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dovolte mi vyjádøit své podìkování za
podporu úsilí mìsta o urychlení výstavby
obchvatu Náchoda a zároveò bych chtìl vyslovit svùj názor na nìkterá tvrzení a dotazy obèanù k tomuto projektu.
Mylenka obchvatu Náchoda nevznikla v tìchto dnech, ale vyplynula z øeení
dopravy na komunikaci I/33 v minulých
letech. Byla zahájena technická studie
a na jejím základì bylo zadáno vypracování dokumentace pro posouzení z hlediska vlivù na ivotní prostøedí s termínem 12/2004. Vzhledem k tomu, e dolo k nesouladu tìchto prací s územním
plánem obce Vysokov, bylo nutné dopracovat novou variantu technické studie
i dokumentace EIA. Tento dokument byl
dokonèen v øíjnu 2005. V souèasné dobì
posuzuje tuto variantu Odbor ivotního
prostøedí KÚ HK a po získání souhlasného stanoviska k nìkteré z pøedloených
variant, bude zpracovávána dokumentace pro územní rozhodnutí.
Nae úsilí smìøuje pøedevím k tomu,
aby byly dodreny pùvodní termíny v investièním zámìru, tak jak byly pøedkládány, tzn. dokonèit vechny potøebné
dokumenty tak, aby zahájení vlastní stavby
bylo umonìno v roce 2009. Argument
o finanèní neschopnosti státu zajistit
v tomto roce stavbu, který se obèas ozývá, zcela jistì není moné pøehlédnout.
Je vak tøeba si uvìdomit, e Náchod je
po Hradci Králové a Trutnovì tøetím nejvìtím mìstem a jediným z vìtích mìst
naeho kraje, kterému obchvat chybí
a má nejvìtí problémy s tranzitní dopravou. Z mého pohledu se tedy musí stát
prioritou nejen kraje, ale i státu.
Èastým argumentem je té víra, e
obchvat po vybudování dálnice na Trutnov nebude potøeba. Dokonèení dálnice
do Hradce Králové v pøítím roce, její
pokraèování v první etapì HradecSmiøice a v druhé etapì SmiøiceJaromìø, nás
sice pøiblíí k vnitrozemí, ale zároveò
pøivede jetì vyí zátì, ne je ta stávající. Dalí pokraèování ve smìru na Trutnov nebude jistì záleitostí nejbliích let.
Proto by mìl být náchodský obchvat budován nejpozdìji s obchvatem Jaromìøe.
I po dokonèení dálnice na Trutnov nebude zbyteènou vìcí. Chceme-li mít klidné
mìsto, ani v budoucnu se nemùeme

smíøit s mylenkou, e tranzitní doprava
ve smìru do Polska, ale také ve smìru
na Hronov, Polici n. M. a Broumov pùjde
støedem mìsta. Jiná technická øeení,
která jsou navrhována, tunel, estakáda,
atd. jsou sice technicky moné, ale jinak
pouze z øíe snù. Námìty na zprùjezdnìní mìsta dalí trasou ul. Komenského
a obrácení Volovnice jsou sice moné, ale
osobnì je nepokládám za pøíli astné,
zrovna tak jako zprùjezdnìní nábøeí.
Naopak, domnívám se, e rozíøením pìích zón ve støedu mìsta bychom mìli
nutit ty z nás, kteøí ji máme automobilovou závislost, ke zdravému pohybu
a zároveò odpovìdná místa k výe zmínìné stavbì obchvatu. Zrovna tak nebude nikdy výstavba obchvatu primárním
zdrojem navýení dopravy, jako se jím
nestane obchvat Èeské Skalice. Pøíèiny
narùstání dopravy jsou jinde a diskuze
o nich by mohla trvat dlouhé hodiny.
Zastupitelstvo mìsta na svém jednání
dne 20. 2. 2006 pøijalo usnesení a zavázalo pøedstavitele mìsta k jednání a podpoøe stavby obchvatu. Jsem pøesvìdèen,
e toto usnesení je správné a plnì v souladu se zájmem obyvatel Náchoda, kteøí
své mínìní nedávno vyjádøili v petici na
podporu tohoto øeení.
Ing. Oldøich Ètvrteèka

Koncem ledna vznikla petice PROTI
urychlení výstavby obchvatu mìsta Náchoda, kterou podepsaly øádovì pouze
desítky osob. Pøesto jí byl v médiích vìnován daleko vìtí prostor ne petici
PRO urychlení výstavby obchvatu mìsta, kterou podepsalo bìhem ètrnácti dnù
témìø est tisíc obèanù.
Proto rozhodlo vedení mìsta o pokraèování této podpisové akce na podporu
urychlení výstavby obchvatu Náchoda.
Podpisové archy budou i nadále k dispozici v informaèním centru v pøízemí
nové radnice, Masarykovo nám. 40.
Dalí podpisy zcela jistì nejsou zbyteèné, protoe podpoøí nae jednání
s kompetentními orgány a jedinì tak se
nám je podaøí pøesvìdèit o tom, e si
obèané Náchoda tuto stavbu skuteènì
pøejí.
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta
31. 1. 2006

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì s Technickými slubami Náchod, s. r. o., která se týká pronájmu autobusového nádraí v Náchodì.
Dodatkem se kumuluje nájemné za rok
2005, 2006 a 2007. Nájemce tak v roce
2006 investuje èástku ve výi 210 tis.
Kè (nájemné za uvedené roky) do oprav
a na údrbu místní komunikace a dopravního zaøízení autobusového nádraí.
l RM souhlasila s realizací opravy povrchu v ulici Anglické v celém rozsahu komunikace i pøilehlých ploch a to ve dvou
etapách.
Dluhy v rámci
Odboru správy majetku a financování
l RM vzala na vìdomí podrobnou zprávu o neuhrazených pohledávkách na nájemném. U skládání kaucí radní trvají na
jejich úhradì v plné výi pøed nastìhováním do bytu a nebudou udìlovány ádné výjimky. Nájemníkùm, kteøí neplní
splátkový kalendáø úhrady kaucí, obývají nájemní byt a mají nájemní smlouvu
na dobu urèitou, nebude ji smlouva prodlouena, pokud dluh okamitì neuhradí, pøípadnì ho nesplatí na èasový zùstatek dle pùvodnì domluveného splátkového kalendáøe.
Bytový fond
l RM vzala na vìdomí informace o stavu
bytového fondu k 31. 12. 2005. V roce
2006 se plánuje nabídnout k prodeji celý
blok bytových domù v ulicích Palachova,
Nìmcové a Praské (98 bytových jednotek).
Karlovo námìstí
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
dispozièního øeení Karlova námìstí a uloila vypracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Návrh koneèného øeení bude pøedloen radì mìsta
ke schválení pøed zahájením realizace.
Návrh rozpoètu na rok 2006, rozpoètový výhled, støednìdobý plán investic
l RM doporuèila zastupitelstvu schválit
rozpoèet pro rok 2006 vèetnì pøíloh
a rozpoètového výhledu do roku 2010.
l RM vzala na vìdomí také støednìdobý
plán investic na roky 20062008.
Rekonstrukce, stavební úpravy
Z Plhov v Náchodì
l RM uzavøela smlouvu na vypracování
projektové dokumentace pro stavební
povolení, provádìcí dokumentace vèetnì
polokového rozpoètu a výkazu výmìr
v elektronické podobì Rekonstrukce,
stavební úpravy Z Plhov v Náchodì
s projekèním a inenýrským ateliérem
Proxion, s. r. o., Náchod.

Mìstské støedisko sociálních slueb
l RM schválila nájemné v Mìstském støedisku sociálních slueb Harmonie I a II
ve výi 1,5 násobku bìného nájemného
16,71 Kè za 1 m , tj. 25 Kè za 1 m od
1. 2. 2006 pro vechny obyvatele.
l RM schválila ceník úkonù peèovatelské sluby v terénu a ceník slueb v zaøízeních MìSSS Marie s úèinností od
1. 2. 2006.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila k 1. 2. 2006 zruení jednoho funkèního místa pracovnice informací na poliklinice na Odboru správním
a stanovila celkový poèet zamìstnancù
mìsta Náchoda zaøazených v MìÚ Náchod
na 162 s úèinností od 1. 2. 2006.
l RM schválila pouití rezervního fondu
pøíspìvkové organizace Sportovní zaøízení
mìsta Náchoda na opravy kompresorù
è. 1 a 2 na zimním stadionu.
l RM schválila zahranièní sluební cestu starosty mìsta ing. Oldøicha Ètvrteèky do Warringtonu ve dnech 15.19. 3.
2006.

Rada mìsta 14. 2. 2006

Úprava systému svozu a tøídìní odpadù
na území mìsta Náchoda
l RM schválila úpravu systému svozu
a tøídìní odpadù na území mìsta Náchoda.
Mìsto Náchod si ve svém Plánu odpadového hospodáøství stanovilo jednoznaèné
cíle v oblasti nakládání s odpady, a to do
roku 2010:
 zvýit mnoství vytøídìných odpadù,
 sníit mnoství ukládaného odpadu na
skládky,
 rozíøit oddìlený sbìr a shromaïování vyuitelných sloek odpadu,
 na sbìrných místech rozíøit monosti
pro tøídìní komunálního odpadu.
Komise ivotního prostøedí proto navrhla
úpravu systému sbìru odpadù na území
mìsta, která bude spoèívat v rozíøení
sbìru tøídìného odpadu o nové komodity (nápojové kartony  tetrapack a kovové obaly) a sbìr tøídìného odpadu ukládaného do pytlù.
lutý pytel
plasty
Modrý pytel
papír
Èervený pytel
kovové obaly
Oranový pytel
nápojové kartony
(tetrapack)
Rozíøení sbìru tøídìného odpadu
Ke stávajícímu sbìru skla, papíru a plastù pøibude sbìr nápojových kartonù (tetrapack) a kovových obalù. Nápojové kartony (tetrapack) budou ukládány v sídlitní zástavbì do kontejnerù na plast nebo
do pytlù. Kovové obaly budou ukládány
pouze do èervených pytlù.
Sbìr tøídìného odpadu
ukládaného do pytlù
Do speciálních barevnì oznaèených pytlù budou odkládány následující druhy se-

parovatelných odpadù  plasty, papír,
nápojové kartony a kovové obaly. Pytlový sbìr je dle zkueností pohodlnìjí,
odpadá nutnost nosit nebo dováet odpad
do vzdálených nádob (zvony, kontejnery).
Pytlový sbìr je urèen pøedevím pro zástavbu rodinnými domky, avak rovnì
obyvatelé sídli a vícebytových domù,
pokud o to projeví zájem a místní podmínky to dovolí, budou do tohoto zpùsobu svozu zahrnuti. Nákup pytlù bude
s výjimkou oranových pytlù na Tetrapack
(od firmy Ecocom) hrazen z prostøedkù
mìsta a obèané budou mít monost si je
vyzvednout zadarmo na centrálních místech  Technické sluby Náchod, MìÚ
Náchod Odbor ivotního prostøedí, informaèní centrum v budovì radnice, Odbor
správy majetku a financování. Naplnìné
pytle budou obèané v pøedem stanovených
termínech (upøesní TS Náchod dle harmonogramu svozu odpadù) odkládat ke
svým popelnicím a kontejnerùm. Za odvezené pytle zde TS Náchod výmìnou
zanechají pytle nové. Je pøedpoklad, e
u vybraných komodit (papír) pytle budou
moci být pouity nìkolikrát.
Tento systém s malými obmìnami úspìnì funguje ji nìkolik let v Rychnovì nad
Knìnou a dalích mìstech a obcích republiky. Komise pøedpokládá, e povede
ke zvýení podílu vytøídìného odpadu
a tím ke sníení ukládaného odpadu na
skládky, co má pro mìsto Náchod nejenom ekologický, ale rovnì významný
ekonomický efekt. Dále odpadne nutnost
dovybavit pøísluná sbìrná místa drahými kontejnery (zvony) na papír, pøípadnì
kovy. Zavedení tohoto zpùsobu sbìru
a tøídìní odpadù bude pøedcházet a doprovázet informaèní kampaò.
Výroèní zprávy M Havlíèkova,
Komenského, Myslbekova
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávy
pøíspìvkových organizací v oblasti kolství.
Jednotlivé mateøské koly pøedstavily jejich øeditelky, seznámily radní s jednotlivými podobami zpracovaných kolských
vzdìlávacích programù (VP).
Mateøská kola, Náchod, Havlíèkova
1848  øeditelka Jaroslava Duková
101 dìtí v pìti tøídách, VP na téma
Hrajeme si celý rok  kola podporující
zdraví, Zájmové krouky  sboreèek, angliètina, logopedický, flétna
Mateøská kola, Náchod, Komenského
301  øeditelka Alena Duánková
113 dìtí v pìti tøídách (z toho jedna speciální  logopedická)
VP vychází z projektu Zdravá M, na
který navazuje program Kurikulum podpory zdraví v M Zájmové krouky  dramatický, hudebnì literární, angliètina
Mateøská kola, Náchod, Myslbekova 4
 øeditelka árka Rojlová
78 dìtí ve tøech tøídách + jedna tøída s 20
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dìtmi v Braci  VP na téma Svi, sluníèko, svi, a nám to jde líp
Majetkoprávní úkony obce
l RM pøedbìnì souhlasila s uzavøením
nájemních smluv s jednotlivými adateli
na pronájem èásti pozemku v Náchodì
pro stavbu montovaných garáí. Jedná se
o dvùr mezi domy èp. 652, 653, 654, 655,
656, ulice Palachova, Nìmcové a Praská. Smlouvy budou uzavøeny na dobu
urèitou s platností na deset let.
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì na pronájem restaurace SUN CITY na sídliti u nemocnice,
kterým se platnost smlouvy mìní z doby
urèité na dobu neurèitou a smlouva mùe
být ukonèena výpovìdí s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou kteroukoliv ze smluvních
stran.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce na bezplatné uívání pozemku p. è. 958/4 v Náchodì. Jedná se o høitì
v oblasti ulic Bezruèova a Vojnarova.
Pozemek má výmìru 1944 m , je oplocen a je vyuíván ke sportování obyvateli okolních domù. Smlouva se uzavírá na
dobu neurèitou s platností od 1. 3. 2006.
l RM schválila uzavøení nájemní smlouvy na nebytový prostor kanceláøe v Èeskoskalické ulici èp. 192 (pota ve Starém
Mìstì) s firmou LADEX systém, s. r. o.
l RM schválila uzavøení smlouvy o dílo
na Výmìnu oken a zateplení levé èásti
objektu M Komenského v Náchodì
s firmou STAMP, s. r. o., Náchod.
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
komplexního øeení odkanalizování ulice
Borské a ozdravìní rybníèku v ulici Rybáøské a uloila Odboru správy majetku
a financování zajistit realizaci.
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
rekonstrukce èp. 247 ZU a povìøila
Odbor správy majetku a financování pokraèováním prací na této akci. Vzhledem
k rozsahu stavby a nemonosti ji rozèlenit na více etap z dùvodu provázanosti
staré a nové èásti oèekáváme, e výstavba bude rozvrena na období 1/2007
12/2009.
Dotace Èeské energetické agentury 2006
l RM souhlasila s pøedloením ádostí
o dotaci z Èeské energetické agentury
v letoním roce 2006 na dva projekty,
jejich hlavním cílem je úspora energií.
Jedná se o tyto projekty  rekonstrukce
veøejného osvìtlení mìsta Náchoda  IV.
etapa  Staré Mìsto nad Metují, Klínek,
Plhov a Mateøská kola Komenského 301,
Náchod.
SRPEM  soutì regionálních projektù
euromanaerù
Hejtman Královéhradeckého kraje ing.
Pavel Bradík informoval vechny starosty kraje o probíhající soutìi euromanaerù. Obsahem soutìe je pøíprava projektù v Královéhradeckém kraji, které
jsou vhodné k vyuití dotace z fondù

Evropské unie v dalím programovacím
období (20072013). Pro oblast Náchoda budou podány tyto projekty: Nová ZU
v Náchodì, Stavební úpravy a dostavba
kulturního a vzdìlávacího centra v Náchodì (kino Vesmír), Stavební úpravy
Déèka, Rekonstrukce stadionu Hamra,
Hronov  Regenerace centra mìsta, Justýnka, stavební úpravy a pøístavba èp. 212
v Hronovì. Dùleitým pøedpokladem pro
pøedloení projektového zámìru je minimálnì zpracovaná studie, pøípadnì projektová dokumentace. Z tohoto dùvodu
nebylo moné zaøadit projekt lázní. Tato
skuteènost vak nemá vliv na pøípadné
budoucí získání dotace z EU na tento
projekt.
l RM souhlasila s pøedloením tìchto
projektù.
Zatíení støeních konstrukcí
V poslední dobì vzhledem k èastému snìení a promìnlivému poèasí vyvstala do
popøedí otázka únosnosti støech objektù
v majetku mìsta a odstraòování vìtí snìhové pokrývky z tìchto støech. Odbor správy majetku a financování poádal v 5. týdnu Hasièský záchranný sbor Královéhradeckého kraje o mimoøádnou kontrolu
v objektech, kde se shromaïuje vìtí
poèet osob. Ti pøislíbili kontrolu ve sportovních areálech. Dále byl poádáni dobrovolní hasièi o provedení kontrol v zaøízeních
pøíspìvkových organizací (koly, kolky)
a jednotliví øeditelé pøíspìvkových organizací byli vyzváni, aby zajistili odstranìní
vìtích vrstev snìhu ze støeních konstrukcí u spravovaných budov.
l Rada mìsta schválila následující postup:
 Odstraòování vìtí snìhové pokrývky
ze støech na objektech v majetku mìsta
bude zajiovat správce budovy (tj. u pøíspìvkových organizací bude za tuto èinnost odpovìdný jmenovaný øeditel/ka)
 Posouzení stavu urèených støeních
konstrukcí na objektech v majetku mìsta nechá zpracovat Odbor správy majetku a financování v prùbìhu roku 2006
tak, aby byly podklady o celkové únosnosti støeních konstrukcí vybraných
mìstských objektù. Jedná se o posouzení
støeních konstrukcí tam, kde jejich typ
mùe vést k pokození støechy vlivem
vysoké snìhové pokrývky. Takto zjitìný stav bude podkladem pro dalí rozhodování o moných opravách tìchto budov
a pro stanovení moného zatíení tìchto
støeních konstrukcí, ze kterého vyplyne
zajitìní odpovídající zimní údrby mìstského majetku.
Technické sluby Náchod, s. r. o.
 investice
l RM schválila poøízení investic v roce
2006 u Technických slueb Náchod, s. r. o.
Jedná se o nákup nové nástavby na Multicar M 25 na svoz odpadkových koù
a domovního odpadu a starí vysokozdviné ploiny.

Rozíøení kamerového systému
l RM schválila zpracování projektové
dokumentace na akci Rozíøení mìstského kamerového systému o jeden kamerový bod na sídliti SUN a uloila provìøit monost a zajistit vypracování ádosti
o dotaci na tuto akci.
Výbìr zhotovitele
projektové dokumentace
l RM souhlasila s pøedloenými návrhy
výbìru zhotovitele projektové dokumentace na akce:
 Projektová dokumentace stavební úpravy Karlova nám. v Náchodì a uzavøela
smlouva o dílo s uchazeèem na prvním
místì  Ing. Josef Hauck z Èeská Skalice,
 Projektová dokumentace Regenerace
panelového sídlitì Plhov v Náchodì  komunikace ul. U Koupalitì, U Høitì a uzavøela smlouvu o dílo s uchazeèem na prvním místì  PRODIS z Hradce Králové,
 Projektová dokumentace Kanalizace
Kaparák  ul. Sluneèná, Blakova, Broíkova v Náchodì a uzavøela smlouva
o dílo s uchazeèem na prvním místì  VAK
Náchod, a. s.

TELEGRAFICKY:

l RM povìøila Odbor kolství, kultury
a sportu pøípravou smlouvy o provedení
ohòostroje 7. kvìtna 2006 s dodavatelskou firmou Jiøí GROSS  Náchod.
l RM schválila návrh smlouvy o sponzorském daru Pivovaru Náchod, a. s., ve
výi 36 tis. Kè na provoz medvìdária na
náchodském zámku.

Mìsto Náchod
prodá obálkovou
metodou:

Komenského 610  volný byt
è. 610/1, 0+1, umístìný v
suterénu, celková plocha
s pøísluenstvím 24,4 m
s vyvolávací cenou 30.000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce
oznaèené v levém hor. rohu
nápisem:
Výbìrové øízení
 byt 610/1  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod,
Odbor správy majetku
a financování.
Uzávìrka pøihláek 17. 3. 2006.
Prohlídka bytu 9. bøezna
a 16. bøezna 2006 vdy v 10.00 hod.
Informace tel. 491 405 233,
491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí
nabídce.
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Kronika
Narodili se v lednu 2006
2. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.
8. 1.
13. 1.

Prouzová Tereza
Èiblisová Kristýna
Fierová Anna
Ilkoviè Jan
Simon Matìj
Baláová Anna
Janová Karolina
raitr Martin
Bøíza Petr
Bøízová Vendula
Jeková Marie
Jeková Jaroslava
tecová tìpánka

14. 1.
18. 1.
20. 1.
26. 1.
28. 1.

Brejtr Krytof
Janatková Andrea
Hejzlarová Nikola
Kubínová árka
Kubínová Tereza
paèek Luká
Balská Kateøina
Daniová Veronika Vivien

Byli oddáni v lednu 2006
6. 1.
20. 1.
26. 1.

Jiøí Lonský, Praha
Irena Dolealová, Náchod
Josef Peukr, Hronov
Petra Zemanová, Náchod
Roman Krupica, Brno
Iveta Kapounová, Náchod

Opìt zvítìzili studenti od nás!
Studenti Soukromé støední koly podnikatelské v Náchodì ji po tøetí za sebou
zvítìzili v celostátní soutìi TOP GUIDE
JUNIOR a v soutìi PROFI GO. Vlastní
soutìì se vdy konají v listopadu. Tentokrát to bylo 21. listopadu 2005 a soutìe
se zúèastnilo 75 soutìících z celé ÈR.
Vyhláení vítìzù a pøevzetí cen z rukou
ministra pro místní rozvoj ÈR se koná
v rámci zahájení brnìnského veletrhu
cestovního ruchu. 12. ledna 2006 pøevzali
z rukou diplomy a ceny v soutìi TOP

(zleva doprava)
Richard vanda, Radko Martínek
 ministr pro místní rozvoj, Monika
Kulovaná a Veronika edová

GUIDE JUNIOR za 1. místo Monika Kulovaná z Hronova, za 2. místo Veronika
edová z Náchoda a 4. místo obsadila
Renata Valentová z Jablonné nad Orlicí.
V soutìi PROFI GO, tzn. e zde soutìí profesionálové i studenti, obsadil
1. místo Richard vanda z Náchoda,
4. místo Lenka Pirklová z Ústí nad Orlicí
a 9. místo Kateøina Vítková z Machova.
Vichni uvedení studenti jsou studenty 4. roèníku oboru Management cestovního ruchu.
Tìchto soutìí se zúèastòuje kola od
roku 2000 a studenti vdy obsadili pøední místa.
V obou soutìích musí soutìící projít
písemným testem, v nìm uplatòují znalosti z oblasti zemìpisu, kultury, historie,
literatury apod. Patnáct nejlepích postoupí do finále, kde musí prokázat znalosti
ze svìtových atraktivit a prunì reagovat na zadané úkoly. Bez pøípravy musí
v cizím jazyce odprùvodcovat vyznaèenou
trasu s pamìtihodnostmi nebo svìtovou
aktraktivitu.
Je nutno ocenit snahu studentù, protoe do soutìe se pøihlaují dobrovolnì
a z osmi pøihláených se est dostalo do
finále.
Blahopøejeme!

Stadion je dobrou investicí
Náchodský zimní stadion se pøiblinì
sedmnáctimilionovou investicí stal jedním
z nejlépe vybavených v kraji. Výsledky HC
Náchod nasvìdèují, e stát a mìsto své
peníze vynaloily úèelnì. V mládenických
kategoriích hrají áci 4. a 9. tøíd nejvyí mládenickou soutì a napøíklad ètvrté tøídy vedou tabulku a poráejí týmy
jako pardubický Moeller nebo liberecké
Bílé Tygry. Dorostenci vedou 1. krajskou
ligu a pravdìpodobnì se zúèastní kvalifikace o 1. dorosteneckou ligu. A-mustvo

absolvovalo nepøíli dobøe zorganizovanou
soutì 1. krajské ligy, kde v základní èásti
obsadilo 2. místo.
Dobøe vybavený stadion je jednou ze
základních podmínek úspìchu, ale hokej
se neobejde bez sponzorù. Pravidelnì je
mezi nimi napøíklad spoleènost Saar Gummi Czech z Èerveného Kostelce, která se
otevøením dalího nového závodu, tentokrát ve Velkém Poøíèí, stává jedním z pøedních zamìstnavatelù v regionu.
Petr Lika

Stavební úpravy

chirurgického oddìlení

Poèátkem mìsíce února bylo slavnostnì uvedeno do provozu novì zrekonstruované chirurgické oddìlení. Úpravy se
týkaly modernizace sociálních zaøízení ve
2. a 3. podlaí oddìlení v celkové hodnotì necelých 5 mil. Kè. Novì byla osazena
madla pro usnadnìní pohybu nemocných
osob, ve sprchách jsou sklopná sedátka.
Maximální snahou bylo podpoøit snadný
pohyb a komfort pacientù se sníenou pohyblivostí. Celá akce byla financována
z prostøedkù Královéhradeckého kraje.
Souèástí byl také nákup nové myèky
v hodnotì 250.000 Kè.
Námìstek hejtmana Královéhradeckého kraje ing. Rostislav Veteèka, primáø
chirurgického oddìlení Oblastní nemocnice
Náchod MUDr. Vladimír Skácel i vrchní
sestra Milena Pajerová ocenili vysokou
úroveò celé stavební akce a snahu øeditele Oblastní nemocnice Náchod ing. Josefa imurdy uèinit chirurgické oddìlení
pøáteltìjí pacientùm, zajistit jim pøi jejich mnohdy tìkém zdravotním stavu
komfort a lidskou dùstojnost.

Dìtské oddìlení
má nové teplomìry

Dìtské oddìlení náchodské nemocnice,
vedené prim. MUDr. Luïkem Týcem
a vrchní sestrou Danou Hurdálkovou, obdrelo v mìsíci únoru letoního roku
4 kusy teplomìrù Braun ThermoScan od
Nadace Zdenky Horníkové. Jedná se
o teplomìry pro mìøení tìlesné teploty
formou mìøením teploty v uchu.
Dar byl slavnostnì pøedán èlenkou
správní rady nadace paní Marcelou Frankovou. Pøedání se dále zúèastnila patronka
nadace poslankynì parlamentu ÈR Mgr.
Zdeòka Horníková, øeditel Oblastní nemocnice Náchod ing. Josef imurda, zamìstnanci dìtského oddìlení, vedení nemocnice a dalí hosté. Dar v hodnotì necelých 10.000 Kè byl zakoupen z výtìku
sbírky mezi fyzickými osobami a prostøednictvím Nadace Zdeòky Horníkové byl
pøedán dìtskému oddìlení.
Výhodou tìchto teplomìrù je pøesné,
bezpeèné a rychlé mìøení teploty v uchu.
Jejich tvar zabraòuje pøíli hlubokému
zasunutí do zvukovodu a pokození uního bubínku.
Nové teplomìry nahradí stávající, které mìly urèité nevýhody ve zpùsobech
mìøení teploty. V podpaí je mìøena pouze teplota kùe, proto není toto mìøení
spolehlivým ukazatelem vnitøní teploty.
Orální mìøení teploty je ovlivnìno pitím,
pøijímáním potravy a dýcháním. Hodnoty
namìøené pøi rektálním mìøení se opoïují za zmìnami vnitøní tìlesné teploty
a hrozí zde nebezpeèí pøenosu nákazy.

bøezen 2006
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Tøídy s rozíøenou výukou

na druhém stupni Z Komenského

Základní kola, Náchod, Komenského
425 pøipravila pro áky budoucích 6. tøíd
ve kolním roce 20062007 monost navtìvovat tøídy s rozíøenou výukou:
1. matematiky a pøírodovìdných pøedmìtù, pøihláky pøijímáme do 28. 4. 2006
a výbìrové øízení se uskuteèní dne 3. 5.
2006.
2. tìlesné výchovy se zamìøením na
házenou (chlapci) a pohyb a estetiku (dívky). Pøedpokladem pøijetí je dobrý zdravotní stav. Pøihláky je tøeba odeslat do
31. bøezna a talentové zkouky pro dìvèata se uskuteèní dne 19. 4. 2006. Výbìr
chlapcù provádí pan Duek, trenér házené, tel. 605 149 685.
Podrobnìjí informace získáte na:
www.sweb.cz/zskom nebo pøímo ve kole.
L. Domáò, øeditel koly

Mateøská kola pod lupou
Mateøská kola, Náchod, Alova 952
zve vechny rodièe a dìti, které se pøipravují k zápisu do mateøské koly,
k návtìvì. Jste srdeènì vítáni v týdnu
od 20. do 24. bøezna 2006.
Vdy od 15.00 do 16.00 hodin.
Prezentaci mateøské koly mono zhlédnout té na www.msalsova.wz.cz.
Pracovníci Mateøské koly,
Náchod, Alova 952

Netradièní reedukaèní péèe
Velmi úzká je spolupráce Z, Náchod,
Komenského s Mìstskou knihovnou v Náchodì. Od øíjna letoního kolního roku
do knihovny pravidelnì docházejí nai
prvòáci za paní knihovnicí Lenkou Vlákovou. Ta má pro nì pøipraven bohatý
a lákavý program. Dìti hledají a vyvozují
písmenka, rozvíjí si jemnou i hrubou
motoriku, nechybí ani ètení pohádek, básnièek a hádanek. Vichni zde pracujeme
s velkým zájmem a na hodiny v knihovnì
se tìíme.
Mgr. Iva Tøísková

Øeditelství koly hodlá vytváøet podmínky také pro talentované áky, a proto otevøe od záøí 2006 v estém roèníku jednu
tøídu, ve které budou soustøedìny dìti,
které chtìjí rozvíjet své pøedpoklady pro
studium. Jim a jejich rodièùm nabídne
kola vyuèování podle upravených osnov,
rozíøených zejména v oblasti matematiky, èeského jazyka, chemie a od 8. roèníku i povinné nìmèiny. Tato tøída by mìla
být alternativou proti primì na gymnáziu.
Naím cílem není vychovat z dìtí malé
vìdátory, ale umonit jim získat zejména studijní dovednosti, aby se jim co nejvíce zvýila ance na úspìné studium na
støedních kolách. Tuto monost nabídne
kola pøednostnì vlastním ákùm, ale
nabízí urèitý poèet míst k doplnìní kapacity i ákùm z okolních kol.
V kadém roèníku bude zajitìna prostupnost mezi standardními tøídami a tøídou pro talentované áky. V pøípadì po-

tøeby nebo zájmu mohou tedy dìti pøestoupit ze specializované tøídy do tøídy
standardní a naopak.
Ji v letoním roce jsme otevøeli tøídu,
do které byli zaøazeni áci s pìknými
výsledky v páté tøídì, a ji po prvních
mìsících vyuèování mùeme vyjádøit spokojenost s výsledky, kterých dosáhli ve
srovnávacích testech Scio. áci mají monost získat kvalitní vzdìlání i v prostøedí
základní koly.
Vznikl zde kolektiv, kde je vskutku
radost uèit. Samostatnost, pozornost, peèlivost, to jsou vlastnosti ákùm zcela pøirozené.
Po tìchto zkuenostech chceme tøídu
pro talentované áky otevøít i ve kolním
roce 2006/07.
Zveme vechny zájemce k návtìvì
koly. Pøijïte se mezi nás podívat a pøesvìdèit se, e uèení nemusí být jen tvrdá
a odpovìdná práce, ale také zábava. Rádi
vás uvítáme a odpovíme na vechny vae
dotazy. Pøijímací zkouky se letos uskuteèní na jaøe roku 2006.
Tìíme se na vechny, co se chtìjí uèit!
Mgr. Marie Dlohoková,
zástupkynì øeditele

Prodejní sezóna

Z Plhov  podìkování

Z TGM

speciální tøídy pro áky
se zájmem o studium

ve kolním skleníku Základní koly
T. G. Masaryka Náchod zahájena
Úterý 15.0015.30 hodin, pøípadnì dle
domluvy s paní uèitelkou Dusbabovou
nebo paní uèitelkou Dlohokovou
V souèasné dobì je moné ve skleníku
zakoupit nìkteré druhy pokojových rostlin. Dále je moné zakoupit právì nakvétající primulky rùzných barev, které lze
po odkvìtu v jarních mìsících vysadit do
záhonu jako trvalky. Nyní jim nejlépe
prospívá chladné, bezmrazé svìtlé místo.
V nabídce je pestrobarevná smìs hybridních odrùd  velké kvìty, velmi odolná, urèená pro venkovní výsadbu.

Podìkování
Ve dnech 30. ledna a 15. února 2006
jsem na základních kolách v Náchodì
 Starém Mìstì, Komenského a Náchod
 Plhov sbírala data pro svoji diplomovou
práci.
Ráda bych touto cestou podìkovala vedení tìchto kol a vyuèujícím za to, e mi
umonili, abych tento výzkum realizovala právì na jejich kole. Také bych chtìla
podìkovat ákùm 3., 5. a 7. tøíd, kteøí se
tohoto výzkumu aktivnì zúèastnili, a jejich rodièùm, za ochotnou spolupráci.
Markéta Jirmanová

* * *

Mìstské knihovnì

Rádi bychom touto cestou podìkovali
Mìstské knihovnì v Náchodì za spolupráci. Knihovna nabízí svým ètenáøùm a návtìvníkùm nádherné prostøedí a bohatou nabídku zajímavých akcí.
Naí kolou uspoøádaná vánoèní výstava ve vestibulu knihovny nás mile pøekvapila zájmem a kladnými ohlasy veøejnosti, to vdy dodá dìtem i pedagogùm
chu do dalí práce. Rádi bychom podìkovali pracovníkùm knihovny a pøedevím
paní I. Votavové za vstøícnost a pomoc
v dobì pøíprav a konání této výstavy.
Dalí zajímavou akcí, které se zúèastnily nae dìti, byla beseda s paní Janou
Rùièkovou, programovou øeditelkou vydavatelství Albatros, a autorkou knih pro
mláde paní Petrou Braunovou. Bylo zajímavé povídat si se spisovatelkou a dozvìdìt se, jak kniha vzniká, kde autorka
nachází námìty svých pøíbìhù.
Mgr. Naïa Králíèková

Chlapci z 8.C s paní uèitelkou Naïou
Králíèkovou nad novými knihami.
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Z èinnosti náchodské poboèky ÈS
Øada lidí nejspí asi neví, e v Náchodì
i v nových politických a spoleèenských
pomìrech stále existuje a hlavnì funguje místní základní organizace Èeského
svazu en, která dokonce patøí mezi
nejlepí v okrese. Èlenky samy o sobì
øíkají, e nejsou ádné kabrhelky
a pøedkládají vám nyní pro informaci nìkteré ze svých loòských nejzdaøilejích
akcí.
První bylo setkání èlenek z celého okresu v Hotelové kole v Hronovì dne 28. 5.
2005 na téma Zdraví, jídlo a cestování.
Poznaly velmi pìkné prostøedí zdejí koly,
seznámily se s její èinností a z po-volaných
úst se dozvìdìly, co mají udìlat pro své
zdraví, zdravý ivotní styl a jaký je vliv

výivy na kondici èlovìka a jeho vzhled.
Setkání se zúèastnila i nejstarí èlenka,
devadesátiletá Marie Adamíková z Náchoda, která dostala pøi této pøíleitosti kromì gratulací i dárky a èestné uznání. Jinou akcí, tentokrát ji pouze náchodských
en, bylo výjezdní zasedání do Hejtmánkovic na Broumovsku, které probíhalo
v soukromé chatì se zimní zahradou ve
velmi pìkném a pøíjemném prostøedí
a s dobrým obèerstvením. Po pracovním
programu následovalo neformální pøátelské posezení, které pøispìlo k lepímu
vzájemnému poznání èlenek a k utuení
jejich pøátelství. Nezdaøilejí a podle ohlasu
nejúspìnìjí byl zájezd do pøíhranièních
mìst v Polsku 24. záøí 2005. Byl o nìj
tak velký zájem, e úèastnice obsadily
velký autobus (viz obrázek). Poznávaly
ivot tamìjích obyvatel a obdivovaly krásu kulturních památek. Ve mìstì Kreov
to byl pøedevím kláter s barokním kostelem, ve Svídnici kostel Míru postavený
v roce 1648 po ukonèení tøicetileté války. Poslední navtívenou památkou byl
zámek Ksia, který znaly z filmu Atentát na Hitlera. Zajímavý a pouèný zájezd
eny ukonèily návtìvou francouzského
obchodního støediska v hornickém mìstì Valbøich. Se svými aktivitami v roce
2005 jsou tedy spokojeny a pøejí si, aby
se jim stejnì vedlo i v roce 2006. Informace do redakce dodala èlenka OR
a pøedsedkynì ZO ÈS Náchod Miloslava
Hùlková.

Kdo byl kdo ve kvoreckého Zbabìlcích
Ústav pro jazyk èeský Akademie vìd
ÈR vydává ji øadu let jednou roènì sborník nazvaný Acta onomastica, odbornì
se zabývající irokou oblastí vlastních
jmen. Roèník XLVI/2005 vyel na zaèátku tohoto roku a pøinesl na s. 4350 sta
Alee Fetterse nazvanou Jména osob (antroponyma) ve kvoreckého Zbabìlcích.
Protoe se domníváme, e text je zajímavý zejména pro obèany naeho mìsta, rozhodli jsme se uveøejnit jej zde na
pokraèování. Pro potøeby zpravodaje
udìlal autor nepatrné úpravy, jeho doplnìnou závìreènou poznámku pøesunujeme sem do úvodu:
Informace o protagonistech mi poskytl autor PhDr. Josef kvorecký, dále
JUDr. Zdenìk Macek s paní Marií Markovou (dcerou tehdejího profesora gymnázia Marka), RNDr. et PhMr. Vladimír
Nosek, èlen tehdejího Zachovalova orchestru, prof. Bohumír paniel (Rosa
Pitrman) a paní Vìra Tomanová (Evka
Mánesová). Bez nich by tato práce nemohla vzniknout. Patøí jim mùj velký dík.

 Text pro Náchodský zpravodaj je doplnìn nìkolika citáty z korespondence
s dr. Josefem kvoreckým (ozn. J), které doplòují osudy nìkterých postav.
Ale Fetters
Dílo Josefa kvoreckého patøí beze
sporu k nejvýznamnìjím v èeské literatuøe. Vstoupil do ní razantnì Zbabìlci, svou
první vydanou knihou. O její popularitu
se zaslouila svým tvrdým odsudkem
i tehdejí oficiální kritika. Znaènou nelibost vak sklidil autor tehdy i ve svém
rodném Náchodì, by jeho jméno zmìnil
na Kostelec. Nebylo divu, protoe se mnozí
poznávali i vzhledem k tomu, e jména promìòoval èasto vskutku prùhlednì,
napø. skuteèného MUDr. Vltavskéhov knize jmenuje doktor Labský, øada jmen má
podobné znìní i rytmus jména (lajs
 Weiss, Patoèka  Panoka) nebo zpùsob tvoøení (Nejezchleba  Skoèdopole)
apod., jak dále podrobnì ukáeme.
pokraèování pøítì

Bøeznová výroèí
Z dávné historie mùeme pøipomenout, e 22. bøezna 1471 zemøel èeský král a také majitel náchodského panství Jiøí z Podìbrad. Pøed 490 lety
13. bøezna 1516 zemøel jeho nástupce
na trùnì, král Vladislav Jagellonský,
za jeho dlouhé vlády byl v naí zemi
znaèný stavební rozmach, byla vybudována øada významných staveb pozdní,
tzv. vladislavské gotiky. V tý den roku
1741 se císaøovnì Marii Terezii narodil syn, pozdìjí spoluvladaø a pak císaø
Josef II., jeho vláda je spojena s prosazováním osvícenských mylenek, bylo
zrueno nevolnictví, zavedena relativní náboenská svoboda, ale postavena
napø. i pevnost Josefov.
Dne 27. bøezna 1841 zemøela ve
Vídni Magdalena Novotná, babièka Boeny Nìmcové, prototyp titulní postavy
jejího nejvýznamnìjího díla. 30. bøezna 1746 se narodil panìlský malíø
Francisco de Goya, podle umnì vykonstruované teorie pravnuka B. Nìmcové MUDr. Tomáe Nìmce otec Boeny
Nìmcové. (Tìch vydedukovaných matek
Nìmcové je u asi sedm, kolik je tedy
moných otcù?)
Dne 4. bøezna 1881 se narodil Karel Bene, v letech 19111936 náchodský profesor výtvarné výchovy a významný malíø, jeho obrazy, ale i kresby, podle nich byly titìny i pohlednice, patøí k dosud vyhledávaným
a cenìným. Nedoité 80. narozeniny
historika a dlouholetého archiváøe náchodského okresního archivu PhDr.
Erika Bouzy, úpického rodáka, pøipadají na 21. bøezen.
Pøed 130 lety, 5. bøezna 1876, se
narodil Jindøich Jindøich, hudební skladatel spjatý s Chodskem. Kdysi v Náchodì doprovázel na klavír pøi koncertu Emu Destinovu, mìl tu i koncert ze
svých skladeb a písní. Nìkolikrát u nás
zpívala i pøední èlenka opery Národního divadla Marta Krásová, narodila se
16. bøezna 1901. Tý den v roce 1961
zemøel významný dirigent Václav Talich. S Èeskou filharmonií hostoval
i u nás v Náchodì. Z hercù, které jsme
tu vídali hrát, mùeme pøipomenout
Rudolfa Hruínského, který zemøel
14. bøezna 1956. Sedmdesátku oslaví
28. bøezna Zdenìk Svìrák, který
k nám zajídí s Divadlem Járy Cimrmana pravidelnì zaèátkem roku. Pøejeme
mu jetì hodnì rolí, her i filmù a jemu
i sobì jetì hodnì návtìv v Náchodì.
Dùleité také je, e se nám snad
v bøeznu po letoní dlouhé zimì koneènì narodí jaro.
(AF)
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dì, a podle jeho návrhu nechat vytisknout urèitou zásoNa zaèátku seriálu jsem uvádìla, e jako první získal
bu formuláøù v litografickém ústavu Bohdana Böhma
èestné obèanství v Náchodì s nejvìtí pravdìpodobností
v Novém Mìstì nad Metují. Pøedloený návrh diplomu
P. Josef Mach roku 1860, a souèasnì jsem upozoròovala
se pánùm zastupitelùm velmi líbil, obraz i co do kresby
na torzovitost pramenù pro toto nejstarí období. Dnes
i co do vkusu velmi umìle vyvedený, dílo výteèné, uznání
na základì irí pramenné základny mohu konstatovat,
hodné ceny, je koda, e neznáme jeho podobu. Nicmée prvním nám dnes známým èestným obèanem se stal
nì víme, e autor byl odmìnìn tøemi metry døíví a udìleji roku 1855 jiný knìz, náchodský rodák P. Josef Antoním, mìanského práva mìsta Náchoda s prominutím
nín rùtek (18221901). Tento katolický vlastenecký
tax (ne vak èestného!).
knìz byl celý ivot úøedníkem ve slubách církve, vrchoNe kadý navrený adept na èestného obèana byl vak
lem jeho kariéry bylo jmenování konzistorním radou
pøijat. Na pøíkladu odmítnutého P. Jana Dvoøáka, bývalé(1865) pøi biskupské konzistoøi v Hradci Králové. Dùleho náchodského kaplana a v souité vak je, e byl souèasnì i spièasnosti administrátora fary ve Rtysovatelem, vydavatelem a redaktoni, si ukáeme, jak probíhalo tehrem. S jeho jménem je spojen Pody hlasování. V zasedání obecního
labský Slovan (18481849),
zastupitelstva 20. 12. 1879 byla
kolník (18521870) i oblíbená
projednávána písemná ádost nìkokninice pro vydávání knih pro dìti
lika zastupitelù o udìlení èestného
Dìdictví malièkých. Pro Náchod
mìanství. Pøi vlastním jednání ájsou zajímavé nìkteré jeho povíddost podpoøili svým vystoupením
ky s historickými námìty a útlý spidìkan Mach a èlenové obecního
sek Kaplièka nad Plhovem na
výboru Jan itina a Josef Øehák
Hrobku u mìsta Náchoda. Diplos poukazem na mnoholetou Dvoøámu èestného mìanství z 5. 10.
kovu èinnost a zásluhy v Náchodì
1855 si páter rùtek nesmírnì poa rovnì s odvoláním na fakt, e
vaoval. S jakým potìením toto
ji byl obdobným zpùsobem poctìn
vyznamenání jsem pøijal, slovy
v dalích pøifaøených obcích. Po
vypsati nemohu, ne toliko se Vám,
krátké poradì nechal pan purkmistr
slovutní a vysoce ctìní pánové, pøimezi pøítomné pp. obecní zástupznávám, e se zaperlily slzy v zrace 21 hlasovacích lístkù rozdati,
ku mém, jimi jsem Vám pøed
vyzývaje jich, by kadý, kdo pro
Bohem vevidoucím projevil srdeèvyhovìní ádosti hlasovati bude
nì vøelou vdìènost, s kterou  dos ANO, kdo pro zamítnutí hlas
kud budu iv  vzpomínati budu
dáti chce s NE lístek svùj vyplna ono pøemilé okamení, kdy se
nil. Kdy vyplnìné lístky odevzdány
Vám zalíbilo projeviti mnì veøejbyly a spoèteny, byl výsledek hlanou úctu svou. Souèasnì slíbil
Josef Antonín rùtek
sování následující. Z odevzdaných
kadoroènì posílat 5 zlatých na
21 lístkù bylo 8 s ANO, 11 s NE, 1 lístek byl prázdobuv pro chudou kolní mláde a knihy do kolní knihovný a 1 s ANO i s NE pro neurèitost odpadl. Jest
ny. Rovnì se zavázal v kadé dalí jím sepsané knize
tudí ádost vìtinou hlasù zamítnutá. Pan purkmistr
uvádìt zároveò se svým jménem i titul èestný mìan
sdìlil výsledek hlasování, naèe pøikroèeno k dalímu
náchodský.
bodu.
Jiný náchodský rodák August Heintzel, z nìj se poV roce 1884 podala návrh na udìlení èestného mìstupem èasu stal zámoný mìan a majitel domu ve
anství mìstskému lékaøi Jeronýmu Kodymovi mìstská
Vídni, si v roce 1879 vyslouil èestné obèanství zøízerada. Návrh pøednesl
ním chudinské nadace.
v zasedání obecního
Vìnoval kapitál 1000
zastupitelstva mìstský
zl. v podobì dluhopisu
fyzik dr. Øepka a zdùmìsta Vídnì s tím, aby
vodnil ho padesátiletým
z kadoroèních 5% úrojubileem lékaøské èinkù byly podarovány dvì
nosti jmenovaného
chudé nebo bez vlasta jeho nepøetritým
ního pøièinìní zchudlé
blahodárným pùsobenáchodské rodiny, pøiním v obci. Ve volbì,
èem ovem pro pøíprovedené po pøeètení
buzné pana zakladate§ 9 obecního zøízení,
le právo pøednosti vybyl návrh pøijat a k pahraeno jest. V této
nu lékaøi Kodymovi se
souvislosti se obecní zavypravila zvlátní depustupitelstvo rozhodlo
tace sestavená z èlenù
poádat o výtvarný
mìstské rady, aby mu
návrh diplomu èestnédiplom èestného mìho mìanství Jana Doanství pøedala.
bee, uèitele na mìMgr. Lydia Batecká
anské kole v Nácho-
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Ceny Kulturní a sportovní nadace
mìsta Náchoda za rok 2005 pøedávané na Reprezentaèním plese mìsta
v náchodském Beránku v sobotu 18. února obdreli:
Cenu v oblasti kultury za rok 2005
Ing. Vlastimil Èejp
za rozvoj a popularizaci sborového
zpìvu u nás i v zahranièí

Talent roku v oblasti sportu
za rok 2005
Marcela Vondøejcová
za úspìný start mezi atletické
sprinterské hvìzdy

Cenu v oblasti sportu za rok 2005
Jaroslav Panenka
za dlouholetou práci s mládeí
a udìlení titulu trenér roku 2005
v oblasti neprofesionálního fotbalu

Talent roku v oblasti kultury
za rok 2005
Luká Nývlt
za výtvarné práce v oblasti sochaøství
a restaurování

Ing. Vlastimil Èejp

se narodil 18. dubna 1948 v Dìèínì, od dìtství ije v Náchodì
na Novém Svìtì. U jako student zaèal zpívat v pìveckém
sboru Hron. Po studiích v Praze zaèal pracovat v náchodské
teplárnì, kde pùsobí ve významné funkci dosud.
Po studiích a vojnì se vrátil nejen do Náchoda, ale i do
Hronu. Sbormistr Augustin Ptáèek v nìm poznal nejen hudební a pìvecký talent, ale i schopnost øídit sbor. Od jeho
smrti v roce 1977 pìvecký sbor Hron øídí. Náchodský hudební ivot obohacuje zejména tradièními vánoèními koncerty.
V roce 1984 zaloil ing. Èejp na náchodském gymnáziu studentský pìvecký sbor
Sboreèek, který se èasem rozrostl v poèetné tìleso. Významnou událostí pro nìj bylo
vystoupení pøi udìlení èestného obèanství spisovateli dr. Josefu kvoreckému v roce
1990. Zpìv náchodských studentù doprovázel pak i dokumentární film kanadské televize, který tehdy vznikl. Loni pøi oslavì dvacátého výroèí Sboreèku zpívalo na stopadesát studentù, kteøí za ta léta proli Èejpovým souborem. Vdìèné publikum má
sbor nejen v zahranièí, ale zejména doma v Náchodì, kde zpívá pravidelnì v Galerii
výtvarných umìní, v rodné kole èi s Hronem pøi vánoèních koncertech v kostele
sv. Vavøince.
Bez iniciativy, houevnatosti i vytrvalosti ing. Vlastimila Èejpa, bez jeho lidských
vlastností i odborných schopností bychom v Náchodì taková dvì pìvecká tìlesa nemìli. Za svou sbormistrovskou èinnost byl ocenìn i hlavním výborem Unie èeských pìveckých sborù.

Jaroslav Panenka

se narodil 20. 5. 1965 v Broumovì.
Fotbalový ivotopis: Klub FK Náchod-Detné, Èlen VV OFS
Náchod (pøedseda komise mládee a trenérsko-metodické komise), Èlen VV KFS (Krajský fotbalový svaz) Královéhradeckého kraje.
Trenérská kariéra: 1983  asistent u st. ákù Náchod,
19842001 hlavní trenér st. ákù Náchod, 2002 zaloení
sportovní tøídy Z Náchod-Plhov, 2002 sekretáø FK Náchod-Detné, vedoucí trenér
sportovních tøíd a trenér st. ákù, trenér krajských reprezentací r. 93 a trenérem
U12 KFS do roku 2005 výbìry OFS U10 a U13
Trenérské úspìchy: 199293 trenér vítìze pøeboru  postup do ákovské ligy,
2000-01 postup do II. ligy dorostu
Odchovanci: Ivo Ulich (Kobé), Vratislav Lokvenc (Salzburk), Ondøej Herzán (AC
Sparta Praha), Pavel Krma (FK Teplice). Na praském ofínì byl 7. ledna 2006
v rámci Galaveèera neprofesionálního fotbalu vyhláen mezi tøemi nejlepími trenéry
ákù roku 2005.

Luká Nývlt

nastoupil v roce 1993 ke studiu na ZU J. Falty v Náchodì
ve výtvarném oboru a absolvoval sedm roèníkù I. stupnì
a ètyøi roèníky II. stupnì s výborným prospìchem. Po celou
dobu studia byl ákem uèitele Jindøicha Roubíèka. Zúèastòoval se pravidelnì výstav výtvarného oboru. V roce 2001 získal 1. místo v soutìi festivalu Prima sezona v Náchodì za
reliéf W. A. Mozarta. V roce 2002 získal èestné uznání ve

výtvarné soutìi Lidice 2002 a obeslal
mezinárodní soutì na námìt Pøíbìhy
Starého a Nového zákona a v roce 2003
byl vyhláen absolutním vítìzem za plastiky Zápas Jakuba s andìlem a sv. Luká.
V roce 2005 vytvoøil reliéfy T. G. Masaryka a Ignáce Paderewského pro výstavu
u pøíleitosti èesko-polských dnù v záøí
2005. Ve stejném roce obeslal výstavu
a soutì ke 150. výroèí prvního vydání
Babièky B. Nìmcové, kterou vyhlásil
MìÚ v Èeské Skalici.
Po celou dobu studia navtìvoval i mimoøádné kurzy modelování a kresby, peèlivì se vzdìlával i teoreticky. Kromì toho
vypomáhal a praktikoval pøi restaurátorských pracích napø. barokního sousoí
a balustrády nejsvìtìjí Trojice na Masarykovì námìstí v Náchodì, barokní sochy sv. Donáta v Èeské Skalici a dalích.
V souèasné dobì se pøipravuje ke studiu
bakaláøského typu v oboru sochaøského
restaurování, které nyní musí odloit pro
váný úraz levé ruky.

Marcela Vondøejcová

se narodila 4. 1. 1990 v Náchodì. Studuje prvním rokem OA v Náchodì. Atletice se vìnuje od roku 2001 a trénuje ji
otec Jiøí Vondøejc.
Vìtí úspìchy slaví ji od roku 2004.
Na halovém MÈR ákyò v roce 2005 vyhrála 60 m a 150 m. Pod otevøeným nebem rovnì vyhrála na MÈR ákyò 60
m a 150 m. Na mezistátním utkání actva v Hodonínì vyhrála opìt 60 m
a 150 m. V této sezónì pravidelnì nastupovala v extralize en a skonèila na pátém místì v ÈR a v dorostenecké kategorii na ètvrtém místì v ÈR.
Celkovì je tedy estinásobnou mistryní
ÈR v ákovské kategorii. Rovnì je mnohonásobnou krajskou pøebornicí v Královéhradeckém i Pardubickém kraji, jak
v ákovské, tak i v enské kategorii.
Bohuel se osobnì nemohla pøedání cen
na plese zúèastnit, protoe v sobotu
18. 2. Náchod opìt výbornì reprezentovala
vítìzstvím na halovém mistrovství ÈR
dorostu a juniorù v atletice v Praze, které se konalo 18.19. února 2006.
Zvítìzila na trati 60 m i 200 m, pøièem si vytvoøila osobní halové rekordy
a zároveò i nejlepí letoní èasy v této vìkové kategorii v ÈR.
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Evidence podnikatelù v novém
Od 6. února letoního roku vyuívá
Mìstský úøad Náchod, Odbor Obecní ivnostenský úøad, nový poèítaèový systém
evidence podnikatelù. Ètrnáct let starý,
a tudí technicky zastaralý program nahradil nový Integrovaný systém registru
ivnostenského podnikání (IS RP), do
kterého se postupnì zapojí vechny ivnostenské úøady v republice.
Aèkoli po nìkolika dnech provozu je
pøíli brzy na hodnocení, ukazuje se, e
práce v novém programu pøináí výhody
i nevýhody. Nevýhodou se jeví ponìkud
vìtí mnoství úkonù pøi poøizování dat
a tím i vìtí pracnost pøi zpracování ádostí podnikatelù. Naopak výhodou je propojení s dalími ivnostenskými úøady
v republice a lepí pøedávání informací
mezi tìmito úøady navzájem. Pøedpokládá se, e po zavedení IS RP na vechny
zbývající ivnostenské úøady (zøejmì
v dubnu 2006) bude moci systém postupnì (bìhem nìkolika mìsícù a let) komunikovat i s dalími registry veøejné
správy (napø. s evidencí obyvatel, obchod-

ním rejstøíkem apod.). I pøes problémy
se zavádìním nového modelu je snahou
náchodského ivnostenského úøadu, aby
klient úøadu pokud mono zmìny ani
nezaznamenal. Doba vyøízení jednotlivých
pøípadù novým zpùsobem se prozatím
pohybuje na úrovni doby zpracování postaru. Podnikatele snad zaujme mj. i ponìkud odliná grafika tisku ivnostenských
listù a koncesních listin.
Dalí zlepení slueb pro podnikatele
je plánováno spolu se zavedením tzv.
Centrálních registraèních míst (CRM).
adatel o ivnostenské oprávnìní bude
moci v budoucnu vechny úkony, spojené s registrací podnikání (vèetnì registrace
daòové, pro úèely sociálního zabezpeèení
apod.) vyøídit pøi návtìvì ivnostenského úøadu. Zahájení èinnosti CRM závisí
na zmìnách právních pøedpisù souvisejících s podnikáním a odhaduje se, e
k nìmu dojde na podzim letoního roku,
nejpozdìji na poèátku roku 2007.
Ing. Martin Imlauf, vedoucí odboru
Obecní ivnostenský úøad Náchod

Vìra Vlèková
Doufám, dokud dýchám
Spero dum spiro

Kniha ivotních pøíbìhù ètyø en, které pøeily holocaust, nese
pøíznaèný název  parafrázi latinského výroku Dum spiro spero
(Dokud dýchám, doufám). Marie Spitzová si zapamatovala, e
tento výrok byl napsán na zdi jejich ubikace v Terezínì. Krédo,
které mìly v pamìti vechny mladé obyvatelky terezínského dívèího hajmu a na které nezapomnìly, a u to bylo jakkoli obtíné, ani v dalích nacistických koncentrácích Osvìtimi, Bergen
Belsen a v pracovních lágrech v Hamburku, Merzdorfu Doufat,
dýchat, pøeít  bohuel podaøilo se to jen málokteré z nich.
Pøíbìhy Evy Reichové, provdané Zelené z Èeské Skalice, Vìry
Löwenbachové-Feldmanové, rozené Bondyové z Èeské Skalice
a Náchoda, Marie Spitzové-Vítovcové z Prahy a Vodòan a Evy
Hejzlarové, provdané Koubkové z Náchoda jsou ivotními pøíbìry en, kterým osud pøichystal nejkrutìjí ivotní záitky. Mají
spoleèného jmenovatele  proly koncentraèními tábory, pøeily
nacistickou genocidu, díky souhøe mnoha astných náhod se vrátily domù, aby zjistily, e zùstaly témìø samy  bez rodin, blízkých pøíbuzných, pøátel, bez pomoci a novému komunistickému
reimu v pováleèném Èeskoslovensku i docela na obtí.
Pocházely z rùzného rodinného prostøedí, ale vyrùstaly a ily
v asimilovaných, silnì èesky orientovaných rodinách. idovské
náboenství a víru chápali jejich rodièe jako souèást rodinných
koøenù a tradic, co nìkterým vùbec nebránilo z té idovské
vystoupit, pøijmout nové podnìty, jinou víru. Nìkdy i s pøesvìdèením, e zachrání své dìti pøed nìmeckou rasistickou perzekucí. Zrùdnost tzv. norimberských zákonù vak pøekroèila vechna
oèekávání.
Osobní vzpomínky získávané na základì rozhovorù i písemných záznamù jsou doplnìny údaji v návazném poznámkovém
aparátu, kdy jsou z literatury a pramenù èerpány informace vztahující se ke zmínìným faktùm, pøípadnì jsou jimi vzpomínky
korigovány a rozíøeny. ivotní osudy zmínìných en jsou rov-

Neumíte s poèítaèem?
Zmìòte to!
Kadý, kdo má zájem osvojit si základy práce s poèítaèem, se mùe pøihlásit
do kurzù, které poøádá ministerstvo informatiky ÈR pouze za symbolických 100
Kè. Kurzy spadají do projektu Národního
programu poèítaèové gramotnosti, který
zahrnuje ètyøi dvouhodinové navzájem na
sebe navazující poèítaèové kurzy. Výuka
je pøizpùsobena úplným zaèáteèníkùm,
jejich zkuenosti s poèítaèem jsou minimální nebo ádné. Díky zkueným lektorùm tak mají monost osvojit si základní
poèítaèové pojmy, nauèit se pracovat
s textovým editorem, objevit výhody vyhledávání informací na internetu a odeslat svùj první e-mail.
Absolvování vech nebo jen nìkterých
kurzù záleí na individuálních znalostech
a rozhodnutí kadého z úèastníkù.
Pro kadého úèastníka jsou pøipraveny i výukové materiály (kníky, CD a výukové leporelo).
Kromì Náchoda probíhají kurzy v Královéhradeckém kraji také ve mìstech: Dvùr
Králové, Hradec Králové, Jaromìø, Josefov,
Solnice, Trutnov, Vamberk a Vrchlabí.
Registrovat se mùete na bezplatné
lince 800 800 028, kde souèasnì získáte dalí informace o kurzech.
http://nppg.computerhelp.cz

nì velmi silnì spjaté se ivotem v místech, odkud pocházely a kam se vrátily,
kde ili jejich pøíbuzní a blízcí pøátelé
 Èeská Skalice, Náchod, Hronov, amberk, Praha . uí i irí region, dokonce i zámoøí, kam ony
nebo nìkteøí èlenové jejich rodin emigrovali. A s lidmi, se kterými se v tìchto prostøedích setkávaly. I v tomto smìru mají jejich
vzpomínky svou cenu jako dokument zachycující místní situaci,
postoje a chování lidí v dobových souvislostech. Pøedevím jsou
uvedeni rodinní pøísluníci, pøátelé, známí  a ti, kteøí nepøeili.
Jsou to jen mnozí z obrovského poètu obìtí holocaustu, ale alespoò takto je pøipomenuto, e ili!
Kniha je doplnìna dopisy, které psaly dívky v Terezínì v roce
1944 svým maminkám ke Dni matek  jsou to dojemné Dopisy,
které nedoly cíle a které se dochovaly v pùvodním malém svazeèku.
Domníváme se, e zachycení autentických vzpomínek na zmiòované období a s ním souvisejících skuteèností je nám zapotøebí, abychom nezapomnìli a byli zároveò pamìtlivi, e nebezpeènému, násilnému reimu, poniování èlovìka, devalvaci hodnot
lidství a kultury je nutno se bránit, nedopustit monost opakování. Na ty, pro které je uvedená doba ji pøíli vzdálená a o které
znají jen nìjaká obecná fakta, snad i jakési statistické údaje,
pùsobí konkrétní pøíbìh mnohem intenzivnìji, má silnìjí a hlubí citový rozmìr. Doufejme, e záznamy svìdectví ètyø en se
stanou souèástí naí historické pamìti.
Vydání knihy Vìry Vlèkové Doufám, dokud dýchám 
v grafické úpravì náchodského studia Garmond bylo podpoøeno
Kulturní a sportovní nadací mìsta Náchoda a mìsta Èeská Skalice, zájemci si publikaci mohou zakoupit v knihkupectví nebo informaèních centrech zmínìných mìst.
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EKOutek
Práce s námi stromy
je péèí o ivé organizmy. Abychom mohly
zdárnì rùst, doít se úctyhodného vìku,
být zdravé a pro své okolí bezpeèné, nesmíme být pokozovány. V nìkterých
pøípadech je ovem vzhledem k naemu
zdravotnímu stavu a nevhodnému tvaru
koruny nezbytné, abyste oddìlili (odøízli)
nìkterou èást naeho tìla. Vdy je vak
tøeba mít na pamìti, e oddìlení jakékoliv naí ivé èásti je poranìním.
ijeme-li ve volné pøírodì, nemusí se
o ná vzhled, zdravotní stav a bezpeènost
vìtinou nikdo starat. Nefunkèních a pro
nás nedùleitých pokozených vìtví se
zbavujeme postupnì samy, bez pomoci
èlovìka. Pøestáváme je vyivovat a ony
postupnì odumírají, usychají a pokud vèas
odpadnou, vzniklou ránu co nejdøíve zahojíme. Pokud máme to tìstí, e na takovýchto místech zestárneme, tak zde
nepøekáíme, neohroujeme lidské pøíbytky, ale naopak poslouíme jetì nìkolika
generacím ivoèichù, hub a rostlin jako
opora, úkryt a potrava. Jiná situace nastává, kdy ijeme s Vámi ve mìstech.
Vhodnì vìnovanou péèí nám pomùete
nejen zdárnì pøeívat ve mìstském prostøedí, ale zároveò i zpøíjemnit Vae mìsto
a plnit dalí významné funkce.
Mnozí odborníci tvrdí, e kvalitnì provedený øez je jednou z nejdùleitìjích
èinností. Dbejte prosím o jeho rovné
a hladké provedení, aby se urychlilo pøekrytí povrchové rány novým døevem a pøípadnì ránu ihned po jejím vzniku zatøete (nejlépe tìpaøským voskem, ale i balakrylem èi latexem, luxolem pouze
odumøelé døevo). Nejdùleitìjí je vak
místo provedení øezu. Ponechání pahýlu
èi naopak vedení øezu pøíli blízko kmene je pro nás nebezpeèné. Rány po nevhodnì provedených øezech se pomalu
a patnì hojí a skrze nì mùeme být napadeny nejrùznìjími, nìkdy i velice zákeønými chorobami. Správnì provedený
øez je s ponecháním tzv. vìtevního límeèku
(1) a tzv. korního høebínku (2) v místì
nasazení odstraòované vìtve (viz obrázek), co nám umoní dotèené místo zahojit.
Ing. Kateøina Cejnarová,
Odbor ivotního prostøedí

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!!!

Zveme vechny  pøedevím muské pohlaví 

na Sranda HOPMAÈ

ve stolním tenise a elektronických ipkách dne 19. 3.!!!
V pøípadì zájmu volejte na mobil 608 970 406.
Nepustí-li Vás bez dìtí, vezmìte je s sebou  herna bude
po celou dobu konání otevøena.
Kategorie Mui, eny, Dorost (1016 let),
startovné 30 Kè, drobné ceny, spousta legrace.

Tìí se na Vás pánský kolektiv Klubu SUN v Náchodì u nemocnice,
výmìník tepla, ul. Zelená 157.
Zdroj: Péèe o døeviny rostoucí mimo les  I.,
Jaroslav Kolaøík a kol.

Dùleité upozornìní: Klub SUN v Náchodì, dìtský klub Hopsáèek dennì
poøádá vechny akce pro èleny i neèleny Klubu.
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SPORT s p o r t

s p o r t

Program mistrovských utkání

v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  bøezen
SO
SO
SO
SO
PÁ
PÁ
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE
PÁ
PÁ
SO
SO
PÁ
PÁ

4.
4.
4.
4.
10.
10.
11.
18.
18.
18.
18.
19.
19.
24.
24.
25.
25.
31.
31.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

9
9
12
15
17
19
8
8
8
11
15
10
10
17
19
12
15
17
19

Náchod C
Vysoké Mýto
Východoèeská Divize dorostenci
Náchod D
Èeská Tøebová B
Východoèeská Divize dorostenky
Náchod C
Vrchlabí
III. liga mui sk. C
Náchod B
Solnice
III. liga mui sk. C
Náchod D
Týnitì n. Orl.
Vých. pøebor sk. B
Náchod E
Èervený Kostelec C Vých. pøebor sk. A
Pohár Mladých nadìjí  celostátní soutì actva
Náchod C
Ústí n. Orl. B
Východoèeská divize dorostenci
Náchod D
Svitavy
Východoèeská divize dorostenky
Náchod
Konstruktiva Praha I. liga eny
Náchod
Mor. Slavia Brno
I. liga mui
Náchod
Ústí n. Lab.
I. liga dorostenci
Náchod
Jièín
I. liga dorostenky
Náchod D
Èeská Tøebová C
Vých. pøebor sk. B
Náchod E
Trutnov D
Vých. pøebor sk. A
Náchod C
Sadská
III. liga mui sk. C
Náchod B
Hoøice
III. liga mui sk. C
Náchod D
Pøelouè
Vých. pøebor sk. B
Náchod E
Tøebechovice
Vých. pøebor sk. A
Frantiek Majer st.

BASKETBAL 2005/2006 Východoèeská liga mui
4. 3. 2006
NÁCHOD  Hoøice A
5. 3. 2006
NÁCHOD  Jièín B
18. 3. 2006
Tesla PCE B  NÁCHOD
19. 3. 2006
Pøelouè  NÁCHOD
25. 3. 2006
NÁCHOD  Chrudim
26. 3. 2006
NÁCHOD  V. Mýto
Dalí informace najdete na http://basketna.wz.cz

VOLEJBAL SK Rubena Náchod
Rozpis domácích utkání
Datum
Èas
SO 4. 3. 10.00 a 14.00
12.00 a 16.00
SO 18. 3. 10.00 a 14.00
NE 26. 3. 10.00 a 13.00

Soutì
2. liga - eny
Krajský pøebor I. tøídy  mui
2. liga  eny
Krajský pøebor  juniorky

Soupeø
ikov Praha
Vrchlabí
Bohemians Praha
TJ Dvùr Králové n. L.

HÁZENÁ

starí dorost 2. liga  jaro
NE
19. 3.
17.00
SO
25. 3.
18.00
NE
2. 4.
11.00

Písek
Náchod
Sparta Praha

Náchod
Dvùr Králové
Náchod

1. liga mui  jaro
NE
5. 3.
16.00
SO
18. 3.
17.00
NE
26. 3.
15.00
NE
2. 4.
15.00

Náchod
Náchod
Plzeò
Slávie Praha

Dvùr Králové
Sokolnice
Náchod
Náchod

1. liga mladí dorost  jaro
SO
4. 3.
12.30
NE
12. 3.
11.00
SO
18. 3.
14.30
NE
26. 3.
13.00
NE
2. 4.
11.00

Náchod
Sparta
Náchod
Plzeò Sl
Plzeò Lo

Dukla Praha
Náchod
Vrovice
Náchod
Náchod

V nedìli 12. bøezna se v hale SK Rubeny Náchod uskuteèní ji 5. roèník Memoriálu
Jana Václavka st. v národní házené. Turnaj probìhne za úèasti ligových celkù.

Zprávy ze Sportovních
zaøízení mìsta Náchoda
M Dìkujeme vem dobrovolným hasièùm
z Náchoda a pøímìstských èástí za úèinnou pomoc pøi likvidaci snìhu se støechy
Zimního stadionu v Náchodì. Bez jejich
pomoci bychom nebyli schopni kalamitu
zvládnout. Dále dìkujeme i zamìstnancùm
Správy høbitova, kteøí nám pomáhali.
M Krytý plavecký bazén v Náchodì oèekává v prùbìhu mìsíce bøezna 2006 tøímiliontého návtìvníka, který bude (tak
jako miliontý a dvoumiliontý) odmìnìn
bezplatným celoroèním plaváním. Náchodský bazén zahájil provoz dne 1. 5. 1990.
Miliontého návtìvníka jsme pøivítali
1. 2. 1996 a dvoumiliontého 23. 2. 2001.
V roce 2005 dennì navtívilo bazén v prùmìru 585 osob a celkovì bazén v roce
2005 navtívilo 172.470 osob.
Poslední dobou se mnoí dotazy návtìvníkù bazénu, proè provozovatel trvá
na urèitém druhu plavek a neumoní
koupání v pláových ortkách èi kraasech.
Toto opatøení má tøi dùvody  nevhodný
druh materiálu mùe zapøièinit ve vodì
chemicky upravované chlorem neádoucí reakce, které sniují kvalitu bazénové
vody; vìtinou jsou opatøeny kapsami jejich obsah (kapesníèky, drobeèky,...) by
mohl vodu zneèistit; nezanedbatelná je
i monost jejich pouívání také na jiné
sporty. K tomuto opatøení vede provozovatele bazénù snaha o udrení co nejkvalitnìjí bazénové vody. Ustanovení je zakotveno v provozním øádu bazénu, který
je schválen KHS HK.
O jarních prázdninách je rozíøené plavání pro veøejnost, podrobnosti najdete
na www.sportnachod.wz.cz
M Sezóna 2005/2006 na zimním stadionu v Náchodì bude ukonèena 26. 3.
2006. Zahájení sezóny 2006/2007 plánujeme na 31. 7. 2006. O jarních prázdninách si mùe veøejnost zabruslit:
27. 2., 28. 2., 1. 3., 2. a 3. 3. od 13 do
15 hod., 4. 3. od 15 do 17 hod., 5. 3. od
14 do 16 hod., diskobruslení se koná
1., 2. a 4. 3. od 18 do 20 hod. (2. 3. a od 18.15).

Florbalový oddíl
FTS Florbal Náchod
zakládá pro dalí sezónu 20062007
DRUSTVO STARÍCH ÁKÙ 9291
Nábor zájemcù o tento sport se bude
konat 10. 4. 2006 v 18 hodin v hale SK
Rubena Náchod. S sebou si vezmìte sálovou obuv a hokejku.
Blií informace na:
www.florbalnachod.cz
nebo na tel. 602 177 905  p. Havel.
Dále je moné se pøihlásit do drustva
mladích ákù (rok nar. 9394) a elévù
(rok nar. 9597).

bøezen 2006
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kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù
M 8. 3., 17. 5. støedy 1317 hod. Výtvarné a floristické dílny  Velikonoce (stolní a závìsné dekorace  doplnìk velikonoèní výzdoby), Nové drátování (drátování zase jinak  kombinace se døevem
a papírem), Mgr. Jana Matouová (ZU
Náchod), Z pro DVPP Náchod
M 9. 3. ètvrtek 1117 hod. Suchá jehla
(teoretické a praktické seznámení s technikou suché jehly) Mgr. Jiøí Kuèík (ZU
Dolní Újezd), Z pro DVPP Náchod
M 9. 3. ètvrtek 14.0016.30 hod. Nelineární dìjiny (úèastníci vlastním proitkem objeví i dalí rozmìry dìjepisu), Mgr.
Zdenìk Brom (Z Vodòany), Z Náchod
-Plhov
M 14. 3. úterý 13.3017.30 hod. Aerobik pro dìti pøedkolního a mladího

Èinnost v Sokole

Letoní rok je pro tìlocvièné jednoty
rokem sletovým. Zahájením pøíprav XIV.
sletu byl tafetový bìh, ten doruèil poselství do vech krajù. tafetový kolík jsme
pøebírali ve Vlkovì od upy Orlické. Byl
zahájen nácvik sletových skladeb. Souèasnì probíhá bìná èinnost. V náchodské
sokolovnì jsme uspoøádali tradièní Dìtské ibøinky, probìhl upní plavecký pøebor v Trutnovì a lyaøské závody na Novém Hrádku.
Od sletu nás dìlí ètyøi mìsíce. V nich
bude probíhat intenzivní práce v jednotì
i v celé upì. Uskuteèní se nìkolik sokolských setkání. 29. 4. 2006 se sejdeme
v Úpici, 13. 5. v Polici n. Met., 20. 5. na
Novém Hrádku, 2. 6. ve Dvoøe Králové
n. L. Pøedsletová èinnost vyvrcholí 28. 5.
pøi krajském sletu v Hradci Králové za
úèasti upy Orlické, Podkrkonoské a Jièínské. Potom u bude následovat Praha.
Slavnostní zahájení Sokol Gala v Sazka
Arenì bude 1. 7.
2. 7. projde Prahou sokolský prùvod, ve
kterém budou do pochodu hrát Dechová
harmonie ZU v Náchodì a Mìstská dechová hudba z Èerveného Kostelce. Pro následující dny budou pøipraveny kulturní programy a pódiová vystoupení, cvièící èekají
zkouky. 5. 7. je slavnostní zahájení na
Strahovì veèerním programem a slet vyvrcholí 6. 7. odpoledním programem, slavnostním zakonèením sletu na Strahovì a spoleèenským veèerem v Tyrovì domì.
Pøipravíme autobusový zájezd. Informace uveøejníme vèas ve vývìsních skøíòkách.
V. Zelená

kolního vìku (jak zaèínáme cvièit aerobik s dìtmi  øíkadla  aerobik pro dìti
do 10 let  motivaèní názvosloví  cvièení s hudebním doprovodem), PaedDr. Hana
Toufarová (Brno), Z Náchod-Plhov
M 18. 3., 8. 4. soboty 914 hod. Mandala (v duchu pøíbìhù, konstrukèní), práce
s mandalou pøináí neèekané úèinky
i v moderním svìtì  zklidnìní a koncentraci mysli dìtí a dospìlých, Mgr. Dana
Nývltová (KOMPAS Náchod), Z pro
DVPP Náchod
M 18. 3. sobota 916 hod. Antistresová
cvièení, relaxaèní techniky pro zdraví
a osobní rozvoj (harmonizaèní cvièení pro
obnovu ivotní síly, správné dýchání  základ vitality a zdraví  relaxace pro hluboké uvolnìní  umìní klidu mysli), Frantiek Vrba, Opoèno; Z Náchod-Plhov
M 20. 3. pondìlí 16.0018.30 hod. Sluneèní jóga a omlazující techniky (vyznaèuje se postupným dokonalým propojením
mysli, dechu a pohybu rukou i tìla  má
pozitivní úèinek na zdravotní stav  nauèíte se jednoduché, ale úèinné omlazující
techniky), Frantiek Vrba (Opoèno), Z
Náchod-Plhov

M22. 3. støeda 1417 hod. Chránìná území východních Èech (národní parky, chránìné krajinné oblasti, národní pøírodní rezervace, role v souèasnosti  rozmístìní
chránìných území a diaprojekce), doc.
RNDr. Jitka Málková, CSc. (PdF UHK),
Z Náchod-Plhov
M 25. 3., 8. 4., 20. 5. soboty 812,
1317 hod. Pleteme z pedigového proutí
(opletená nádoba dvoubarevná  dop.
25. 3., miska s pleteným dnem a jednoduchou efektivní uzavírkou s korálky
 odp. 25. 3., oatka s pleteným dnem
 taená technika  dop. + odp. 8. 4.,
drobné dekorace  námìty pøedevím pro
práci s dìtmi  dop. + odp. 20. 5.), Mgr.
Eva Hájková, Mgr. Jitka Poláková, Z
pro DVPP Náchod
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
písemnì: kolské zaøízení pro dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù KHK,
Smiøických 1237, 547 01 Náchod
elektronickou potou: nachod@cvkhk.cz
prostøednictvím webových stránek:
www.cvkhk.cz
Více informací na telefonu:
491 422 416, 491 422 437

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v bøeznu 2006 Regionálním muzeem v Náchodì
Milan Krynek  obrazy a kresby

 eptem
Ve dnech 11. a 25. 3. 2006 mohou
návtìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké
a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu obrazù a fotografií J. vecové, R. imkové a R. tìpaøové. Vernisá probìhne
10. 3. 2006. Otevøeno dennì mimo
nedìle a pondìlí 912; 1317 hod.,
v sobotu 812 hod.

Od 10. do 30. 3. 2006 mùete v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì (budova na Masarykovì nám, èp. 18) navtívit výstavu obrazù a fotografií Milana
Krynka. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod. Návtìvníci si ji
mohou prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì.

Národní památkový ústav Správa státního zámku v Náchodì

zahajuje v sobotu 1. 4. 2006
návtìvní sezónu
Provozní doba

duben  So, Ne, svátky  10.0016.00 hod.
kvìten  srpen  dennì kromì Po  9.0017.00 hod.
záøí  dennì kromì Po  9.0016.00 hod.
øíjen  So, Ne, svátky  10.0016.00 hod.
V provozu jsou tyto expozice  Piccolominská v I. patøe
 Salóny II. zámeckého patra
Exteriérový okruh  gotický sklep se studnou,
vyhlídková terasa a vì s hladomornou.
Objednávky prohlídek:
tel. 491 426 201; e-mail: objednavky.nachod@tiscali.cz
Pozn. Poslední prohlídka zámku zaèíná 1 hod. pøed ukonèením otevírací doby.
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Zubní pohotovost v bøeznu 2006

4. a 5. 3. MUDr. Juraj Beseda
Nové Mìsto nad Metují
11. a 12. 3. MUDr. Renata Èábelková
Hronov
18. a 19. 3. MUDr. Jiøí Domáò
Èervený Kostelec (Elitex)
25. a 26. 3. MUDr. Blanka Grummichová
Náchod
1. a 2. 4. MUDr. Blanka Hulánová
Nové Mìsto nad Metují

PROGRAM
 MáCíèek

bøezen 2006

Od mìsíce února 2006 nabízí Déèko Náchod maminkám s dìtmi, které jsou
v domácnosti nebo na mateøské dovolené, nové aktivity a èinnosti.
MáCíèek je otevøený klub pro volné setkávání maminek a dìtí v dopoledních
hodinách kadý den dopoledne od 8 do
12 hodin. V tyto hodiny mohou maminky chodit do vybavené herny, zakoupit
si obèerstvení a tøeba si jen povídat, nejsou organizovány a záleí jen na nich,
co s dìtmi budou dìlat.
Kadou støedu je pøipraven program
s jinou náplní a organizací. Nabízíme
maminkám hlídání dìtí (zábava v hernì, program pro dìti) v dobì, kdy se
vìnují samostatným aktivitám.
Na bøezen jsme pøipravili
tyto programy:
1. bøezna 2006  spoleèné vyrábìní
maminek s dìtmi
8. bøezna 2006  bøiní tance pro maminky (vhodné obleèení, átek na uvázání kolem bokù, mìkká obuv)
15. bøezna 2006  pracovnì právní semináø

Komenského 48
tel.: 491 472 924
ul. J. z Podìbrad 937
tel.: 491 482 911
Generála Kratochvíla 1014
tel.: 491 469 270
Raisova 677
tel.: 491 422 104
Náchodská (Stavostroj)
tel.: 491 476 176

22. bøezna 2006  keramika pro maminky (pracovní odìv, krátké nehty výhodou)
29. bøezna 2006  spoleèný program
pro maminky s dìtmi
Zmìna programu vyhrazena.
Program zaèíná vdy v 9.30 hodin. Potøebné pomùcky s sebou najdete v závorce. Kadý program se hradí zvlá,
cena za 1 hod. (60 min) = 30 Kè, cena
za 1,5 hod. (90 min) = 40 Kè
Informace na tel. èísle 774 223 296
nebo 775 223 294.
Tìí se na Vás Tereza Iová
a Andrea Strapková.
 Orientální tance
Déèko nabízí nový kurz pro zájemce
o bøiní a orientální tance. Je urèen pro
zaèáteèníky nebo mírnì pokroèilé, pro
zájemkynì od 15 let, horní hranice je
neomezena.
Tanèí se v tyto dny kadý týden v zrcadlovém sálu Déèka:
Út 17.0018.30 hod.
dívky od 15 do 20 let
St 18.0019.30 hod.
eny od 20 let
S sebou potøebujete:
vhodný odìv, tj. pøiléhavý vrek,
volná suknì nebo kalhoty, átek na
boky, s tøásnìmi nebo penízky,
gymnastické cvièky, pokud je Vám
nepøíjemné tanèit naboso, pití, dobrou
náladu a chu se odreagovat v rytmu
orientálních tancù
Cena: 250 Kè na pùl roku.
Informace na tel. 774 223 296
 Tereza Iová
 Vítání jara
21. bøezna 2006 v 15 hodin na Masarykovì námìstí v Náchodì.
Poté bude po prùvodu mìstem svrena
do Metuje smrtka, symbol odcházející
zimy, a s lítem pøivítáno jaro.

Zubní pohotovost

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

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

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí
v sobotu 4. bøezna pohádku

O stateèném kováøi
a v sobotu
11., 18. a 25. bøezna pohádku

Rozpustilí zajíèkové

Zaèátek je vdy v sobotu v 15 hodin,
18. 3. navíc jetì v 17 hodin.

Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com
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Senior klub

Ètvrtek 2. 3. od 14.00 hod.  Vyprávìní o vystoupeních pìveckého sboru Hron a pìveckého sboru Jiráskova gymnázia
(Sboreèek) se sbormistrem ing. Vl. Èejpem. Budou promítnuty
videozáznamy z koncertù.
Ètvrtek 9. 3. od 14.00 hod. výcarsko  Ticino  od subtropù
k ledovcùm, alamounovy ostrovy  exotický ráj Tichomoøí
u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 16. 3. od 14.00 hod.
 Výroèní èlenská schùze SDÈR ve velkém sále sokolovny.
Od 13 hodin prodej zájezdù na rok 2006!
Ètvrtek 23. 3. od 14.00 hod. Pelopones na sklonku léta, Athény, Castello di Miramar
 o svých cestách vypráví pan Josef Herman
Ètvrtek 30. 3. od 14.00 hod. Velikonoce se blíí
 pøedvelikonoèní posezení u èaje a velikonoèní mazance nám
zpøíjemní svým vyprávìním na téma velikonoèních zvykù a tradic Mgr. B. Neetøilová z náchodského muzea
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 Senior klubu v Hurdálkovì ulici, ve skøíòce na Husovì
námìstí a v Novinách Náchodska a Echu.

Sdruení zdravotnì postiených

Sdruení zdravotnì postiených Náchod poøádá dne 28. bøezna
2006 od 13.30 hod. Jarní odpolední posezení s odbornou zdravotní pøednákou na téma: Ischemické choroby a infarkt myokardu. Pøednáet bude primáø Oblastní nemocnice v Náchodì
pan doc. MUDr. Josef Jandík, CSc. a bude doplnìna promítáním
obrazových pøíloh. Sejdeme se ve velkém sále restaurace VATIKÁN v Náchodì. Pøíjemný zbytek odpoledne strávíme u ivé
hudby, kávy se zákuskem a chutnou veèeøí. Pøihláky kadou
støedu v naí klubovnì v pøízemí bývalého OkÚ v Náchodì od
13 do 15 hodin. Pøihlásit se mùete na tel. 491 465 350
u paní Vìry Máslové. Cena pro èlena 65 Kè a neèlena 75 Kè.
Výbor zájemce srdeènì zve a pøeje úèastníkùm plnohodnotnì
proité odpoledne.

ICC informuje

Pokud se chcete dozvìdìt více napø. o autobusových jízdenkách a jejich cenách se Student Agency, objednat si letenku,
poslat pøátelùm seznam ubytování v Náchodì, zjistit slevy cestovních kanceláøí za vèasný nákup apod. a nechce se vám pøijít
k nám do íèka, najdìte si nae webové stránky:
www.icnachod.cz. Tam se ve potøebné dozvíte (pøípadnì volejte 491 420 420).
Opìt máme obnovenou verzi mapy Cyklotrasy Kladským
pomezím za pouhých 10 Kè. Naleznete u nás i dalí mapy
 turistické i automapy, autoatlasy na vae letní putování, polské mapy s kempy atd. Stále jsou v prodeji i zlevnìné mapy.
Svaz cestovního ruchu Branka spolu s Královéhradeckým
krajem a Evropskou unií vydal nový materiál Kladské pomezí
 jeho dìdictví a krása a to v pìti jazykových mutacích  èesky, nìmecky, anglicky, polsky a holandsky. Publikací je jen
omezené mnoství a je urèena hlavnì pro reprezentaci naeho
regionu v jiných èástech Èeska nebo v cizinì, take pokud nìkdo chce reprezentovat ná krásný kout v cizinì nebo mu pøijedou hosté, mùe se u nás zastavit. Ale nelze poèítat s rozdáváním vìtího mnoství  sezóna jetì nezaèala.
Opakujeme nai ádost  sdìlujte nám informace o novì
otevøených obèerstveních, internetech pro veøejnost atd. Je to
ve vaem zájmu, aby se o vás dozvìdìlo co nejvíce návtìvníkù. Jinak jsme stále pøipraveni poradit Vám s letní dovolenou
 slevy platí do konce bøezna!
M. Talafantová, ICC Náchod

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

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

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.

Pozvání na svìtový den modliteb

Kadoroènì se v mìsíci bøeznu tradiènì koná na rùzných
místech v naí vlasti setkání en v rámci Svìtového dne modliteb (SDM), jeho program pøipravují eny vdy z urèité zemì
 letos z Jihoafrické republiky.
Pøípravný veèer se koná ve ètvrtek 9. 3. v 17 hod. ve Farského síni Husova sboru v Náchodì a Jihoafrickou republiku
nám pøedstaví i na základì vlastního pobytu i záitkù bývalá
náchodská faráøka Alena Naimanová. Za týden ve ètvrtek v 17
hodin se pak uskuteèní hlavní modlitební veèer.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v bøeznu 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)

Pøírùstky z let 19902005

Vybraná díla ze sbírek Galerie výtvarného umìní v Náchodì.
Vernisá výstavy v pátek 31. 3. v 17 hodin.
(31. 3.  28. 5.)
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  bøezen 2006

Ohlédnutí za rokem 2005

Po pøedchozích stavebních úpravách to byl rok plného provozu ve vech oddìleních
mìstské knihovny. Zájem obèanù o sluby knihovny se projevil ve zvýené návtìvnosti, která dosáhla èísla více ne 70 000 návtìvníkù. Vzrostl také poèet výpùjèek krásné
i nauèné literatury, potìitelné je, e zvlátì u dìtských ètenáøù. V pìkných prostorách
nového oddìlení pro dìti byla pøipravena také øada dalích akcí: literární, výtvarné
a tvùrèí soutìe, maòásková divadelní pøedstavení, ètení pohádek, setkání s ilustrátorem
dìtských kníek Jiøím Fixlem, Noc s Andersenem, akce typu Den pro rodinu  pøiveï
své rodièe do knihovny aj. Dìti z prvních tøíd náchodských kol byly v knihovnì slavnostnì pasovány na ètenáøe, a to pøímo rytíøem Hronem ve zbroji. Dìti z druhých
tøíd se aktivnì úèastnily tzv. klíèování, zajímavé hry s písmenky. A dále a do osmé
tøídy probìhly tematické besedy, zamìøené na poznání knihy jako umìleckého díla,
rozliení literárních ánrù, tøídìní nauèné literatury, získávání a vyhledávání informací
v knihovnì. Pro deváté tøídy byly pøipraveny besedy o autorech a regionální literatuøe
Náchodska. Podobná spolupráce probíhala také se støedními kolami. Ji tradiènì se
knihovna podílela literárními a poetickými dílnami na festivalu Náchodská Prima sezóna. Na autorském ètení jsme pøivítali Terezu Brdeèkovou a Jiøího Dìdeèka, veèery
poezie jsme strávili s básníøkami Marií Iljaenkovou, Lenkou Jiránkovou a Alenou Kordíkovou. Poøady pro veøejnost doplnily výstavy fotografií, výstava a pøednáka k 150.
výroèí vydání Babièky Boeny Nìmcové, pøedvánoèní akce v hale knihovny. Závìr roku
probìhl ve znamení výstavy, vìnované odkazu a dílu Oldøicha Hlavsy, náchodského
rodáka a výrazného pøedstavitele èeského kniního umìní. S pøispìním Kulturní
a sportovní nadace mìsta Náchoda byl vydán sborník Oldøich Hlavsa se vzpomínkovými
texty pøedních osobností oboru kniní kultury. Autorem koncepce a pozoruhodné grafické úpravy této publikace je pan Jiøí Zhibo.
Zájem o architektonické øeení a novou podobu knihovny pøivedl do Náchoda èetné
exkurze pracovníkù kultury a samosprávy, napø. z Královéhradecka, Liberecka, okresu Tábor, Cheb, také zájezdy z polské Poznanì, Vratislavi aj. Ve spolupráci s Národní
knihovnou v Praze byly v Náchodì uspoøádány vzdìlávací akce pro pracovníky knihoven Èeské republiky.
(So)

Delegace Expertù 20. 2. 2006
v Náchodì: zleva reisér Karel Coma,
producent Pavel Melounek,
herci Petr Vojnar, Izabela Kapiasová,
Tomá Löbl, Eva Ujfalui s dcerou
a pøedstavitel hlavní role
Krytof Hádek.
Foto: Martin Hurdálek.

Hlavní pøedstavitelé èeské teenagerovské komedie Panic je na nic Michal
Hruka, David Voboøil a Tomá ateèka
v Náchodì 11. 2. 2006.

Bøezen  mìsíc knihy a internetu

Ètvrtek 9. bøezna a ètvrtek 23. bøezna, vdy 810 hodin:
Internet pro seniory
Opìt zveme na oblíbené akce s výukou základù internetu a moností praktického
procvièení s pomocí a radou pracovníkù knihovny.
Støeda 8. bøezna a støeda 15. bøezna, vdy od 16 hodin v oddìlení pro dìti:
Bøezen, s medvìdy za kamna vlezem
Pohádkové odpoledne pro nejmení.
Støeda 22. bøezna od 9 hodin v oddìlení pro dìti:
Co èíst dìtem, co èíst o dìtech
Povídání o kníkách (a internetu) pro maminky na mateøské dovolené.
Ètenáøský krouek na vlnách internetu
Dvì bøeznové schùzky zamìøené na práci s internetem.
Ve spolupráci s Èeským zahrádkáøským svazem, územní radou Náchod
výstava výtvarných prací dìtí okresu Náchod na téma Mùj nejoblíbenìjí strom
vstupní hala knihovny 27. února  10. bøezna 2006.

Galerie  Kavárna  Slávie
program bøezen 2006

 9. 3.  6. 4. Výstava akad. arch. Svatopluka Sládeèka
èelného pøedstavitele souèasné architektury, který slaví èetné úspìchy svými novofunkcionalistickými stavbami.
 9. 3. Patrick Grégorie: Blb
Divadelní pøedstavení jednoho herce. Praský herec divadla Komedie, vystupující
pod pseudonymem Macecha, pøedstaví vynikající hodinovou komedii, podle ji klasického námìtu.
 30. 3. Netradièní módní pøehlídka s pøednákou a ukázkami ruèního potisku látek
Spoluorganizátoøi a dohlíitelé projektu: Roman Rejhold a Dana Jansová
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