Náchodský zpravodaj

Úvodník

Po dlouhém a touebnì vyhlíeném
èase koneènì pøilo jaro a s ním to ménì
povzbudivé  ve, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích, prostì ve, co
lze odhodit a pod snìhem schovat. A tak
chodíme po mìstì, vyhýbáme se vemu
monému a divíme se sami nad tím, jací
jsme a co vechno umíme odhodit, jaký
nepoøádek vytvoøíme a jak si vylepíme
své okolí, místo, kde ijeme. Jsme nevychovatelní a uèíme tomu i své dìti.
A proto opìt pøichází mìsto se svojí
nabídkou. Od 1. dubna budou opìt pøipraveny Technické sluby, aby vem, kterým
není lhostejné okolí jejich bydlitì, pomohly  urèitým mnostvím potøebného náøadí, pøistavením kontejnerù. Je k tomu potøeba jen jediné  pøes obèanské rady si
domluvit termín pøistavení kontejneru, pøípadnì pùjèení náøadí.
Váím si vech, kteøí kadý rok dbají
o to, aby okolí jejich bydlitì bylo èisté
a upravené. Vìøím, e i letos budeme
v mìsíci kvìtnu chodit èistým a upraveným Náchodem a nauèíme své spoluobèany tento poøádek udrovat. Vude je pøece dostatek odpadkových koù nebo kon-



tejnerù na tøídìný odpad. Pokud má nìkdo pocit, e tomu tak není, lze tento nedostatek po dohodì s Technickými slubami pomìrnì rychle odstranit.
Dìkuji ji teï vem, kteøí tuto výzvu
pøijmou za svou, i tìm, kteøí vyuili nabízenou slevu a zaplatili do konce mìsíce
bøezna poplatky za komunální odpad.
I z tìchto penìz mùeme hradit to, co nás
tento jarní úklid stojí. Vyuijte, prosím,
tuto monost i k tomu, aby ve Vaem okolí pozdìji nevznikaly èerné skládky. Pøeji
Vám vem, abyste v jarním slunci naèerpali potøebnou energii do svého osobního
ivota i do své práce, abyste byli zdraví
a sami se sebou spokojení.
Ing. Pavla Maríková, místostarostka
Pozn. Dalí podrobnosti o svozu nebezpeèného odpadu a sbìru elezného rotu, který bude probíhat v mìsíci dubnu
najdete na str. 11.
Dùleitou informací jsou také následující telefonní èísla, na kterých si mùete
pøímo objednat pøistavení kontejneru
nebo zapùjèení potøebného náøadí
 491 401 991 nebo 731 151 729 p. Tilg.
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si Vás jako investor dovoluje pozvat na

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
dostavby Hotelu U Beránka v Náchodì

v sobotu dne 2. dubna 2005
prohlídka interiéru se uskuteèní
od 10.00 do 16.00 hodin
Tìíme
se na Vai návtìvu
Èlovìèe nezlob se, kolní rok zaèíná

duben 2005

Zprávy
z radnice
Rada mìsta 22. 2.

Komunitní plánování
l RM schválila smlouvu o partnerství
s Obèanským poradenským støediskem,
o. p. s. Hradec Králové pøi realizaci projektu Zavádìní a standardizace procesu
komunitního plánování sociálních slueb.
Cílem projektu je zvýení povìdomí obyvatel o poskytovaných sociálních slubách
a vydání adresáøe sociálních slueb.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s poskytnutím pøíspìvku na údrbu zvonice bývalé hasièské
zbrojnice v Braci.
l RM souhlasila s provedením zmìny
v Øádech veøejných pohøebi Náchod
a Pavliov, která se týká zmìny názvu
firmy zajiující práce spojené s pohøbením nebo exhumací. Novì  Pohøební sluba Polák & Kluèka.
l RM souhlasila s pøedáním nebytových
prostor v objektu výmìníku SUN do správy spoleènosti Správa budov Náchod,
s. r. o. Jedná se o prostory vyuívané obèanským sdruením Klub SUN Náchod
(Hopsáèek), které byly v loòském roce rekonstruovány.
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem pozemku v ul. Václavické (na Brance), na kterém je umístìn prodejní stánek se smíeným zboím.
Nový nájemce chce stánek pøebudovat na
prodej toèeného piva a nápojù veho druhu. K uvedenému zámìru získal podporu místních obyvatel.
l RM schválila výpovìï nájemní smlouvy na nebytový prostor kanceláøe v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1 s firmou
A-PRESS, s. r. o. (vydavatel týdeníku Èas
nad Metují) k 28. 2. 2005 s výpovìdní
dobou 3 mìsíce.
l RM schválila výbìr zhotovitele a zadání zakázky na opravu terasy v 1. a 2.
patøe objektu èp. 243 v ul. Zámecká (Déèko) firmì KERSON, spol. s r. o.
Cyklostezka Velké PoøíèíMalé Poøíèí
l RM schválila uzavøení nájemní smlouvy s Povodím Labe, s.p., na èást pozemku v Malém Poøíèí, který bude doèasnì
vyuíván po dobu výstavby cyklostezky.
l Dále RM schválila uzavøení smlouvy
o zøízení vìcného bøemene s Povodím
Labe, s. p., na umístìní stavby cyklostezky na èásti zmínìného pozemku. Do doby
dokonèení stavby cyklostezky bude s Povodím Labe, s. p., uzavøena smlouva
o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene na umístìní této stavby.
Zimní stadion
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na dodání Komplexních projektù dle

doporuèené studie nové technologie chlazení zimního stadionu v Náchodì se spoleèností ÈKD Chlazení, s. r. o., Choceò.
l RM schválila v souvislosti s pøípravou
Mistrovství svìta juniorù v kuelkách
v kvìtnu 2005 objednání Opravy a doplnìní zastínìní zimního stadionu u spoleènosti KV SIGNET, s. r. o., Police nad
Metují a Opravy ozvuèení u spoleènosti
Telkabel ÈR, s. r. o., Náchod.
Regenerace panelového
sídlitì Plhov v Náchodì
l RM schválila pøedloený návrh náplnì
etapy roku 2005 Regenerace sídlitì Plhov a uloila zajistit realizaci v rozsahu
pøedloeného návrhu.
Zóny placeného stání a ceník
l RM vydala Ceník za stání silnièních
motorových vozidel na místních komunikacích vymezených naøízením rady mìsta Náchoda è. 1/2005 v zónách placeného stání.
Pozn. Ceník je platný od 1. 4. 2005
a vèetnì naøízení zveøejnìn na internetových stránkách mìsta Náchoda
 www.mestonachod.cz.

TELEGRAFICKY:

l RM souhlasila se ádostí pøíspìvkové
organizace DDM Déèko, Náchod na prodej oslice Zuzany. Oslice bude prodána
do soukromého vlastnictví majitele v Rychnovì nad Knìnou. Na základì pøedbìné dohody bude oslice kadoroènì zapùjèena na akci Vánoèní betlém.
l RM vzala na vìdomí závìreènou zprávu o uskuteènìných oslavách 750. výroèí písemné zmínky o Náchodì v loòském
roce vèetnì finanèního zajitìní.
l RM nesouhlasila s ádnou variantou
dalí podpory tvorby alternativní kultury
v Náchodì obèanským sdruením Pro
Náchod.
l RM odvolala z dopravní komise p. Tomáe Böhma na vlastní ádost a jmenovala novou èlenkou dopravní komise paní
Alici Horovou.
l RM zamítla ádost na doplnìní kulturní komise.

Zastupitelstvo mìsta 28. 2.

Rozpoèet mìsta Náchoda na rok 2005
l ZM schválilo Rozpoèet mìsta Náchoda
na rok 2005 èlenìný dle paragrafù.
Rozpoèet byl schválen vèetnì pøíloh, které zahrnují podrobný seznam dotací
a pøíspìvkù z rozpoètu mìsta, pøehled investièních akcí, dluhovou slubu, rozpoètový výhled, návrh støednìdobého plánu
investièních akcí na období 4 let, vedlejí
hospodáøskou èinnost, návrhy rozpoètù
pøíspìvkových organizací a pøíslib banky
k poskytnutí revolvingového úvìru.
Schválený rozpoèet je zveøejnìn na internetových stránkách mìsta Náchoda
www.mestonachod.cz
l ZM povìøilo radu mìsta dle zákona

o obcích provádìt rozpoètová opatøení do
300 tis. Kè.
Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpoètu
l ZM schválilo návrhy smluv o poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta Náchoda na
rok 2005: dotace na provoz Beránku
Náchod, a. s., investièní dotace Beránku
Náchod, a. s., dotace TV Náchod, s. r. o.,
dotace Mìstské knihovnì Náchod, o. p.
s., dotace Farní charitì na provoz støediska SV. ANNA a na zajitìní peèovatelské
sluby, dotace obèanskému sdruení
DOKOØÁN, dotace obèanskému sdruení PRO NÁCHOD a vzor smlouvy o poskytnutí tìchto dotací na rok 2005.
Majetkoprávní úkony obce
l ZM zamítlo prodej èásti pozemku
è. 360/2 k.ú. Lipí, s ohledem na zastavovací studii, kterou je øeen pøíjezd pøes
stávající pozemky, a také v souvislosti se
záporným stanoviskem osadního výboru
a hasièù Lipí.
l ZM schválilo prodej èásti pozemkové
parcely o výmìøe 69 m v ul. Dobrovského v Náchodì s tím, e kupující uhradí
náklady spojené s pøevodem. Jedná se
o mìstský pozemek, který kupující uívají, a dojde tak k narovnání vlastnických
práv.
l ZM schválilo provedení smìny pozemkù v Malém Poøíèí se soukromými osobami pro zøízení cyklotrasy.
l ZM zamítlo ádost o prodej èásti pozemku è. 547 v k. ú. Lipí z dùvodu doposud nenarovnaných majetkoprávních vztahù k uívání pozemkù pod místními komunikacemi v této pøímìstské èásti.
V poadovaném prostoru se budoucna
uvauje s umístìním výhybny.
l ZM schválilo prodej èástí pozemkù
è. 1566/15, è. 1566/7 a è.1573/13 v ul.
Pod Homolkou. Jedná se o pozemky, které tìsnì navazují na pozemky ve vlastnictví adatelù. Ti uhradí vekeré náklady spojené s tímto pøevodem.
l ZM schválilo provedení výkupu pozemkù nebo jejich èástí v k.ú. Staré Mìsto
nad Metují. Jedná se o pozemky potøebné pro pøípravu rekonstrukce zimního
stadionu. Mìsto uhradí vekeré náklady
spojené s pøevodem.
l ZM zamítlo provedení výkupu pozemku a pozemkových parcel v ul. Broumovské. Výkupy nemovitostí v trase stavby
budoucího severního obchvatu Náchoda,
který je zatím pouze ve studii, bude provádìt investor  Øeditelství silnic a dálnic ÈR.
l ZM schválilo darování nebytového prostoru è. 676/300 s podílem st. p. 905/1
k. ú. Náchod do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Jedná se o bývalý prùjezd
domem èp. 676 v Raisovì ul. v Náchodì,
který je po provedených stavebních úpravách pøístupný pouze ze sousedního objektu ve vlastnictví Královéhradeckého
kraje. Nebytový prostor bude potom dán
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do správy souèasnému nájemci Vyí odborné kole arch. J. Letzela.
l ZM zamítlo prodej èásti pozemku
è. 1416 v Podìbradovì ulici v Náchodì.
Pozemek je zatíen vedením inenýrských sítí, mùe být uzavøena pouze
smlouva o výpùjèce.
l ZM schválilo náhradu za zhodnocení
majetku mìsta (nebytového prostoru èp.
1828 v Kostelecké ul.) ve výi 100 tis. Kè.
Pøesun zástavy
l ZM schválilo pøesun jitìní na nemovitost èp. 731 v Krámské ulici s pozemkem.
Tato nemovitost bude zajiovat poskytnutý úvìr uzavøený u Èeskomoravské
hypoteèní banky v Hradci Králové místo
pùvodní nemovitosti èp. 147 Hurdálkova,
která bude ze zástavního práva k tomuto
úvìru vyvázána.
l ZM povìøilo starostu ing. Oldøicha Ètvrteèku podpisem smluvních dokumentù
týkajících se pøesunu jitìní.
Rozpoètová opatøení
l ZM schválilo souhrnný návrh rozpoètových opatøení od 13. 12. 2004 vzniklých na základì obdrených dotací a pokynù krajského úøadu.
l ZM souhlasilo s tím, e rozpoètová
opatøení na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úøadu (v plné výi) se
stávají souèástí rozpoètu mìsta na bìný
rozpoètový rok po písemném doruèení,
pokud rada mìsta nerozhodne jinak. Na
nejbliím jednání zastupitelstva budou
dána zastupitelùm na vìdomí.
Obecnì závazné vyhláky
l ZM vydalo Obecnì závaznou vyhláku
è. 1/2005, kterou se zruuje obecnì závazná vyhláka è. 2/2004 O stanovení
pøíspìvku na pobyt dítìte v mateøských
kolách, kolních druinách a kolních
klubech zøizovaných mìstem Náchodem
pro kolní rok 20042005.
Zastupitelstvo ji na svém prosincovém
jednání 13. 12. 2004 zruilo platnost
vyhláky è. 2/2004, pro formální úplnost
bylo vak nutné vydání nové vyhláky,
která pùvodní ruí.
l ZM vydalo Obecnì závaznou vyhláku
è. 2/2005, která stanovuje kolské obvody základních kol zøizovaných mìstem
Náchodem.
Zmìna územního plánu è. 2
l ZM schválilo návrh zadání Zmìny
è. 2 Územního plánu sídelního útvaru Náchod.
INTERREG IIIA
 Smlouva o spolupráci obcí
l ZM schválilo Smlouvu o spolupráci obcí
v rámci programu INTERREG III A s obcemi Hronov, Velké Poøíèí a ïárky
v rozsahu pøedpokládaných nákladù pro
mìsto Náchod 8 700 tis. Kè.
l ZM prohlásilo, e mìsto Náchod zajistí
financování 100 % nákladù (8 700 tis.
Kè) z vlastních prostøedkù do doby, ne
bude dotace vyplacena. Investicí mìsta se

pak stane rozdíl mezi vyúètovanou dotací a skuteènými náklady stavby.
l ZM souhlasilo s tím, e cyklostezky
vybudované z této dotace budou udrovány v souladu s pravidly mìsta pro údrbu
místních komunikací.
l ZM prohlásilo, e vybudované cyklostezky v rámci dotace INTERREG IIIA
nebudou v dalích deseti letech pøevedeny na tøetí osobu èi se nezatíí právem
ve prospìch tøetí osoby a stavba bude slouit pouze veøejnosti.
Program Phare 2003
 Smlouva o poskytnutí grantu
l ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí
grantu uzavøenou mezi mìstem Náchodem a Èeskou republikou, Ministerstvem
pro místní rozvoj ÈR (MMR) na realizaci
projektu s názvem Výstavba pøístupových
a obsluných komunikací v prùmyslové
zónì Náchod-Staré Mìsto nad Metují.

TELEGRAFICKY:

l ZM revokovalo své usnesení z 19. 4.
2004 týkající se zvýeného pøechodu
v ulici Èeských bratøí v Náchodì a poaduje zajistit sníení prùjezdní rychlosti
v této ulici jinou formou (nízkými pøíènými prahy) a nebudovat zvýený pøechod.
l ZM udìlilo èestné obèanství mìsta Náchoda hudebnímu skladateli panu Jaroslavu Celbovi.
l ZM schválilo plán kontrol kontrolního
výboru na I. pololetí 2005.

Rada mìsta 8. 3.

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením Smlouvy
o zøízení vìcného bøemene se spoleèností Èeský Telecom, a. s. Vìcné bøemeno
bude zøízeno pro vedení veøejné telekomunikaèní sítì v ulici Trojické a Pod Homolkou.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene s Povodím Labe, s. p. Smlouva se
týká akce Odvedení deových vod
z veøejného stadionu Hamra v Náchodì.
l RM schválila zahájení výbìrového øízení na obsazení volného nájemního bytu
1+1, 1. kategorie ve Francouzské ulici,
èp. 348 a jeho inzerování v tisku.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na akci Snesení hrázdìné vìe
Starých lázní èp. 129 v Náchodì Bìlovsi
s firmou STAVOS Náchod Jiøí Fabián,
s. r. o., Náchod.
Regulaèní plán centrální zóny Náchod
l RM schválila dodatek smlouvy o dílo,
který øeí dopracování návrhu regulaèního plánu centrální zóny vèetnì jeho aktualizace pro zahájení projednávání.
Nová technologie
chlazení zimního stadionu
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na dodávku projekèních prací nové
technologie chlazení zimního stadionu

!
v Náchodì se spoleèností ÈKD Chlazení,
s. r. o., Choceò.
Zmìna organizace
dopravy na Karlovì námìstí
l RM revokovala své usnesení 8. 2. 2005,
které se týkalo otevøení Karlova námìstí. Rada souhlasila s tím, aby ulice Hurdálkova byla doèasnì otevøena pro vekerý provoz a pøístup na Karlovo námìstí jako veøejnì pøístupnou komunikaci
(parkovitì).
Organizaèní øád MìÚ Náchod
l RM schválila k 1. 4. 2005 vytvoøení
jednoho funkèního místa údrbáøe na
odboru správy majetku a podle zákona
o obcích stanovila celkový poèet zamìstnancù 159 s úèinností od 1. 4. 2005.
l RM schválila s úèinností od 1. 4. 2005
nový Organizaèní øád Mìstského úøadu
Náchod. Nový organizaèní øád byl vypracován na základì úèinnosti nìkterých
nových zákonù (napø. civilní sluba, branný
zákon, projednávání pøestupkù) ve spolupráci s jednotlivými odbory. Byly do nìj
promítnuty i zmìny v obsazení jednotlivých pracovních míst a slouèení penzionu Harmonie a Mìstského støediska sociálních slueb Marie.
Vyhrazené parkování vozidel
pro hosty hotelu U Beránka
l RM souhlasila s vyhrazeným parkováním pro hotelové hosty na základì vydaného rozhodnutí o vyhrazeném parkování Odborem dopravy a silnièního hospodáøství MìÚ Náchod.
Parkování bude vyhrazeno v horní èásti
námìstí a bude se jednat o stání pro cca
20 osobních automobilù nebo 3 autobusy. Stání budou vyznaèena vodorovným
a svislým dopravním znaèením a na dodrování reimu na tìchto parkovacích místech bude dohlíet Mìstská policie.
Nadaèní pøíspìvky (granty)
v oblasti kultury a sportu  I. kolo 2005
l RM vzala na vìdomí pøidìlení nadaèních pøíspìvkù (grantù) v oblasti kultury
a sportu v prvním kole roku 2005.
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda na svém jednání 7. 3. projednala ádosti o pøidìlení grantù v 1. kole 2005.
ádosti byly pøedkládány do 10. 2. 2005
a celkem bylo pøedloeno 78 projektù (45
 kultura a 33  sport).
Celkem bylo rozdìleno 406.900 Kè na
48 projektù. V oblasti kultury bylo schváleno 25 (224.000 Kè) a v oblasti sportu
23 projektù (182.900 Kè).

TELEGRAFICKY:

l RM vzala na vìdomí zápis z komise
energetické a ivotního prostøedí ze dne
15. 2., zápis z jednání tìlovýchovné komise ze dne 22. 2. a zápis z jednání kulturní komise ze dne 23. 2.
l RM vzala na vìdomí zámìr vybudování
nového certifikovaného informaèního centra v budovì prodejny Korunky v Bìlovsi.
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Kronika
Narodili se

23.
24.
28.
31.

2.
2.
2.
1.

Amálie Paslerová
Ida Giada Ferrara
Vojtìch Blaek
Tomá Váòa

v únoru 2005
4. 2.
Ema Vanclová
10. 2.
David Sedláèek
11. 2.
Alexandra Kordová
14. 2.
Natálie Rousková
20. 2.
Michaela Ronerová

Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
Pracovitì klinické hematologie a transfúzní sluby informuje
Na pracoviti klinické hematologie
a transfúzní sluby dolo v roce 2004
k významným zmìnám.
Postupnì byl zaveden nový druh odbìru  pøístrojový odbìr plazmy (plazmaferéza). Cílem tohoto odbìru je získat
z lidské krve plazmu, která vznikne oddìlením krvinek.
Plazma je pouívána pøímo v naí nemocnici a podávána pacientùm v nìkterých akutních stavech, vìtinou spojených
s krvácením. Dále je plazma odesílána do
zpracovatelských závodù, kde jsou z ní
získávány jednotlivé komponenty v koncentrované podobì. Ty se pak vracejí zpìt
do nemocnice a pouívají se k léèení pacientù.

Plazma se získává na pøístrojích, které nazýváme separátory. Jejich cílem je
získat potøebné mnoství lidské plazmy,
která se ihned po odebrání zmrazuje
a uchovává. Krev se po napojení dárce
na pøístroj oddìlí a krvinky jsou potom
postupnì vráceny dárci. Vzhledem k tomu, e nedochází k úbytku krvinek, plazmu je mono darovat a 1x mìsíènì.
Pro dárcovství plazmy jsou vhodní mui
i eny, kteøí nemìli minimálnì po jednom
klasickém odbìru krve ádné potíe
a mohou darovat krev v pravidelných intervalech vícekrát do roka.
Na pracoviti klinické hematologie
a transfúzní sluby stále probíhají pravidelné odbìry krve.
Odbìry krve probíhají v úterý a ètvrtek, vdy od 6 do 9 hodin ráno.

Nový analyzýtor v provozu
Oddìlení laboratorní medicíny, pracovitì klinické
biochemie a diagnostiky informuje

Dne 11. 2. 2005 byl v Oblastní nemocnici Náchod, a. s.,
 nemocnici Jaromìø slavnostnì uveden do provozu nový analyzátor COBAS Integra 400 Plus.
Jedná se o výkonný analyzátor provádìjící 400 testù za hodinu, který umoòuje provádìt souèasnì 36 rùzných vyetøovacích metod z prakticky vech bìnì
odebíraných typù biologických tekutin.
Vedle bìných druhù mìøení je zde
proti jiným typùm analyzátorù navíc
i fluorescenèní polarizace, co umoòuje
rychlé a efektivní monitorování hladin
lékù a abusu drog. Analyzátor je online propojen s laboratorním informaèním systémem, ze kterého se automaticky do analyzátoru pøenáejí poadavky na jednotlivé testy, po jejich provedení se zpátky vracejí výsledky
a jsou distribuovány na jednotlivá pracovitì nemocnice.
Jde ji o tøetí analyzátor øady COBAS Integra v Oblastní nemocnici Náchod, a. s. Jeho hodnota pøesahuje

Zápis do M

Oficiální zápis dìtí do mateøských kol
pro docházku od 1. záøí 2005 se koná od
11 do 22. dubna 2005 ve vech náchodských mateøských kolách.
V této dobì musí rodièe podat v M
závaznou pøihláku, kterou je ádost
o pøijetí do mateøské koly.
Tato ádost je pro øeditelku M oficiálním podkladem pro rozhodování o pøijetí
dítìte do M.
Odbor kolství,
kultury a sportu MìÚ Náchod
Plazmaferéza je provádìna v pondìlí,
úterý, ètvrtek a pátek a pouze po pøedchozím objednání. Dárce dostane pøesný èasový termín, ve kterém se dostaví.
Samotný odbìr trvá asi 40 minut.
Díky souèasným dárcùm krve se nám
daøí zabezpeèit dostatek krevních preparátù pro celý region.
Chtìl bych touto cestou vem dárcùm
p o d ì k o v a t. Rádi uvítáme nové dárce krve nebo plazmy.
Vae pøispìní nám pomùe vyøeit stále rostoucí poadavky na krevní pøípravky pro nae spoluobèany.
Pøípadné dotazy Vám velmi rádi zodpovíme osobnì nebo telefonicky na tìchto èíslech: evidence dárcù 491 601 427,
infocentrum 491 601 601,
e-mail: info@nemocnicenachod.cz
Dalí informace naleznete na:
www.nemocnicenachod.cz.
Ing. Josef imurda, øeditel Oblastní
nemocnice Náchod a. s.

1,5 mil. Kè. Instalace analyzátoru v nemocnici v Jaromìøi pøedstavuje zásadní krok ve sjednocování laboratorního komplementu
v Oblastní nemocnici Náchod, a. s., pøi budování integrovaného
Oddìlení laboratorní medicíny.
V lednu 2005 byl dále v nemocnici Jaromìø instalován koagulometr SYSMEX 540. Umoòuje zejména monitorování antikoagulaèní terapie (efekt léèby cévních onemocnìní).
Pouití stejných laboratorních technologií a informaèních
systémù v laboratoøích nemocnice Náchod, polikliniky Náchod
a nemocnice Jaromìø umoòuje vytvoøit jednotnou databázi výsledkù laboratorních vyetøení, které
jsou pøístupné na vech pracovitích nemocnice, bez ohledu na to, kde byl pacient vyetøen. To umoòuje lépe sledovat prùbìh onemocnìní. Pokud pacient navtìvuje v krátkém èase rùzná
zdravotnická zaøízení, výraznì se
urychluje diagnostický proces a sniuje se duplicita vyetøení. Jednotná technologie má pochopitelnì i pøíznivý ekonomický dopad v provozu spolupracujících laboratoøí.
Komplexní øeení komplementu v náchodském regionu je v souèasné dobì
v naí republice ojedinìlé.
Ing. Josef imurda, øeditel
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
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Návtìva
z partnerského
mìsta Halberstadt
Ve dnech 28. dubna a 1. kvìtna navtíví nae mìsto tým házenkáøských seniorù z partnerského mìsta Halberstadt.
V pátek dopoledne si prohlédnou nae
mìsto, Pivovar Náchod, a. s., jim umoní
exkurzi po závodì.
V pátek od 18 hodin vás srdeènì zveme do haly SK Rubena Náchod na pøátelské utkání mezi místními reprezentanty
a házenkáøi Halberstadtu.
V sobotu nai nìmeètí pøátelé navtíví
Adrpaské skály a v nedìli se vrací domù.

#

Poslední boj roku 1945 ve fotografii
Dovolujeme si Vás co nejsrdeènìji pozvat na výstavu
Udìlejte si procházku po bøezích Metuje do Bìlovse, kde Vám kronikáø Antonín Samek nabízí ke zhlédnutí výstavu
estiset poèítaèovì zpracovaných fotografií z událostí pøed 60 lety. Snímky jsou
doplnìny krátkým výstiným textem
o výstavbì krytù, událostech za protektorátu a okolnostech kolem celnice v roce
1945. Celek je zpracován i na CD nosièích.
Výstava bude otevøena v sále hotelu
Bonato v Bìlovsi.
Zahájení v pátek 29. 4. od 15 do 18
hodin, so 30. 4. 1018 hod., ne 1. 5. 10
18 hod.

Vstup volný.
Pøi této pøíleitosti pøipomínáme, e
tvorba Antonína Samka, tedy knihy Vzpomínky na Bìloves, Bìloveské události
roku 1945 oèima svìdkù a Jetì nìco
z bìloveské historie je zpracována na
internetu a dostupná na adrese:
http://home.tiscali.cz/beloves
První dva tituly jsou ji v knihkupectvích rozebrány. Jsou vak k dispozici
v mìstských knihovnách. Kniha Ve víru
hudby a tance je v prodeji v knihkupectvích a informaèních støediscích v Náchodì
i okolních mìstech.

Démoni v Náchodì
V úterý 1. bøezna 2005 se v Náchodì uskuteènila slavností vernisá, kterou byla
otevøena výstava profesora Ludvíka Barana a dr. Jitky Staòkové z Prahy. Tato dvojice
se po dlouhá léta zabývá etnografickou tématikou  pozorováním a dokumentováním
vesnických zvyklostí, krojù, masek atd. Vzhledem ke svému rozsahu je výstava dvoudílná, jedna èást je k vidìní ve výstavní síni regionálního muzea na rohu Tyrovy
a Zámecké ulice, druhá èást je umístìna v prostorách muzea na Masarykovì námìstí
v Náchodì.
Jedná se o výstavní kolekci, která byla v premiéøe pøedstavena v Bruselu. Vystavená
kolekce obsahuje jednak originály masek, jednak jejich kopie a dále velice zajímavou
fotodokumentaci venkovských masopustù, kde jsou k vidìní tzv. ivé masky. Prof.
Baran na otázku, zda opravdu podobné bytosti jako polednice, èert, vodník, permoník,
víly a rusalky existovaly, odpovìdìl ano, vidìl jsem je, kdy jsem byl mlád, vdy spíe
z dálky  Pøi vernisái, jako tradiènì velice ivé, vystoupení prof. Ludvíka Barana
a dr. Jitky Staòkové doplnil svým velice zajímavým vystoupením místní etnograf pan
mgr. Vladimír Svatoò, o zpestøení se postaral dìtský folklórní soubor Padoláèek.
Fotografie a text Petr ulc

folklorní soubor Padoláèek

sudièky démoni osudu

démon hor permoník

Etnograf Mgr. Vladimír Svatoò, Dr. Jitka Staòková a prof. Ludvík Baran

jedna z masek

$

Dubnová výroèí
Nejprve blahopøejeme k jednomu zvlá
významnému výroèí. Paní prof. Hilda Prislingerová se 15. dubna doívá krásných
90 let. Na nároènou uèitelku hry na klavír vzpomínají a blahopøejí zejména její
kolegové ze ZU, její áci a se vemi hudbymilovnými Náchoïany i èlenové Hronu,
které kdysi doprovázívala pøi koncertních
vystoupeních. (O sto let døíve, 8. 4. 1815,
zemøel Jakub Jan Ryba, autor slavné Èeské me vánoèní.) V kronice Hronu se
k roku 1915 doèteme, e 11. dubna uspoøádali spolu s josefovskou vojenskou hudbou koncert na podporu vdov a sirotkù po
padlých vojácích.
V tém roce, 4. dubna 1915 se narodil
spisovatel Jan Drda. Na zaèátku protektorátu napsal jako redaktor Lidových novin
zajímavou reportá o tehdy dokonèené
náchodské Wolkerovì ulici. Nejznámìjí
jeho prací jsou asi Hrátky s èertem. V nich
napsal roli loupeníka Sarky Farky na
tìlo Jaroslavu Vojtovi. Ten zemøel pøed
35 lety  20. dubna 1970. Hrával i u nás
v Náchodì.
Dne 6. dubna se doívá pùlkulatého ivotního jubilea Zbynìk Koèvar, významný grafik, náchodský rodák. Pøejeme mu
hodnì tvùrèích úspìchù.
Dne 2. dubna 1840 se narodil historiograf Náchoda, pedagog a spisovatel Jan
Karel Hrae, jeho dvoudílné Dìjiny Náchoda patøí stále k dílùm významným.
13. dubna 1875 se narodil filolog prof.
Václav Ertl, mj. autor prvorepublikových
støedokolských uèebnic èetiny. Na poèátku své dráhy pùsobil na zdejí tehdy novì
otevøené reálce. Prohlásil prý pak: Z Náchoda bych mimo Prahu jinam neádal.
Dne 9. dubna 1880 se v Náchodì narodil
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architekt svìtového jména ing. Jan Letzel. Pùsobil mj. v Japonsku, kde projektoval budovu, která pøeila výbuch atomové bomby, oznaèovaná nyní jako atomový dóm. Jeho jméno nese náchodská
Vyí odborná kola stavební. 19. dubna
1885 se tu narodil dalí stavitel, ale i malíø a hudební skladatel ing. Václav rùtek,
jeho muský sbor Zámecká vì byl proveden pøi oslavách gymnázia v roce 1922.
Na 10. duben pøipadají nedoité 80. narozeniny významného tenoristy, operního
pìvce Viléma Pøibyla. V dubnu 1990 mu
bylo udìleno èestné obèanství mìsta, ètvrt
roku na to bohuel Vilém Pøibyl zemøel.
Pìvecký sbor Hron mu udìlil èestné èlenství u v roce 1986. Pøed edesáti lety
(udává se, e mezi 5. a 24. dubnem 1945)
zahynul v koncentraèním táboøe BergenBelsen malíø a spisovatel Josef Èapek,
rodák z Hronova. V nìmeckých vìznicích
a koncentrácích byl od 1. záøí 1939. Smrt
na samém konci války dovruje tragiku
jeho ivota i celé té doby.
Údajnì 23. dubna 1420 se narodil husitský král Jiøí z Podìbrad. Protoe Náchod patøil v té dobì jeho otci, Viktorínovi
z Kuntátu a Podìbrad, naznaèil náchodský rodák Václav Erben ve svém fiktivním historickém románu, e se Jiøík narodil v Náchodì. Jisté je, e v roce 1456
musel mìsto i hrad dobývat na Koldovi ze
ampachu.
První biskup královéhradecké diecéze
Matou Ferdinand Sobek z Bilenberka
zemøel 29. dubna 1675. Protoe pøed tím
pùsobil i v Broumovì, znal zøejmì i Náchod. Zatím pøedposledního biskupa, titulárního arcibiskupa Karla Otèenáka jsme
v Náchodì mohli pozdravit nìkolikrát.
Dne 30. dubna se doívá 85 let. I jemu
rádi popøejme jen a jen dobré.
(AF)

Èestné obèanství pro Jaroslava Celbu
Kdo by neznal veèerníèky Pohádky
z mechu a kapradí nebo Maková panenka. Oba a jetì øádku dalích spojuje osoba autora líbezné a zpìvné hudby. Je jím
hudební skladatel, rodák z Kramolny
u Náchoda a pøísluník tzv. zbabìlecké
generace  Jaroslav Celba. Koncem minulého roku oslavil osmdesátiny a pøi této
pøíleitosti mu za celoivotní zásluhy
o mìsto Náchod bude udìleno èestné obèanství. Slavnostní akt se uskuteèní ve
støedu 6. dubna od 18 hodin v obøadní síni
náchodské radnice. V navazujícím literárnì hudebním veèeru od 19 hodin v malém
sále Beránku bude oslavenec se svými
pøáteli vzpomínat na studentská léta na
náchodském gymnáziu, na legendární bigband Miloslava Zachovala i na svùj dalí,
mnohdy nelehký ivotabìh. Hudební ukáz-

ky, na ivo i reprodukované, pøedstaví
rùzné ánry skladatelovy tvorby. Pøijïte
se potìit a pogratulovat.
(red)

Malá poznámka
Je zajímavé, e v Ústí nad Labem nikoho nenapadne øíci, e pojede do Dresden,
kadý jede do Dráïan. Z Brna lidé bìnì jezdí do Vídnì, aèkoliv na ukazatelích
je správnì Wien. Pøi cestì do Itálie
navtìvujeme obvykle Øím nebo Benátky, i kdy správné názvy jsou Roma
a Venezia. Jen od nás z Náchoda mnozí
jezdí do Kudowa Zdrój a Klodzko místo
do Chudoby a Kladska, aèkoliv tato èeská
jména jsou pùvodní, o mnoho staletí starí. A tøeba bychom mohli vìdìt i to, e
Vratislav  Wroclaw (nìm. Breslau) zaloil u v 10. století èeský kníe Vratislav
I. (Polské varianty názvù vznikly teprve
pøed edesáti lety).
(AF)

áci ZU J. Falty
opìt úspìní

Základní umìlecká kola Na Støezinì
v Hradci Králové se stala dne 15. 3. 2005
dìjitìm krajského kola celostátní soutìe ve høe na klavír. Po dlouholetých peèlivých pøípravách a vítìzství v pøedchozím okresním kole postoupili z naí koly ètyøi klavíristi. Sedmièlenná porota,
v ní zasedla i uèitelka náchodské Základní
umìlecké koly paní M. Fulková, hodnotila celý den výkony soutìících, které byly
dle slov jejího pøedsedy J. Jiraského z brnìnské JAMU, èasto velmi nadprùmìrné
a pøekvapivé. V nároèné konkurenci se
nae kola doèkala velkého úspìchu: Kristýna Schumová ze tøídy uè. A. Chmelíka
získala èestné uznání, Anna Hùlková ze
tøídy uè. A. Novákové pìkné 3. místo,
Antonín Falta ze stejné tøídy zvítìzil
v kategorii nejmladích po pøesvìèivém
výkonu a Tadeá Varmus ze tøídy uè. M.
Fulkové se zalíbil svým výrazným hraním a originálním provedením skladby C.
Debussyho Snìní natolik, e nejen zvítìzil, ale také postupuje do ústøedního kola
této soutìe, která se koná od 22. do 24.
4. 2005 v Pardubicích.
Vedení koly dìkuje ákùm i uèitelùm
za dobrou reprezentaci Náchoda.

Zajímavosti
na internetu
Na internetových stránkách mìsta
www.mestonachod.cz byla rozíøena databáze Zajímavosti. Najdete zde informace o kulturních památkách a pøírodních
krásách Náchoda a okolí. Jednotlivé popisy jsou doplnìny o fotografie. V budoucnu
se bude tato sekce nadále roziøovat. Pøípadné námìty èi pøipomínky zasílejte na
emailovou adresu:
jan.vinter@mestonachod.cz
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Náchodský
ulièník

Èást 4  Názvy podle budov
Tentokrát se zamìøíme na ulice, které odvozují svùj
název od významných budov, které v nich stojí èi stály
nebo ke kterým tyto ulice smìøují. Pro obrazové srovnání
jsem z nich zvolila tu, její podoba se zmìnila snad nejvíce.
Zámecká ulice odboèuje z dnení Tyrovy ulice doprava v nároí tvoøeném novorenesanèní budovou bývalé Obèanské zálony a vede dál kolem Déèka, a pøejde v alej
vedoucí k západní bránì náchodského zámku. Jetì koncem 19. století (viz první obrázek) v ní stávalo nìkolik
zajímavých døevìných pøízemních chalup. Hned na zaèátku ulice vpravo, tìsnì pøed Krajskou bránou, byla Duánkova chalupa krytá indelem s hezkým døevìným títem
a pøed ní pískovcová kana a mìstské osvìtlení  kandelábr s petrolejovou lucernou. Zdìné pøízemní stavení za
ní s mansardovou støechou krytou bøidlicí patøívalo náchodskému starostovi Boøíkovi, který byl jedním
z iniciátorù stavby mìstského pivovaru v roce 1872.
V protìjím nároí ulice stály dvì chalupy pekaøe astného, z nich zadní mìla bohatì zdobenou døevìnou lomenici. Patrový dùm za ní dosud stojí, stejnì jako dalí zdìná patrová stavba na protìjí stranì ulice, a je v nìm
rehabilitaèní støedisko Faust. Tam, kde je dnes vchod do
Déèka, a na celém pøilehlém pozemku byl a do druhé
poloviny dvacátých let minulého století Petrùv dvùr.
Rozsáhlý komplex hospodáøských budov koupili a vzápìtí
nechali zbourat náchodtí Bartoòové a na jeho místì vybudovali podle projektu architekta Pavla Janáka reprezentaèní vilu pro nejmladího z nich Josefa ml. a kolem ní
okrasnou a uitkovou zahradu. Je tøeba také zmínit, e
v ulici zùstal dlouho zachován nejdelí úsek mìstských
hradeb s nìkolika polokruhovými batami. Hradby byly
streny v roce 1970 v souvislosti s demolicí tzv. Obecního domu na námìstí, jeho zadní stìnu tvoøily. Dnes
v malém parèíku stojí peèlivì zakonzervovány jejich nepatrné zbytky.
Hradby daly jméno ulici Hradební, která vedla skuteènì podél nich. Byly tu pøízemní domky mìstské chudiny,
jaké se kolem hradeb stavìly od 17. století. Likvidace domù
byla provedena v sedmdesátých letech 20. století a zbyla
pouze osamìlá bata s cimbuøím, její okolí bylo rovnì
parkovì upraveno.
Mlýnská ulice, jak napovídá její název, vedla k Velkému
mlýnu, který stával na jejím konci. Mlýn patøil náchodské

vrchnosti a pøipomíná se napøíklad v roce 1457, kdy v nìm
byla také olejna. Mlýn byl v provozu a do 19. století.
Tehdy byl jeho majitelem podnikavý mlynáø Josef Lokvenc.
Od nìj poèátkem 20. století mlýn koupilo mìsto a nechalo
z nìj vybudovat mìstskou elektrárnu, která mìsto od roku
1906 zásobovala elektrickou energií. V letech 19801981
byla plonì demolována èást zástavby ulice, v ní uprostøed øady jednopatrových domù stál pøízemní hostinec
U bílé rùe, který patøil mezi nejoblíbenìjí náchodské
hospody. Tradovalo se, e v nìm pøi své návtìvì Náchoda v roce 1849 bydlel malíø Josef Mánes. Mlýnská ulice
(stejnì jako Zámecká a Hradební) nese svoje jméno od
roku 1881, pøièem èíslovací komise zde pùvodnì navrhovala dvì na sebe navazující ulice afaøíkovu a Mlýnskou. Obecní zastupitelstvo rozhodlo tyto dvì navrhované
ulice spojit v jednu pod výstinìjím názvem Mlýnská.
Potovní ulice (svého èasu nesoucí jméno Karla Marxe)
prochází dnes mezi novou radnicí z roku 1904 a funkcionalistickou stavbou poty z roku 1931. Stejným smìrem
v podstatì vedla odedávna, ale a do konce 19. století
v jihovýchodním rohu námìstí stávaly dva výstavné barokní domy a na protilehlé stranì byla dìdièná pota
v domì rytíøské rodiny Ottenfeldù. Úzká ulièka zajiovala prùchod do idovského mìsta a a do poloviny 19. století bývala na noc a o svátcích uzavírána øetìzem. Mezi
domy v ulièce bylo nìkolik zdìných rozpìrných obloukù,
zvaných prampouchy, jaké mùeme vidìt tøeba ve støedovìkých ulicích italských mìsteèek. Z druhé strany radnice
vede do trnice ulice Radnièní.
Ulice Èeských bratøí zaèíná v nároí ulic Mlýnská a Nìmcové a konèí malým prostranstvím za vìovými domy ve
Starém Mìstì. Pojmenována je podle Sboru Èeských bratøí  domu, který koupila pro jejich modlitebnu roku 1501
Aneka z Janovic. Sborový dùm, který stával na místì dnení tzv. Pikovky a pøipomíná ho zde pamìtní deska, byl
zboøen roku 1891.
Zcela jednoznaèná jsou pojmenování ulic Nad Celnicí
nebo U Starých lázní. I kdy v druhém pøípadì je název
ponìkud zavádìjící. Ve skuteènosti se jednalo o tzv. Malé
láznì, navíc o 50 let mladí ne hlavní Velké láznì. A tak
bychom mohli pokraèovat. Jen názvù tvoøených pøedlokovou vazbou (napø. U Zastávky, Za Pøádelnou, K Sokolovnì) napoèítáte celou øadu. Zkuste si to.
Mgr. Lydia Batecká
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Náchodtí kouzelníci  Duo Carlos
Duo Carlos tvoøí manelé Vìra a Karel Kaparovi. Karel se
zaèal kouzla uèit od svého otce ji jako dítì a vystupovat zaèal
v deseti letech. Jeho úplnì první vystoupení
bylo na náchodské chirurgii. Vystudoval
støední kolu strojní v Hronovì, co se mu
pozdìji velmi hodilo pøi výrobì rekvizit. Po
vojnì jetì dva roky pracoval a potom u se
vrhnul na dráhu profesionálního kouzelníka. Vìra závodnì tancovala a smysl pro pohyb a rytmus, který tak získala, dokonale
vyuila i pøi choreografii kouzelnických èísel. Nejdøíve Karla pøi kouzlení doprovázela
jen slovy, ale pozdìji u vystupovali spolu.
O vem rozhodují spolu, ale kadý má na
starosti svoji èást práce. Vìra navrhuje a ije
vechny kostýmy a Karel vyrábí, opravuje
a vylepuje rekvizity.
Zaèátky jistì nebyly lehké. Jejich prvním
úspìchem byla nepochybnì iluze, ve které
pøedvádìli levitaci ve stylu rokoka na náchodském zámku. I díky tomuto èíslu si jich
vimla televize a byli pozváni do poøadu ance. U jste je ale mohli vidìt na vech tøech
celoploných televizích, kde napøíklad nechali zmizet Dominika Haka anebo pùlili Lucii
Vondráèkovou.
V roce 1993 získali 1. místo za obor velké iluze a 2. místo za
obor manipulace na mezinárodním kongresu Magiáles ari Vari
v Karlových Varech. O tøi roky pozdìji je Hlavní cena Grand

Prix na oficiálním Mistrovství Èeské Republiky za obor velké
iluze nominovala na World Magic Championship v Nìmecku.
Profesionální kouzelníci to ale v Èesku
nemají lehké, a tak více ne pùl roku jsou
v cizinì, a to nejvíce v Øecku, kde loni strávili ji svou pátou letní sezonu. Tìsnì pøed
Vánocemi se vrátili z Francie, kam také pravidelnì v prosinci jezdí. Nabídky vak nemají
jen z Evropy. Nìkdy vak ve nedopadne,
jak by si èlovìk pøedstavoval. Obèanská válka je pøipravila o vystupování v Karibiku
a letos jim tsunami v jihovýchodní Asii znemonilo angamá na turistické lodi.
Tohle vechno asi budí dojem, e kouzlením vydìlávají velké peníze, ale není to zase
tak rùové. Kouzelníci (snad s výjimkou
Davida Copperfielda a jemu podobných) zdaleka nedostávají takové honoráøe, jako nìkteøí jiní umìlci, a musí se umìt ohánìt.
Dùkazem mùe být u to, e si vìtinu vìcí,
které pouívají, musí vyrábìt sami, trénují
na dvorku, kde je pozorují zvìdaví sousedé
a sami si pro svá èísla støíhají i hudbu.
Nejvìtím lákadlem pro diváky jsou taková èísla jako pùlení partnerky pilou, vznáení a mizení. Nejlepí na vem je ale to, e
pøi kouzlech nevyadují velkolepá jevitì, klidnì vechno pøedvádí v bezprostøední blízkosti divákù!
M. Cvrèek, M. Langr

Klub SUN Náchod
Dìtský klub Hopsáèek
si Vás dovoluje pozvat na

PREZENTACI
Tupperware  ivotní styl budoucnosti
Káva, hlavní jídlo, bábovka, knedlíky apod. VE máte za pár
minut na stole. Tyto výrobky etøí Vá èas, místo a peníze.
Vá uetøený èas mùete vìnovat svým dìtem, které nás
tolik potøebují.

11. 4. 2005 od 16.3019.30 hod.
Kadý úèastník dostane dárek a program pro dìti je zajitìn
pøímo od firmy.
Spoleènost Tupperware, její hlavní sídlo se nachází v Orlandu na
Floridì, je dnes jedním z nejvìtích výrobcù kuchyòských potøeb
z plastických hmot na svìtì. V Èeské republice pùsobí Tupperware
od roku 1996.
Zákazníci si mohou být jisti kvalitou, kterou kupují souèasnì
s výrobky Tupperware, a také jejich mimoøádným designem obohacujícím kadodenní ivot.
Poradkynì na prezentaci pøedstaví výrobky Tupperware, vysvìtlí
jejich správné pouívání a vyzdvihne specifické pøednosti jednotlivých výrobkù Tupperware. Vedle teorie je vak dùleité pøedevím
praktické vyuití jednotlivých výrobkù, poradkynì si  v závislosti
na pøedstavovaných výrobcích  vybere zajímavý recept a pokrm
pøipraví pøímo na prezentaci. Díky tomu, e hosté vaøení pøihlíejí
a poté hotový pokrm ochutnávají, se mohou pøesvìdèit, e výrobky
Tupperware jsou skuteènì uiteènými pomocníky, kteøí kuchyni
dekorují  ba co víc, pomáhají také etøit èas v ní strávený. Na závìr
prezentace mají vichni hosté monost prohlédnout si pøedstavované výrobky a zeptat se na cokoliv, co je zajímá, osoby z nejpovolanìjích  své poradkynì.

Náchodský zpravodaj

'

Obecní úøad Zábrodí a pøátelé cestování poøádají
IV. roèník cestopisných pøednáek a setkání cestovatelù

Cestománie´05

Sobota 23. dubna 2005 od 16.00 hodin
Horní Rybníky (budova obecního úøadu)

Program:
16.00
Chorvatsko  rafting na krasových øekách (P. upich)
16.20
Francouzské Alpy  volné lyování (P. Schnabl, videofilm)
17.00
Bajkal  modrá perla Sibiøe (L. turmová)
17.30
Indie  Po zamrzlé øece do nitra Himaláje (M. Mykiska, videofilm)
18.30
Adopce na dálku  prezentace Diecézní charity HK (M. Hùlková)
19.00
Austrálie  velký západní okruh a do Alice Springs (J. Kutnar)
20.00
Afghánistán  zemì prachu a rùí
(M. Mykiska, profesionální diashow s dvojprojekcí a hudební kulisou)
od 21.30 koncert skupin
E.S.P.
(rock, Èervený Kostelec)
Masterpiece (britpop, Broumov)
Výtìek z akce bude pouit na charitní projekt Adopce na dálku Diecézní charity Hradec Králové.
Doprovodný program: Souèástí akce bude prodej knih hlavního hosta akce, cestovatele Martina Mykisky,
a výstava fotografií Petra Nagye Adopce na dálku objektivem fotografa z jeho cesty po misijních stanicích
v indickém státì Karnataka. Výstava bude dále pøístupná veøejnosti v pondìlí 25. 4. (812, 1317)
a ve ètvrtek 28. 4. (812).
Akci podporují: Primátor  Pivovar Náchod, a. s., Knihkupectví Kiwi  svìt map a prùvodcù, DHL International,
OD Impro, Bure ART, s. r. o., TF PRESS, s. r. o.

VOLEJBAL v Náchodì

Vzpomínky pana Jiøího iky (nar. 5. 2. 1920), jednoho ze
zakladatelù volejbalového klubu v Náchodì
pøepsáno z rukopisu

V roce 1937 se sela v Náchodì parta nadencù a to: Tolda
Èíek, Pepa Karbulka, Franta Tobýek, Pepa Ungr, Mirek Roth
a Jirka ika. Byli tøi starí a tøi mladí. Èíek se narodil 1912,
Karbulka 1915, a Tobýek 1914. Trénovalo se na staré Habei,
to byla 2 høitì pod plhovskou kaplièkou. Scházeli jsme se 3 x
týdnì, a kdy jsme se to jaktak nauèili, jezdili jsme na turnaje
v celém okolí. Jezdili jsme na motorkách. Karbulka mìl pìtistovku Gilleta, Èíek 350 ccm spodovou a ika 350 vrchovou. Ná
první zájezd byl do Èernilova na turnaj, kde bylo asi 12 drustev. Turnaj jsme vyhráli. Potom jsme absolvovali turnaje ve
Starkoèi, Úpici, Velkém Poøíèí, Kramolnì, Polici atd. Takto jsme
hráli asi na 13 turnajích, které jsme vesmìs vyhráli.
V roce 1940 byl zaloen klub a zaèala VK Habe se sídlem
v Náchodì na Hamrech. Tam byla provedena na pozemku Pøádelny a barevny úprava a postaveny tøi høitì, kde se hrály zápasy, trénovalo se a také se tam poøádaly turnaje. Velkou mìrou
se o to, e jsme mìli kde hrát a trénovat, zaslouil ing. Brtek,
který byl naím pøedsedou a také vedoucím pracovníkem Pøádelny a barevny akciové spoleènosti.
Klub pracoval dobøe a byl finanènì zajitìn, byl uspoøádán
ples v Beránku, kde hrál taneèní orchestr pod vedením Miloslava Zachovala. Ve bylo dobré, a tak jsme nastoupili do soutìí
kraje, kde se hrálo o úèast na Mistrovství Èech. První se hrálo
v Beneovì u Prahy v roce 1941, druhé pak v 1942 na Philipsu
v Praze. V obou pøípadech se hrálo ve skupinách a do dalích

bojù jsme se neprobojovali. Ukázalo se, e úroveò volejbalu kolem Prahy je na vysoké úrovni, na kterou venkovská drustva
nemají.
K propagaci volejbalu v Náchodì i okolí to bylo dobré a do
roku 1945, kdy nám volejbalový stadion Na Hamrech obsadila
sovìtská armáda v rámci osvobozování naí republiky. Potom
ve dostávalo jiný charakter, stará Habe se pomalu rozpadávala
a hrálo se v rámci Tepny, Rubeny, Starého Mìsta a jiných organizací. Po roce 1945 se volejbalové dìní soustøedilo u n. p. Rubena. Zaèala se stavìt hala a vedle venku také tøi volejbalová høitì a také høitì èeské házené. Samozøejmì se také ustavil výbor
volejbalu, kde nechybìli ani známí sportovci jako ámal, Kejzlar,
Hartman, ika. A tak se také stalo, e kadý rok se konaly
turnaje volejbalu v závodech Praha, Hradec Králové, Zvìøínek
a také v Náchodì. Mimo to byla také navázána druba se sousedícími Poláky a socialistickým Nìmeckem. Byli jsme také na návtìvì v lázních Kudowa a potom také ve Wroclavi, ve Waravì
s výletem na pobøeí Baltu v Sopotech a Makarských jezer.
Oni pak také byli v Náchodì, ale jejich pohostinství se nedalo
porovnat.
Také se v Náchodì uskuteènilo utkání s Francouzi, národního
drustva en SSSR vèetnì známé Èudiny a také drustvo muù
SSSR a ÈSSR. Pozdìji také dolo k návtìvì drustva en ve
Vídni, reciproènì také v Náchodì. Pozdìji potom v letech 1987
dolo k návtìvì Itálie, kdy pøedtím oni byli v Náchodì. Zájezdu
se zúèastnilo drustvo en. Návtìva byla nezapomenutelná, kdy
jsme bydleli nedaleko Florencie, kterou jsme také navtívili.
Celou tu dobu jsem pracoval ve výboru volejbalového oddílu
jako pokladník a jedno období také jako pøedseda oddílu. Myslím,
e to bylo dobré a pøispívalo to k rozvoji volejbalu na Náchodsku.
Jiøí ika
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Certifikát kvality ze soutìe

ZLATÝ POHÁR PIVEX  PIVO 2005
pro Primátor Premium

V rámci slavnostního vyhláení výsledkù 13. roèníku odborné degustaèní soutìe piv ZLATÝ POHÁR PIVEX  PIVO 2005,
které probìhlo v Interhotelu Voronì v Brnì na Galaveèeru
pivovarníkù a sladovníkù 1. 3. 2005, pøevzal sládek pivovaru
pan Pavel Koøínek pro pivovar dalí nové ocenìní a to tentokrát Certifikát kvality za svìtlý leák Primátor Premium.
Do letoního roèníku se pøihlásilo 23 pivovarù s poètem 40
znaèek piv. Soutì piv probìhla ve dvou kategoriích  svìtlé
výèepní pivo (18 znaèek) a svìtlé leáky (22 znaèek). Soutì
spolupoøádají Veletrhy Brno a reklamní spoleènost SNIP & CO,
odborným garantem degustací je Výzkumný ústav pivovarský
a sladaøský v Praze. Soutì je uznávána pivovarskými odborníky za jedno z nejprestinìjích a nejvýznamnìjích degustaèních hodnocení piva v ÈR. Probíhá dvoukolovì (listopad 2004
a únor 2005)  výsledky kol se sèítají. Hodnocení provádìjí
odborní degustátoøi anonymnì pod dohledem notáøe, zástupcù
odborného garanta a organizátora soutìe. Porotci hodnotí pøedevím chu piva, jeho plnost, vùni, øíz, hoøkost i dalí eventuální chuové vlastnosti èi jiné pøíznaky.
Vítìzi soutìe se pro rok 2005 stala piva Starobrno Medium
v kategorii svìtlý leák a Braník v kategorii svìtlé výèepní pivo,
která obdrela ZLATÝ POHÁR PIVEX. V letoním roèníku
byly také opìt udìlovány Certifikáty kvality pro piva, která

v obou èástech soutìe dosáhla mimoøádných výsledkù (dle zvlátních kritérií), mìla vyrovnanou kvalitu a neumístila se celkovì
na prvních tøech místech, co byl právì v kategorii leákù Primátor Premium. Od ledna 1993 je to pro svìtlý leák ji
13. významné ocenìní.
V produkci pivovaru pøipravujeme novinky, které se týkají
obou sortimentních øad  limonády budou doplnìny o limonádu
s pøíchutí hroznového vína s názvem Primátor Hrozno (zatím
pouze v lahvích) a Nealkoholické pivo bude novì stáèeno do
speciální nevratné lahve o objemu 0,33 l (urèené pøedevím
pro gastro). Obì novinky by se mìly objevit na trhu v prùbìhu
mìsíce dubna.
Pro pøíznivce znaèky Primátor, ale samozøejmì nejen pro
nì, se ji nyní v pivovaru pracuje na pøípravách tradièního Dne
s Primátorem, který letos probìhne v jeho areálu v sobotu
21. kvìtna od 10 do 18 hodin. Návtìvníci se mohou opìt tìit
na pestrý kulturní a doprovodný program, jeho hlavním bodem bude vystoupení populární skupiny Dìda Mládek Illegal
Band. O pøesném èasovém programu bude veøejnost informována pøedevím na plakátovacích plochách a ve vysílání Rádia
Metuje, které je i tento rok hlavním mediálním partnerem. Ji
nyní Vás srdeènì zveme.
(FM)

Budoucnost je v kvalifikaci

je také perspektiva, daná úspìností firmy, její stabilitou, pøipomíná vedoucí výroby.
Osobnostní rozvoj zamìstnancù je podle øeditele spoleènosti
ing. Jana Tichého klíèovým bodem strategie. Musíme být schopni
produkovat technologicky nejnároènìjí výrobky, protoe trend
pøesouvání jednoduché výroby do levnìjích zemí bude pokraèovat. Abychom mohli uvaovat v perspektivì desetiletí,
musíme se soustøedit na výrobu, která vyaduje vysokou kvalifikaci, uvádí øeditel.
Petr Lika

Státní investièní podpora je cílena zejména do regionù
s vysokou nezamìstnaností. Zatímco v problémových regionech
investoøi vyuívají prakticky vekeré výhody a dotace, podpora
firem v náchodském regionu je omezena pøedevím na daòové
úlevy. Kdy se spoleènost Saar Gummi Czech v roce 1999 rozhodla postavit závod v Èerveném Kostelci, musela oelet nezanedbatelné dotace, poskytované na pracovní místa. Vsadila vak
na kvalifikaci mnoha zkuených odborníkù z gumárenství, které
by nenala na Mostecku, Ostravsku nebo dalích regionech s vyí
státní podporou. Zvolená strategie pøinesla výsledky, potvrzené
v loòském roce ocenìním za nejrychlejí rùst exportu v segmentu støedních firem.
Po ètyøech letech existence firmy, vyrábìjící pøedevím tìsnìní automobilových dveøí, je jasné, e kvalifikovaní zamìstnanci jsou dùleitìjím vkladem do rozvoje podniku, ne jednorázové dotace. Pøitom ji zdaleka nejde jen o kvalifikaci
z gumárenských oborù. Podstatná èást zamìstnancù má maturitní vzdìlání a rozhodující je pøizpùsobivost, schopnost a vùle
uèit se. Firma pak sama pomáhá zamìstnancùm najít pozici,
která nejlépe vyhovuje jejich schopnostem. Pøed dvìma lety
jsem se v Saar Gummi Czech ucházel o místo, ale ve výbìrovém øízení podnik zvolil na danou pozici jiného zájemce. Mnì
vak nabídli projít praxí kontrolora s cílem postupu na místo
technika kvality, popisuje vstup do firmy Martin míd. Rád
jsem pøijal, jako technik pak absolvoval nìkolik kurzù a firma
mi po èase nabídla nynìjí místo vedoucího výroby v jednom
z úsekù. Podnik dále investuje do mého vzdìlání, úèastním se
intenzivního jazykového kurzu a mojí motivací je získat pozici optimalizátora procesù, doplòuje absolvent strojírenské prùmyslovky. Investice do svého vzdìlání povauje za dùleitìjí,
ne nadstandartdní pracovní podmínky, ke kterým patøí napøíklad 25 dní dovolené nebo individuální zamìstnanecký fond,
ze kterého mùe být hrazena tøeba rekreace. Velmi dùleitá

Internet pro seniory

nejen z Hradce Králové, ale i z Náchodska pøipravuje nadaèní fond ELPIDA. Elpida, øecky nadìje, je nadaèní fond,
který vznikl v èervnu 2002 a jedním z jeho cílù je zlepit
kvalitu ivota seniorù. Na podzim roku 2002 se zrodila Zlatá
linka seniorù, která má èíslo 800 200 007, je v provozu kadý pracovní den od 8 do 20 hodin a nabízí pomoc z oblasti
sociologie, lékaøství èi práva.
Lektoøi kolièky internetu jsou pøipraveni pomáhat seniorùm pøekonávat první obtíe pøi práci s poèítaèem. Bát se nemusí
ani úplný zaèáteèník. Výuka probíhá v Domu dìtí a mládee
v Hradci Králové. Kurz je zaøazen do Národního programu
poèítaèové gramotnosti v rámci Ministerstva informatiky
a kadý úèastník na první hodinì zaplatí poplatek 200 Kè.
Zároveò obdrí kníku (uèebnici èi slabikáø), která se po úspìném absolvování kurzu stává jeho vlastnictvím.
Bìhem 10 hodinových lekcí se senioøi seznámí se základy
práce s poèítaèem, internetem, e-mailem. Dalí kurzy budou
zahájeny 9. 9. 2005 a 6. 1. 2006. Je moné se pøihlásit ji
nyní písemnì s uvedením tìchto údajù: pøíjmení, jméno, pøesná
adresa vèetnì PSÈ + telefon + datum narození u p. Mgr.
Václava Kohouta, DDM, Kozinova 9, 500 03 Hradec Králové,
tel. è. 777 758 437. Výuka probíhá vdy v pátek odpoledne
ve ètyøech skupinách po 15 úèastnících.
www.elpida.cz
Ing. Ota Kopsa (red. kráceno)

Náchodský zpravodaj

EKOutek

Jaro u klepe na dveøe a migrací vyèerpaní
ptáci, kteøí na podzim odletìli do teplejích krajin, spìchají zpìt, aby postavili hnízda,
vyhledali známé keøe, dutiny stromù, vyvìené budky. Mnoho z tìchto dutin
a budek bylo v zimních mìsících obydleno, slouily jako úkryt nestìhovavým druhùm. Proto bychom mìli i na jaøe (jetì
pøed hnízdìním) námi vyvìené budky
zkontrolovat, vyèistit, pøípadnì opravit.
Co víme o stìhování (migraci) ptákù?
Vìtina druhù ptákù se migracemi vyhýbá nepøíznivým podmínkám naich zemìpisných íøek. Pøíèiny migrací nìkterých
druhù ptákù nejsou zatím plnì objasnìny. Schopnost návratu ptákù do svých
zimovi vìda vysvìtluje napø. postavením
slunce, hvìzd, zemským magnetismem
apod. Odpovìï pøineslo také kroukováním ptákù. Jejich pravidelné tahy se fixovaly dìdiènì a prostøednictvím hormonù
se projevují ve formì instinktù odletu nebo
pøíletu. Je zajímavé, e migrující ptáci na
jaøe pøeletují stejnou cestou rychleji ne
na podzim (napø. èáp bílý letí do afrických
zimovi prùm. 100 dní a zpìt 60). K typickým stìhovavým ptákùm, kteøí nás kadoroènì pravidelnì opoutìjí, patøí vechny druhy hmyzoravého ptactva, jako pìnice, uhýci, konipasi, vlatovky, jiøièky,
rorýsi, kukaèky, dudci a dalí.
Ptáci jsou bìhem stìhování vystaveni mnohem vìtímu nebezpeèí ne v jiných
obdobích ivota. Proto se také vìtina druhù ptákù seskupuje pøi tahu do hejn. Jen
u mála druhù probíhá tah jednotlivì (napø.
kukaèky, dudkové, uhýci). Tvar hejna
mùe být dvojí  uspoøádaný (napø. husy,
kachny) a neuspoøádaný (dravci, havrani, holubi, rorýsi a nìkteøí pìvci). Výka
jejich letu závisí do jisté míry na klimatických podmínkách, prùmìrnì se pohybuje
okolo 100 m (max. výka letu u havranù
2500 m, u jeøábù 4300 m). Délka letu
bez pøeruení obvykle nebývá velká, ptáci sedají, odpoèívají, shánìjí si potravu,
urovnávají peøí a pokud to nejsou noèní
stìhovaví ptáci, tak i pøenocují. Pokud musí
suchozemské druhy pøeletìt nad vodní
hladinou, musí letìt bez odpoèinku, a tak
volí nejkratí cestu. Není-li takovéto zkratky, pøekonání této pøekáky vede ptáky
k fantastickým výkonùm (napø. kuklík
hnìdokøídlý hnízdí ve východní Sibiøi
a na Aljace a zimuje na Havajských ostrovech. Tuto vzdálenost, 3300 km, musí
pøekonat najednou. Za klidného poèasí mu
to trvá 35 hodin a prùmìrná rychlost jeho
letu je 91,4 km/h).
Ing. Kateøina Cejnarová, Odbor P
Zdroj: Velká kniha ivoèichù,
Krejèa a kol., 1977.



Soutì o nejhezèí rozkvetlé místo
V letoním roce opìt vyhlaujeme soutì o nejhezèí rozkvetlé místo. Chtìli bychom
Vám tedy s dostateèným pøedstihem sdìlit pravidla soutìe, abyste se mohli náleitì
pøipravit.
Pravidla soutìe:
Soutì je vyhláena v kategoriích okno, balkon, rodinný dùm a celková úprava.
Poøadatel si vyhrazuje monost pøípadného udìlení zvlátní ceny.
Kadý, kdo se bude chtít zúèastnit soutìe, doruèí na Mìstský úøad Náchod, Odbor
ivotního prostøedí v období od 1. èervna do 15. záøí 2005 jednu a dvì fotografie
s rozkvetlým místem. Spoleènì s fotografií je nutné uvést èitelnì své jméno, adresu
bydlitì, adresu místa, kde je moné kvìtinovou výzdobu zhlédnout, a kategorii, ve
které se chcete zúèastnit.
Místo, kde se kvìtinová výzdoba nachází musí být v Náchodì.
Fotografie budou prùbìnì zveøejòovány v Náchodském zpravodaji a na internetových stránkách mìsta.
Vyhodnocení soutìe provedou èlenové komise pro ivotní prostøedí v mìsíci
øíjnu, pøièem vítìzové vech kategorií budou odmìnìni.

Svoz nebezpeèného odpadu

Váení obèané,
jako kadoroènì i letos v jarním období provedou Technické sluby Náchod, s. r. o.,
svoz nebezpeèných a objemných odpadù.
Svoz bude proveden v sobotu dne 16. dubna 2005 dle harmonogramu:
Dobroov  náves
8.008.15 hod.
Jizbice  u prodejny
8.208.35 hod.
Lipí  náves
8.408.55 hod.
Sídlitì u nemocnice  u prodejny Julius Meinl
9.009.15 hod.
Pavliov  u prodejny
8.4510.00 hod.
Horní Babí  u koly
10.0510.20 hod.
Ryavého/Lesní
10.2510.35 hod.
Malé Poøíèí  naproti zastávce ÈD
10.4010.55 hod.
Bìloves  1. Máje (k Brodu)
11.0511.20 hod.
Za Kaplièkou  u rybníka
11.3011.45 hod.
Sídlitì Plhov  pøed prodejnou Verner
11.5012.05 hod.
Braec  ul. Novomìstská, u rybníka
12.2012.35 hod.
Braec  Drtinovo nám.
12.4513.00 hod.
Sídlitì Branka  parkovitì
13.1013.25 hod.
Pøi svozu budou sbírány nebezpeèné odpady (napø. staré barvy, chemikálie, baterie, akumulátory, oleje, el. spotøebièe atd.) a velkoobjemové odpady (napø. nábytek,
koberce, sanitární zaøízení, pneumatiky os. automobilù atd.).
Mìsto Náchod ádá obèany, aby odpady pøedávali pøímo obsluze vozidla a neponechávali je volnì na stanovitích.
Jakékoliv námìty, pøipomínky a stínosti ohlednì svozu odpadù mohou obèané
smìøovat k pracovníkùm Mìstského úøadu Náchod, Odboru ivotního prostøedí, ústnì, písemnì, telefonicky (tel.: 491 405 458) nebo elektronickou potou
(poul.ondrej@mestonachod.cz).

Sbìr elezného rotu
pøipravili v rámci jarního úklidu Hasièi mìsta Náchoda ve spolupráci s MìÚ Náchod.
Pátek
22. 4. 2005 16.00
Náchod  Branka  Kováøùv dùl
17.30
Náchod  Klínek, Nový Svìt
Sobota
23. 4. 2005
9.00
Náchod  Plhov, Ikárie, Kaparák,
Na Václaváku, Bìloves, Malé Poøíèí
Pátek
29. 4. 2005 16.00
Náchod  Tøeinky, Nad Pivovarem, sídlitì SUN,
Na Stri, Krásnohorské
Sobota
30. 4. 2005
9.00
Náchod  Braec, Skalka, støed mìsta,
Pod Montací
V pøípadì vìtího mnoství je mono se telefonicky domluvit na èísle 491 405 230
(pøíp. záznamník) nebo osobnì v hasièské zbrojnici v Hurdálkovì ulici vedle kina
Vesmír kadý pracovní den od 8 do 17 hodin. ádáme obèany, aby mìli elezný rot
pro úèely svozu v uvedených dnech pøipravený!
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Reprezentace mìsta v atletice
O víkendu 26.27. února 2005 se konalo v nafukovací hale na Strahovì Mistrovství ÈR v atletice v kategorii ákù
a ákyò. Mìsto Náchod reprezentovala ákynì Marcela Vondøejcová (nyní závodnice extraligy en Hvìzdy Pardubice) pod
vedením svého otce a stala se dvojnásobnou mistryní ÈR pro rok 2005 na 60

TJ Sokol

Jako kadým rokem i letos uspoøádala
tìlocvièná jednota SOKOL v Náchodì akademii, na které pøedvedly jednotlivé oddíly ukázky své èinnosti. Byl to oddíl rodièù s dìtmi, pøedkolních dìtí, oddíl karate, oddíl chlapcù break-dance, ákynì
pøedvedly ukázku výrazového tance.
V nároèných výkonech na náøadí v podání dívek oddílu sportovní gymnastiky jsme
vidìli vrchol tohoto sportu. S pìknými
a pro nì i nároènými sestavami se pøedstavily ákynì pøípravky. V nich vidíme
nadìji, e tento krásný sport bude s nimi
pokraèovat. Potlesk si zaslouilo i vystoupení oddílu akrobatického rokenrolu. Program vhodnì doplnily nae ákynì sólovým zpìvem a hrou na flétnu. Zcela zaplnìný sál odmìòoval jednotlivá èísla
uznalým potleskem. Vem, kdo akademii
pøipravili, cvièitelkám, trenérkám, poøadatelùm, sestrám, které zajiovaly zázemí, patøí velké podìkování.
Akademie byla ji tradiènì zahájena
vzpomínkou na narozeniny naeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Sestra
Iva Králová, která poøad moderovala, pøipomenula T. G. Masaryka nejen jako prezidenta, ale i jako vìrného sokola, který
byl èlenem plných tøiapadesát let. V mladím vìku byl i pilným cvièencem. Jako
prezident se rád úèastnil sokolských sletù a rùzných setkání. Sokolové bývali
hosty na Praském hradì. K památnému
datu jeho 155. narozenin uspoøádala
Konfederace politických vìzòù v Náchodì zájezd a dìkujeme, e Sokolu nabídla
monost úèasti.

metrù èasem 7,88s a 150 metrù za
18,98s. Pro tuto mladou závodnici to byl
v poøadí ji ètvrtý titul mistrynì ÈR.
V souèasnosti je vak jejím hlavním cílem
úspìnì zvládnout pøijímací zkouky na
Obchodní akademii v Náchodì.
Jiøí Vondøejc, trenér atletiky
Kontakt: 776 848 027

V pondìlí 7. bøezna jsme se rozjeli do
Lán, abychom si toto výroèí pøipomnìli
pøímo u hrobu Masarykovy rodiny. Na
lánském høbitovì jsme se seli s dalí delegací sokolù. Jménem Èeské obce sokolské poloili jsme na hrob kytici a vyslechli projev sestry z praského Sokola. A protoe památka na naeho prezidenta je nám
stále blízká, zazpívali jsme jeho oblíbenou
píseò Ach, synku, synku a nai hymnu
Kde domov mùj i slovenskou Nad Tatrou sa blýská. Na høbitovì, zaplnìném
obèany, byla nastoupena hradní strá
a její hudba doprovázela pøíchod dalích
delegací, které pøináely kvìtiny. Byl to
zástupce kanceláøe prezidenta republiky,
pøiel pøedseda vlády, pøedseda senátu,
zástupci Konfederace politických vìzòù a
dalí osobnosti veøejného ivota. Zklamání vem pøítomným obèanùm pøinesl závìr pietní akce. Nejen proto, e nikdo
z pøítomných zástupcù veøejného ivota
nepronesl aspoò nìkolik slov o tom, proè
jsme se na lánském høbitovì seli, ale
hudba hradní stráe nezahrála ani státní
hymnu. Byli jsme proto rádi, e jsme hymnu pøi naí vzpomínce zazpívali. Ne jsme
nastoupili zpáteèní cestu, navtívili jsme
v Lánech nové Masarykovo muzeum, kde
jsou shromádìny památky na naeho
prezidenta  Osvoboditele i jeho rodinu
a stále se doplòují. Byli jsme rádi, e jsme
se tohoto zájezdu zúèastnili a uctili tak
památku jednoho z nejvýznamnìjích
a nejvzdìlanìjích muù Evropy i svìta,
politika, bez kterého by ná národ nezískal samostatnost.
V. Zelená

SK Rubena Náchod
 volejbal
Rozpis domácích utkání duben 2005
SO 9. 4. 10.00 a 13.00
soutì: kadetky  juniorky
soupeø: Vamberk

Velký úspìch
volejbalistek
V sobotu 19. bøezna 2005 sehrály volejbalistky SK Rubena Náchod poslední
dvì utkání v II. volejbalové lize s drustvem TJ Jiskra Havlíèkùv Brod. Obì utkání s velkou pøevahou vyhrály a tím si
zajistily neèekané 5. místo v tabulce. Drustvo podalo velmi dobrý výkon.
Výsledky:
1. zápas
3 : 0 (23, 18, 21)
2. zápas
3 : 1 (23, 15, -16, 15)
Hana Kopecká

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání

Královéhradeckého kraje
Duben 2005

MSemináø: Orientální tance 11., 12. (pro

irokou veøejnost); lektor: Mgr. Dana
NývltováHruková, Ines ovíèková;
4. 4. a 18. 4. 2005; 1618 hodin; Z
Náchod-Plhov
M Semináø: Proè a jak tvoøit VP? (pokraèování dvouletého kurzu pro pedagogy Z); lektor: Mgr. Jana Dolealová, PhD.;
4. 4. 2005, 1017 hod.; Z Náchod-Plhov
M Semináø: Chci tým! Znaèka: Lidi
mám. (pro øeditele a uèitele vech aprobací Z a S a ostatní); lektor: Mgr. Karla Èerná; 5. 4. 2005; 915 hodin; Z
Náchod-Plhov
M Semináø: Rozhovor s tìlem (praktický
celodenní semináø pro pedagogy vech
typù kol a Z a pro vechny ostatní, kteøí chtìjí lépe porozumìt svému tìlu); lektor: Frantiek Vrba, Kateøina Talavaková; 9. 4. 2005 (sobota) 917 hodin; Z
Náchod-Plhov; irský tanec, streèink, body
building, meditaèní tanec, francouzská
sluneèní jóga, omlazovací techniky, a to
ve doprovázeno krásnou hudbou
M Semináø: Sluneèní jóga a omlazující
techniky (pro vechny, kteøí chtìjí lépe
porozumìt svému tìlu); lektor: Frantiek
Vrba; 11. 4. 2005; 16.0018.30 hodin;
Z Náchod-Plhov
M Semináø: kolní vzdìlávací program
(pro pedagogy mateøských kol); lektor:
árka Gabrielová; 12. 4. 2005; 913
hodin; CV Náchod
MSemináø: Jak nevykládat fyziku ve kole aneb Projekt Heuréka (pro uèitele fyziky Z a S); lektor: RNDr. Irena Koudelková; 12. 4. 2005; 13.0015.30 hodin; Z Náchod-Plhov
M Semináø: Poznej a pomoz aneb Cvièíme pro duevní zdraví a pohodu
3.  Pohyb a cvièení zamezuje ztuhlosti
(7 samostatných semináøù pro M,
1. stupeò Z, Zv, rodièe a ostatní zájemce); Lektor: Mgr. Alena Halounková; 13.
4. 2005; 13.3017.00 hodin; Z Náchod
-Plhov; Dalí: 27. 4.  Krédo optimistù
M Semináø: Metodické øady ve výtvarné
výchovì 4.  Hieronymus Bosch se vrací (pro uèitele VV a vychovatele D); lektor: Mgr. Lenka Prokeová; 13. 4. 2005;
14.0016.30; CV Náchod
M Semináø: Kapitoly z èeského jazyka
a literatury 7., 8. (pro uèitele ÈJ a L Z
a S); lektor: Mgr. Radek Sarközi; 18. 4.
2005; 19. 4. 2005 10.3019.00 hodin
8.0016.30 hodin; Z Náchod-Plhov
M Semináø: Výtvarné a floristické dílny
4.  Koíky a oatky z textilu (pro uèite-

le VV vech stupòù a typù kol, vychovatele a dalí zájemce); lektor: Mgr. Jana
Matouová, Mistr florista; 20. 4. 2005;
812 hodin; 1317 hodin; CV Náchod
MSemináø: Rozvíjíme (nejen) sociální cítìní u dìtí (pro uèitele M, uèitele elementaristy a uèitele Z); lektor: PhDr.
Ladislava Køianová; 26. 4. 2005; 13.30
16.30 hodin; Z Náchod-Plhov
MSemináø: Fotografie (pro uèitele VV Z,
ZU, S); lektor: Mgr. Jiøí Kuèík; 28. 4.
2005; 8.3014.00 hodin CV Náchod
MSemináø: Hodnocení a klasifikace ákù
s SPU, individuální plány, právní vyhláky, pokyny (pro uèitele 1. a 2. stupnì
Z, výchovné poradce, uèitele jazykù,
matematiky, spec. pedagogy, rodièe a ost.)
Lektor: Mgr. Zdeòka Skluzáèková, Mgr.
Lucie Boová; 29. 4. 2005; 10.3015.00
hodin; CV Náchod
M Semináø: Specifické poruchy uèení
 dyslexie  dysortografie - dysgrafie (pro
uèitele 1. a 2. stupnì Z, výchovné poradce, uèitele ÈJ, speciální pedagogy a dalí
zájemce); lektor: Mgr. Zdeòka Skluzáèková, Mgr. Lucie Boová; 30. 4. 2005 (sobota); 8.3014.00 hodin; CV Náchod

!
POØÁDÁME NABÍZÍME:
EXKURZNÌVZDÌLÁVACÍ ZÁJEZDY
pro uèitele a dalí zájemce:
M PO OKRAJI ÈESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY  sobota 16. 4. 2005
Program: Vraclav  Lue  Nové Hrady
 Budislav  Polièka  Litomyl. Vedoucí
zájezdu: Leo Poláek, rozsah: 620 hodin, cena: 250 Kè za dopravu
MKRAJEM ZAPADLÝCH VLASTENCÙ
 pátek 29. 4. 2005. Program: Bozkov
 Vysoké nad Jizerou  Paseky  Harrachov  Rokytnice nad Jizerou. Vedoucí
zájezdu: Leo Poláek, rozsah: 620 hodin, cena: 250 Kè za dopravu
M ZA PANÍ KNÌNOU DO ZAHÁNÌ
(Polsko)  sobota 21. 5. 2005
Program: Jelení Hora  Lwowek Sl. Boleslawiec  Zaháò. Vedoucí zájezdu: Leo
Poláek, rozsah: 622 hodin, cena: 350
Kè za dopravu
M VELKÉ LOSINY A DLOUHÉ STRÁNÌ  sobota 4. 6. 2005. Program: Velké
Losiny  Dlouhé Stránì. Vedoucí zájezdu: Leo Poláek, rozsah: 622 hodin,
cena: 250 Kè za dopravu

Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby: l písemnì: Centrum vzdìlávání Královéhradeckého kraje, Smiøických 1237, 547 01 Náchod l elektronickou potou:
centrum@cvnachod.cz l prostøednictvím webových stránek: www.cvnachod.cz.
Více informací na tel: 491 422 437, 491 422 416.

Pøehled kulturních akcí

poøádaných v dubnu 2005 Regionálním muzeem v Náchodì

Démoni a bytosti. Vývoj pøedstav
od pravìku po dneek.
Ji jen do 2. 4. 2005 mohou návtìvníci zhlédnout výstavu pøibliující zhmotnìní lidských pøedstav o straidelných
tvorech, kterou pøipravilo Regionální
muzeum v Náchodì ve spolupráci s Muzeem Èeského ráje v Turnovì. Umístìna je v pøednákovém salonku a chodbì budovy stálé expozice RMN na Masarykovì námìstí, èp. 18 a ve výstavní síni
muzea (roh Zámecké a Tyrovy ulice).
Ve stálé expozici bude otevøeno 912;
1317 hod. a ve výstavní síni 912;
1317 hod., v sobotu 812 hod.
Druhá svìtová válka na Náchodsku
ve svìtle muzejních sbírek
U pøíleitosti 60. výroèí konce 2. sv.
války pøipravilo muzeum v Náchodì výstavu zachycující ivot na Náchodsku za
protektorátu. Významnou èást tvoøí dobové uniformy a dalí výstroj úèastníkù
zahranièního odboje. Výstava je umístìna ve výstavní síni muzea (roh Tyrovy
a Zámecké ulice) a potrvá od 19. 4. 2005
do 21. 5. 2005. Otevøeno je dennì mimo
nedìle a pondìlí 912; 1317 hod.,
v sobotu 8-12 hod. Vstupné 10 a 5 Kè.

Milo Krmáek: Kreslený humor
Ve dnech 8. 4. 2005 a 30. 4. 2005
mùete v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea
v Náchodì navtívit výstavu kresleného
humoru Miloe Krmáka. Výstava bude
otevøena dennì mimo pondìlí 912;
1317 hod. a mùete si ji prohlédnout
jako souèást prohlídky stálé expozice
nebo samostatnì za sníené vstupné 10
a 5 Kè.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského
regionu od nejstarích doloitelných projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí,
èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí
912; 1317 hod. Vstupné: 30 a 15 Kè,
studenti v rámci kolní výpravy 10 Kè,
uèitelé jako doprovod zdarma. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle 491 433 722, pøíp. elektronicky na
adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz
èi muzeum.nachod@worldonline.cz.
Pevnost Dobroov
V dubnu je otevøeno dennì mimo pondìlí 1012, 13.3016.00 hod.
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"

Zubní pohotovost v dubnu 2005
2. a 3. 4.
9. 4.
10. 4.
16. a 17. 4.
23. a 24. 4.
30. 4. a 1. 5.

MUDr. Alena Prouzová
tel.: 491 421 725
MUDr. Jarmila Vokùrková
tel.: 491 462 331
MUDr. Boena Rysnarová
tel.: 491 463 237
MUDr. Jiøí Sedláèek
tel.: 491 426 926
MUDr. Radmila Sedláèková
tel.: 491 426 926
MUDr. Vladimír Semerák
tel.: 491 424 921

PROGRAM
duben 2005

w 15.17. dubna 2005 v Déèku
Roztanèený víkend  pro dívky ve vìku
815 let, výuka aerobicu a moderního
tance, módní pøehlídka, tvorba úèesù,
monost navtívit aqua centrum
v Polsku  Kudowa Zdroj. Spí se v Déèku
na silných molitanech, strava zajitìna.
Cena: 250 Kè pro èleny Déèka, 270 Kè
pro ostatní.
w 18.22. dubna  Týden pro Zemi
Déèko Náchod pøipravuje bohatý dopolední program pro M a Z; Po  Bájeèná Indonésie  video projekce; Út 
Nedotkni se zemì  lanové aktivity pro
7.9. tøídy Z; St  návtìva èistièky
odpadních vod v Náchodì; Èt  Jarní
pranostiky pro M; Pá  Tøídìní odpadù pro 1.5. tøídy Z.
w 29. dubna 2005 (pátek)
16.00 Stavìní máje na Masarykovì námìstí  u stavìní jsou vítáni chlapi se
silnými paemi a odvánými srdci!!!
16.30 Vystoupení folklorního souboru
Barunka s lidovou hudbou a tancem
17.30 Koncert kapely SPLAV k tanci
a poslechu. Stánkové obèerstvení.
w 30. dubna 2005  Slet èarodìjnic
Program pro dìti zaèíná v Déèku od 17
hodin a v 19 hodin zapálení ohnì.
S sebou párek na opeèení, pití a dobrou
náladu. Vstupné: dìti do 1 metru zdarma, kostýmované èarodìjnice 5 Kè, ostatní návtìvníci 15 Kè.
w Matýsek  cvièení dìtí a maminek
Cvièení na jednoduchém náøadí, písnièky a taneèky, øíkanky a øíkadla. Kadé
pondìlí a støedu 1011 hodin, Velký sál
Déèka. Cena: 25 Kè/1 lekce, permanentka 200 Kè/10 lekcí.
w Pohybová kolièka pro pøedkoláky
Nauèíme se: házet, kopat, bìhat, cvièit
Støeda 1516 hodin, cena: 500 Kè (od
ledna sleva). Pro více dotazù se obrate
na Mgr. Andreu Strapkovou.

Jugoslávská 33
Náchod
Vìtrník 720
Èervený Kostelec
ul. Man. Burdychových 325
Èervený Kostelec
Kostelecká 1204
Náchod
Kostelecká 1204
Náchod
Denisovo nábøeí 665
Náchod

w Fit centrum
Provozní doba: Po 1720, Út 1011, 15
17.30 jen pro eny, St 1720, Èt
1011, 1719 jen pro eny, Pá 1720,
So zavøeno, Ne 1719. Vstupné 25 Kè,
permanentka 10 lekcí 170 Kè.
w  Kalanetika v Déèku  støeda 18.30
19.30, posilování, formování postavy,
novì cvièení s overbally a gumièkami,
vstupné 30 Kè/lekce.
w Taneèní semináøe pro vedoucí kroukù a klubù moderního tance
Déèko Náchod, Lektoøi  DDM Trutnov.
Cena jednoho modulu 300 Kè, v cenì
modulu je obèerstvení (nápoje, ovoce),
v pøípadì úèasti na dvou a více modulech
je v cenì obìd èi veèeøe v restauraci. Modul
trvá 5 hodin s pøestávkami po 1 hodinì.
Nutné sportovní obleèení, pevné boty bez
podpatku (cvièky nejvhodnìjí).
Jedná se o sadu tøí nezávislých kurzù, je
moné je absolvovat jednotlivì (tzn. vybrat si jeden z nich), nebo dvojici, pøípadnì vechny. Mezi jednotlivými dny je
monost ubytování v Déèku Náchod, nutný vlastní spacák.
w 22. 4. Pátek 1419 hodin
CLOGGING (COUNTRY STEP)
 lektorky J. Kaparová, P. Nálevková
Ukázky stylù a technik na hudbu, výuka
základních pohybù pro clogging, pouívání pièek a pat, nácvik s hudbou, výuka
dvou základních krokù bez úderu ( bez
hudby i s hudbou), technika a nácvik
úderu bez hudby i s hudbou, vytvoøení
jednoduché sestavy a doplòující prvky.
w 23. 4. Sobota 813 hod.
DISCO TANCE  lektorka Kristýna Trýznová. Metodika výuky disco dance (zamìøeno na 1. stupeò Z), nové postupy
a trendy, vývoj, pøíprava choreografie (délka, nároènost, hudba atd.), ukázky moderních stylù disco dance, krátké jednoduí úryvky, nápady na kostýmy a informace o soutìích.
w 23. 4. Sobota 1419 hod.
BREAK DANCE  lektor Jiøí Èermák.
Vznik, hudba, ukázky  video, ukázky
v praxi  ellectric boogie (robotika), bre-

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.
ak dance, locking, akrobacie. Vlastní výuka krokù, stylù, choreografie.
w Participace dìtí a mládee
14. 4. 2005, 1014 hod.  Klubovna
Aliance Hradec Králové; Lektorka Bc.
Simona Hajdová, cena  300 Kè pro
pedagogy, 950 Kè pro ostatní. Tento
semináø poøádá DDM Déèko Náchod ve
spolupráci s DDM Alcedo Vsetín.
Obsah: cíle Dìtského parlamentu, prezentace èinnosti + námìty, jak zaloit
DP  volby, konkrétní ukázky práce se
èleny parlamentu, zapojení dìtského parlamentu do dìní ve kole, mìstì,
obci; cíle Dìtského parlamentu.
Na semináøi bude zajitìna káva, minerálka a obìd. Doporuèujeme pohodlné
obleèení a pøezùvky.
w  Poèítaèová víkendovka  Aprílové
surfování od 15. do 17. 4.
Hraní her na PC, v budovì i pøírodì,
návtìva bazénu. Cena 300 Kè pro èleny Déèka a 320 Kè pro ostatní. Info:
david@deckonachod.cz, 491 428 744.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí v rámci MINIFESTIVALU
v sobotu 2. dubna 2005
pohádku

Køemílek a Vochomùrka,
v sobotu 9. dubna 2005
pohádku

Kapárkovo pometlo
zametlo
a v sobotu 16. dubna 2005
jako poslední pohádku sezóny

Povídání o Pejskovi
a Koèièce II.
Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com
www.detemproradost.cz

Náchodský zpravodaj

Program Senior klubu

Ètvrtek 7. 4. od 14 hod.  Vlci u naich dveøí  o ivotì lidí
s vlèí smeèkou u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 14. 4. od 14 hod.  Patagonie  Ohòová zemì  Konec svìta. O svých cestách vypráví a diapozitivy doprovází
dr. Teichmanová
Ètvrtek 21. 4. od 14 hod.  Jezero Titicaca a hømící Zambezi
na raftu a kajaku  u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 28. 4. od 14 hod. Nae babièka  vzpomínka na Boenu Nìmcovou a její nesmrtelné dílo s prof. Aleem Fettersem
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 a regionálním tisku.

Sdruení zdravotnì postiených
Praská 1759, 547 01 Náchod

Sdruení zdravotnì postiených Náchod uskuteèní pro své
èleny a pøátelé v pátek 22. dubna 2005 autobusový zájezd do
Turnova a Liberce. V Turnovì navtívíme Muzeum Èeského
granátu. Pokraèujeme do Liberce, kde se úèastník mùe sám
rozhodnout, zda chce navtívit liberecké ZOO, a nebo botanickou zahradu. Dritelùm prùkazky ZTP a ZTP/P doporuèujeme prùkazku vzít s sebou. Odjídíme v úterý 19. dubna 2005
od Tepna klubu v 6.30 hod. Strava a vstupné není zajitìno.
Cena zájezdu pro èlena 130 Kè a neèlena 160 Kè. Pøihláky
pøijímáme kadé úterý v klubovnì na Hamrech, Praská 1759
Náchod od 13 do 15 hodin. Monost té na telefonním èísle
491 421 292. Nechat déle vyzvánìt. Pøípadné dalí informace
lze poskytnout pøi podání pøihláky. Výbor pøeje úèastníkùm
hezké poèasí, pohodu pøi cestování a mnoho nových poznatkù.
Podìkování
Úèastníci kulturního posezení ve Vatikánu, které se konalo
ve støedu 23. bøezna, dìkují za velmi pìkné vystoupení pìveckému sboru Jiráskova gymnázia v Náchodì pod vedením pana
ing. Vlastimila Èejpa.
Výbor zdravotnì postiených v Náchodì

ICC NÁCHOD informuje

u bude hezky!!! Nabízíme mapy kempù  u nás i v Polsku
a také brourku kempù s podrobnìjím popisem. Máme k dispozici i mapy polského pøíhranièí  oblíbený cíl naich turistù.
Opìt jsou v prodeji Tulácké pasy s 30 objekty. Po návtìvì
kadých deseti zajímavých míst uvedených v pase si u nás mùete
vyzvednout prémii.
Od 1. dubna zaèíná opìt fungovat pùjèovna kol na nádráí
v Èeské Skalici. Pøíjemné je, e je mùete vrátit na nádraí
v Náchodì, È. Kostelci nebo v Novém Mìstì n. M. Kromì penìz
musíte mít u sebe alespoò dva doklady totonosti.
Pokud sháníte drobnìjí suvenýry s Náchodem, nechali jsme
vyrobit døevìné i klasické obrázky, hrnky, zvonky, lièky, náprstky, títky na hùl, turistické známky a dalí drobnosti.
Skonèil provoz Penzionu Pepi na Karlovì námìstí (døíve
ubytovna Tepny), který byl hojnì pouíván jako ubytování pro
turisty. Po uzavøení hotelu Hron a penzionu OASE nám budou
v sezonì asi chybìt levnìjí ubytovací kapacity. Ale dobrá zpráva je, e zaène fungovat novì postavená èást hotelu Beránek.
A co dovolená  letenky, jízdenky, trajekty  vechno pro
vás zaøídíme!
Tìíme se na návtìvu.
Ing. M. Talafantová  ICC Náchod

#

Církve v Náchodì

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, pondìlí
v 16.30 biblická hodina. Kolumbárium bude otevøeno dennì od
9 do 17 hodin.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka
603 861 275, kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek 491 431 325,
737 755 480, 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.: 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. 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@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 èerpá studijní volno, tel./fax: 491 427 332; mobil 604 947 739.
Vikáø: Mgr. Radovan Kotalík, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz; internetová stránka:
www.kvasnicka.info Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v 18.30 hodin. Nedìle 10. 4. 2005 se slubou
hostù z Øíèan u Prahy.

Z Náchoda do Monaka
a zpátky za 36 dní
3. bøezna 2005 probìhla v náchodském Divadle dr. Josefa
Èíka prezentace Martina Adámka  Z Náchoda do Monaka
a zpátky za 36 dní. Stejnì tak tomu bylo 9. 3.
v hradecké Vìdecké knihovnì. Kdo tyto termíny nestihl, má
poslední monost 11. 4. v 18 hodin v hradeckém Adalbertinu.
www.adamek.cz

GALERIE
Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v dubnu 2005 v pøízemních prostorách zámecké jízdárny výstavu:

Ruské malíøství 19. století

Nová instalace. Výstava ze sbírek èeských galerií.
(1. 4.  6. 11. 2005)
na ochozu jízdárny výstavu:

Josef Hermoch  akvarely
Výbìr z díla náchodského umìlce.
(1. 4. 19. 6. 2005)

Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.

$

duben 2005

Mìstská knihovna Náchod
informuje
Oddìlení pro dìti:

Noc s Andersenem

1. dubna 2005 se uskuteèní ji pátý roèník celostátní akce knihoven Noc
s Andersenem. Pohádková noc na poèest 200. výroèí dánského spisovatele Hanse
Christiana Andersena. Noc plná ètení, soutìení a internetového rozmlouvání
s nocleníky v dalích 350 knihovnách.

Soutì

Jaké jsou dnení babièky aneb moje babièka versus babièka Boeny Nìmcové
V ivotì vìtiny dìti hrají babièky nezamìnitelnou roli. Dnes babièky èasto jezdí
na kole, hrají tenis nebo sjídìjí divoké øeky. Pøesto nám stále jetì pletou svetry
a ètou pohádky. Babièky jsou prostì super. Jaká je tvoje babièka? Napi úvahu nebo
i povídku a doruè do mìstské knihovny do 2. kvìtna 2005. Tìíme se na pøíspìvky
krátké i dlouhé, smutné i veselé.

Srdeènì zveme na dalí akce:
Výstava Babièka Boeny Nìmcové v sálku mìstské knihovny ve 2. poschodí
15. 3.  15. 4. 2005
Vystavujeme rùzná vydání klasického díla èeské literatury se známými i ménì
známými ilustracemi vèetnì posledního vydání Babièky z roku 2005 s ilustracemi
Zdeòka Buriana.

Pøednáka

První vydání Babièky Boeny Nìmcové vylo pøed 150 lety
Pøednáí Mgr. Jan Harvilko, odborný pracovník Textilního muzea Tiba a Muzea Boeny Nìmcové v Èeské Skalici.
Ètvrtek 14. dubna 2005 v 18 hodin, sálek mìstské knihovny ve 2. poschodí.
Vstupné 20 Kè.

V bøeznu 2005 pøipravila mìstská
knihovna ètyøi maòásková pøedstavení
pohádek pro pøedkolní dìti, na
snímcích jsou herci z øad studentù
a ètenáøského krouku knihovny
a vdìèné publikum náchodských dìtí.
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