e-mail: sbormistr@hron.info

leden 2004

$

Akce

poøádané v rámci oslav 750 let

První zmínky o Náchodì
1. ledna 15.00 hod.
Ekumenická bohosluba. Zahájení jubilejního roku oslav 750. výroèí první zmínky
o Náchodì v kostele sv. Vavøince.
15. ledna 17.00 hod.
Podveèerní setkání s historií  Pravìké
a ranì støedovìké osídlení Náchoda. Cyklus
pøednáek k 750. výroèí první zmínky o Náchodì v muzeu na Masarykovì námìstí.

22. ledna
800. koncert cyklu Komorní hudby Náchod. B. Smetana  Má vlast  Filharmonie Hradec Králové v Mìstském divadle
Dr. Josefa Èíka v Náchodì.
23. ledna
Slavnostní literárnì hudební veèer ke 100.
výroèí otevøení nové radnice v obøadní síni
mìstské radnice.

Mince  750 let Náchoda

U pøíleitosti 750. výroèí Náchoda vydává Mìsto Náchod pamìtní minci. Mince bude
vyrobena z hliníku a uloena v prùhledné krabièce z plastu. Prùmìr mince je 30 mm
a tlouka 2 mm. Na líci je mince pojata ve støedovìkém stylu. Podklad mince tvoøí
silueta znaku (erbu) mìsta, kde do popøedí plasticky vystupuje Rytíø Hron  zakladatel
mìsta. V pravé èásti je na èásti erbu plasticky vystupující nápis výroèí mìsta. Na rubu je
ztvárnìno 100. výroèí radnice v Náchodì. Pøedbìná cena takto zhotovené pamìtní
mince bude cca 50 Kè a poprvé bude pøedvedena 23. ledna 2004 na Slavnostním
literárnì hudebním veèeru ke 100. výroèí otevøení nové radnice.

Mìstské divadlo Dr. Josefa Èízka
Svátek hudby

Nestává se èasto, aby v jedné rodinì vyrostli dva koncertní umìlci. Jetì vzácnìjí je, kdy spolu vytvoøí komorní duo. Tak
je tomu v pøípadì sourozencù Jany a Petra Novákových, houslistky a klavíristy,
kteøí svým koncertem 7. ledna 2004, 799.
koncertem Komorní hudby Náchod, otevøou druhou èást 78. koncertní sezóny.
Vyvrcholením sezóny bude nepochybnì
800. koncert, na kterém 22. ledna Filharmonie Hradec Králové pøednese cyklus
symfonických básní Bedøicha Smetany Má
vlast. Ve svìtové hudební tvorbì rozsahem a vnitøní vazbou ojedinìlém díle oivil Smetana národní mýtus a historii
 Vyehrad, árka, Tábor, Blaník  i oslavil èeskou krajinu v hudebních básních Vltava a Z èeských luhù a hájù. Naposledy
zaznìl celý cyklus v Náchodì pøed 27 lety
v podání Symfonického orchestru Armád-

ního umìleckého souboru Víta Nejedlého
23. záøí 1976.
Není jistì vhodnìjího díla, kterým bychom v Náchodì chtìli pøispìt k oslavám
Roku èeské hudby pøedznamenaném výroèími Bedøicha Smetany (18241864), stoletím uplynulým od smrti Antonína Dvoøáka (1904) èi 150 let od narození Leoe
Janáèka (1854). Rok 2004 je i rokem 750.
výroèí zaloení Mìsta Náchoda a 90. výroèí otevøení naeho kulturního stánku, kterým je znovu a znovu umìlci obdivovaný
divadelní a koncertní sál Mìstského divadla Dr. Josefa Èíka. Osmistý koncert
s Mou vlastí je v dramaturgii probíhajícího
abonentního cyklu Komorní hudby té pøíspìvkem k zahájení letoních náchodských
oslav. Je pøáním poøadatelù  a potìí i hostující umìlce  budou-li oba pøipomenuté
koncerty vyprodané.
Jindøich Bradna

Literárnì hudební veèer  Broumovskem
Autor, publicista a knihovník PhDr.
Jan Meier pøedstaví svoji novou knihu
Broumovsko a literatura s podtitulem
Kapitoly z literárního místopisu. Kniha
je obrazem Broumovska v èesky psané
krásné literatuøe, její autoøi se buï
nechali tímto prostøedím inspirovat
a umístili do nìj dìje svých pøíbìhù,
nebo jsou s Broumovskem spjati svým

ivotem. A stejnì jako geograficky oblasti Broumovska a Náchodska spolu úzce
sousedí, mùeme i v knize nalézt mnoho literárních souvislostí mezi obìma
regiony. Ukázky z knihy pøeètou Lucie
Peterková a Antonín Kohl a ve bude
zarámováno hudbou. Knihu bude mono na místì zakoupit a na závìr veèera
se uskuteèní autogramiáda.
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