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uvnitø tohoto èísla najdete návrh rozpoètu na rok 2006. Tento rozpoèet bude
projednán v radì mìsta a ke konci mìsíce
února na zasedání zastupitelstva mìsta,
které je veøejné.
Rozpoèet je základním dokumentem,
podle kterého se øídí hospodaøení mìsta
v daném roce. Základem jsou na jedné stranì pøíjmy a na druhé výdaje. Snahou je
vytvoøit rozpoèet vyrovnaný, aby plánované výdaje byly kryty oèekávanými pøíjmy.
Pro rok 2006 je ve výi 347,9 mil. Kè.
Hlavním pøíjmem rozpoètu je celostátní
hrubý výnos daní, ze kterého finanèní
úøady vypoèítají aktuální podíl kadé obce
na jednotlivé dani a pøevádí je na úèty jednotlivých obcí. Tyto daòové pøíjmy jsou
rozhodující v pøíjmech rozpoètu mìsta.
Nárùst tìchto daní oproti minulému roku
je pøedpokládán ve výi 2,8 %, t.j. na 177,4
mil. Kè. Pøedpokládáme, e pøi pøíznivém
vývoji národního hospodáøství dojde k vìtímu nárùstu daòových pøíjmù.
Výdajová èást vychází z monosti pøíjmové základny. Pro rok 2006 jsou bìné výdaje nastaveny oproti skuteènosti
minulého roku o 4,9 % nií. V první øadì
jde o výdaje, které jsou nutné k zabezpeèení chodu jak úøadu, tak zejména pøíspìvkových organizací. Rozhodující polokou
jsou mzdové náklady na výkon samosprávy a státní správy a mìstské policie.
Pøi pøípravì návrhu rozpoètu dochází
samozøejmì k úpravì pùvodnì poadovaných finanèních prostøedkù, protoe ty
jsou zpravidla nad monosti mìsta. Vychází se z výsledkù minulých let s pøihlédnutím k inflaci a zmìnám zákonù. Potøebná
pozornost se musí vìnovat pøedevím údrbì majetku ve vlastnictví mìsta. Jsou to
koly základní a mateøské, penziony pro
dùchodce, kulturní a sportovní zaøízení,
komunikace, veøejné osvìtlení a bytový
fond mìsta s potøebnými revizemi a opravami. Teprve potom lze pracovat s volnými finanèními prostøedky jak pro investièní èinnost, tak pro dotace a pøíspìvky rùzným neziskovým organizacím.
Jak se stanovuje plán investièní èinnosti pro daný rok? Nejprve se musí dokonèit
nedokonèené investièní akce (prùmyslová
zóna, 3. etapa rekonstrukce Z Komenského, vestavba v Z Drtinovo námìstí).
Potom ty akce, na které má mìsto pøislíbené dotace (Jiráskovo koupalitì, dalí
etapa regenerace sídlitì Plhov), nebo které navazují na investièní aktivity jiných

organizací (výstavba nebo rekonstrukce
vodovodní a kanalizaèní sítì, rozvody tepla apod.). Dalí investièní akce vycházejí
ze støednìdobého plánu investic, který se
pravidelnì aktualizuje (i na základì upozornìní obèanù) a z finanèních moností
mìsta. V letoním roce bychom chtìli pøedevím vyøeit Karlovo námìstí a zaèít
pøipravovat rekonstrukci vojenské správy
na základní umìleckou kolu. V návrhu
rozpoètu je povýena èástka na opravy
a údrbu komunikací. Zda budou finanèní
prostøedky i na rekonstrukce dalích komunikací, záleí pøedevím na daòových
pøíjmech mìsta.
Samozøejmì bychom chtìli vyhovìt co
nejvíce pøáním a poadavkùm jednotlivých
obèanù, ale monosti mìsta jsou omezené. Pøesto bude záleet na kadém, zda
budou finanèní prostøedky vyuity úèelnì
nebo zda budou muset být vynakládány
zbyteènì napøíklad na opravu ponièeného
majetku mìsta. Pøála bych si, aby nae
mìsto na konci letoního roku bylo zase
pro nás vechny pøíjemnìjí, aby bylo
opravdu domovem. Vìøím, e dobrým základem bude i tento rozpoèet, který je
k dispozici na internetových stránkách
mìsta a bude pøedloen ke schválení zastupitelstvu mìsta 20. února 2006.
Ing. Pavla Maríková, místostarostka
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Zprávy

z radnice
Zastupitelstvo mìsta
19. 12. 2005
Majetkoprávní úkony mìsta
l ZM schválilo prodej objektu hájovny
Vápenka èp. 19 ve Stárkovì, který Lesy
mìsta Náchoda, spol. s r. o., k provozním
úèelùm nepotøebují. Nemovitost bude
nejprve nabídnuta spoluvlastníkùm, dále
v pøípadì nezájmu nájemníkù bude inzerován její prodej tøetím osobám.
l ZM zamítlo výkup pozemkové parcely
è. 605 v Bìlovsi. Jedná se o pozemek za
fotbalovým a tenisovým areálem v Náchodì-Bìlovsi, který je v souèasné dobì
vyuíván jako tréninkové høitì SK Bìloves. Cena za jeho výkup je pro mìsto
nepøijatelná.
l ZM schválilo prodej pozemku v ulici
Pod Homolkou na køiovatce této ulice
s ulicí Za Tratí s tím, e bude prodána
pouze ta èást, která umoní pøípadné rozíøení místní komunikace v tomto prostoru. V té souvislosti také zastupitelstvo
schválilo bezúplatné nabytí èásti pozemkové parcely v tée oblasti, která patøí
adatelùm a umoní pøípadné rozíøení
místní komunikace v tomto prostoru. ZM
schválilo provedení výkupu èásti pozemku è. 227 a pozemku è. 1434/8 v ulici
Zákoutí v lokalitì Nový Svìt pro budoucí
místní komunikaci.
l ZM zamítlo provedení výkupu pozemku è. 578/2 v Bìlovsi, který bezprostøednì navazuje na dopravní høitì.
l ZM schválilo výkup èásti pozemku
è. 668/20 v Náchodì na Kaparáku, pro
moné budoucí rozíøení cesty.
l ZM schválilo zmìny územního plánu
v prostoru za bývalou kolou na Lipí,
o které zaádala obèanská rada a Sbor
dobrovolných hasièù Lipí.
Pøevod budovy èp. 2020 v ul. Nìmcové
a movitého majetku polikliniky
l ZM schválilo smlouvu (a doloku specifikující souèásti a pøísluenství nemovitostí) o bezúplatném pøevodu nemovitosti èp. 2020 v ulici Nìmcové v Náchodì
a povìøilo starostu mìsta ing. Oldøicha
Ètvrteèku jejím podpisem.
l ZM souhlasilo s uzavøením smlouvy
o bezúplatném pøevodu movitého majetku polikliniky z Královéhradeckého kraje na mìsto Náchod a povìøilo starostu
ing. Oldøicha Ètvrteèku jejím podpisem.
Poskytování pùjèek na rozvoj bydlení na
území mìsta Náchoda  pravidla
l ZM schválilo Pravidla mìsta Náchoda
è. 1/2005 k poskytování pùjèek na rozvoj bydlení na území mìsta Náchoda, vzory smlouvy o poskytnutí této pùjèky a vzor
zástavní smlouvy k nemovitostem. U pùj-

èek do výe 50 tis. Kè nebude poadována zástava.
Rozpoètové provizorium na rok 2006
l ZM schválilo rozpoètové provizorium
od 1. 1. 2006 do doby schválení rozpoètu
mìsta Náchoda na rok 2006. Rozpoètové
pøíjmy a výdaje uskuteènìné v dobì rozpoètového provizoria se stávají pøíjmy
a výdaji rozpoètu po jeho schválení.
Program prevence kriminality
na rok 2006  Partnerství
l ZM schválilo program Partnerství
 prevence kriminality na rok 2006
V rámci tohoto programu  Partnerství
pro rok 2006, budeme poadovat na Ministerstvu vnitra ÈR dotaci na pøenosný
radar pro Mìstskou policii Náchod a dovybavení Domova pro matky s dìtmi
v Náchodì.
Nové názvy ulic
l ZM rozhodlo podle zákona o obcích
o nových názvech ulic Lomená, Pod Valy,
Okrová a Modøínová.
Pro doposud nepojmenovanou ulici v katastrálním území Malé Poøíèí byl schválen název Lomená. Tento název velmi
pøiléhavì vystihuje tvar ulice. Tato ulice
je umístìna v prostoru vlakové zastávky
Malé Poøíèí a vede kolmo k ulici Broumovské.
Název ulice pod Kejklíèkovým kopcem
bude Pod Valy. Název respektuje jak historické souvislosti, tak polohu nové ulice. Tato ulice je podél lesa od ulice Krkonoské pøed zaèátkem obce Kramolna, pøed
první zatáèkou je odboèka doleva na nezpevnìnou pìinu.
Na sídliti SUN bylo tøeba dodret pojmenování ulic podle barev. Novì schválený
název ulice Okrová koresponduje èásteènì s pouitou barvou fasády. Jedná se
o letos novì vybudovanou komunikaci podél nové výstavby.
V pøípadì ulice Borová na Babí se èlenové
letopisecké komise dohodli na pøejmenování ulice, aby v budoucnu nedocházelo
k zámìnì s obcí Borová. Nový název respektuje blízkost lesa a dominantního modøínu,
ulice bude mít název Modøínová.
Odkoupení lázní
l ZM schválilo zámìr nákupu lázní a povìøilo vedení mìsta Náchoda pøípravou
kupní smlouvy (cena, podmínky prodeje,
kontrola znaleckých posudkù, atd.).
Podkladem pro rozhodování zastupitelù
byly také výsledky ankety, která probíhala v prosinci v Náchodském zpravodaji, Echu a na internetových stránkách
mìsta Náchoda.
Ankety se formou hlasovacích lístkù zúèastnilo celkem 5895 obèanù, z èeho pro
hlasovalo 5092 (86,38 %) a 803 (13,62
%) proti. Na internetu hlasovalo 647 obèanù, z toho 401 pro (62 %) a 246 proti
(38 %). Tímto bychom vem, kteøí se ankety zúèastnili, rádi podìkovali, protoe
tím vyjádøili nejen svùj názor na odkup

lázní, ale také to, e jim není budoucnost
naeho mìsta lhostejná.
Kritéria pro rozdìlení dotace sportovním
klubùm pro rok 2006
l ZM schválilo kritéria pro rozdìlování
dotací sportovním klubùm v dalích obdobích.
Finanèní kritéria projednala a navrhla
ke schválení tìlovýchovná komise. Finanèní èástky budou sportovním klubùm
pøidìlovány formou dotace z rozpoètu
mìsta Náchoda. Souèástí je také dotazník, který si kluby mohou vyzvednout na
MìÚ Odboru kolství, kultury a sportu
nebo bude k dispozici na:
www.mestonachod.cz. Podrobnosti ohlednì kritérií pro rozdìlení dotací sportovním klubùm budou uveøejnìny na internetových stránkách mìsta Náchoda.

Rada mìsta 20. 12. 2005

Zpìtný odbìr a vyuití odpadù
z obalù na území mìsta Náchoda
l RM schválila uzavøení smlouvy o zajitìní zpìtného odbìru a vyuití odpadù
z obalù na území mìsta Náchod vèetnì
dodatku s firmou Ekokom. Dodatkem
smlouvy je k jejímu výkonu povìøena spoleènost Technické sluby Náchod, s. r. o.
Veøejná zeleò
l RM schválila smlouvu o obstarání správy
veøejné zelenì a výkonu dalích povinností v lednu a únoru 2006 (do doby ne
bude schválen nový rozpoèet) s TS Náchod, s. r. o.
l RM schválila posudek pracovní skupiny komise energetické a ivotního prostøedí a souhlasila, aby mìsto Náchod
podalo ádost o pokácení vytypovaných
døevin.
Financování a rozsah
mìstské hromadné dopravy
l RM schválila zajitìní mìstské hromadné dopravy v rozíøeném rozsahu, který
pøedstavuje ztrátu 1.080.000 Kè. Tato
varianta øeí øadu pøipomínek a stíností
obèanù. Proto bylo doplnìno nìkolik spojù, které jsou zajitìny od 1. 1. 2006.
Studie rekonstrukce ulice Èeskoskalické a Komenské v Náchodì
l RM se seznámila s navrhovaným dopravním øeením tìchto ulic a souhlasila
se zadáním zpracování dalího stupnì
projektové dokumentace. Rekonstrukce
by mìla probíhat ve dvou etapách (pøedpoklad zahájení úprav v roce 2007) a mìla
by pøedevím zvýit bezpeènost chodcù
a poèet parkovacích míst.
Majetkoprávní úkony obce
l RM uloila zpracování projektové dokumentace komunikací Za Kaplièkou
a V Tøeinkách. Obyvatelé zmínìných ulic
ádají dlouhodobì o výstavbu pøístupových
komunikací k rodinným domkùm.
l RM uloila zajistit projektovou dokumentaci a pøípravu realizace odkanalizování lokality Kaparák (ul. Sluneèná,
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Blakova a Na Pøadýnku) z prostøedkù
mìsta. Následnì bude realizován odprodej této kanalizace VAKu Náchod, a. s.
Stavební úpravy Z Komenského
l RM souhlasila s uzavøením dodatku ke
smlouvì o dílo na stavební úpravy staré
budovy Z Komenského. V roce 2006 bude
dokonèena 3. etapa stavebních úprav této
budovy (dokonèení oprav tøíd, knihovna,
posilovna, suterén, chodby a schoditì).

Rada mìsta 4. 1. 2006

Prùmyslová zóna Náchod-Staré Mìsto nad
Metují  podpora projektu
l RM schválila z dùvodu dodrení podmínek dotace, kterou na tuto akci mìsto
Náchod obdrelo od Královéhradeckého
kraje, uzavøení a podepsání nové smlouvy a dodatku.
Regenerace panelového sídlitì Plhov
l RM souhlasila s aktualizací 3. etapy
regenerace panelového sídlitì Plhov
a schválila její realizaci v roce 2006.
V pøípadì získání dotace na tuto akci budou
v roce 2006 vybudována dalí tøi dìtská
høitì, parkovitì u rybníka Podborný
a budou zahájeny také opravy komunikací U Koupalitì a U Høitì.
Rekonstrukce Jiráskova koupalitì
l RM schválila kvalifikaèní kritéria
a oznámení zadávacího øízení pro akci
Rekonstrukce  stavební úpravy Jiráskova koupalitì.
Hlavním kritériem pro výbìr je nabídková cena. Organizátorem výbìrového øízení je spoleènost RTS, a. s., Brno. Akce
bude finanènì kryta z vìtí èásti z dotace Ministerstva financí ÈR.
Projekt lávek pøes øeku Metuji
Ostrovy a Peklo
l RM souhlasila se zahájením prací
a podáním ádostí o dotaci na tuto akci.
V souèasné dobì se zpracovává projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

Rada mìsta 17. 1. 2006

Návrh na zmìnu firmy
na provedení ohòostroje
l RM projednala návrh na zmìnu dodavatelské firmy, která by zajiovala ohòostroj v mìsíci kvìtnu 2006 z náchodského zámku a uloila Odboru kolství,
kultury a sportu pøedloit nové návrhy
smluv.
Tento návrh vznikl z podnìtu hasièù, kteøí
kadoroènì poukazují na nutnost zváit
konání ohòostroje ze zámku z dùvodu
velké poární nebezpeènosti a nároènosti na poèet zúèastnìných hasièù.
Úhrada neinvestièních nákladù
za áky základních kol
l RM trvá na úhradì neinvestièních nákladù za áky z jiných obcí plnících kolní docházku v náchodských základních
kolách v roce 2006 ve výi 8 000 Kè.
l RM souhlasila s uzavøením dohody se
Z Trivium Plus, o. p. s., se sídlem

v Dobøanech pro rok 2006 a s úhradou
neinvestièních nákladù na dva áky
z Náchoda v celkové výi 7000 Kè.
Multimediální CD ROM
a vytvoøení www prezentace
l RM schválila znìní smlouvy mezi mìstem Náchod a firmou TIS  turistické informaèní systémy, v. o. s., Havíøov
o zhotovení multimediálního CD ROMu
a www prezentace pro úèely propagace
turistických moností na Náchodsku vèetnì
polského pøíhranièí.
Jedná se o pìt cyklistických výletù v jednotném vizuálním stylu v elektronické
podobì, lyaøské bìecké trasy a letní
turistické trasy vypracované polským partnerem mìstem Kudowa Zdrój. Dále bude
pøidána informace o provozu cyklobusu
 vyznaèena jeho trasa, zastávky a kontakt. Jde o projekt Zastavte se u nás, který
byl úspìný v øízení grantového schématu
Interreg IIIA  fondu mikroprojektù.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì uzavøené se spoleèností Harpen ÈR, s.r.o. Dodatkem se zvyuje poèet pronajatých výmìníkových stanic o tøi a to celkem na 34. Nájemce se
zavazuje vloit do pøedmìtu nájmu finanèní prostøedky ve výi 20 mil. Kè. Dodatek se uzavírá s úèinností od 1. 1. 2006.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce se Zdravotnickou záchrannou
slubou Královéhradeckého kraje týkající se bezplatného uívání nebytových prostorù o výmìøe 192,51 m2 v objektu polikliniky Náchod èp. 738. Smlouva se uzavírá na dobu urèitou s platností od 1. 1.
2006 do 31. 12. 2015.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s Oblastní nemocnicí Náchod,
týkající se bezplatného uívání nebytových
prostorù o výmìøe 832,21 m2 v objektu
polikliniky Náchod èp. 738. Smlouva se
uzavírá na dobu urèitou s platností od
1. 1. 2006 do 31. 12. 2015.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o zøízení vìcného bøemene se Zdravotnickou záchrannou slubou Královéhradeckého kraje. Vìcné bøemeno se týká anténního systému, který je umístìn na støee budovy èp. 738 (poliklinika). Smlouva
se uzavírá na dobu neurèitou s platností
od 1. 1. 2006.
l RM souhlasila s uzavøením nájemních
smluv na pronájem jednotlivých nebytových prostorù v objektu polikliniky Náchod èp. 738. Smlouvy se uzavírají na
dobu neurèitou s úèinností od 1. 1. 2006.
Nájemné za uívání nebytových prostor
bylo stanoveno podle smìrnice mìsta ve
výi 700 Kè/m2/rok + úhrada slueb.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ÈR na bezplatné uívání nebytového prostoru o výmìøe
32,65 m2 v objektu polikliniky Náchod,

èp. 738. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od 1. 1. 2006. Vypùjèitel bude hradit náklady za energie
a sluby.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností HB Macro, s. r. o.
Smlouvou se nájemci pronajímá plocha
o výmìøe 1 m2 v objektu polikliniky Náchod èp. 738 pro umístìní prodejního automatu a jeho napojení na el. energii
a vodu. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od 1. 1. 2006.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce objektu èp. 897 v Bartoòovì
ulici s Obèanským sdruením Stacionáø Cesta. Smlouva je uzavøena na dobu neurèitou s úèinností od 1. 2. 2006. Vypùjèitel
bude hradit vekeré provozní náklady.
l RM nesouhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem rybníku Podborný
s Èeským rybáøským svazem Místní organizací Náchod a ádost rybáøù zamítla.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na akci Rekonstrukce vojenského
høbitova z roku 1866 v Náchodì s firmou
Kamenické a klempíøské práce, Èermná
èp. 8.
Státní zámek Náchod  smlouva
o výpùjèce, smlouva o spolupráci
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o spolupráci s Národním památkovým
ústavem, Praha a Zoologickou zahradou,
a. s., Dvùr Králové nad Labem (trojdohoda o vzájemné souèinnosti a spolupráci
na zajiování celoroèního provozu medvìdária) a smlouvy o výpùjèce s Národním
památkovým ústavem, Praha (pøenechání pøíkopu Státním památkovým ústavem
mìstu Náchod k bezplatnému uívání
z dùvodu provozování tohoto medvìdária).
Obì smlouvy jsou uzavírány na dobu urèitou od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008.
Obnova parku na Husovì námìstí
v Náchodì  ádost o dotaci
l RM souhlasila s pøípravou a pøedloením ádosti na Ministerstvo pro místní
rozvoj ÈR na získání dotaèního titulu ze
státního programu podpory cestovního
ruchu  podprogram è. 1 Podpora rozvoje lázeòství na obnovu parku na Husovì
námìstí.

TELEGRAFICKY:

l RM souhlasila s ádostí lyaøského
oddílu SK Bìloves na vybudování vodovodu z øeky Metuje v trase, která je vedena po pozemcích mìsta Náchoda v areálu
mìstských lesù Montace.
l RM schválila pøedèasné èasové splacení úvìru za pozemek na sídliti SUN
u Èeské spoøitelny, a. s., k 31. 1. 2006.
l RM schválila darování pøedmìtù pøíspìvkovým organizacím Kino Vesmír Náchod a Obèanskému sdruení Stacionáø
Cesta. Jedná se pøedevím o zaøizovací
pøedmìty, které organizace ji dlouhodobì uívají.
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První náchodské miminko

Kronika
Narodili se v prosinci 2005
1. 12. Lucie Krèálová
Adéla imkovièová
6. 12. Jan Kune
24. 12. Adéla Veverková
26. 12. Ivo Stejskal
Martin evc
28. 12. Aurelie Galbová

Byli oddáni v prosinci 2005
28. 12.
Jan Semerád, Trutnov
Soòa Matouová, Dobruka
30. 12.
Ludvík pièan, Mezimìstí
Dagmar Kordanová, Mezimìstí

Nová metoda léèby na koní ambulanci
Koní ambulance Oblastní nemocnice
Náchod, a. s., v Novém Mìstì nad Metují
pod vedením prim. MUDr. Romany Macháèkové zavedla novou metodu léèby zarùstajících nehtù na nohou. Jedná se
o tzv. trubièkovou metodu, kdy se v místním znecitlivìní na hranu nehtu zavede
tenká umìlohmotná trubièka, která
s nehtem postupnì odrùstá a zabraòuje
vrùstání nehtu pod nehtový val. Není tøeba tedy nemocný nehet strhávat. Výkon
je plnì hrazen zdravotními pojiovnami.
Oetøení je provádìno na objednání
pouze po pøedchozím vyetøení na koní

ambulanci v Novém Mìstì nad Metují. Provozní doba na dermatochirurgickém sálku je úterý 911 a 1315 hod., pátek
1315 hod.
Na dermatochirurgickém sálku jsou
provádìny i dalí chirurgické výkony jako
je odstranìní pigmentových znamének,
zhoubných i nezhoubných koních nádorkù a dalí kosmetické výkony (napø. peeling ovocnými kyselinami k léèbì akné,
pigm. skvrn v oblièeji).
Provozní doba koní ambulance
v Novém Mìstì nad Metují:
Pondìlí
7.1511.30 hod.
13.0015.00 hod.
(aplikace koních testù)
Úterý
7.1511.30 hod.
13.0015.00 hod.
Støeda
9.3011.30 hod.
13.0015.00 hod.
Ètvrtek
7.3011.30 hod.
13.0015.00 hod.
pouze dìtská koní ambulance
Pátek
7.1511.30 hod.
Kontaktní telefon je 491 474 241.
Ing. Josef imurda,
øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Spojení nemocnic Náchod  Broumov  Opoèno
Od 1. 1. 2006 byly k Oblastní nemocnice Náchod, a. s., pøipojeny dvì mení
nemocnice  Broumovská nemocnice,
a. s., a Opoèenská nemocnièní, a. s. Oblastní nemocnice Náchod, a. s., se tak stává nejvìtí nemocnicí Královéhradeckého kraje s 833 lùky, tisícem zamìstnancù a pùsobící na území dvou okresù.
Tomuto spojení pøedcházela nìkolikamìsíèní intenzivní pøíprava vedení jednotlivých nemocnic a Královéhradeckého
kraje a to jak po právní, tak také po provozní stránce. Broumovská nemocnice
byla stoprocentnì vlastnìna Královéhradeckým krajem, Opoèenská nemocnièní,
a. s., byla zcela soukromou nemocnicí
s hruba 100 akcionáøi.
Samotné sluèování je sloitým provozním projektem s významnými dopady do

øízení a správy jednotlivých nemocnic.
Zmìny se týkají zejména administrativního zázemí, netýkají se k datu 1. 1. 2006
zdravotnických provozù a oddìlení. Kadý pacient tedy i po 1. 1. 2006 najde svého lékaøe i svoji ambulanci tam, kde se
nacházela do 31. 12. 2005.
Tímto spojením získaly mení nemocnice spolu se svými pacienty stabilního
partnera a nemusí tak dennodennì øeit
samotnou holou existenci. Oblastní nemocnici Náchod, a. s., se zase rozíøila spádová oblast, co jí umoòuje lepí vyuití
drahé infrastruktury, zejména pøístrojù
a specialistù, ale také jednotlivých servisních èinností a administrativy.
Ing. Josef imurda,
øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Starosta ing. Oldøich Ètvrteèka a místostarostka ing. Pavla Maríková navtívili v pátek 6. ledna v náchodské porodnici
maminku prvního náchodského miminka
v roce 2006. Tím je Terezka Prouzová,
která se narodila 2. ledna v 7.35 hodin,
váila 3,20 kg a mìøila 50 cm.
astné mamince, pro kterou je Terezka prvním dìátkem, popøáli ve nejlepí
a hlavnì pevné zdraví a pøedali kvìtinu
s malým dárkem v podobì zlatého øetízku s pøívìkem pro Terezku.
Prvním novoroèním miminkem narozeným v náchodské porodnici je Tomáek,
který pøiel na svìt 1. ledna ve 20.58
hodin. Bydlitìm jeho rodièù jsou vak
Teplice nad Metují, proto jsme si na prvního náchodského obèánka, resp. obèanku, museli poèkat a do 2. ledna.

Kurzy domácího oetøování
aneb chceme vám pomoci
zvládnout péèi o vae blízké

Pro velký zájem o kurzy domácího oetøování, které probìhly v Oblastní charitì
Èervený Kostelec v roce 2005, jsme se
rozhodli pokraèovat v nich i nadále.
Kurzy jsou urèeny vem, kteøí doma
peèují o své blízké nebo oèekávají proputìní blízké osoby do domácího oetøování, tak i vem, kteøí se tìmto dovednostem chtìjí nauèit.
Náplò kurzu: Teoretická i praktická
výuka, jak pomoci nemocnému pøi
 pohybu a zaujímání pohodlné polohy
 udrování tìlesné hygieny
 oblékání, svlékání a výbìru obleèení
 zajiování správné výivy, pomoc pøi
jídle, pití a uívání lékù
 prevenci proleenin
Sociální poradenství
Prevence syndromu vyhoøení peèujících
Øeení individuálních problémù úèastníkù kolení
kolit se bude v malých skupinkách 10
a 12 osob a úèastníci obdrí osvìdèení
o absolvování kurzu.
Termíny kurzù jaro 2006: 6.10. 2.,
13.17. 3., 15.19. 5. a 12.16. 6.
Podrobnìjí informace a pøihláky poskytne: Mgr. Marcela Frýbová, ul. Manelù
Burdychových 245, 549 41 Èervený Kostelec, tel.: 491 465 148,
e-mail: frybova@hospic.cz,
internet: www.hospic.cz

únor 2006
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Zápis do
1. tøíd základních kol
Zápis do 1. tøíd
náchodských základních kol
pro kolní rok 2006/2007

se koná ve ètvrtek 9. února
a v pátek 10. února 2006
od 14 do 17 hodin

Pøi zápisu je tøeba pøedloit rodný list
dítìte.

Zápis do M

Zápis dìtí k docházce do náchodských
mateøských kol od 1. záøí 2006

se koná
od 18. do 28. dubna 2006

ve vech mateøských kolách.
V pøísluné M je tøeba odevzdat
v tomto termínu vyplnìnou
ádost o pøijetí dítìte do M,
která je oficiálním podkladem pro
rozhodování øeditelky.
Formuláø ádosti obdrí rodièe
pøímo v M.

Adoptuj panenku
a zachrání dítì

Byl èerven, Mezinárodní den dìtí, a tak
jsme si tuto akci zaøadili do vyprávìní
o dìtech ve svìtì a tom, jak bychom i my
mohli pomoci, aby se mìly lépe.
Vysvìtlili jsme dìtem úèel této akce,
tedy e se jedná o výrobu, ale i prodej
panenek. Kadý, kdo si koupí tuto panenku, pøispìje na oèkování jednoho dítìte
proti esti nejnebezpeènìjím a nejèastìjím dìtským nemocem. U nás jsou tato
oèkování samozøejmostí, ale v jiných zemích spousta dìtí na následky tìchto nemocí umírá.
Na internetu jsme zjistili podrobné informace i se støihem na panenku, jedna
ochotná maminka nám naila tìlíèka
a o ostatní se postaraly dìti. S chutí vyrábìly panenky ve kolce i doma s rodièi.
Snaili jsme se do této akce zaopojit i dalí
koly, a tak jsme obdreli nìkolik panenek z M Komenského a od studentù z Jiráskova gymnázia v Náchodì. Celkem
jsme vyrobili 19 krásných panenek, které jsme si pojmenovali podle vlastního
uváení. Kadá panenka je vlastnì nenahraditelným originálem stejnì jako kadé dítì.
Doufáme, e vechny panenky najdou
své adoptivní rodièe, kteøí zalou výrobci
zprávu, e panenka nala svou rodinu.
Moc si to vichni pøejeme.
Mnoho z vás se s tímto projektem organizace UNICEF ji setkalo. Myslím, e
si tato velká celosvìtová skupina dobrovolníkù zaslouí nai pozornost a pomoc.
Vlaïka Balcarová,
M Vanèurova Náchod

Z Plhov  zápis do 1. tøídy
Základní kola Náchod-Plhov srdeènì
zve rodièe a jejich budoucí prvòáèky
k zápisu do první tøídy. Zápis se koná 9.
a 10. února 2006 vdy od 14 do 17 hodin. Najdete moderní pavilonovou
a bezbariérovou kolu. Rodièe se mohou
rozhodnout, do které koly své dítì pøivedou k zápisu, dovolte nám tedy, abychom Základní kolu Náchod-Plhov pøedstavili.
Co nabízíme
l Pøíjemné a klidné prostøedí, výzdobu
tvoøí zásadnì ákovské práce.
l Modernì vybavené odborné uèebny, dvì
modernì vybavené poèítaèové uèebny,
knihovnu jako informaèní centrum, volný pøístup k internetu pro vechny áky,
ideální podmínky pro sport a tìlesnou
výchovu (moderní høitì, dvì tìlocvièny,
taneèní a gymnastický sál, posilovna).
l Øadu pøestávkových aktivit, na jaøe
a na podzim velká pøestávka na høiti,
v zimním období v knihovnì a v tìlocviènách.
l Výuku cizího jazyka od 3. tøídy.
l iroký výbìr volitelných pøedmìtù.
l Mnoství aktivit pro volný èas, které
navazují na kolní vyuèování (výtvarné
èinnosti, hra na flétnu, zpìv, vaøení, palièkování, sportovní aktivity, keramický
krouek, krouek basketbalu, atletický
oddíl).
l V roènících 5.9. po jedné tøídì rozíøená výuka tìlesné výchovy.
l Bohaté monosti prezentace ákovských
dovedností na veøejnosti  výstavy, veøejná vystoupení, koncerty, soutìe
l Øadu tradièních slavností sportovních
(O vánoèního kapra, Ledová slavnost),
kulturních (koncert vech sborù kolní

druiny na zámeckém nádvoøí, slavnostní akademie, vánoèní koncerty ), výstavy (vánoèní, velikonoèní, výtvarné), divadelní pøedstavení, Olympijský týden, jiné
sportovní turnaje, vzdìlávací projektové
dny
l Program prevence rizikového chování
ákù.
l Program péèe o dìti s poruchami uèení a chování.
l Pobyty ve kole v pøírodì, sportovní
tréninková soustøedìní.
l Vstøícnou spolupráci uèitelù s rodièi,
tøídní schùzky za pøítomnosti dìtí.
l Vyuívání metod kooperativního uèení, kritického mylení, projektového vyuèování.
Co pro to dìláme
l Tvoøivý a pracovitý pedagogický sbor
vìnuje rozvoji koly mnoství volného
èasu.
l Pedagogiètí pracovníci se vzdìlávají,
tøetím rokem pracují na kolním vzdìlávacím programu a v dalích pedagogických
projektech, est pedagogù studuje etickou
výchovu.
l Do uèebních plánù zaøazujeme prvky
osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy, uèitelé i áci prohlubují týmovou
spolupráci.
l Hledáme dalí cesty navazování partnerských vztahù s rodièi.
l Vydáváme kolní roèenku tìbetání,
kolní informaèní zpravodaj na celý kolní
rok, úspìnì se zúèastòujeme soutìí sportovních i v oblasti vzdìlávání a umìní.
Potvrzení tìchto informací a dalí
podrobnìjí údaje najdete na
www.zsplhov.cz
Telefon: 491 427 252, 731 167 465.

Úctyhodný vìk

ní národní výbor. Pan Kapárek se zúèastnil i odzbrojování Nìmcù. Slibný pováleèný vývoj pøeruil únor 1948, kdy mu
dílnu znárodnili. Tam pracoval jako øadový dìlník. Svoji energii proto vìnoval èinnosti v místním hasièském sboru, pìstoval rùe a dalí kvìtiny, které byly léta
chloubou jeho zahrádku.
Nyní tráví zaslouilý odpoèinek v Domovì dùchodcù v Náchodì. Jeho ivotní
elán je nevyèerpatelný. V poehnaném
vìku chodí na procházky a do rodné
Bìlovse, pro kadého mìl a stále má dobré slovo. Pøi valné hromadì Sboru dobrovolných hasièù Bìloves v hotelu Bonato
výbor ocenil pamìtním listem a vìcným
darem jeho edesátiletou èinnost ve sboru. K blahopøání se pøipojil i místní osadní výbor.

Nestává se tak èasto, aby se lidé doívali 100 let. Naposledy v Bìlovsi pøed pùlstoletím této mety dosáhla Antonie Kylarová. Nyní v prosinci 2005 oslavil sté
výroèí narození pan Karel Kapárek. Pamatuje pìt víceménì významných epoch.
Jetì za Rakouska Uherska chodil s matkou bìloveskému starostovi Jiráskovi pro
podporu. Váleèná léta byla tìká. Na zaèátku nové republiky se vyuèil truhláøem
a v dobì celosvìtové hospodáøské krize
staèil postavit vlastní truhláøskou dílnu.
Ani tehdy nebylo lehké se uivit. Vyrobil
na zakázku nábytek a pøi dodání ho zákazník prosil, zda nepoèká, e zrovna
nemá peníze.
Ke konci Protektorátu nìkolikrát poskytl svoji dílnu k tajným koncertùm skupiny Idy vorce, protoe Nìmci vechny
kulturní zakazovali. Ale to ji v dubnu
1945 se zde poprvé seel místní Revoluè-

Za bìloveské obèany pøejeme panu
Karlu Kapárkovi do dalích let hodnì
zdraví a ivotního optimizmu.
Antonín Samek, kronikáø
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Ohlédnutí za sezónou 2005
a letoní plány na náchodském zámku
Na Státním zámku v Náchodì byly
v minulém roce v návtìvním provozu tøi
prohlídkové trasy  ji tradièní Piccolominská expozice, Salony druhého zámeckého
patra a Malý okruh (gotický sklep, vyhlídková terasa, vì s hladomornou). Interiérové expozice byly v prùbìhu roku doplòovány mobiliáøem v návaznosti na restaurování a nákupy. Vedle obvyklých sezónních kulturních akcí se v èervenci konaly
i atraktivní noèní prohlídky s èernou paní,
které doprovázela renesanèní a barokní
hudba v provedení dechového souboru
Brass Band ZU Police nad Metují. Od
èervna do záøí bylo v rámci klasických
prohlídek mono zhlédnout výstavu obrazù slavného náchodského rodáka malíøe
pana Karla afáøe Výlety rodným krajem.
Nepostradatelnou teèkou za kulturním
dìním na náchodském zámku byl 9. prosince vánoèní koncert.
Provoz objektu úzce souvisí s jeho stavebnì-technickou a restaurátorskou obnovou a to pøedevím v hlavních budovách.
Jednalo se zejména o práce tzv. velké údrby v celkové výi pøiblinì 3,5 mil. Kè (financováno èásteènì z fondu PZAD). Týmem restaurátorù ak. soch. Martina Pokorného z Prahy byly restaurovány kamenosochaøské prvky na jiní terase nad
mìstem vèetnì lodie a restaurátorské
práce probíhaly i na I. nádvoøí u vìe.
Ukonèeno bylo restaurování portálu v úøednickém traktu pøi hlavním vstupu do zámku i celková oprava vstupního pavilonku
do Piccolominské zahrady vèetnì restaurování portálu a instalace kopie pùvodních
døevìných vrat. Nové jsou i speciální omítky
na bránì k mìstu pod terasou. Pozastavena byla v loòském roce obnova západních
teras, probíhaly prozatím pøípravy na úrovni zpracování projektù. Uskuteènila se první
etapa èitìní a oprav zámecké studny na
tøetím nádvoøí se zámìrem vyuívat tento zdroj uitkové vody pro provoz západních teras a vech kaen (zajiuje Stud-

naøství Nìmeèek, Náchod). V rámci velké
údrby byla realizována i první etapa vnìjího a vnitøního kamerového systému objektu napojeného na poèítaèové zpracování a èásteènì i nové nasvìtlení zámeckých
budov. V rámci tzv. malé údrby, na ni
bylo pro náchodský zámek v loòském roce
pøidìleno cca 500 tisíc Kè, probíhaly drobné práce v zámeckých budovách jako napøíklad dílèí opravy støech, inenýrských
sítí, výmalby zámeckých prostor, opravy
plotù, møíí apod. O zámecké zahrady
a park peèuje sekce vedoucího zahradníka p. Josefa Libicha. Na podkladì rozhodnutí ústøedního pracovitì NPÚ Praha je
v souèasné dobì zpracováván projekt obnovy zahrad a parkù, jen zahrnuje i øeení problému Aleje Kateøiny Zaháòské.
V roce 2006 pøedpokládáme zvýení
návtìvnosti objektu a pøipravují se proto
i nové sylaby, cizojazyèné texty, internetové stránky a kulturní akce, které jsou
vzhledem k nároèné stavební obnovì pøece jen omezeny. V nastávající sezónì se
návtìvníci mohou opìt tìit napøíklad na
noèní prohlídky èi výstavu obrazù ve Velkém sále, kde tentokrát pøedstaví své dílo
mladá malíøka Lucie Filimonová. Právì
nyní pracují v interiérech tukatéøi a restaurátoøi kachlových kamen, je budou
instalována v interiérech II. patra. Probíhá restaurování dalích mobiliárních pøedmìtù, které obohatí expozièní prostory.
V rámci pøedevím velké údrby probìhne celková obnova hodinové vìe  fasáda, bosá, vnitøní opravy, restaurování
kamenných prvkù, tesaøská oprava støechy a její pokrytí mìdìným plechem.
V nedlouhé dobì se poèítá se zapoèetím
obnovy sgrafitových fasád na celém pláti
zámku. Pokraèovat bude oprava studny
na tøetím nádvoøí smìøující k jejímu brzkému zprovoznìní. Ke konci se chýlí i stavební úpravy v prostorách pøipravované
tøetí interiérové expozice. Pozastaveny
prozatím pravdìpodobnì zùstanou práce
na západních a jiních terasách. V rámci
malé údrby dostanou nové nátìry vechny indelové støechy v zámeckém areálu.
Protoe Státní zámek v Náchodì je dosud
pøedmìtem soudního sporu rodiny Schaumburg-Lippe a Èeské republiky, nebude prozatím financována generální obnova budov úøednického traktu a turionu.
Správa Státního zámku
v Náchodì

Únorová výroèí

Na 8. 2. pøipadají nedoité 85. narozeniny náchodského kronikáøe, znalce regionální historie a sbìratele Oldøicha
afáøe. Jeho vìdomosti a nezitìné rady
nám obèas chybìjí. Na 27. 2. pøipadají tyté nedoité narozeniny P. Frantika
Lukee, knìze, který pùsobil i v Náchodì.
Mìli bychom si také pøipomenout dva
z legendárních profesorù náchodského
gymnázia: 7. 2. pøed pìti lety zemøel Zdenìk Vojtìchovský, první angliètináø na
naem gymnáziu, a u pøed tøiceti lety
9. 2. 1976 jeho vrstevník a pøítel Jiøí
Propilek, vynikající èetináø a rutináø,
pøekladatel i z baltských jazykù.
Dne 1. 2. 1781 vydal císaø Josef II.
patent o zruení nevolnictví v zemích
království èeského. V tém roce se narodila (8. 2.) jedna z nejvýznamnìjích majitelek náchodského panství, Kateøina
Vilemína vévodkynì Zaháòská. Na
27. 2. 1841 pøipadá den narození hronovské babièky sourozencù Èapkových Heleny Novotné. Svou bodrou lidovostí a obìtavou láskou ovlivnila své vnuky i jejich
dílo. Pøední èeský básník Svatopluk Èech
se narodil 21. 2. 1846, tedy pøed 160
lety. Na ádost náchodských organizátorù oslav Komenského v roce 1892 o nìm
napsal rozsáhlou báseò. Dne 23. 2. 1851
se narodil malíø a ilustrátor Karel Liebscher, v jeho rozsáhlém díle najdeme
i obrázky Náchoda a zámku, 20. 2. 1941
zemøel Frantiek Kysela, který pracoval
také pro rodinu Bartoòù. O dvacet let
pozdìji zemøel (25. 2. 1961) akademik
Zdenìk Wirth, autor mnoha kulturnì historických prací, mj. Soupisu památek
historických i umìleckých v politickém
okresu náchodském (z roku 1910). Ten
vznikl jako 34. svazek v rámci soupisu
památek v celém Království èeském od
pravìku do poèátku XIX. století.
Dne 6. února 1926 se konala ustavující schùze Komorní hudby Náchod, spolku, který se staral a dodnes stará o organizování abonentních koncertù váné
hudby. S mylenkou tehdy pøiel a v jeho
èele byl dlouhá léta prof. Viktor Jahn.
Na konec si dnes ponecháváme upøímná blahopøání. Osmdesáté narozeniny
oslaví 21. února univ. prof. PhDr. Frantiek Èerný, DrSc., známý svým krásným
vztahem mj. i k Náchodu. Odtud  z plhovského zahradnického rodu Mojíù,
byla jeho maminka. S prof. Èerným si budeme moci pobesedovat a osobnì mu poblahopøát na literárním veèeru 8. února.
K pùlkulatému ivotnímu jubileu mùeme blahopøát fotografovi a hudebníku
Oldøichovi Zelenému. Narodil se v Náchodì 5. února 1941.
(AF)

7

Èestní obèané náchodtí

Èást 2  Nai èetí výteèníci

únor 2006

osobnost adresáta a charakter jeho zásluh. Pro FrantiPod výe uvedeným titulkem èteme v náchodské kolka Palackého byl urèen tento: My níe psaní zástupconí kronice zprávu o tom, e obecní výbor ocenil 28. kvìtvé mìsta Náchoda, uznávajíce dobøe, e Vy slovutný pane
na 1861 osm pøedních pøedstavitelù èeské spoleènosti
to jste, který, ukázav slavnou minulost národu naeho,
za jejich dosavadní vlastenecké postoje a zásluhy èestk novému ivotu a nové èinnosti jej povzbudil, který
ným mìanstvím. Toto kolektivní ocenìní èeských polistará práva království naeho a korunu svatého Václava
tikù souviselo velmi úzce se zmìnou politických pomìrù
proti odpùrcùm naí milé vlasti a posud jste statnì
v monarchii, kdy odvoláním ministra Alexandra Bacha
hájil a tìmto svatým zájmùm celý svùj ivot obìtoval.
v srpnu 1859 skonèilo období neblaze proslulého tzv.
Klademe sobì za velikou èest Vás, tak velikého národovbachovského absolutismu. Císaø pak roku 1860 vydal
ce, jednohlasnì èestným mìanem mìsta Náchoda jmeØíjnový diplom, kterým se zøekl absolutismu a ustanonovati a do støedu svého smìt pøipoèísti, co tímto jedvil, e základními zákonodárnými èiniteli by mìly být
nohlasnì jsme uèinili. U Frantika Ladislava Riegra byla
zemské snìmy. Politický obrat se projevil i v Únorové
zase zdùraznìna jeho horlivost
ústavì roku 1861, podle ní se nejv svatém boji pro práva a svobody
významnìjím zastupitelským sborem
království Èeského, pøeveliké záslustala øíská rada. A právì do tìchto
hy o probuzení a vzdìlání národu
parlamentù vkládala èeská veøejnost
èeského, stateènost a vytrvalost
mnohé nadìje a Náchod, stejnì jako
v zápasech s nepøáteli a vroucí lásøada dalích èeských mìst, spìchal
ka k národu.
pozdravit a podpoøit jejich èleny. Novì
Náchodtí se rozhodli krátkou
jmenovaní èestní mìané se vesmìs
zprávu o pøiznání èestného mìanstali poslanci øíské rady, pøípadnì èesství tak významným osobnostem dát
kého zemského snìmu, Frantiek
do novin, konkrétnì do nejrozíøenìjPalacký byl jako jediný z Èechù poího èeského deníku Národních lisvolán za své vìdecké zásluhy do pantù, vydávaných od zaèátku roku
ské snìmovny. Kolem tohoto osminá1861 Juliem Grégrem a slouících
sobnì udìleného èestného obèanství
tehdy jako platforma celému vedení
vznikla celá sloka zajímavých dokuèeské politiky. Posel doruèil pøipramentù a je a s podivem, e se snad
vený text do nejblií telegrafní kantémìø v úplnosti dochovala dodneka.
celáøe v Èeské Skalici, zaplatil pøísluMùeme se proto v dalím líèení opøít
ný poplatek, ale jak vyplývá z urgence
o pøímé citace. Stojí za to je vyuít,
poslané 4.6.1861 do redakce nevyprotoe pro ádný jiný z obdobných
zpytatelným zpùsobem nemohl snad
aktù podobné dokumenty nemáme
telegram tento redakcí Národních
k dispozici.
Frantiek Ladislav Rieger
listù a dosaváde dojíti, an jsme jetì
Dne 18. kvìtna 1861 zaslali obecnikde zprávu o udìlení mìanských
ní starí, tj. èlenové obecního zastuèestných práv z Náchoda neèetli. Zda bylo ádosti
pitelstva, nejvyím pøedstavitelùm mìsta dopis následuo podání vysvìtlení a neodkladném otitìní zprávy vyhojícího znìní: Slavný mìanostský úøade! Vìtí èást jak
vìno, jsem nemìla èas zjiovat. Snaha náchodských mìmìstských, tak i venkovských obcí v naí milé èeské
anù o zveøejnìní aktu je pochopitelná. Velmi jim záleevlasti uznávaje neskonèené zásluhy naich vùdcù vlaslo na tom, aby v konkrétní politické a spoleèenské situati, poctili je èestným mìanstvím. Jeliko i nae staroci veøejnì prokázali své èeství a vlastenectví. Ostatnì je
slavné mìsto mezi ona èeskoslovanská místa patøí, jen
zøejmé, ani bych jim chtìla ublíit, e
oceniti dokázala zásluhy o nai draprávì tento fakt byl dùvodem pro toto
hou vlast, to i také sluno, by i my
okázalé a mnohoèetné èestné obèansobì ji déle neobtìovali pøíklad jiství. V dochovaném spisu je zaloeno
ných èeských mìst a míst následojetì est odpovìdí a podìkování novat., Proèe níe psané obecní starvých èestných mìanù. Chybí právì
í èiní návrh, by slavný mìanostjen Palacký a Rieger. Mám dùvod se
ský úøad následujícím náèelníkùm
domnívat, e i oni odpovìdìli, ale pravèeské vlasti èestné mìanské právo
dìpodobnì jejich dopisy byly vyòaty a
udìlené bylo: pánùm Dr. Fr. Lad. Rieu z dùvodu mimoøádné péèe, protoe
grovi, Dr. Fr. Palackýmu, Voj. Bìláse jednalo o mimoøádnì zaslouilé
kovi recte imáèek, Ex. p. bisk. J. V.
mue, nebo jako sbìratelský artikl,
Jirsíkovi, Dr. Klaudymu, Dr. Fr. Brauz tého dùvodu. Vechny odpovìdi byly
nerovi, Dr. Ant. Porákovi a Dr.
na mìstském úøadì øádnì zaprezentoHauschildovi. ádá se, by tato ádost
vány, opatøeny signaturou a pùvabnou
co protokol useneení obecních stardolokou tehdejího purkmistra Rokoích povaováno bylo, patøièné dee. Nemùu si odpustit, abych ji na zákrety by se neprodlenì zhotovily
vìr neocitovala. Sloui k pøíjemné
a doruèily a v èeských èasopisech by
vìdomosti a nech se spis tento vem
se to uveøejnilo. Sloka rovnì obpánùm výborùm k pøeètení dá a násahuje koncepty textù na diplomy dapotom se do spisárny zaloí.
tované 28. kvìtna 1861, kadý jiný
Mgr. Lydia Batecká
a kadý pomìrnì pøesnì vystihující
Frantiek Palacký
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Úøední hodiny Mìstského úøadu v Náchodì
V poslední dobì se objevilo v médiích mnoho nepøesností souvisejících s nabytím úèinnosti nového správního øádu, konkrétnì úøedními hodinami na úøadech. Rozhodli jsme se tuto informaci s pomocí vysvìtlení pracovníkù Ministerstva vnitra ÈR uvést
na pravou míru a seznámit Vás s konkrétními úøedními hodinami MìÚ v Náchodì.
Nový správní øád úøední hodiny ádným zpùsobem neupravuje a ani není pravdou, e by je ruil. Úøední hodiny jsou
upraveny usnesením vlády è. 595/1995, které vak není závazné pro územní samosprávné celky (mìsta, obce). Z toho
vyplývá, e po 1. lednu 2006 nemohlo v dùsledku nabytí úèinnosti správního øádu dojít ke zmìnì úøedních hodin. Obecnì se
vychází z toho, e úøedníci mají èást pracovní doby vyhrazenou
pro jednání s klienty a ve zbytku pracovní doby plní ostatní
pracovní úkoly. Zruení úøedních hodin by proto znamenalo
sníení produktivity úøedníkù a potøebu nových pracovních sil.
Proto nikdy nebylo úmyslem úøední hodiny zruit. Úøední hodiny byly v rámci státní správy naposledy stanoveny zmínìným
usnesením vlády, podle kterého musí mít vechny státní orgány jednotné úøední hodiny v pondìlí a ve støedu od 8 do 17
hodin, pokud úøední den nepøipadá na den pracovního klidu.
Usnesení vlády také doporuèuje primátorùm Brna, Ostravy,
Plznì a primátorovi hlavního mìsta Prahy uplatnit toto opatøení v èinnosti magistrátù, úøadù mìstských obvodù a mìstských

Mìsto Náchod
prodá obálkovou
metodou:
Bílá 1960  prázdný byt 1+1,
I. kategorie, è. bytové jednotky
1960/17 v 7. podlaí a výmìøe
39,74 m s vyvolávací cenou
400 tis. Kè.
Nabídku v uzavøené obálce
oznaèené v levém hor. rohu
nápisem: Výbìrové øízení
 byt 1960/17  neotvírat.
Adresovat na MìÚ Náchod, Odbor
správy majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 10. 2. 2006.
Prohlídka bytu 26. 1. a 2. 2. 2006
vdy v 10.00 hodin.
Informace tel. 491 405 233,
491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí
nabídce.
Nìmcové 656  prázdný byt 3+1,
I. kat., è. bytu 656/5,
ve III. NP, plocha bytu 97,11 m ,
vyvolávací cena 850 tis. Kè.
Obálku oznaèit  Výbìrové øízení
byt 656/5  neotvírat.
Adresovat na MìÚ Náchod, Odbor
správy majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 10. 2. 2006.
Prohlídka bytu 26. 1. a 2. 2. 2006
vdy v 11.00 hodin.
Informace tel. 491 405 233,
491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí
nabídce.

èástí, nebo orgány územních samosprávných celkù nejsou státními orgány a usnesení vlády pro nì nejsou závazná. Na základì tohoto usnesení vlády se do znaèné míry sjednotily úøední
hodiny u státních orgánù a tato praxe se uplatnila také u orgánù územních samosprávných celkù.
Jednodueji øeèeno, úøední hodiny jsou stanoveny zpravidla
na pondìlí a støedu, kdy by obèan mìl vdy zastihnout úøedníka, oprávnìného k vyøízení jeho ádosti. V ostatních dnech
úøedníci ádosti zpracovávají a vykonávají svou práci i mimo
svá pracovitì (nemusíte je tedy zastihnout pøímo v kanceláøích).
Proto není vylouèeno, e si své záleitosti mùete vyøídit
i v ostatních dnech, avak s rizikem, e nezastihnete právì toho,
koho potøebujete. To se netýká podání ádostí, to je v úterý
a ètvrtek také zajitìno.
Pavel Nývlt, tajemník MìÚ Náchod
Úøední hodiny MìÚ Náchod:
PO
8.0012.00
13.0017.00
úøední den
ÚT
8.0014.00
pøíjem ádostí
ST
8.0012.00
13.0017.00
úøední den
ÈT
8.0014.00
pøíjem ádostí
PÁ
8.0013.30
 POZOR! pøepáková pracovitì
jsou uzavøena z dùvodu
zpracování dat (pouze pátek)

Èeských Bratøí 1491  prázdný byt 1+1,
I. kategorie è. bytové jednotky 1491/15
v 4. podlaí a výmìøe 73,4 m
s vyvolávací cenou 650 tis. Kè.
Nabídku v uzavøené obálce
oznaèené v levém hor. rohu
nápisem: Výbìrové øízení
 byt 1491/15  neotvírat.
Adresovat na MìÚ Náchod, Odbor
správy majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 3. 3. 2006
Prohlídka bytu 23. 2. a 2. 3. 2006
vdy v 11:00 hodin.
Informace tel. 491 405 233,
491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí
nabídce.
l Mìsto Náchod pronajme volný nebytový prostor prodejny v Náchodì, Èeskoskalická èp. 192.
Plocha prodejny 21 m2.
l Mìsto Náchod pronajme volný nebytový prostor bývalé Èeské poty, s. p.
v Náchodì, Broumovská èp. 60. Plocha
nebytového prostoru 21 m2.
l Mìsto Náchod prodá na základì smlouvy o smlouvì budoucí kupní byt I. kategorie o velikosti 3+kk v Náchodì, Duhová ul. èp. 269. Cena bytu na splátky je
735 tis. Kè. Minimální vstupní splátka
50 tis. Kè.
Informace o podmínkách pronájmu a prodeje poskytne Jaroslav Bidlo, Odbor správy majetku a financování,
tel. è. 491 405 247.

Nové doklady
Od záøí letoního roku bude zahájeno
vydávání cestovních dokladù s biometrickými údaji. Jedná se o cestovní doklad,
který bude obsahovat dalí bezpeènostní
prvek a to v prvé fázi èip s digitalizovanou podobou obèana. V dalí fázi (pøedpoklad léto 2008) zde budou obsaeny
té otisky prstù obèana. Biometrické údaje
se do cestovních dokladù zavádìjí v rámci celé EU z dùvodu zefektivnìní boje
s mezinárodním terorismem.
Vzhledem k tomu, e bude zapotøebí
zavedení nové techniky pro poøizování
fotografií obèana a snímání otiskù prstù,
byly nutné stavební úpravy stávajících
pracovi slouících k vyøizování ádostí
o vydání cestovních dokladù. Tyto úpravy v souèasné dobì jetì probíhají a dolo tak bohuel ke sníení kapacity monosti vyøizování ádostí pouze na jednu
pøepáku. Tato situace pravdìpodobnì
potrvá i bìhem letních mìsícù. Proto ádáme obèany, kteøí budou potøebovat nový
cestovní doklad, aby tuto záleitost neodkládali a zaádali si ji nyní. Pøedejdou tak zbyteènému èekání v dlouhých
frontách. Není tøeba se obávat, cestovní
doklady vydané v tomto roce zùstanou
v platnosti i po pøechodu na nové tzv.
biometrické cestovní doklady. Rovnì
tak správní poplatek za poøízení nového
cestovního dokladu zùstává zachován
v pùvodní výi. Zvýen bude pouze poplatek za vyhotovení pasu ve zkrácené lhùtì, zároveò se zkracuje doba jeho platnosti na est mìsícù. Dìkujeme za pochopení. Hana Horáková, Odbor správní
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Stav pøípravy obchvatu mìsta
Náchoda k 16. lednu 2006
dle sdìlení øeditele ØSD Hradec Králové ing. Marka Novotného
V rámci studie byly zpracovány dvì varianty tras vedení obchvatu Náchoda, které byly posuzovány podle §7 zákona è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na ivotní prostøedí. Krajský úøad Královéhradeckého
kraje, Odbor ivotního prostøedí a zemìdìlství, jako pøísluný orgán vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivù na ivotní prostøedí, provedl
zjiovací øízení a dospìl k závìru, e zámìr Silnice I/33  obchvat Náchoda, MUK na silnici I/33  Vysokov u Náchoda, pøeloka silnice I/14 bude
dále posuzován podle zákona. Je nutné dopracovat dokumentaci vlivù zámìru na ivotní prostøedí dle pøílohy è. 4 zákona, pøedevím s dùrazem na
oblast:
 ochrany zøídelní struktury minerálních vod: hydrogeologickým prùzkumem
prokázat, e nedojde ke zmìnì hydraulických a tlakových pomìrù CO  ve
zøídelní struktuøe lázeòského místa Bìloves
 ochrany vod: posoudit monost ovlivnìní hladiny podzemní vody a jejího
proudìní realizací zámìru
 dále je tøeba se v dokumentaci vypoøádat se vemi poadavky na doplnìní, pøipomínkami a podmínkami uvedenými v dolých vyjádøeních
Koneèný výsledek projednávání vlivu této stavby na ivotní prostøedí
bude znám nejdøíve v polovinì roku 2006. Teprve potom lze zadat vypracování dokumentace pro územní øízení, její dokonèení lze oèekávat v první
polovinì roku 2007. Na základì zpracované dokumentace poádá investor
o zahájení územního øízení, které vzhledem ke sloitosti mùe trvat i dva
roky. Právì v tomto okamiku bude dùleitá pomoc vedení mìsta a obcí,
aby dokázali pøesvìdèit majitele dotèených pozemkù k souhlasu s touto
stavbou.
Výsledkem øízení je rozhodnutí o umístìní stavby. Jakmile nabude právní
moci, mùe stát zaèít s výkupy pozemkù.
Tato informace vzela ze setkání pana poslance Jiøího Hanue s øeditelem
ØSD HK ing. Markem Novotným.
Souèasnì si dovolujeme touto cestou podìkovat vem, kteøí pøipojili svùj
podpis na podporu petice za urychlení výstavby obchvatu mìsta Náchoda.

Lyaøský vlek

SKI areál Kamenec
Teplice nad Metují

nabízí vem milovníkùm
sjezdového lyování:





500 m dlouhou tra ve dvou variantách
dennì strojnì upravenou
umìle zasnìovanou
vlek s kapacitou 500 osob/hod.
s pøevýením 100 m
 parkování zdarma
 noèní lyování
Provozní doba:
Pondìlí  Nedìle 9.00  17.00 hod.
Noèní lyování:
Úterý, Ètvrtek, Sobota 17.00  20.00 hod.
Dalí informace:
www.aazz.info/skikamenec
nebo na tel. 777 117 907
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Pivovar Náchod v roce 2005
2

ivovar Náchod dosáhl v roce 2005 výstavu 133 420
hl piva, z èeho bylo 64 % v lahvích, 35 % v sudech
a 1 % èiní plechovky. Z celkového výstavu èinil export
14 342 hl (10,75 %), v porovnání s rokem 2004
(9 538 hl) jde o zvýení o 50 %, kdy se pivo (pøedevím svìtlý leák Premium) vyváí zejména do Velké
Británie, kam smìøuje takøka polovina exportu, dále
na Slovensko, do Ruska, Francie, Polska, védska, Nìmecka, panìlska a Dánska, ale pro zajímavost tøeba i Finska, Kanady èi Øecka.
Rozhodující èást výroby (45 %) tvoøí svìtlý leák, 33 %
svìtlé výèepní pivo a zbytek pøipadá na speciály  vèetnì vícestupòových a penièný kvasnicový Weizenbier.
Nejvyí celkový nárùst prodejù  témìø dvojnásobek 
zaznamenal právì Weizenbier (pøesnì 92 %), shodný tmavý
24 % speciál Double a 16 % svìtlý speciál Exkluziv  o 29 %
a dále tmavý leák  o 28 %.
V roce 2005 se také prodalo témìø 4 500 hl limonád (o 53 %
více ne vloni), kdy pod znaèkou Primátor Limo si zákazníci
oblíbili (jak v toèené, tak lahvové podobì) zejména pøíchu cola
a malina a vlastní sortiment byl vloni doplnìn o limonádu s pøíchutí
hroznového vína s názvem Primátor Hrozno. Zmìna v produkci
se netýkala pouze sortimentní øady limo, ale ani nosný produkt
 pivo  nezùstal vloni stranou, kdy v záøí doplnil pivovar svoji
produktovou øadu piv o PRIMÁTOR 13 % Polotmavý  speciální
polotmavé pivo (s obsahem alkoholu 5,5 % obj.). Díky pouití
karamelového a penièného sladu bylo docíleno úplnì nové chuové varianty a to originální harmonické lehké karamelové pøíchuti a vùnì s jemnou chmelovou hoøkostí a s pøíjemným osvìujícím øízem. Pivo je dodáváno v klasických 0,5lt lahvích NRW
nebo v KEG sudech o obsahu 15 a 30 l a od svého vzniku
vykazuje velmi dobrou prodejnost. 13 % se také stala jubilejním
 desátým  pivem pivního portfolia pivovaru.

Pivovar Náchod bojuje na trhu pøedevím kvalitou
práce svých zamìstnancù ve výrobì a kvalitou a inovací svých slueb a produktù pøi zachování vech klasických technologických postupù  to se pak odráí napøíklad i v zisku významných ocenìní z prestiních soutìí (vloni i pøedloni jich získal shodnì
celkem 11) a navíc mu byl udìlen Sdruením pøátel piva titul Pivovar roku 2005. Znaèka PRIMÁTOR® si vak udruje svoji pièkovou kvalitu dlouhodobì. Svìdèí o tom rozsáhlá øada cen z domácích
i zahranièních soutìí. Od ledna 1993, kdy je pivovar akciovou spoleèností 100 % vlastnìnou mìstem
Náchod, jich získal celkovì 78, z toho 20 zahranièních a PRIMÁTOR® tak patøí k nejlépe hodnoceným
znaèkám piv v Èeské republice.
Organizované skupiny návtìvníkù také stále daleko více
vyuívají monosti exkurzí, kdy prohlídka s výkladem je zakonèena oblíbenou ochutnávkou piva a posezením v originální
atmosféøe stylového vagonu z první republiky nebo v moderním návtìvnickém centru, které pojme 120 osob a které bude
letos doplnìno o venkovní posezení s kapacitou 40 míst.
Samozøejmì pivovar pro letoní rok chystá i nìkteré dalí
novinky, o kterých Vás budeme urèitì ihned informovat. Vìøíme, e i v roce 2006, v kterém uplyne 135 let (30. èervna) od
rozhodnutí zastupitelstva mìsta Náchoda o zøízení vlastního
obecního pivovaru, Vám bude znaèka Primátor pøináet jen tu
správnou pohodu.
O tom, co se v pivovaru za poslední rok zmìnilo, se budete
moci opìt pøesvìdèit pøi tradièním dnu otevøených dveøí, který
se letos koná jako vdy pod názvem Den s Primátorem, a to
v sobotu 20. kvìtna od 10.00 do 18.00 hodin  srdeènì Vás
zveme ji nyní.
(FM)

Dalích 80 lidí najde práci ve Velkém Poøíèí 3x NEJ

Výroba v novém závodì èervenokostelecké spoleènosti Saar Gummi Czech (SGC)
ve Velkém Poøíèí se rozbìhla a od zaèátku ledna podnik vyrábí pryové tìsnicí
systémy pro vozy znaèky Mercedes. Tím
také ve Velkém Poøíèí nalo práci prvních
50 zamìstnancù, i kdy nìkteøí pøeli
pouze z hlavního závodu z Èerveného
Kostelce.
Startu pøedcházel nároèný pøesun technologie ze závodu v nìmeckém Hannoveru.
Stìhování z Nìmecka bylo ojedinìlou
operací, protoe SGC musela zajistit plynulé zásobování automobilky bez jakéhokoli výpadku bìhem pøesunu. Proto
v hannoverském závodì, který vloni tìsnìní dodával, pracovalo od øíjna pøiblinì
25 èeských zamìstnancù, aby pomohli

vytvoøit dostateèné zásoby na dobu pøesunu. Nyní tvoøí nejzkuenìjí jádro pracovního týmu ve Velkém Poøíèí.
Pøiblinì do èervna bude do Velkého
Poøíèí pøesunuta dalí výroba, tentokrát
z hlavního závodu v Èerveném Kostelci
a zejména dalí výroba z Nìmecka. V kadém ze závodù se tak soustøedí procesy
s urèitým druhem technologie. Hlavní
závod získá volnou kapacitu pro nové
zakázky a do Velkého Poøíèí pøijde dalích zhruba 150 zamìstnancù. Èást bude
z èervenokosteleckého závodu a pøiblinì dalích 80 pracovníkù pro dalí pøesouvanou výrobu z Nìmecka. SGC ji nyní
intenzivnì zajiuje nábor 50 zamìstnancù. Protoe prùmìrný mìsíèní hrubý pøíjem v dìlnických profesích v SGC ve výi
18.000 Kè (ve vìtinì dìlnických profesích ve Velkém Poøíèí 15 a 16.000 Kè)
výraznì pøesahuje prùmìr nejen v regionu, firma pøedpokládá dostateèný poèet
zájemcù. Navíc je spoleènost pøipravena
v pøípadì potøeby zajistit dopravu zamìstnancù z Broumovska.
Martin míd, vedoucí výroby

ke 135. výroèí vzniku
mìstského pivovaru

Pivovar Náchod, a. s., vyhlauje u pøíleitosti 135. výroèí rozhodnutí zastupitelstva mìsta Náchoda o zøízení vlastního obecního pivovaru (30. èervna 1871)
soutì o nejstarí, nejhezèí a neoriginálnìjí dokumentaci (fotografii, pohlednici, archivní písemnost, ) ze soukromých
zdrojù týkající se historie náchodského
pivovaru. Své nabídky s heslem 3x NEJ
 135 let pivovaru zasílejte na adresu:
Pivovar Náchod, a. s.
Dobroovská 130
547 40 Náchod
nebo je po pøedchozí telefonické dohodì (sl. Petra Marková 491 407 272)
osobnì doneste pøímo do pivovaru. Uzávìrka akce je 17. února 2006.
Majitelé tøí vybraných dokumentù budou vyrozumìni písemnì a ceny  pro
kadého 50lt sud svìtlého leáku Primátor Premium  jim budou pøedány
v termínu dle vzájemné dohody.
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EKOutek
Blíí se jarní èas (pøiblinì od bøezna do
èervna), kdy nastává optimální doba øezu vysazených døevin.
Nezahojená, otevøená rána je vak vhodným místem vstupu nemocí.
Døevokazné houby jsou jako vìtina
hub tvoøeny tìlem sloeným z jemnì
rozvìtvených vláken (hyf) tvoøících podhoubí, která vstøebávají potravu ze ivých
nebo mrtvých rostlin. Nìkdy se tato vlákna splétají a vytváøejí plodnice. V pøírodì
jsou døevokazné houby snad na kadém
kroku, jejich semínka (výtrusy) jsou
roznáena vìtrem. Nìkteré jsou èasto íøeny i pùdou pomocí svých vláken. Nákaza tìmito houbami pøedstavuje poèáteèní
fázi onemocnìní. Nastává v dobì, kdy
vnitøní podmínky ivota døeviny nejsou
vzájemnì sladìny s podmínkami vnìjího prostøedí a døevina se jim nestaèí pøizpùsobit, co je èasté u døevin ve mìstech. Inkubaèní doba je ovlivnìna zejména teplotou okolí a mùe trvat i nìkolik
let. Zprvu neviditelné výtrusy mikroorganismù klíèí ji pøi minimálních vzestupech
teploty v kapce vody (infekèní kapka),
která obsahuje rùzné látky detìm vyluhované z vyích rostlin (vitamíny, anorganické soli aj.). Vyklíèený jedinec se po
pøiblíení k povrchu pokoky rostliny roziøuje a bìhem 24 hodin vytvoøí tzv. zachycovací terèík. Dále zaènou z vlákénka
vyrùstat i boèní hyfy, které se svými koneèky pøilepí na rostlinu. Jako vchodù do
rostliny pouívají tenké èásti bunìk, prùduchy a rovnì rùzná pokození povrchových èástí. Nìkteré pronikají i nepokozenou pokokou díky své síle (protrení
stìn bunìk), schopnosti trávení a tvorby
rùzných látek, pro obaly bunìk rostlinné
pokoky a toxických. Ve je závislé na
stavu hostitele, na jeho schopnosti tvoøit
nové ochranné buòky. Po prùniku houby nastupuje rozhodující boj, kdy je v infikovaných buòkách naruován obvyklý
sled procesù a mìní se i vlastnosti jejich
èástí. Komplex obranných vlastností rostlin je dán dìdièností a ikovností reagovat pøi urèité infekci. Onemocnìní stromu nastává v dobì, kdy je nákaza v takovém rozsahu, e ani zmìna podmínek
prostøedí a dezinfekèní opatøení ji nepøeruí. Vniknutí takového cizího organizmu pozmìòuje normální chod ivotních
dìjù v hostitelské døevinì. Tvorbou ucpávek zpomalí rychlost pohybu vody a látek v hostiteli. Onemocnìní se obvykle
projevuje sniováním vitality a zhorováním zdravotního stavu døeviny, co mùe
být provázeno napø. ronìním pryskyøice,
prosycháním vìtví a výskytem plodnic.
Ing. Kateøina Cejnarová, Odbor P
(Zdroj: Parazitické døevokazné houby, Alois Èerný)

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

k dispozici na Odboru ivotního prostøedí
(tel./fax 491 405 462), v informaèním
centru Mìstského úøadu a na internetových stránkách mìsta:
(www.mestonachod.cz).
Uzávìrka pøíjmu ádostí je 21. 3.
2006.

Úspìná rybáøská sezóna
na náchodských mìstských rybnících
Trochu prostydlé podzimní sluníèko vyhlédlo nad pásem lesa, sledujícího hranici
s Polskem u obce Malá Èermná a rozbìhlo se svými paprsky po malebném rybníce,
sousedícím s potokem Brlenka. Ale namísto lesklé hladiny  dno vyputìného rybníka a malý zbytek vody v loviti nad hrází
u bytelného poeráku, obklopený postavami ve vysokých brodicích holínkách
s kesery a podbìráky v rukou. To personál Lesù mìsta Náchoda provádìl výlov
mìstského rybníka Malá Èermná. Mrskající se upináèi byli vyzvedáváni na hráz
a po vytøídìní ukládáni do pøipravených
kádí. Èást, asi pùl tuny kaprù, putovala do
sádek na vánoèní prodej a dalích deset metrákù témìø mírových kaprù obohatilo
rybí obsádku v rybníce Podborném nad
koupalitìm v Náchodì. Následující týden
byl vyloven chovný rybník Za Vlachovou
u obce Studnice. Pøiblinì sedm stovek
mladých násadových kaprù obsadilo uvolnìné tùnì znovu naputìného maloèermenského rybníka. Tak byl ukonèen hospodáøský rok na náchodských mìstských rybnících uzavøením kolobìhu dopìstování
dospìlých ryb, jejich výlovem a náhradou
mladými rybami z vlastního chovu.
Co vak pøedcházelo náchodské rybáøské
sklizni? Ji s pøíchodem jara, krátce po uvolnìní vodní hladiny, byly vyloveny stovky
mladých kapøíkù z výtìrového rybníka
a následnì pøemístìny do chovných rybníkù. Zde kapøí dorost pod peèlivým dohledem a za soustavného pøikrmování nabíral na váze a dorùstal do velikosti násadové ryby, schopné vyputìní do hlavních
mìstských rybníkù  maloèermenského
a Podborného. Rybník maloèermenský slouí k dopìstování kapra na velikost vhodnou pro tìdroveèerní stùl. Naproti tomu
rybník Podborný byl vybrán pro vyití sportovních rybáøù. Pøeel do mìstského majetku sice v pomìrnì dobrém stavebním
stavu, postaèila drobná investice ètyø set
tisíc na znovuvybudování nápustného zaøízení, ale vodní hladina byla tichá, bez ivota. V rybníce scházela kvalitní, ulechtilá
ryba. Proto od samého poèátku zahájily
Lesy mìsta Náchoda jeho intenzivní zarybòování. Do rybníka putovaly desítky met-

rákù kaprù. K zabránìní úbytku potravy
plevelnými rybami byl rybník osazen více
ne sto kusy tik a candátù. Na dno rybníka bylo umístìno nìkolik desítek kusù keble øíèní se zámìrem obohatit podvodní zvíøenu i o tyto èistou vodu milující tvory. Rybník Podborný se stal rájem pro sportovní
rybáøe, aè musí dodrovat rybáøský øád,
co je sledováno dvìma pøísnými porybnými, odnáejí si odtud kromì ulovených ryb
nezapomenutelné záitky. O tom svìdèí
i mnoství prodaných povolenek, které jsou
cenovì pøijatelné a mohou si je koupit
s polovièní slevou i mladí rybáøi jetì kolou povinní. V letoním roce zde poprvé
probìhly rybáøské závody, jich se úèastnilo nìkolik desítek rybáøù nejen z Èech
a Moravy, ale i z Polska a Nìmecka. Dokonalá organizace, pìkné poèasí a spousta
zábìrù, to ve vyvolalo nadení pøítomných
s poadavkem dalího jejich konání v pøítích letech. Lesy mìsta Náchoda hodlají pro
budoucí hospodaøení oivit rybník novými
druhy ryb jako je lín, amur a pstruh duhový. Jistì tak bude zvýena jeho pøitalivost
a atraktivita. Vìøíme, e tak napomùeme
návratu k dávné tradici náchodského rybnikáøství a chovu ryb.
V návaznosti na tyto øádky sdìlujeme
vem zájemcùm o sportovní rybaøení, e
chytání ryb v rybníku Podborném bude
v roce 2006 povoleno kadý den pøi zachování souèasných cen povolenek. Jejich
prodej bude zahájen 1. bøezna 2006 na
správì Lesù mìsta Náchoda, spol. s r. o.,
v Montaci (tel. 491 426 688) i pro ty, kteøí nejsou driteli rybáøského lístku. Zveme
Vás, pøijïte si pøíjemnì odpoèinout a pøejeme Vám Petrùv zdar!
Lesy mìsta Náchoda, spol. s r. o.
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Program mistrovských utkání v kuelkáøské hale SKK
Primátor Náchod  únor
SO 4.
SO 4.
SO 4.
SO 4.
NE 5.
NE 5.
PÁ 10.
PÁ 10.
SO 11.
SO 11.
SO 18.
SO 18.
SO 18.
SO 18.
NE 19.
NE 19.
PÁ 24.
PÁ 24.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

8
8
11
15
10
10
17
19
12
15
8
8
11
15
10
10
17
19

Náchod C
Náchod D
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod D
Náchod E
Náchod C
Náchod B
Náchod C
Náchod D
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod D
Náchod

Dobruka
Smiøice
Jièín
Daèice
Daèice
Blansko
Smiøice B
Trutnov B
Jièín B
Sadská
Rybník
Josefov
Zábøeh
Luhaèovice
Zábøeh
Rosice
Ústí n. Orl.  Hylváty
Hoøice C

Vè. divize  dorostenci
Vè. divize  dorostenky
I. liga eny
I. liga mui
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
Vè. pøebor sk. B
Vè. pøebor sk. A
III. liga mui
III. liga mui
Vè. divize  dorostenci
Vè. divize  dorostenky
I. liga eny
I. liga mui
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
Vè. pøebor sk. B
Vè. pøebor sk. A
Frantiek Majer st.

BASKETBAL 2005/2006
 rozpis soutìe: Východoèeská liga mui
4. 2. 2006
NÁCHOD  Sokol PP HK
5. 2. 2006
NÁCHOD  Holice
18. 2. 2006
Èeská Tøebová  NÁCHOD
19. 2. 2006
Choceò  NÁCHOD
Dalí informace najdete na http://basketna.wz.cz

SK Rubena Náchod
 volejbal  hala a høitì Na Hamrech v Náchodì, Praská 696
Rozpis domácích utkání 2005/06
Datum
Èas
Soutì
NE 5. 2. 2006 10.00 a 13.00 Krajský pøebor  juniorky
SO 11. 2. 2006 12.00 a 16.00 Kraj. pøebor I. tøídy  mui
SO 18. 2. 2006 10.00 a 14.00 2. liga  eny
12.00 a 16.00 Kraj. pøebor I. tøídy  mui

Lyování v Náchodì 2006
Ideální podmínky  kopce Brabák
i Maliòák upraveny, tvrdý podklad.

Brabák
PondìlíPátek: 1517 hod.
veèerní 1719 (info u obsluhy)
Sobota, Nedìle: 1016 hod.
v sobotu veèerní 1619
Ceny: 11 jízd  50 Kè  44 bodù
dìti do 130 cm 1 jízda 3 body
ostatní 1 jízda 4 body
Maliòák
Sobota, Nedìle: 1016 hod.
Ceny: 11 jízd  50 Kè  44 bodù
dìti do 130 cm 1 jízda 3 body
ostatní 1 jízda 4 body
Pøístup na Maliòák z horní stanice Brabáku lesem cca 300 m nebo od Dobroovské chaty cca 400 m pøes pole. Info u obsluhy vleku, pøíp. na tel.: 777 707 879
 K. Brandejs, 775 667 130  P. Hanu.

Atletika
V sobotu 14. ledna 2006 se konaly
v Praze na Strahovì krajské pøebory OPEN
Královéhradeckého a Pardubického kraje
v atletice. Tìchto pøeborù se zúèastnila èást
tréninkové skupiny Jiøího Vondøejce a nìkteøí dosáhli vynikajících výsledkù.
Pøeborníky Pardubického kraje se stali Jirka Vondøejc na 400 m èasem 50,34,
Milo Cvejn v ákovské kategorii na 1500
m èasem 4:48,06 a pøedevím Marcela
Vondøejcová na 60 m èasem 7,92 a 200
m èasem 25,34. Je prvním rokem dorostenka, ale závodila ji v enské kategorii.
Dále pak byl Jirka Vondøejc druhý na
60 m èasem 7,20 a tøetí na 200 m èasem
23,10.
Dalí výsledky svìøencù: Nym Jan
v dálce 620 cm; Ciasto Ondøej na 1500 m
èas 5:35,36; Lochmann Petr v kouli
9,41 m a 200 m za 26,34; Vondøejc Jan
60 m za výborných 7,21; Kopecká Markéta 1500 m za 5:34,37; Linhartová Veronika koule 7,23 m a 200 m za 29,47.
Poprvé nastoupil v tréninkové skupinì handicapovaný Olda Brych, který se
pøipravuje na mistrovství svìta, popøípadì olympiádu tìlesnì postiených. V muské kategorii dosáhl tìchto výkonù  60
m za 8,77; 200 m za 28,95 a 400 m za
1:06,88.
Byla to dobrá pøíprava na nadcházející
halové Mistrovství ÈR ve vech vìkových
kategoriích, které se konají od února do
zaèátku bøezna.
Jiøí Vondøejc

Soupeø
Lokomotiva Trutnov
Èernèice
Havlíèkùv Brod
Dvùr Králové n. L.

Stolní tenis

V úterý 10. 1. 2006 jsme mìli ve sportovní hale SK Rubena Náchod monost
vidìt mezinárodní utkání enského stolního tenisu v podobì kvalifikace na mistrovství Evropy 2007 mezi drustvy ÈR
a Polska. Nae reprezentantky pøekvapivì zvítìzily nad drustvem Polska 3 : 0.
Svoji trenérskou premiéru v Náchodì mìla
dlouholetá reprezentantka Marie Hrachová. Rozhodovali rozhodèí ze SRN. Utkání
pøihlíelo 350 divákù. Hana Kopecká

1  Petr Lochman v kouli
2  Marcela Vondøejcová po dobìhu 60 m
3  tréninková skupina Jiøího Vondøejce
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kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù
Královéhradeckého kraje,
Náchod, Smiøických 1237
(pro pedagogy i veøejnost)

M 4. 2., 18. 3., 8. 4. soboty 914 hod.
Mandala (v duchu hudby, v duchu pøíbìhù, konstrukèní), lektor Mgr. Dana Nývltová, KOMPAS Náchod; Z pro DVPP Náchod

M4. 2., 25. 3., 8. 4., 20. 5. soboty 812,
1317 hod. Pleteme z pedigového proutí (podnos pro zaèáteèníky  dop., podnos s copánkem a korálky  odp., opletená nádoba dvoubarevná  dop., miska
s plet. dnem a korálky  odp., oatka
s pleteným dnem  dop. + odp., drobné
dekorace  dop. + odp.), lektor Mgr. Eva
Hájková, Mgr. Jitka Poláková, Náchod;
Z pro DVPP Náchod

Tøíkrálová sbírka
2006, Farní charita
Náchod

Dìkujeme vem obèanùm, díky nim se
v oblasti, která spadá pod Farní charitu,
Náchod (Bezdìkov, Broumov, Èeská Èermná, Èeská Skalice, Hoøièky, Hronov,
Machov, Mezimìstí, Náchod, Nový Hrádek,
Police nad Metují, Suchý Dùl, Teplice nad
Metují, Velké Poøíèí a blízké okolí tìchto
mìst a obcí), podaøilo vybrat èástku
545 924,50 Kè.
Tato Tøíkrálová sbírka se tradiènì uskuteènila díky vem lidem dobré vùle, kteøí
se na této akci podíleli. Dobrovolníci a dìti,
kteøí jako tøi králové vyli s koledou do
ulic, tìdøí dárci, kteøí je obdarovávali jak
finanènì, tak s nìèím sladkým, asistenti,
koly, hudebníci i sólisti pøi Tøíkrálovém
koncertu, sponzoøi, dobrovolníci, kteøí vypomohli pøi zajiování obèerstvení pro
koledující dìti, farní úøady, policie, mìstské a obecní úøady i vichni ostatní, kteøí
pøispìli vím, aby tato sbírka probìhla.
Celkový poèet dobrovolníkù èítal asi 650
osob a tøíkrálových skupinek bylo utvoøeno 127.
Z celkové èástky v Náchodì a blízkém
okolí (Dobroov, Jizbice, Kramolna, Lipí,
Vysokov) darovali obèané 161 465 Kè.
Tato Tøíkrálová sbírka je zamìøena na
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahranièí
a rovnì tak pro podporu charitního díla
a té tolik potøebnou zahranièní humanitární pomoc.

M 6. 2. pondìlí 14.0016.30 hod. Metodické øady ve výtvarné výchovì (Koèky),
lektor Mgr. Lenka Prokeová, Z Náchod;
Z pro DVPP Náchod
M 7. 2. úterý 1417 hod. Jak na kolní
øády, lektor Mgr. Maja Bihelerová, Praha; Z Náchod-Plhov
M 9. 2. ètvrtek 915 hod. Linoryt, lektor Mgr. Jiøí Kuèík, ZU Dolní Újezd; Z
pro DVPP Náchod
M 11. 2., 1. 4. 8.3015.00 hod. soboty
Malba na hedvábí (v duchu mandal, v duchu stínù), lektor Mgr. Lenka Prokeová, Z Náchod; Z pro DVPP Náchod
M13. 2. pondìlí 13.3017.00 hod. Proè
a jak tvoøit VP VIII, lektor PhDr. Jana
Dolealová, Ph.D., PdF UHK; Z Náchod
-Plhov
M14. 2. úterý 1417 hod. Praktické pozitivní dovednosti, lektor PaedDr. Aneka Kmeová, Trutnov; Z Náchod-Plhov
M15. 2., 8. 3., 17. 5. støedy 1317 hod.
Výtvarné a floristické dílny (hrátky
s klacíky a pruty, Velikonoce, nové drátování), lektor Mgr. Jana Matouová, ZU
Náchod; Z pro DVPP Náchod
M16. 2., 9. 3., 23. 3. ètvrtky 1218 hod.
Jak na to aneb Budeme tvoøit VP, lek-

tor Mgr. Hana Carbová, IZM Sruby; Z
Náchod-Plhov (cyklus tøí semináøù)
M 22. 2., 22. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5.,
24. 5. støedy 13.3017.00 hod. Psychomotorická cvièení, lektor Mgr. Alena Halounková, Tøebechovice p. O.; Z Náchod
-Plhov (cyklus esti praktických semináøù)
Múnor 2006 15.0018.45 hod. Základy
obsluhy poèítaèe, lektor Mgr. Lubo Èepa,
Z Nové Mìsto n. M.; Z pro DVPP Náchod (cyklus dvou semináøù)  DATUM
bude upøesnìn dle zájmu
Múnor 2006 15.0018.45 hod. MS Word
pro zaèáteèníky, lektor Mgr. Lubo Èepa,
Z Nové Mìsto n. M.; Z pro DVPP Náchod (cyklus dvou semináøù)  DATUM
bude upøesnìn dle zájmu
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
písemnì: kolské zaøízení pro dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù KHK,
Smiøických 1237, 547 01 Náchod
elektronickou potou: nachod@cvkhk.cz
prostøednictvím webových stránek:
www.cvkhk.cz
Více informací na telefonu:
491 422 416, 491 422 437

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v únoru 2006 Regionálním muzeem v Náchodì
Výstava výtvarných prací
ákù ZU
Do 8. 2. 2006 mohou návtìvníci ve
výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice)
zhlédnout výstavu prací výtvarného
oboru ákù Základní umìlecké koly
v Náchodì. Otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu 812 hod.

Výstava obrazù Dagmar Kales
Ve dnech 10. 2. a 4. 3. 2006 si mùete ve výstavní síni muzea (roh Tyrovy
a Zámecké ulice) prohlédnout výstavu
obrazù autorky Dagmar Kales. Vernisá probìhne 10. 2. 2006 v 17 hodin.
Otevøeno je dennì kromì nedìle a pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu 812
hod.

Miroslav Hartych  obrazy,
Vìra Kopecká  fotografie
Ve dnech 10. 2. 2006 a 5. 3. 2006
mùete v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea
v Náchodì (budova na Masarykovì nám.,
èp. 18) navtívit výstavu obrazù M. Hartycha a fotografií V. Kopecké. Vernisá
probìhne 10. 2. 2006 v 15.30 hodin.
Otevøeno je dennì kromì pondìlí
912; 1317 hod. Výstavu si mùete

prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì.

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; 13-17 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.

Pevnost Dobroov
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást
ès. pohranièního opevnìní z let 1935
1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Souèástí je i výstava Ès. armáda
1. republiky v miniatuøe (autor L. ulík) umístìná ve výstavní síni provozního areálu pøed pevností. Mimo sezónu
 tj. v listopadu a bøeznu je otevøeno
pouze pro pøedem ohláené organizované výpravy. Návtìvu pevnosti lze
objednat na tel. èísle 491 423 248 nebo
na adrese: Regionální muzeum, Zámek
1284, 547 01 Náchod, popø. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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Zubní pohotovost v únoru 2006

4. a 5. 2. MUDr. Jarmila Vokùrková ml.
tel.: 491 462 331
11. a 12. 2. MUDr. Alena Zdrailová
tel.: 491 421 548
18. a 19. 2. MUDr. Helena Ansorgová
tel.: 491 462 800
25. a 26. 2. MUDr. Frantiek Balský
tel.: 491 424 326

PROGRAM
únor 2006

Nové zájmové krouky v DDM Déèko.
Od ledna 2006 jsme pro Vás pøipravili
tyto krouky:
Tvoøínek  krouek pro pøedkolní dìti
od 3 do 6 let  zamìøuje se na oblíbená
dìtská témata  kadá schùzka obsahuje rùzné èinnosti  dìti napø. hrají
hry, poznávají svìt, kreslí a tvoøí, procvièují si grafomotoriku, cvièí, tancují,
poslouchají a hrají pohádky, zpívají
a hrají si tak, aby se rozvíjela celá jejich osobnost  uèí se samostatnosti
a komunikaci v dìtském kolektivu
 schùzka 1x týdnì na 1,5 hodiny (ètvrtek)  cena krouku: 500 Kè
Dramaáèek  zájmový krouek pro dìti
ve vìku 610 let  dìti zde rozvíjejí
své schopnosti a dovednosti v oblasti mezilidské komunikace a vzájemného porozumìní  hrají rùzné formy proitkových her, poznávají základy herectví,
umìleckého pøednesu  zkouejí hrát
divadlo, hrají si s pohádkami a vymýlí
jejich nové ztvárnìní  vyrábìjí si vlastní
maòásky, loutky a kostýmy  schùzka
1x týdnì na 1 hodinu (støeda)
 cena krouku: 300 Kè
Výtvarný ateliér
 krouek pro zájemce o výtvarné umìní, kluky i holky od 13 do 18 let, vhodný jako intenzivní pøíprava k pøijímacím
talentovým zkoukám  nabízí poznávání dìjin a teorie výtvarného umìní,
poznávání zákonnitostí studijní tvorby,
kresba a malba, nejen podle skuteènosti, také tvorba grafická a plastická 
schùzka 1 x týdnì na 2 hodiny (úterý)
 cena krouku: 550 Kè
Odìvní ateliér
 zájmový krouek pro dívky se zájmem
o módu a textilní techniky, ve vìku
1218 let  dívky se seznamují s módními trendy, poznávají základy ruèních
prací, uèí se rozliovat textilní materiály, jeho údrbu, vyrábìjí si vlastní doplòky a èásti odìvù  dívky si samy navrhují odìvy a seznamují se s postupem
jeho výroby od skicy a k modelu, který si samy zhotoví a uspoøádají módní
pøehlídku; schùzka 1 x týdnì na 2 hodiny (ètvrtek)
 cena krouku: 550 Kè

Vìtrník 720
Èervený Kostelec
Denisovo nábøeí 665
Náchod
Sokolovská 317
Èervený Kostelec
Komenského 319
Náchod

Dívadlo
 dramatický krouek pro starí dìti,
od 14 do 18 let, které se nechtìjí nudit, ale mají rádi spoleènost a komunikaci s lidmi  hrají proitkové a psychologické hry, zkouí hrát divadlo
a psát vlastní povídky, výrazový tanec
 pøipravují vlastní divadelní vystoupení, vèetnì kulis, rekvizit a kostýmù
 schùzka 1x týdnì 1,5 hodiny (úterý)
 cena krouku: 350 Kè
Do nìkterých z tìchto kroukù je mono se jetì pøihlásit, pokud máte zájem o pøihláku nebo více informací,
obrate se, prosím, na DDM Déèko, tel.
491 428 744 nebo tel. 774 223 296,
Tereza Iová, DiS.
Jarní lyování na horách
27. a 28. bøezna 2006, místo a cena
budou upøesnìny. Pøihláky v Déèku.
Více informací Mgr. Andrea Straková
775 223 294.
Déèko poøádá pro vechny své
pøíznivce ve vìku 515 let
víkend v Déèku

Cestujeme
kolem svìta

17.19. února 2006
Zaèátek: pátek 17. 2. v 17 hodin
Ukonèení: nedìle 19. 2. ve 14 hodin
Z programu: navtívíme spoustu
zajímavých míst CASINO v Monte
Carlu, snìhové plánì Sibiøe,
Egyptské mumie, Olympijské
ohnì, hlavu Medùzy, Drákulu
v Transylvánii, atd.
(podle poèasí venku i uvnitø)
Tìíme se i na Vae kamarády,
vítán je kadý cestovatel.
S sebou: spací pytel, vìci na spaní,
obleèení dovnitø i ven, pøezùvky,
hygienické potøeby, karta pojitìnce,
baterka, jakákoliv mapa, vítána
busola a kompas (pokud máte)
Cena: 280 Kè pro èleny Déèka,
300 Kè pro ostatní
Pøihláku s penìzi odevzdejte
v recepci Déèka (nebo potou)
nejpozdìji
do 10. 2. 2006
Informace: Jarka Nývltová 775 223 291,
Petra Nìmcová 608 812 232

Zubní pohotovost

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

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

Z pohádky do pohádky

Výstava výtvarných prací a výtvarná soutì na téma: Z pohádky do pohádky
DDM Déèko poøádá pro mateøské koly
z Náchoda a okolí novou akci, která probíhá od ledna do února 2006 a jmenuje
se Z pohádky do pohádky. Dìti pøedkolního vìku kreslí a malují obrázky na
téma pohádek, které si samy vyberou,
a protoe pohádek je nespoèet, jmenuje
se výtvarná soutì Z pohádky do pohádky. Výtvarné techniky jsou také volnì
volitelné a soutì je rozdìlena do dvou
kategorií: 1. práce jednotlivcù; 2. spoleèné práce. Mateøské koly mají výtvarné
práce doruèit do DDM nejpozdìji do
20. února 2006, kdy soutì konèí. Z doruèených prací bude uspoøádána výstava
v prostorách Déèka, kde také probìhne
22. února 2006 vernisá dìtských prací, dopoledne bude výstava pøístupná kolkám a odpoledne veøejnosti. Srdeènì Vás
zveme na Výstavu Z pohádky do pohádky!

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí
v sobotu 4. a 11. února pohádku

Princezna solimánská

18. a 25. února a 4. bøezna
pohádku

O stateèném kováøi
Zaèátek je vdy v sobotu v 15 hodin,
4. 2. a 25. 2. navíc jetì v 17 hodin.

Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com
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Senior klub

Ètvrtek 2. 2. od 14.00 hod.  Spoleèná návtìva výtvarných
prací ákù ZU J. Falty ve výstavní síni Regionálního muzea
(roh Zámecké a Tyrovy ulice). Sraz zájemcù ve 14.00 hod.
pøed muzeem
Ètvrtek 9. 2. od 14.00 hod.  Divoká Aljaka  o volné zvìøi
severu u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 16. 2. od 14.00 hod.  Spojené Arabské Emiráty
a Dominikánská republika  posezení u videa se Slávkem Hlaváèem
Ètvrtek 23. 2. od 14.00 hod.  Filipíny  o své cestì a proslulých léèitelích u videa vypráví paní Míla Habrová
Senior klub je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00 do
16.30 hodin a je urèen vem seniorùm a jejich pøátelùm. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, v oknì
klubu, na Husovì námìstí a v Novinách Náchodska a Echu.

Sdruení zdravotnì postiených

Sdruení zdravotnì postiených Náchod srdeènì zve své èleny
a pøátele na odpolední spoleèenské posezení s toulkou po Kanadì. Promítat a pøednáet nám bude pan Josef Zavøel. Po produkci pana Josefa Zavøela se zaposloucháme do krásných melodií pøi
kávì a zákusku. Posezení zakonèíme chutnou veèeøí. Cena pro
èlena èiní 65 Kè a neèlena 75 Kè. Sejdeme se ve ètvrtek dne
16. února 2006 od 13.30 hod. v sále restaurace VATIKÁN Náchod. Pøihláky pøijímáme kadou støedu od 13 do 15 hodin
v klubovnì bývalého OkÚ v Náchodì. Také se lze pøihlásit u paní
Zdeny Semerákové na tel. 491 421 292, ponechat déle vyzvánìt. Výbor pøeje úèastníkùm plnohodnotné proití odpoledne.

ICC informuje

Dobré zprávy pro cestovatele: a) rakouské 10 denní dálnièní
známky opìt v prodeji! b) oblíbený levný autobusový dopravce
Student Agency rozíøil své linky do Vídnì, Maïarska a Itálie.
Jízdenky lze rezervovat i zakoupit u nás.
V rámci veobecného zlevòování jsme i my udìlali akci Zlevnìné mapy. Pøijïte si vybrat. Blíí se svátek sv. Valentýna, radost mùete udìlat víkendovým zájezdem do hor, do evropských metropolí nebo tøeba na karneval do Benátek, Vítání
jara na Riviéøe èi Mozartovské dny v Rakousku. A letní dovolenou stále mono zakoupit s výraznými slevami  vyuijte pøíleitosti a hlavnì je jetì monost si vybrat ten svùj hotel.
Pokud má nìkdo zájem o adresáø informaèních center v ÈR,
mùete se u nás pro tuto publikaci stavit. Asociace informaèních a turistických center ÈR, jí je nae ICC zakládajícím
èlenem, ji vydala v roce 2005. V rámci grantu Královéhradeckého kraje sbíráme data o monostech ubytování, stravování,
firmách a dalích aktivitách v Náchodì a pøilehlých obcích.
Pokud máte nìkde novì otevøenou restauraci, mení obèerstvení, ubytování, které není na naich internetových stránkách,
prosím, ozvìte se. Je to zdarma! Tel: 491 420 420, e-mail:
info@icnachod.cz
Ing. Marie Talafantová

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova 806, 547 01 Náchod, tel. 491 426 223, faráø Zdenìk
Kovalèík  mobil 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.cz.
Bohosluby  nedìle 9 hod., biblická hodina  pondìlí 16.30,
úøední hodiny  pondìlí a støeda  912 a 1317 hod. Kolumbárium pøístupné dennì od 817 hod.
Sbírky pro Diakonii Broumov se dávají do chodby v pytlích
a krabicích od pondìlí do soboty od 817 hod. Ne v nedìli!

Øímskokatolická farnost

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

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00
hod. a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém domovì Betanie (preòarova 1053).V týdnu je pravidelná bibl. hodina ve èt. v 17.00 h.

Církev adventistù sedmého dne

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

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, tel./fax: 491 427 332; mobil:
605 973 056. Kazatel Jiøí Hofman, vikáø: Mgr. R. Kotalík, kazatel senior: RNDr. P. Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz.
Bohosluby v ne v 9.30, biblické studium ve st. v 18.30 hodin.

Køesanská spoleènost Nový ivot

Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 491 423 300, http://
www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v únoru 2006 v pøízemních prostorách zámecké jízdárny výstavu:

Jiøí touraè  obrazy, kresby, ilustrace
(27. 1.  19. 3. 2006)

na ochozu jízdárny výstavu:

Vladimír indler  Vysoèina
obrazy, kresby, grafika
(27. 1.  19. 3. 2006)

ve vech prostorách zámecké jízdárny
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  únor 2006

výstava Oldøich Hlavsa, odkaz a dílo

Sálek ve 2. poschodí mìstské knihovny, otevøeno v dobì provozu knihovny.
Pøipomínka tvorby náchodského rodáka Oldøicha Hlavsy, který byl výraznou osobností èeské typografie a kniní grafiky. Výbìr kniních publikací, ukázky drobných
tiskù, grafické úpravy obálek èasopisù Plamen a Typografia, fotografie z náchodských
pobytù Oldøicha Hlavsy.
Prodej pamìtního sborníku Oldøich Hlavsa (grafická úprava Jiøí Zhibo) se vzpomínkovými texty Jiøího etlíka, Jana Solpery, Josefa Týfy  také rodáka z Náchoda
-Bìlovsi, Blanky Stehlíkové a dalích. Sborník vydala Mìstská knihovna v Náchodì
s pøispìním Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda. Cena 60 Kè.
Výstava potrvá do 25. února 2006 (s výjimkou dnù 7.9. února 2006, kdy bude
uzavøena).

Jak pracovat s elektronickým katalogem

Oddìlení pro dospìlé ètenáøe v pøízemí knihovny pøipravuje pro zájemce na støedy
1. 2., 15. 2. a 22. 2., v dobì od 9 do 18 hodin, konzultace na téma Jak pracovat
s katalogem. Cílem je, aby se návtìvníci za pomoci pracovníkù knihovny nauèili
vyhledávat v on-line katalogu, získali znalosti rychlé orientace podle návodu, vìdìli,
jaké údaje je dùleité si poznamenat a jakým zpùsobem se potom pohybovat ve volném výbìru knihovny pøi hledání urèitého titulu. Intenzívnìjí vyuití katalogu tak
mùe vem uivatelùm pomoci snadnìji získat dostupnou literaturu a lépe vyuít
fond knihovny.

Zasedání Svazu knihovníkù
a informaèních pracovníkù ÈR v Náchodì

Ve dnech 7.9. února 2006 pøivítáme v Mìstské knihovnì pøední odborníky èeského knihovnictví. Koná se zde výjezdní zasedání výkonného výboru profesní organizace SKIP, sdruující knihovníky a informaèní pracovníky ÈR. Souèástí tohoto jednání
je diskuzní semináø na téma Budoucnost knihoven v Èeské republice. Jeden okruh
pøíspìvkù se zamìøí na souèasné trendy informaèních technologií v knihovnách
a jejich vliv na budoucí roli knihoven. Dalí okruh bude vìnován problematice ètenáøství a zájmu obyvatel o sluby knihoven, také ve srovnání se situací v zahranièí.
Téma financování regionálních funkcí knihoven, dalí vývoj a perspektivy pak zavrí
jednání diskuzního semináøe. Pøejeme vem úèastníkùm tøídenní akce pøíjemný pobyt v Náchodì.
(So)

Sdruení pøátel Malé Èermné
Sdruení pøátel Malé
PUMPA zve srdeènì dataprojektorem.
Èermné touto cestou dìkuje panu Zdeòvechny zájemce na neformální besedu o Malé Èermné. Akce se bude konat
v sobotu dne 18. února 2006 od 14.00
hodin v kulturní místnosti Domova dùchodcù Bohemie. Souèástí besedy bude
prohlíení vybrané èásti souboru historických fotografií a pohlednic. Materiál je
elektronicky zpracován a bude promítán

ku Bartlovi, rodáku a pamìtníku, za velkorysé poskytnutí svého maloèermenského archivu.
Znovu se obracíme na rodáky, pamìtníky a pøátele Malé Èermné, aby se s námi
podìlili o své vzpomínky a památky na
Malou Èermnou. Psát mùete na adresu
SPMÈ, Malá Èermná 38, PSÈ 547 31.

Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává
Mìsto Náchod, IÈO: 00272868, Masarykovo
námìstí 40, 547 61 Náchod. Odpovìdný
redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada:
Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Batecká,
Ing. Eva Èejchanová, Hana Kopecká,
Libor Fiedler a Martin Hurdálek.
Fotografie poøídila redakce, autoøi èlánkù
a archiv. Titulní foto Vl. Èejchan.
Grafická úprava Garmond DTP studio
a tisk, tel.: 491 420 239. Èíslo 2/2006
vychází 1. 2. 2006. Náklad 5000 ks.
Distribuce zdarma. Registrace: MK ÈR E
11975. Za zmìny v programech
zodpovídají poøadatelé jednotlivých akcí
a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, sluná
diskuze má vdy místo. Nevyádané
pøíspìvky se nevracejí. Neoznaèené
a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce.
Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad
v Náchodì, Masarykovo námìstí 40,
547 61, tel./fax: 491 405 255,
e-mail: nina.svobodova@mestonachod.cz.
Uzávìrka tohoto èísla byla 17. 1. 2006.
Uzávìrka bøeznového èísla bude
15. 2. 2006!

Omlouváme se vem ètenáøùm
Náchodského zpravodaje. V lednovém
èísle dolo k stranovému pøevrácení
titulní fotografie.
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