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Pomalu ustupující teplé období roku
s sebou pøináí i konec letní turistické
sezony. Pro kadého, jeho podnikání
souvisí s cestovním ruchem nastává èas
hodnocení míry úspìchu a plánù do budoucna. Po zasloueném odpoèinku propukne sezona nová a doufejme lepí.
Mnoství turistù a návtìvníkù naeho
regionu a jejich spokojenost je ovlivòována mnoha faktory. Mezi ty nejdùleitìjí
patøí: poèasí, dobrá dopravní obslunost,
úroveò ubytovacích a stravovacích slueb,
nabídka moností trávení volného èasu,
snadný pøístup k informacím. Svaz cestovního ruchu Branka se sídlem v Náchodì je jedna z organizací, která se snaí
tyto faktory na území turistické oblasti
Kladského pomezí pozitivnì ovlivòovat.
Co je to Kladské pomezí?
Kladské pomezí je oficiální název turistické oblasti, která zaujímá území bývalého okresu Náchod a Broumov a èásteènì zasahující do okresu Trutnov. Ohranièena Orlickými horami, Krkonoemi,
zasahující a po Jaromìø a hranici s Polskem. Název je odvozen z minulosti, kdy
tudy procházela dùleitá obchodní stezka zvaná Kladská  spojující Prahu
s Kladskem.
Co je to Branka?
Nezisková organizace Branka byla v roce
1997 zaloena jako Nadace Branka a mìla
19 èlenù. Podnìt k zaloení dal Okresní
úøad Náchod, za úèelem rozvoje cestovního ruchu v okrese a finanèní dotací tuto
èinnost podporoval do konce roku 1999.
Vzhledem k omezeným monostem èlenství a formy èinnosti byla v roce 2000
nadace transformována na Svaz cestovního ruchu BRANKA a BRANKU, obecnì
prospìnou spoleènost. V souèasné dobì
má 39 èlenù, z toho 6 mìst, 9 obcí, 4
svazky obcí, 4 neziskové organizace a 16
soukromých subjektù. Díky podpoøe mìsta
Náchoda je sídlo organizace ve staré radnici na Masarykovì námìstí v Náchodì.
Hlavním zdrojem pøíjmù jsou èlenské pøíspìvky, získávání grantù, prodej vlastních
propagaèních materiálù a map. V loòském
roce se podaøilo ke kadé jedné korunì
z èlenských pøíspìvkù získat dalí 4 Kè
z grantù a dotací.
Nae èinnost
Mezi pravidelné èinnosti patøí: prezentace na veletrzích, poøádání setkání pra-

covníkù informaèních center, monitoringu návtìvnosti, spolupráce s Èeskou centrálou cestovního ruchu  CzechTourism
a s Krajským úøadem Královéhradeckého kraje. Dalí èinnosti jsou závislé na
úspìchu získání grantù a dotací. V letoním roce se nám podaøilo získat finanèní
prostøedky na projekt Cyklobusy Kladským
pomezím, úpravu lyaøských bìeckých
tras a na edièní èinnost.
Kladské pomezí na internetu
V èervnu letoního roku byly zprovoznìny nové internetové stránky
www.kladskepomezi.cz. Hlavním cílem bylo
umonìní snadného a rychlého pøístupu
ke kompletním informacím o celém území Kladského pomezí. Najdete zde pøehled
turistických cílù, nabídku ubytování, tipy
na výlety, pøehled kulturních a sportovních akcí a také novinky informující
o aktuálním dìní. Stránky jsou v provozu
ve ètyøech jazykových mutacích.
Co pøipravujeme
Jeden z hlavních nástrojù propagace je
edièní èinnost. Kadoroènì je vydáván
katalog ubytování obsahující témìø 150
subjektù. Velkou oblibu si získaly mapy
s pravidelnì aktualizovanými turistickými a cyklistickými trasami. Novinkou bude
letos zimní mapa s lyaøskými výlety
a zakreslenými bìeckými trasami. Právì pracujeme na vydání nového jednoduchého propagaèního materiálu, jeho cílem je poskytnout základní informace
a upoutání na nejvìtí atraktivity nacházející se na území Kladského pomezí. Materiál je doplòkem k ji vydaným  Kladské pomezí  jeho dìdictví a krása, cykloturistická mapa Kladským pomezím na
kole a pìky a informaèní broury o cyklostezkách s tipy na výlety.
Souvisí vae podnikání s návtìvností
regionu a zajímají vás aktuální trendy
a problémy v cestovním ruchu?
Pøijmìte nae pozvání na 1. veøejné
oblastní fórum cestovního ruchu v Kladském pomezí dne 3. øíjna do Nového
Mìsta nad Metují. Úèelem tohoto setkání
je prodiskutovat aktuální problémy cestovního ruchu za úèasti odborné a laické
veøejnosti.
Markéta Venclová
Branka, o.p.s.
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 5. 9.

Výroèní zprávy
 pøíspìvkových organizací
RM vzala na vìdomí výroèní zprávy za
rok 2005 pøíspìvkových organizací:
Mìstská knihovna, obecnì prospìná
spoleènost  podrobnosti najdete na
www.mknachod.cz
Kino Vesmír, p. o.  www.kinonachod.cz
Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, p. o.
 www.sportnachod.wz.cz
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s pøedáním objektu èp.
247 v Tyrovì ulici (budova bývalé vojenské správy) do správy spoleènosti Správa
budov Náchod, s. r. o., která bude zajiovat vekerou èinnost spojenou s provozem tohoto objektu.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s Konfederací politických vìzòù
ÈR na dobu neurèitou s platností od 1. 7.
2006. Mìsto touto smlouvou pøenechává
KPV ÈR nebytový prostor v objektu èp. 738
(budova polikliniky) o výmìøe 19,7 m .
l RM uzavøela dodatek k nájemní smlouvì na nebytový prostor prodejny v Náchodì v Èeskoskalické ulici èp. 192 (budova staré poty), kterým se pøevádí nájemní smlouva z firmy LADEX systém,
s. r. o., na nového nájemce s platností od
1. 9. 2006.
l RM schválila zahájení výbìrového øízení na obsazení volného nájemního bytu
1+2, I. kat., ve 2. podlaí o výmìøe 45,05
m v domì èp. 391 v Bìloveské ulici
a jeho inzerování v tisku.
Zámìr  dobudování páteøní sítì
cyklotras na katastrálním území
Náchod
V posledních letech bylo na území Náchoda vybudováno nìkolik tras pro cyklisty.
Tato sí vak není úplná a je v ní jetì
øada proluk, zejména v trasách nadregionálních a pøeshranièních cyklotras.
Jedná se o dokonèení projektù na tyto
úseky:
 lázeòská spojka (druhá, tzv. lázeòská
vìtev cyklotrasy è. 22 v Bìlovsi)  nová
vozovka v úseku hotel Bonato  kamenný most v Bìlovsi,
 místní komunikace v ulicích Krásnohorské, Denisovo nábøeí, Na Stri a Na
Skalce, tento úsek by spojil bìloveskou
èást cyklotrasy è. 22 s uvaovanou cyklostezkou Peklo,
 spojka cyklotrasy mezi ulicemi Pekelská a Za øekou pøes lesní území podél
øeky Metuje, zde bude vybudovaná nová
stezka (dnes mìkká lesní cesta),
 nová cyklostezka Peklo, cca 3 km dlouhý úsek z Brace podél Metuje k první

lávce Ostrovy, úsek lávka Ostrovy
 lávka PekloPeklo bude dokonèen
v letoním roce,
 cyklotrasa 4037 na místní komunikaci z Pekla na Lipí, poloení nového koberce na stávající rozbitou asfaltovou silnièku (patný stav zejména na Lipí),
 spojka  Èeská Èermná  hranice (propojující ji vybudované cyklotrasy na èeském a polském území), investorem této
poslední stavby by byla obec Èeská Èermná
l RM schválila zámìr Dobudování páteøní sítì cyklotras s podmínkou získání dotací na realizované úseky.
Cyklostezka NáchodDolní Radechová
l RM schválila zpracování projektu Cyklostezka Náchod-Dolní Radechová v úseku
koupalitì  konec katastru Náchod (býv.
pérárna) ing. Josefem Hauckem, Èeská
Skalice.
Nájemné 2007
l RM uplatnila s platností od 1. 1. 2007
v mìstských bytech jednostranné zvýení nájemného ve smyslu zákona è. 107/
2006 Sb.
Na základì zákonem schválené deregulace nájemného dojde i v Náchodì od
1. 1. 2007 k odpovídajícímu jednostrannému zvýení nájemného (o 20 %).
Regulovaný nájem se v Náchodì týká nyní
pouze cca 800 bytù (odhadem asi desetiny bytového fondu ve mìstì). Souèasná
výe nájemného v nájemních bytech
(1. a 2. kategorie) je 16,71 Kè/m , od
1. 1. 2007 bude jeho výe 20,18 Kè/m .
Zakoupení zaøízení pro rozbor dopravy
l RM schválila kupní smlouvu se spoleèností PRO traffic, s. r. o., na nákup zaøízení pro sèítání poètu projídìjících vozidel.
Navigaèní automobilový systém INAS
l RM schválila smlouvu o realizaci díla
a smlouvu o provozování díla informaèního navigaèního automobilového systému
v Náchodì s firmou INAS JABLONEC,
s. r. o. Více informací na str. 3.
Norské fondy
Norské fondy financují akce, které nebudou moci být financovány ze Strukturálních fondù EU. Podle dostupných informací budou prostøednictvím tzv. Norských
fondù financovány projekty høi a kol.
l RM schválila pøípravu ádostí na høitì Hamra s termínem do 26. 10. 2006
a na základní kolu Plhov do kvìtna 2007
a souhlasila se zahrnutím tìchto akcí do
plánu roku 2008 za pøedpokladu získání
dotace.
Revitalizace lázní Bìloves
 pøíprava projektu
l RM schválila smlouvu o odborné technické pomoci a koordinaci pøípravy projektu Revitalizace Lázní Bìloves mezi
Centrem evropského projektování, Hradec Králové a Mìstem Náchod.

Zastupitelstvo mìsta 18. 9.

Majetkoprávní úkony obce
l ZM schválilo prodej pozemku dvora
domù èp. 14827 Na Hamrech Spoleèenství vlastníkù bytù v tìchto domech.
l ZM schválilo prodej pozemkových parcel po odstranìné stavbì objektu èp. 352
v Podìbradovì ulici za kupní cenu
301.001 Kè.
l ZM schválilo výkup pozemkù v k. ú.
Braec a Lipí, které jsou dotèeny plánovanou výstavbou cyklostezky do Pekla.
l ZM schválilo nabytí pozemku parkovitì pøed poliklinikou v ul. Nìmcové od
Královéhradeckého kraje do vlastnictví
mìsta Náchoda darováním.
l ZM schválilo prodej podílu o velikosti
1/5 nemovitostí stavby èp. 738 Nìmcové
s pøíslunou èástí stavební parcely. Jedná
se o 4. patro objektu polikliniky do podílového spoluvlastnictví se spoleèností VISUS, spol. s r. o., Police nad Metují.
l ZM schválilo prodej pozemku v ul. Na
Horním Konci v Bìlovsi. Jedná se o pozemek, který adatelé ji mnoho let vyuívají a starají se o nìj. Pozemek o velikosti 312 m bude prodán za cenu 200 Kè/
m a s úhradou nákladù stranou kupující
vèetnì danì z pøevodu nemovitostí.
l ZM schválilo darování pozemkových
parcel tvoøících èást ulice Novomìstská
v katastrálním území Braec do vlastnictví Královéhradeckého kraje.
l ZM schválilo pøevod èásti o výmìøe
4 m z pozemkové parcely è. 633/1
v k. ú. Bìloves do vlastnictví SK Náchod
formou smlouvy darovací s tím, e obdarovaný uhradí náklady a poplatky s pøevodem spojené. Jedná se o èást pozemku
zastavìného novì vybudovanou tribunou
na fotbalovém høiti.
l ZM schválilo nabytí pozemkové parcely tvoøící cestu v prostoru konce ul. Sluneèná smìrem k vodojemu na Kaparáku a zároveò pøístupové cesty do prostoru nad ulicí Anglickou ze strany od vodojemu podél zahrádkáøské osady v ul. Vodárenská do vlastnictví mìsta Náchoda od
Pozemkového fondu ÈR.
l ZM schválilo darování pozemkù zastavìných silnicí III/28526 Náchod  Nový
Hrádek (jde o pozemky v ul. Bartoòova)
do vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Jedná se o majetkové narovnání.
Poadavky spoluúèasti
od spoleèenství vlastníkù
V souvislosti s privatizací bytového fondu, která pokraèuje ji øadu let, se nyní
stále èastìji na mìsto obracejí jednotlivá
Spoleèenství vlastníkù s ádostmi na spoluúèast mìsta (v rámci podílu mìsta
z titulu nájemních bytù v jednotlivých
spoleèenstvích) na vìtích opravách budov, která jednotlivá spoleèenství vlastníkù spravují.
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Mìsto Náchod vlastní v domech s minoritním podílem jetì 183 bytù. Nájemné
z tìchto bytù vak do budoucna nebude
pokrývat pøípadné opravy a ty by pak
musely být financovány pøímo z rozpoètu
mìsta. Proto je nutné hledat jiné øeení.
V úvahu pøipadá rozprodat co nejvíce souèasných nájemních bytù a tím sníit podíl mìsta ve spoleèenstvích vlastníkù, pøíp.
øeit vícenáklady mìsta v zásadách prodeje bytù stávajícím nájemníkùm vloením dodatku, který by tento problém øeil. S tímto vícenákladem by pak byl byt
prodáván.
Mìsto nemùe poskytovat více do fondu
oprav, ne bude èinit pøedepsané nájemné. Takto by spoleèenství vlastníkù vìdìla, s jakým podílem lze poèítat a pøizpùsobit tomu splátkové plány a jednání s bankami o modernizaèních úvìrech.
Pøípadné úvìry by musely být odsouhlaseny zastupitelstvem mìsta (tj. u kadého jednotlivého pøípadu) a umoøování
daného úvìru sledováno.
l ZM povìøilo radu mìsta rozpracováním navrených moností do konkrétních
opatøení.
Obnova parku Déèka
l ZM schválilo zámìr Park ivota Déèko a souhlasilo s dofinancováním projektu z vlastních zdrojù mìsta.
Mìsto pøedloilo nadaci PROMÌNY pouze projektový zámìr do vybraného programu, konkrétní architektonický projekt
vzniká a ve spolupráci s touto nadací.
Rozdìlení úèelové dotace
z Ministerstva kultury ÈR
l ZM schválilo rozdìlení úèelové dotace
ze státního rozpoètu v rámci Programu
regenerace mìstských památkových rezervací (MPR) a mìstských památkových
zón (MPZ) ve výi 470 tis. Kè.
Jedná se o rozdìlení finanèního pøíspìvku takto  150 tis. Kè na opravu fasády
domu èp. 30 v Náchodì (Zefyr) a 320 tis.
Kè na rekonstrukci kostela sv. Vavøince
v Náchodì.

TELEGRAFICKY:

l ZM schválilo plnìní rozpoètu mìsta
Náchoda za I. pololetí 2006 bez pøipomínek.
l ZM schválilo uzavøení Smlouvy o revolvingovém úvìru ve výi 5 mil. s Komerèní bankou, a. s.
l ZM schválilo smlouvu o pùjèce mezi
mìstem Náchod a spoleèností Vodovody
a kanalizace Náchod, a. s., ve výi
1.550.000 Kè na financování kanalizace
v Náchodì  ul. Rybáøská.
l ZM schválilo poøízení zadání zmìny
è. 4 Územního plánu sídelního útvaru Náchod. Jedná se o zmìnu na základì ádostí obèanù v katastrálních územích
Babí, Bìloves, Braec, Lipí, Náchod, Pavliov.

Navádìcí informaèní
systém pro øidièe
v Náchodì
V poslední dobì se stále èastìji na mìsto obracejí podnikatelé a majitelé zaøízení poskytujících sluby v cestovním ruchu s ádostí o odsouhlasení umístìní smìrových tabulí èi reklamních panelù informujících øidièe o pøíjezdu k sídlùm firem nebo k dalím významným místùm
ve mìstì. Policie Èeské republiky OØ
Náchod ji pøed èasem navrhla zavedení
jednotného informaèního systému, aby
rùzné objekty ve mìstì (pøedevím sloupy veøejného osvìtlení) nebyly chaoticky
ovìeny vìtími èi meními tabulemi rùzného provedení.
Rada mìsta schválila vytvoøení jednotného informaèního systému pro øidièe prostøednictvím firmy INAS JABLONEC,
s. r. o., která jej ji úspìnì zavedla napø.
v Jablonci nad Nisou, Vrchlabí a v Semilech.
Ètyøi základní informaèní panely s pøehlednou mapou mìsta rozdìlenou na zóny
budou v Náchodì umístìny na vybraných
místech u hlavních pøíjezdových komuni-

Autobus MHD
bude zajídìt
2x dennì i do Tøeinek
Na základì èetných poadavkù obyvatel Tøeinek zavádí mìsto od 1. øíjna t. r.
v pracovních dnech, tj. v pondìlí a pátek dva autobusové spoje mìstské hromadné dopravy také do Tøeinek. Vyuívá monosti jednoduchého pøesmìrování
autobusového spoje, který ráno pøiváí
áky do základní koly TGM a zajídí a
na sídlitì U Nemocnice.
Z koneèné zastávky Skalka autobus ji
nepojede ze sídlitì SUN pøímo na autobusové nádraí ulicemi Bartoòovou
a Praskou, jak tomu bylo doposud, ale
projede ulicemi Smetanovou, V Zátií,
afaøíkovou a Dobroovskou. Ze sídlitì
vyjede v 8.15 hod. Na autobusovém nádraí budou moci cestující bez èekání pøestoupit na dalí autobus MHD jedoucí do
Kudowy Zdrój v 8.30 hod. Ten pak zastavuje i u Kauflandu v 8.40 hod. Zpáteèní
spoj vyjídí od Kauflandu v 9.20 hod. nebo
v 11.20 hod. Druhý spoj má pøípoj na
nádraí v 11.35 do Tøeinek, kam cestující doveze v rozmezí 11.3811.42 hod.
a na SUN v 11.45 hod. Z uvedeného vyplývá, e ranní autobusový spoj ze Skalky vedený pøes Tøeinky je zkuebnì
urèen také pro obyvatele, kteøí nemají
monost obstarání nákupu jinak ne docházkou do mìsta.

kací. Na panelu se souèasnì objeví vechny firmy, které se do projektu pøihlásí,
a to logem firmy a pøidìleným èíslem, které se stane hlavním navádìcím prvkem
k firmì. Na vech následujících køiovatkách odkáí øidièe do správného smìru
smìrovky s pøidìlenými èísly, aby na poslední køiovatce byla firma pøipomenuta
kromì èísla také logem. Z vlastní zkuenosti mohu uvést, e v Jablonci nad Nisou jsme podle tohoto znaèení dojeli do
firmy INAS naprosto bez problémù.
Do navádìcího informaèního systému,
který bude obsahovat i významné mìstské cíle, se mohou zájemci pøihlásit na
Mìstském úøadì v Náchodì u paní Gabriely Horníkové (tel.: 491 405 240). Projekt by mìl být dokonèen jetì v roce
2006. Mìsto Náchod se na nìm bude podílet formou jednorázového poplatku 300
tis. Kè a poskytne bezplatnì pozemky
a dalí zaøízení (sloupy veøejného osvìtlení apod.) ve svém vlastnictví k instalaci
prvkù INAS. Bude také garantem umístìní vstupních informaèních tabulí a firma INAS Jablonec, s. r. o., vech ostatních prvkù. Systém poté bude trvale udrovat, spravovat a obnovovat ve své reii
firma INAS Jablonec nad Nisou.
Ing. Jaroslav Rohulán
Uvedené spoje jsou zahrnuty do integrovaného systému hromadné dopravy
IREDO a jízdenka v autobusu zakoupená platí v jednom smìru a do vybraného cílového místa s moností nìkolikerého pøestupu na autobus i vlak po dobu
pìti hodin to znamená, e je v autobuse
mono zakoupit napø. lístek a do Broumova, jízdu kdekoliv pøeruit a dalím
spojem pak pokraèovat do cílového místa.) V zónì Náchod, ve které jsou umístìny i vechny náchodské supermarkety a pøímìstské èásti Pavliov, Babí,
Bìloves, Braec a Staré Mìsto n. M.
(a novì od 10. 12. 2006 také Malé Poøíèí), platí jednotné jízdné 7 Kè.
Ing. Jaroslav Rohulán

Mìsto Náchod prodá obálkovou metodou

Zmìna volebních
místností
Upozoròujeme volièe, e dochází ke
zmìnì volebních místností pro volby do
zastupitelstev obcí a pro volby do tøetiny
Senátu Parlamentu ÈR, které se budou
konat ve dnech 20. a 21. 10. 2006.
Jedná se o následující zmìny:
Místo volební místnosti v jídelnì Rubeny Náchod je novì volební místnost umístìna v salonku hotelu Elko.
Volební místnost v areálu Truhláøství
Dina bude nahrazena volební místností
umístìnou v objektu Chovservisu Náchod,
Bìloveská 522 (za restaurací Pod Montací smìrem do Bìlovse).

4

Náchodský zpravodaj

Kronika
Narodili se v srpnu 2006
1. 8. Luká Hyky
4. 8. Adam Hell
5. 8. Jan Adamíra

Byli oddáni v srpnu 2006
4. 8.
Miroslav Prym, Èervený Kostelec
Radka Kopecká, Náchod
Grzegorz Wirciñski, Polská republika
Renata Drozenová, Náchod
5. 8.
Jan Dvoøák, Nové Mìsto n. Met.
Ivona Hanzelínová, Nové Mìsto n. Met.

Pavel Hromádko, Èeská Skalice
Agnieszka Królová, Polská republika
18. 8.
Filip Hlouek, Náchod
Lenka Janeèková, Náchod
25. 8.
Stanislav David, Náchod
Vìra Maríková, Náchod
26. 8.
Jiøí Jelen, Náchod
Lucie Klimeová, Náchod
Tomá Bárta, Nové Mìsto nad Met.
Lucie Hlouová, Náchod
Milan Kudelka, Vysoká Srbská
Hana Broová, Vysoká Srbská
Milan Hedvík, ïár nad Metují
Dita Stredanská, Èervený Kostelec

Stavby I. etapy generelu nemocnice
V Oblastní nemocnici Náchod dolo
k zahájení stavebních prací v rámci dlouho pøipravované koncepce dalího rozvoje naí nemocnice. Do první etapy je zaøazeno sedm stavebních objektù, a to jak
rozvojové investice, tak ale i investice øeící
souèasné havarijní stavy. Obèané tak
mohli zaregistrovat stavební ruch v dolním i horním areálu v Náchodì. Chtìl
bych vechny ètenáøe ubezpeèit, e se
vynasnaíme stavební práce organizovat
tak, aby co nejménì omezovaly pohyb
pacientù a návtìvníkù.
Pøehled stavebních akcí, plánovaných
k realizaci do konce roku 2007:
Dolní areál Náchod
1. Výstavba energocentra (dlouhodobá
koncepce a zároveò havarijní stav)
Stavba zahájena: srpen 2006,
ukonèení stavby: prosinec 2006
2. Rekonstrukce a pøístavba v bývalé
budovì prádelen na infekèní oddìlení
a oddìlení akutní rehabilitace (dlouhodobá koncepce)
3. Onkologie (havarijní stav)
4. Odpadové hospodáøství (dlouhodobá
koncepce)
5. Jednotka intenzívní péèe neurologie
(dlouhodobá koncepce)
Horní areál Náchod
6. Rekonstrukce porodnice
(havarijní stav)
Stavba zahájena: srpen 2006,
ukonèení stavby: únor 2007
7. Rekonstrukce
interních ambulancí (havarijní stav)
Stavba zahájena: záøí 2006,
ukonèení stavby: leden 2007
Na objektech è. 1, 6, 7 byly práce ji
zahájeny, u ostatních objektù se zaène
s realizací a v roce 2007. Práce na vech
sedmi objektech budou ukonèeny do kon-

ce roku 2007. Celková cena výstavby
a rekonstrukcí je dle dodavatele stavby
154 mil. Kè a vechny práce by mìly být
ukonèeny v listopadu 2007.
O vech probíhajících investièních akcích Vás budeme dále velmi podrobnì informovat zejména na naich webových
stránkách www.nemocnicenachod.cz.
Budete mít také monost sledovat postup
nìkterých vìtích stavebních akcí prostøednictvím webových kamer on-line.
Uvedených sedm objektù pøedstavuje
pouze zaèátek komplexní pøestavby dolního areálu v Náchodì, kde by do budoucna mìlo být soustøedìno tìitì té nejdraí akutní péèe. V souèasné dobì uvaujeme o dokonèení celkové pøestavby
nemocnice v horizontu 1214 let.
Nesmíme ovem polevit v pøedprojektové a projektové pøípravì dalích èástí
pøestavby nemocnice. Bez dlouhodobých
vizí a rozvojových plánù by døíve nebo
pozdìji dolo ke stagnaci a následnì ke
zhorení poskytovaných slueb.
Za sebe i za vechny spolupracovníky
Vám pøeji pevné zdraví.
Ing. Josef imurda,
øeditel Oblastní nemocnice Náchod

Vzpomínka na zesnulé
Komise pro obøady a slavnosti (døíve
SPOZ) MìÚ Náchod a Místní odbor Spoleènosti pøátel ehu Vás zvou na Vzpomínky na zesnulé, které se konají ve
støedu 1. listopadu 2006 od 15 hodin
v nové obøadní síni nad høbitovem ve Starém Mìstì.
Pøijïte zavzpomínat na své blízké a pøátele, kteøí odpoèívají na høbitovì, rozptylové nebo vsypové louèce, pod korunami
stromù. Lidská nesmrtelnost a hodnota
èlovìka mùe být v tom, co dobrého pro
druhé vykonal. Pøejeme si, aby místo
posledního odpoèinku naich drahých bylo
místem míru a pokoje nejen pro nì, ale
pro vechny, kteøí tam budou pøicházet
s vdìèností za jejich lásku. Proto pøijïte
i vy zavzpomínat a vzdát úctu svým drahým zesnulým.
Josef Jenita

Den památek
V rámci tradièní akce Dnù evropského
dìdictví v sobotu 9. záøí 2006 se mohli
náchodtí obèané ji pravidelnì setkat
s dìtmi a uèitelkami ze kolní druiny
pøi Z Plhov. Kadoroènì oivují Karlovo
námìstí hudbou a zpìvem, ve stánku
nabízejí podkovièky pro tìstí.
Letos se ptaly obèanù a návtìvníkù
Náchoda na jejich souèasná pøání i na to,
co dle jejich názoru chybí mìstu ke tìstí. Kadý mohl své pøání namalovat nebo
napsat na papír. Stvrdit je pak bylo potøeba stoupnutím na podkovu. Bylo jisté, e
perníkové podkovièky s citátem o tìstí
nacházely u kolemjdoucích odezvu, jak
dlouho ale je tøeba stát na podkovì, aby
se pøání splnilo, to øeil kadý po svém.

øíjen 2006
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Podìkování patøí mìstu
Náchod i Rádiu Metuje
áci a uèitelé Základní koly T. G. Masaryka slavnostnì zahájili nový kolní rok
návtìvou milého hosta  pana starosty
ing. Oldøicha Ètvrteèky. Zaèátek kolního roku je i èasem k bilancování období
prázdnin, kdy se za zavøenými dveømi
koly horeènì pracovalo. Malíøi, instalatéøi, zedníci, elektrikáøi, pracovníci Harpenu i poèítaèoví odborníci a mnozí dalí
se nemalou mìrou zaslouili o pøípravu
koly na nástup dìtí po prázdninách.
Podìkování patøí nejenom jim, ale pøedevím mìstu Náchod, které akce financovalo, a v neposlední øadì i Rádiu Metuje, které díky svým dárkùm rozzáøilo oèi
naich prvòáèkù.
Mgr. Roman Odváøka, øeditel koly

Základní umìlecká kola
J. Falty v Náchodì
pøijímá áky vech vìkových kategorií
do VÝTVARNÉHO OBORU
kresby  malba  grafika  keramika
Pøípadné zájemce rádi pøivítáme a poradíme.
Dotazy na tel. 491 422 013.

Náchodský Sultánek
støíbrný na MS
Obèanské sdruení Agility Sultánci
pùsobí v Náchodì ji více ne dva roky.
Èlenskou základnu tvoøí témìø tøicet
aktivních èlenù, kteøí mají velmi dobré
výsledky na závodech a v minulosti získali nejednu cennou trofej. V letoní sezónì se Irena Kochová se svou border
collií Alfem Border Town pøihlásila do
výbìrových závodù na mistrovství svìta.
Ètyøletý Alf patøí k mimoøádnì úspìným
psùm, od poèátku své závodní kariéry se
pravidelnì umísuje na pøedních pozicích
v závodech po celé republice. V loòském
roce stanul na stupních vítìzù neuvìøitelných edesát devìt krát, letos se stal
mimo jiné také vítìzem Národního poháru, vyhrál závody v Bruntále, Kladnì,
Sezemicích, Mladé Boleslavi, stal se dritelem brnìnského Poháru Svìta psù.
Zájemci o úèast na Mistrovství svìta
v agility IMCA 2006 museli absolvovat
celkem pìt, vìtinou dvoudenních kvalifikaèních závodù, které se konaly v prùbìhu roku v Èeských Budìjovicích, Tøebíèi, Dubenci, Jihlavì a Brnì. Výsledky
vybraných patnácti bìhù se bodovaly
a pokud chtìl tým uspìt, nemohl si dovolit ádný závod vynechat. Irena Kochová

Pøed sto lety se narodil malíø Emil Tyl
Nad rakví Emila Tyle pronesl tehdejí
øeditel galerie Jindøich Roubíèek slova:
Patøil k tomuto mìstu  patøil mezi nás.
U nikdy nepotkáme tohoto zajímavého
èlovìka a umìlce na jeho procházkách,
kdy zvolna chodil s pøedchýlenou hlavou
a dozadu sloenýma rukama mìstem
i okolím. Z jeho zamraèené tváøe se dívaly dobré oèi poctivého èlovìka, pod zdánlivou clonou nepøístupnosti ulechtilé srdce.
Akademický malíø Emil
Tyl se narodil pøed sto lety,
7. øíjna 1906 na Kramolnì
jako jedno ze tøí dìtí prosté,
chudé rodiny. Velké nadání
pro výtvarné umìní, ale
i hudbu jevil u od dìtství.
I pøes skrovné pomìry odeel studovat na Akademii výtvarných umìní v Praze malíøství. Aby tam mohl pøeít,
dával kondice, ale dìlal i jiné
drobné práce, napø. psal
v podatelnách adresy na úøední dopisy
apod. Nezanedbával ani hudbu. Na koncertu tehdejí Studentské filharmonie
v Praze na Bertramce dirigoval Mozartovu Malou noèní hudbu a pøedehru k opeøe
Titus. V novinách se pak psalo, e jeho
výkon byl pøekvapující, jednoduchým, ale

s Alfem získali ve své velikostní kategorii (agility je rozdìlena do tøí skupin Small,
Medium a Large podle výky psa) nejvyí poèet bodù a zajistili si tak nominaci
na Mistrovství svìta konané ve dnech
1.3. 9. 2006 v Holandsku. Ke konci srpna tak cestovali do vzdáleného Amersfoortu, kam se sjelo více ne 130 úèastníkù z 16 zemí celého svìta. Kategorie L,
ve které Alf závodí, byla obsazena nejpoèetnìji, na startu se selo 57 týmù. Na
programu byly ètyøi bìhy, které se Alfovi, jakoto jedinému zástupci èeského
L drustva, podaøilo zvládnout bez chyb.
V jednotlivých bìzích získal 10. a 11.
místo, v souètu pak obsadil 6. pøíèku
a v soutìi drustev 1. a 3. místo, co po
seètení bodù vyneslo Èeské republice støíbrnou medaili.
(IK)

pevným a nejvý úèelným gestem suverennì ovládal orchestr. (...) Je nepochopitelné, e tento bezesporný talent nebude
hudebníkem, ale malíøem.
Po ukonèení studií se vrátil do Náchoda, kde vedle své vlastní umìlecké práce
rozvíjí i dalí irokou èinnost. Zaloil napø.
skautský chlapecký pìvecký sbor, který
byl vybrán reprezentovat
èeský skauting na mezinárodní jamboree v Londýnì
v r. 1929. Nakonec z pøipravované cesty z osobních
i pracovních dùvodù nìkterých èlenù selo. Z tohoto pìveckého krouku pak vyrostl
jeho muský sbor, komorní
tìleso výrazné kvality se
vzácnì vyrovnanými hlasy.
Aèkoliv poznal v Praze
tehdejí avantgardní umìní,
tvoøil sám tak, aby jeho práce nebyly podbízivé, ale blízké a srozumitelné kadému,
kdo chce vnímat umìní. Jeho obrazy, vìtinou krajinné námìty z Náchodska, ale
i kvìtinová a dalí zátií jsou nejen ve
veøejných prostorách, galeriích, ale
i v mnoha (nejen) náchodských bytech.
Nejvýraznìji se jeho osobnost zøejmì
projevila v tìsnì pováleèném období roku
1945. Byl za komunisty èlenem prvního
náchodského revoluèního národního výboru, nìjaký èas i vedoucím kulturního
referátu. Zaslouil se o zaloení stálého
profesionálního divadelního souboru
 Oblastního divadla v Náchodì. To vak
nemìlo dlouhého trvání, stejnì jako jeho
politická angaovanost. Roli v tom hrál
patnì jeho radikalismus, neschopnost èi
neochota ke kompromisùm. Byl toti èlovìkem zcela nekonvenèním, který se tìko pøizpùsoboval. Ani jeho osobní ivot
nebyl pøíli astný. V manelství il jen
asi est let, skonèilo v roce 1946. Odeel
ze vech funkcí. Jeho pìvecký sbor nìkolik let po válce splynul s Hronem.
Poslední léta ivota il osamìle, na
okraji spoleènosti, vnìjkovì i fyzicky
zanedbaný. Bydlel v Riegrovì ulici v domì
Vlèkových, kteøí se o nìj zejména v dobì
jeho tìké nemoci nezitnì starali. Zasvìcenì o tom píe Vìra Vlèková v 32.
èísle sborníèku Rodným krajem v èlánku,
který doporuèujeme naim ètenáøùm.
Zemøel zdolán zákeønou nemocí 11. listopadu 1973 ve vìku 67 let.
Nìkolik posmrtných výstav ukázalo
malíøskou velikost a význam této komplikované osobnosti. Pøátelé na nìj
nezapomnìli, ovem tìch, kdo ho znali,
ji výraznì ubývá.
Upraveno z materiálù, které redakci
poskytl pan Ladislav krabka
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Kdo byl kdo ve kvoreckého Zbabìlcích

(pokraèování z minulého èísla)
V restauraci Port Arthur vládli Bártovi, v knize se jmenují Wintrovi. Hostinec u Pilaøù (s. 84) poblí Obèanské zálony byla zøejmì Sokolovna, kde byli
Souèkovi a vaøili skuteènì drtkovou, pro
ni se tam chodilo. V tém domì jako
Smiøiètí (na Kamenici è. 136) bydlela paní
Strnadová se sleènou Strnadovou, co uèila
na obecné kole se sleènou Èihákovou
(...) a paní uèitelka Èiháková byla teta
Bertíka Moutelíkovýho (s. 43). První
z nich byla hodná, velmi silná uèitelka
efrnová, druhá  Øeháková byla pak
øeditelkou dívèí obecné koly, ale bydlela
jinde. V knize je zmínìna i prodavaèka
u Moutelíkù Rùa, dále chromá vadlena paní Salaèová (s. 55), dva holièi, Leneèek, taky vlastenec (s. 60), ten mohl
mít vzor v Jiøím Valákovi, který byl ve
válce rovnì nasazen do Metalbauwerku,
pan Stýblo snad v panu Chmelaøovi nebo
afáøovi. Pan Vladyka, bankovní kolaborant (s. 43) mìl pøedobraz v panu Vejvodovi, kolaborantovi, který pracoval s otcem
kvoreckého v bance a dohnal ho tehdy
málem k sebevradì (jak mi sdìlil J). Je
totoný s panem prokuristou Vévodou.
(Je to moje chyba, e jsem mu jednou
dal jméno Vévoda a jednou Vladyka, napsal mi autor v dopise.) Ve Zbabìlcích se
mihne (s. 199) i jeho pitomá, kyselá, nesympatická panièka. Po válce prý vstoupil do strany a z Náchoda zmizeli.

V knize je samozøejmì øádka postav
zcela vedlejích, nìkteré pamìtníci deifrovali, vìtinu ne. Nìjaké jméno autor musí dát i postavì zcela okrajové: Pan
Mìdílek  u vyèistil parket na zahradì

(v lázních Bìlovsi, kde kapela vskutku
hrávala, s. 28), starej Matìjka (co nechtìl
pùjèit ebøík na zatírání nìmeckých nápisù, s. 45), pan Kodet  strkal zrovna
do výkladu Beneovu bustu (s. 46, obì
jména asi skuteèná), dále pan Mráèek,
pan Fluxa, paní Cuceová, mladá vdova
po cukráøi (s. 180, asi paní Ungerová,
p. Unger mìl prý stále napulená ústa,
jako by nìco cucal. Jméno mùe tedy souviset se slovesem cucat, ale i (francouzsky èteno) s nìmeckým süss  sladký),
pan Kobrt s bílou páskou s èerveným
køíem (s. 181), paní doktorová Vaáková (s. 182, byla ena Dr. Václavíka), Vimler, domovník a topiè ze spoøitelny
(zøejmì pan Vitvar, jinde  viz výe 
ovem jmenován Vipler), s tou bábou,
paní Máslovou, co prodávala vstupenky
(s. 184), pan Øepa, odborný masér (s.
187), paní Olga Kramperová, vdova po
prokuristovi od Lewithù, paní Dvoøáková, stará Mánesovic hospodynì (s. 208,
u Bayerlù byla hospodyní paní Ducháèová), malinký Dobrman, mìøil sotva metr
padesát (s. 245), horolezec ukes (s. 246),
pan Machánì (s. 255), pekaø Jozka
(s. 270, na Kamenici bylo Voskovo pekaøství), øezník Kramm (s. 301, moná
pan Polák), vadlenka Boka (s. 309),
Frinta, Jungwirth, Linhart, Wolf (s. 333,
tato ètyøi jména se ve mìstì vyskytují),
pan Pázler (s. 350), starý Dvoøák, co mìl
autodílnu (s. 351, na Kamenici mìl obchod a vzadu za ním autodílnu a opravnu kol a motocyklù pan Marík, který mìl
dvì dcery  dvojèata).
V kapitole vìnované 9. kvìtnu zavítáme i do nemocnice. Tam je chirurg,
primáø Preisner (zøejmì MUDr. Prislinger), profesor Staøec z gymnázia, co jeho
syn byl tady ve pitále doktorem (prof.
Jaroslav Starý, syn MUDr. Václav Starý),
doktor Èapek (MUDr. Cepek) a Jirka
Hubálkù, jeho otec byl primáøem na internì (ve s. 284; MUDr. Josef Kudrnáè
a syn Jiøí, s majitelem gumovky mìli spoleèné jen to jméno, Jiøí se stal také lékaøem, vzal si za manelku jednu ze dvou
dcer-dvojèat pana Maríka (viz výe)
a snad pùsobil v nemocnici v Hradci Králové, sdìlil mi J).

Èestná obèanka mìsta Náchoda,
významná vìdecká pracovnice
Akademie vìd ÈR, PhDr. Marta
Beèková byla pøi pøíleitosti svých
80. narozenin ocenìna èestnou
oborovou medailí J. Dobrovského za
zásluhy ve spoleèenských vìdách.
Srdeènì blahopøejeme.

Øíjnová výroèí

Dne 23. øíjna 1526 byl èeskými stavy zvolen za èeského krále Ferdinand
I. Habsburský. Touto neastnou volbou zaèala vláda Habsburkù u nás,
která trvala témìø ètyøi sta let. (Volby
v letech zakonèených estkou se nám
Èechùm u historicky nìjak nedaøí, ty
v roce 1946 ani ty letoní). Trvala a
do 28. øíjna 1918, proto si státní svátek  28. øíjen  den vzniku Èeskoslovenské republiky plným právem
pøipomínáme kadoroènì. Pøed 120
lety, 28. øíjna 1886 byla odhalena Socha svobody, symbol Spojených státù,
ale i obecnì symbol demokracie a práva. Pøed 60 lety, 1. øíjna 1946 byl
v Norimberku vynesen rozsudek nad
nìmeckými váleènými zloèinci. Deset
nejvýznaènìjích bylo pak 16. øíjna popraveno. Demokratický svìt tehdy ukázal, e zloèiny mají být potrestány
a ne pøehlíeny.
Na 1. øíjen pøipadají nedoité 85.
narozeniny PhDr. Jaroslava Suchého,
který zasvìtil celý svùj ivot kultuøe
svého rodného Náchoda. Byl také prvním, kdo dostal Kulturní cenu mìsta.
Na 7. øíjen pøipadá sté výroèí narození
kramolenského rodáka, známého malíøe, ale i významného sbormistra
Emila Tyle, který rovnì celoivotnì pùsobil v Náchodì. Dne 18. øíjna
pøed 35 lety náhle zemøel dirigent
a významný hudebník Pavel Bayerle,
mj. jedna z hlavních postav (Benno)
kvoreckého Zbabìlcù.
Ve ètvrtek 5. øíjna oslaví 70. narozeniny poslední èeskoslovenský a první èeský prezident, dramatik Václav
Havel. Pøejeme mu jetì hodnì sil
a dobré zdraví, stejnì i reiséru Janu
Kaèerovi, který je jen o dva dny starí. Ten u nás na Náchodsku kandidoval v prvních senátních volbách (neúspìnì, za Ès. stranu socialistickou).
Dne 4. øíjna by bylo sto let významnému herci Ladislavu Pekovi. Rád
jezdíval i na pohostinská vystoupení do
venkovských mìst, stejnì tak jako jeho
kolega z Národního divadla Eduard Kohout. Ten zemøel pøed 30 lety 25. øíjna 1976. Pøed 65 lety 13. øíjna 1941
zemøel sochaø Frantiek Bílek, pøed
60 lety, 18. øíjna 1946 sochaø Ladislav aloun.
Námìstí pøed kolou ve Starém Mìstì je pojmenováno po významném pedagogovi prof. Frantiku Drtinovi.
Narodil se 3. øíjna 1861, na zaèátku
minulého století pøednáel pøi tzv. univerzitních extenzích (podobnì jako prof.
Masaryk a dalí) i u nás v Náchodì.
(AF)
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Èestní obèané náchodtí
Èást 9  Poslední obèanství pøed válkou
Navazujeme-li na minulou èást seriálu, kdy jsme zaznamenali jako poslední èestné obèany bratry Bartonì
v roce 1930, zbývají nám do zaèátku 2. svìtové války,
t.j. do konce první, respektive druhé republiky, jetì tøi
udìlená èestná obèanství  tentokrát
kadé z nich jiné a kadé z nich
svým zpùsobem charakterizující svoji
dobu a její atmosféru.
V zasedání obecního zastupitelstva
21. 7. 1933 bylo pøikroèeno k projednání pilného návrhu, aby p. Josefu Ledererovi, bývalému dlouholetému èlenu obecního zastupitelstva pro jeho zásluhy o mìsto
Náchod bylo u pøíleitosti jeho 80.
narozenin pøiznáno èestné obèanství mìsta Náchoda. Po pøednesení
tohoto návrhu pøikroèeno bylo
k hlasování. Odevzdáno bylo celkem
35 hlasovacích lístkù, z nich 34
znìlo na ano a 1 byl prázdný, take
byl valnou vìtinou zvolen p. Josef
Lederer èestným obèanem mìsta
Náchoda Jeho diplom byl ponìkud
skromnìjí ne ty døívìjí. Vìtinou
text, pouze v horní èásti stylizované perokresby náchodského zámku
a chaty s rozhlednou na Dobroovì. Továrník Lederer
byl nejen dlouholetým obecním zastupitelem, ale také
dlouholetým èlenem výboru a øeditelství Mìstské spoøitelny a významným podporovatelem mìstských aktivit.
Toto èestné obèanství tedy pokraèovalo v ji tradièní linii oceòování místních mecenáù.
Naproti tomu v roce 1937 pøi jednání obecního zastupitelstva 26. listopadu byl jmenován èestným obèanem mìsta nejvyí pøedstavitel státu prezident Edvard Bene. Jeho
jmenování bylo prvním bodem programu schùze, pøesto si redaktor
Náchodských listù postìoval, e
tentokráte pøi udìlení tohoto nejèestnìjího vyznamenání prvnímu
z nejprvnìjích  prezidenta republiky  schùze obecního zastupitelstva mìla vední ráz. Vlastní jmenování
a zejména pøedání èi snad dokonce nepøedání diplomu
má také svoji historii a podepsala se na ní bezpochyby
tehdejí sloitá doba. Teprve 28. ledna 1938 byl vyzván
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místní akademický malíø Mistr Antonín Brunner k podání
návrhu na diplom a na desky k nìmu. V bøeznu bylo
obojí skuteènì objednáno a dne 21. dubna 1938 bylo
v zasedání mìstské rady usneseno, aby se pøíleitostnì
provedla intervence o audienci u p.
prezidenta republiky Dra Edv. Benee k pøedání diplomu èestného obèanství. O vlastním pøedání soudobé prameny nemluví. Výmluvný je
vak fakt, e místní národní výbor
v Náchodì se ve své první veøejné
schùzi konané dne 28. kvìtna 1945
pøipojil k pøedchozímu usnesení a obnovil a potvrdil jmenovací dekret
prezidentu budovateli pro jeho dalí
velké zásluhy o vybudování státu za
druhé svìtové války.
V zápisu ze zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 10. bøezna
1938 èteme: Na to pøednáí p. starosta návrh mìstské rady, aby pøiznána byla pilnost projednání udìlení èestného obèanství ministerskému pøedsedovi Dr. Milanu Hodovi.
Pilnost projednání jednomyslnì
schválena. Na to pøednesl ihned p.
starosta návrh, aby v uznání vytrvalé, moudré a státnické sluby pro ná stát, ji uznává
nejen celá nae republika, nýbr obdivuje ji i celá Evropa, bylo ministerskému pøedsedovi Dr. Milanu Hodovi
udìleno èestné obèanství mìsta Náchoda. Udìleno bylo
opravdu jednomyslnì. Zastupitelstvo
tak nepochybnì chtìlo v napjaté politické situaci podpoøit pøedstavitele
agrární strany pøi pokusu o sestavení jeho druhé vlády, který byl nakonec úspìný. Ve mìstì vak nemìl
jednoznaènou podporu, co dokládá
i zpráva o jednání OZ v Náchodských
listech, která konstatuje, e schùze
mìla na programu 24 bodù, z vìtiny jen více formálního významu.
A souèasnì list informuje o probíhající rekonstrukci vlády Dr. Hodou,
který se dosud nevzdal nadìje na získání ke spolupráci Hlinkových luïákù, nebezpeènì vlèených Henleinem
i opozièními Maïary. V téme roce byla podepsána Mnichovská dohoda a vechno pak bylo jinak.
Mgr. Lydia Batecká

Náchodský zpravodaj

Rekonstrukce veøejného
osvìtlení v Náchodì
Souèasné pøístupy k øeení veøejného osvìtlení jsou v jednotlivých obcích a mìstech rozdílné, nebo závisejí jak na finanèních monostech, tak na schopnosti odpovìdných zástupcù mìsta a technické správy najít odvahu skuteèného radikálního øeení bez kompromisù na kvalitu.
Mení obce zùstávají pozadu, nebo rozsah úprav veøejného
osvìtlení není èasto pro dodavatele svítidel a zdrojù dostateènì
efektivní. Na druhou stranu propojení distribuèních firem
s jednotlivými dodavateli osvìtlovací techniky bývá èasto pøíèinou prosazování konkrétní znaèky bez ohledu na vhodnost,
potøeby a skuteèné kvalitativní poadavky obce. Èasto se také
hledí pøedevím na výi poèáteèní investice, co vede k nákupu
levnìjích provedení s horí nebo nedostateènou kvalitou svìtla (co laik zpoèátku nemùe zjistit) a následnì ke zvýeným
nákladùm na prùbìnou údrbu a spotøebu elektrické energie.
Aby se pøedelo uvedeným nedostatkùm, jejich pøíèinou bývá
tzv. øeení z nouze, pøilo v r. 2005 pracovitì EKIS ÈEA Boskovice  Energetické konzultaèní a informaèní støedisko Èeské energetické agentury  s nabídkou mìstu Náchod, vyuít
dotaèních titulù, které od roku 2004 zahrnují program modernizace osvìtlovacích systémù veøejného osvìtlení s dotací
2530 % investièních nákladù.
Ji pøi poèáteèním projednávání nabídky bylo jasné, e EKIS
ÈEA Boskovice a zodpovìdní zástupci vedení mìsta Náchoda
a Technických slueb Náchod, s. r. o., vìdí, co chtìjí a co je pro
mìsto reálné. Pro první tøi etapy byly vybrány akce, které byly

Prùmyslová zóna Náchod
 Staré Mìsto nad Metují
V úterý 12. záøí byla slavnostnì pøedána do bìného provozu stavba pøístupových a obsluných komunikací v prùmyslové
zónì ve Starém Mìstì. Tímto projektem mìsto Náchod výraznì podpoøilo rozvoj podnikatelských aktivit v tomto prostoru.
Projekt byl zahájen v roce 2000 a následnì zaøazen do programu NP PHARE 2003  Grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury, kterou mìsto Náchod získalo z Evropské
unie. Grantová smlouva o spolufinancování z prostøedkù EU
byla uzavøena v roce 2004 a následnì byla zahájena realizace.
Na základì výbìru zhotovitele byla realizace díla zadána firmì STRABAG, a. s., oblast Sever, Hradec Králové. Poddodávky
èástí díla byly pøedány firmì COLAS, a. s., Hradec Králové
a INEX CS, a. s., Náchod.
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právì aktuální  rekonstrukce osvìtlení ul. Èeskoskalické
a Praské, rekonstrukce ulice Kladské a Broumovské a úprava
okolí Domu dìtí Déèka.
Je tøeba konstatovat, e nabídka obsahovala kompletní øeení
vèetnì pøedprojektové pøípravy, poradenství a technického poradenství pøi výbìru dodavatelù a moderních materiálù pouitých
pøi rekonstrukcích, provádìných na území mìsta v r. 2005 vèetnì
øeení moderního nasvìtlení pøechodù pro chodce.
Spolupráce vech zainteresovaných stran tak pøinesla svoje
ovoce v podobì dotace v celkové èástce 1 mil. Kè v r. 2005.
Tato finanèní èástka pomohla rekonstrukce øeit v co nejkratím termínu a navíc technická spolupráce EKIS ÈEA, MìÚ
a TS Náchod pomohla najít ekonomické øeení následného provozu veøejného osvìtlení s úsporou elektrické energie ve výi
40 % (co pøedstavuje èástku zhruba 88 tis. Kè roènì).
Technické øeení nového zaøízení veøejného osvìtlení bylo
zvoleno tak, aby údrby byla omezena na minimální dobu nutnou k výmìnám a opravám svítidel a náklady na údrbu byly
minimalizovány (úspora nákladù na provoz èiní zhruba 150 tis.
Kè roènì).
Zapoèatá cesta poadavkù na kvalitu a provozní úspory pokraèuje v roce 2006 a bude pokraèovat i v roce 2007 postupnou výmìnou zastaralých a ekonomicky nevyhovujících svítidel a zdrojù a instalací centrálního øidícího pultu veøejného osvìtlení s bezdrátovým provozem pro pøesné sledování jek provozních
stavù, tak pøípadných poruch na osvìtlení.
Cílem je moderní osvìtlovací soustava, poskytující kadému
obèanu a návtìvníku mìsta Náchoda nejen pocit bezpeèného
pohybu po ulicích, ale také nìco navíc  estetickou pohodu
moderní aglomerace.
Jiøí Marík, jednatel TS Náchod, s.r.o.
Koneèná cena této investice èiní 16,5 mil. Kè. Na základì
Grantové smlouvy bude z prostøedkù Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ÈR provedena závìreèná platba ve výi
témìø 267 tis. EUR, zbývající èást je hrazena z rozpoètu mìsta
Náchoda.
Výstavbou vzniklo více ne 7 tis. m komunikací, chodníky
a parkovitì v zámkové dlabì, nové oplocení a veøejné osvìtlení a v neposlední øadì bylo vysázeno také 26 stromù a více
ne 5 tis. m dotèených ploch bylo upraveno a oseto trávníky.
V prùbìhu realizace se velice silnì projevily tìké klimatické
podmínky a to pøedevím v období provádìní zemních prací,
kdy bylo nutno èelit silnému nátoku vod do prostoru stavenitì
z pøilehlého svahu. Aby nemuselo dojít k pøeruení realizace
a byl dodren termín dokonèení, byly vyuity dostupné technické poznatky k zesílení a zajitìní únosnosti budované komunikace. Celá stavba byla dokonèena ve stanoveném termínu
a v poadovaných parametrech.
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Divoèina ve mìstì

Pøestoe tak velkou akci chystali náchodtí skauti prvnì, probìhla bez vìtích problémù. U od devíti chystali soutìe, stany a dalí vìcièky, které bylo potøeba pøipravit. Po jedné hodinì u témìø ve
fungovalo. Rodièe i dìti si mohli zasoutìit, informovat se a obèerstvit. Velice pìkný byl doprovodný program. Nejvìtí
úspìch mìly kouzelníkovy balónky. Kolemjdoucí zaujalo drsné vystoupení ermíøské skupiny RiÈi i poutavá ukázka
Lakrosu-amerického sportu. Mnoho zvìdavcù navtívilo indiánský stan s mnostvím výrobkù a indiánkou. Lidé mìli
monost navtívit a prohlédnout si skautskou klubovnu 3. oddílu na faøe. Chcete
pøihlásit své dítì do skautu? Jetì není
pozdì. Podívejte se na internet
 www.junaknachod.wz.cz.

Junák Náchod  dìkuje za podporu a pomoc: mìstu Náchod, Pivovaru Náchod
a Reklamnímu studiu MOZ graphics. Dále
skautskému ústøedí, vem pomocníkùm,
rodièùm, dìtem a vem zúèastnìným.

Stacionáø  rekondièní pobyt
Obèanské sdruení Cesta Náchod, které provozuje stacionáø pro dìti, mláde
a dospìlé se zdravotním postiením, uspoøádalo za finanèního pøispìní Sdruení pro
pomoc mentálnì postieným pro své klienty a jejich rodièe prázdninový rekondièní pobyt. Uskuteènil se v Evropském
výtvarném centru Snìenka ve Smrovce v Jizerských horách. Bìhem týdenního pobytu se klienti vìnovali rùzným
výtvarným technikám, napøíklad pracovali
s keramickou hlínou, pomocí vosku a barev malovali moøskou hlubinu. Zajímavá
byla také ukázka práce s kolovrátkem,
tkalcovským stavem a ovèí vlnou. Ti, kteøí mìli zájem, si mohli vyzkouet svou
zruènost pøi pøedení nití, tkaní prostírání
a výrobì vlnìných kulièek.

Kromì tìchto èinností, byly na kadodenním programu vycházky do blízkého
i vzdálenìjího okolí, rùzné hry a soutìe. Klienty i jejich rodièe èekalo hledání
pokladu ukrytého ve skále, která se otevírá jednou do roka, nebo návtìva místních letních slavností Eurion s pouovými
atrakcemi a bohatým doprovodným programem, jako napø. hraná pohádka, výletní vláèek, hudební produkce. Velkým
záitkem byl pohled na odváné dìti zdolávající výky pomocí provazových ebøíkù, mùstkù, lan èi smyèek. Ochotní organizátoøi umonili visení a houpání na
lanì i klientùm stacionáøe, dokonce také
imobilním, a tím jim pøipravili nevední
záitek. Jeden z delích výletù smìøoval
k sáòkaøské dráze ve Smrovce. K velké

Dobráè 1945  Osvobození
O víkendu 6.8. 10. 2006 poøádají náchodtí skauti tradièní velkou historickosportovnì-zábavnou víkendovou hru pro
skauty z celé Èeské republiky. V sobotu
dopoledne bude probíhat v ulicích mìsta
hra. Soutìící budou rozdìleni do nìkolika drustev, která se nesmí potkat a budou muset splnit mnoho zajímavých prùzkumných úkolù roztrouených po mìstì. Drustva budou poznávat historické
èásti mìsta, zlepovat svoji fyzickou zdatnost a hrát si bìhem plnìní nerùznìjích
úkolù.
Pozor! Pokud uvidíte bìhat v sobotu po
mìstì pochybná individua v kroji èi barevných trièkách, neleknìte se. Nejsou
to pacienti ústavu, nýbr normální lidièky, kteøí mají radost ze ivota. Jsou to
SKAUTÍCI.
www.rsnachod.wz.cz

radosti vech právì probíhal trénink závodníkù na koleèkových saních. Jen blíící se doba táboráku a opékání pekáèkù
dokázala odtrhnout pøedevím chlapce od
zajímavé podívané.
Poslední veèer ukonèili vichni úèastníci pobytu diskotékou a výmìnou pokladu nalezeného v tajemné skále za
dolary, za které si potom mohli nakoupit sladkosti.
Za pøíjemnì proitý týden patøí podìkování vem úèastníkùm pobytu, zamìstnancùm EVC Snìenka a zamìstnancùm
stacionáøe, kteøí pøipravili pro vechny
úèastníky zajímavý program a zároveò
umonili rodièùm odpoèinout si pøi péèi
o své zdravotnì postiené dìti.
Jaroslav Prouza  øeditel denního
stacionáøe CESTA Náchod

Státní zámek v Náchodì
poøádá v mìsíci øíjnu
8. a 15. 10. 2006

Prohlídky zámku
doprovázené renesanèní
a barokní hudbou
dechový soubor ZU
v Polici nad Metují 1016 hod.
(poslední prohlídka zaèíná v 15.00 hod.)

Náchodský zpravodaj

atecká DOÈESNÁ
opìt pro Primátora
úspìná
Pivovar Náchod znovu obhájil kvalitu své
produkce a na soutìi poøádané Chmelaøským
institutem atec získal významná ocenìní hned
ve dvou kategoriích.
atecká soutì, která se konala ve dnech 31. srpna
 1. záøí 2006, byla souèástí ji 49. roèníku slavností chmele
a piva Doèesná 2006. Pivovar získal první místo v kategorii
Nealkoholická piva (zvítìzil zde ji tøetí rok za sebou!) za své
Primátor Nealko a tøetí místo v kategorii piv se sníeným mnostvím cukru obdrel Primátor Diamant. V atci hodnotilo celkem 167 vzorkù piv ze 34 pivovarù v 10 kategoriích bìhem
dvou dnù celkem 245 degustátorù z øad odborníkù i vybraných zástupcù veøejnosti. Objektivita testù je zaruèena anonymitou vzorkù a soutì má svá pøísnì stanovená kritéria, kde
se hodnotí kvalita, chu, vùnì a pøíjemnost hoøkosti kadého
piva. Vlastní soutì je povaována za jednu z pìti nejprestinìjích a nejvìtích degustaèních hodnocení u nás a náchodský pivovar je zde úspìný tradiènì  za poslední tøi roky si
celkem pøivezl 11 ocenìní. Od ledna 1993, kdy je pivovar akciovou spoleèností 100% vlastnìnou mìstem Náchod, jich získal celkovì 83, z toho 20 zahranièních a znaèka Primátor tak
patøí k nejlépe hodnoceným znaèkám piv v Èeské republice.
Významné úspìchy si také pivovar odnesl ze soutìe Potravina a Potravináø roku 2006 Královéhradeckého kraje, která

Z historie skautingu
støediska Náchod  II. díl
Pozdìji byl zaloen dívèí oddíl, který vedla paní Melicharová. Po odchodu Melichara do Kutné Hory se skautù ujal ing.
Vtìlenský, který zde pracoval na stavbì silnice LipíNový Hrádek.
24. 7. 1919 navtívil Náchod A. B. Svojsík. V Beránku mìl
pøednáku a besedu O skautování a výchovì obèana u nás
a v zahranièí.
Klubovnou byla zpoèátku pøíroda. Pozdìji øeditel reálky Frantiek Sokol povolil uívání sklepní místnosti v gymnáziu. Bylo
s ní dost práce. Tato sborová klubovna byla slavnostnì otevøena 28. 10. 1922. Zároveò zde byla pøedána vlajka, kterou
zhotovila paní Vtìlenská, její manel byl tehdy okresním veli-
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byla v bøeznu vyhláena pod patronací Královéhradeckého kraje
a Regionální agrární komory kraje (o akci jsme Vás také informovali v èervencovém èísle zpravodaje). Cílem této soutìe je
popularizace potravináøského oboru královéhradeckého regionu
a zvýení zájmu odbìratelù o produkty krajských producentù
tìchto výrobkù. Soutìe se mohli zúèastnit vichni výrobci, kteøí
mají sídlo nebo provozovnu na území Královéhradeckého kraje.
Pivovar soutìi v kategorii Alkoholické nápoje se svými tøemi
výrobky a v této kategorii zvítìzil. Absolutním vítìzem 1. roèníku bez ohledu na kategorie, kterého urèila veøejnost prostøednictvím hlasovacích lístkù a hlasováním na www.potravinarroku.cz,
se stala spoleènost BEAS, a. s., pekárny Lièno, kdy druhé místo
mezi 39 producenty pak obsadil náchodský pivovar. Tøetí místo
pak navíc v hlavní produktové èásti soutìe o Potravinu roku
2006, kde se úèastnilo celkem 107 výrobkù, získal Primátor
Svìtlý leák Premium (umístìní dalích pøihláených náchodských piv  12. skonèil Primátor Nealkoholické pivo a hned
v závìsu na 13. místì 13% Primátor polotmavý). Oficiální slavnostní vyhláení výsledkù soutìe se odehrálo v sobotu 16. záøí
v rámci programu královéhradeckých doínek v Hradci Králové.
Za první pololetí roku 2006 se prodalo 64 872 hl náchodského piva (oproti shodnému období roku 2005 zvýení o 1,3 %),
z èeho export èiní 9856 hl (15,2 %), kdy dolo k jeho zvýení
o 54 % a limonád opustilo bránu pivovaru 2475 hl (zvýení
o 28 %). U dia piva a nealko piva je pivovar stále druhým nejvìtím dodavatelem tìchto produktù pro tuzemský trh, kde nealkoholické pivo je nyní na trh dodáváno jak v klasických NRW
lahvích o obsahu 0,5 l, tak novì v kartonech v lahvích typu Ale
o objemu 0,33 l (toto balení je urèeno pøedevím pro gastro
sektor).
FM

telem. Oddílùm zùstaly jejich klubovny jinde po mìstì. Oddíl
táty Dvoøáèka mìl klubovnu, kterou si sám postavil na Hamrech.
14. 12. 1927, kdy se pøipomíná 10 let skautování u nás,
svolal schùzku P. Brandeis, protoe docházelo ke stagnaèní èinnosti. V kronice se píe, e Melichar a Sokol (ji zde nepracovali, protoe se odstìhovali) byli silným duchem i ideou, nestaèili
se vak postarat o zdatné nástupce. Proto se vichni spojili v jeden
oddíl a vùdcem se stal Brandeis. Pro èinnost vak chybìla klubovna a teprve v roce 1933 byla za 450 Kè zakoupena bouda.
Musela se vak rozebrat a pøestìhovat od nových Masarykových kol na mìstské høitì. Klubovna mìøila 16 x 4 metry
a mìla zdìnou podezdívku  základní kámen je z roku 1932,
otevøena byla o rok pozdìji.
Kdy v roce 1939 pøili nacisté, zabavili klubovnu pro Hitlerjugend. Ti ji zboøili a pod Rozkoí z ní postavili støelnici. V roce
1940 byl skauting zakázán a skauti se scházeli po lesích.
Èinnost Junáka v Náchodì byla obnovena hned po osvobození 1945. Vùdci oddílù: 1. Macek, 2. imánì, 3. Dvoøáèek,
4. Plicka, Dítì, 5. Lauman, Kostelecký, 6. Veèerek, Veselý,
7. Vrchoslav, 8. Lelková, 9. Tremlová, Iòtáková, 10. Kulhánek,
Hepnar, 11. Nováková. Vùdce støediska: Oldøich Nývlt. Junák
zanikl úøedním listem è. 14 dne 13. 9. 1950.
Skauting v Náchodì byl opìt obnoven na schùzi støediska
19. 4. 1968 v hotelu Hron. Poslední setkání se konalo na Pavlátovì louce 28. 8. 1970 a 2. 10. 1970 byl Junák zruen ministerstvem vnitra.
29. 11. 1989 se konalo setkání u sestry Hartychové a 6. 12.
1989 bylo svoláno støedisko do Husova sboru. Èinnost Junáku
v Náchodì byla znovu obnovena.
Pokraèování pøítì  Jirka
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Informace

o sbìru a tøídìní komunálního odpadu
na území mìsta Náchoda
Mìsto Náchod pro své obèany pøipravilo pøehled o mnoství
vyprodukovaného a vytøídìného komunálního odpadu v uplynulých letech. Obecnì platí, e nejlepí odpad je ádný odpad.
Mìli bychom se tedy vichni snait pokud mono vzniku odpadu pøedcházet. Pro obèany je pohodlnìjí (ne levnìjí) kupovat
zboí (napø. nápoje) v plastových obalech, a vrátné obaly jsou
proto pouívány ve stále nií míøe. Existuje stále nìkolik moností, jak vzniku odpadu pøedcházet: napø. v poslední dobì aktuálním oznaèením novinové schránky NEVHAZOVAT REKLAMNÍ LETÁKY.
Z odborných ekonomických i ekologických expertíz jednoznaènì vyplývá, e èím více odpadu se podaøí vytøídit, tj. pouít jako
surovinu, tím jsou náklady spojené s komunálním odpadem nií
a rovnì je ménì zatìováno ivotní prostøedí. Také vìtina
obèanù naeho mìsta tøídí odpad. Z jednotlivých roèních pøehledù je patrné, e trend nastoupený kolem roku 2000 je pøíznivý. Mnoství vytøídìného odpadu se zvyuje a mnoství zbytkového odpadu klesá.
Odpad
Tuny/rok
Smìsný
Sklo
Papír
Plast
Nebezpeèný
Celkem
Vytøídìno
% vytøídìného

1999
5500
27
12
4
0,5
5543,5
43,5
0,78

2000
5410
40
57
9
2
5518
108
1,95

2001
5500
67
48
13
1,7
5629,7
129,7
2,3

2002
6500
63
30
2
20
6615
115
1,73

2003
6000
87
80
84
31
6282
282
4,49

2004
4780
101
72
87
40
5080
300
5,91

2005
4440
131
84
93
57
4805
365
7,6

Výsledky dosaené v roce 2005 (za poslední léta daleko nejlepí) nás vak pøesto nemohou uspokojit. Vìtinu obèanù Krá-

Svoz odpadù v øíjnu

Váení obèané,
jako kadoroènì i letos v podzimním období provedou Technické sluby Náchod, s. r. o., svoz nebezpeèných a objemných odpadù. Svoz bude proveden v pátek dne 13. øíjna 2006 a v sobotu
dne 14. øíjna 2006 dle následujícího harmonogramu:
pátek
Klínek  prodejna
16.3016.45 hod.
Ul. Bezruèova/Vojanova  u trafostanice 17.0017.15 hod.
Smetanova/V Zátií  u høitì
17.2517.40 hod.
sobota
Dobroov  náves
8.008.15 hod.
Jizbice  u prodejny
8.208.35 hod.
Lipí  náves
8.408.55 hod.
Sídlitì u nemocnice
9.009.15 hod.
 u bývalé prodejny Julius Meinl
Pavliov  u prodejny
9.4510.00 hod.
Horní Babí  u koly
10.0510.20 hod.
Ryavého/Lesní
10.2510.35 hod.
Malé Poøíèí  naproti zastávce ÈD
10.4010.55 hod.
Bìloves  1. Máje (k Brodu)
11.1011.25 hod.
Za Kaplièkou  u rybníka
11.4011.55 hod.
Sídlitì Plhov  pøed prodejnou Verner 12.0012.15 hod.
Braec  ul. Novomìstská, u rybníka
12.3012.45 hod.
Braec  Drtinovo nám.
12.5013.05 hod.
Sídlitì Branka  parkovitì
13.1513.30 hod.

lovéhradeckého kraje tøídí daleko více. V porovnání s prùmìrným
obèanem kraje se u nás vytøídí pouze polovina odpadu. Z toho
dùvodu je nutné, aby obèané mìsta pokud mono zvýily aktivitu v této oblasti. Mìsto Náchod oproti jiným sídlùm v kraji vytvoøilo svým obèanùm v roce 2006 v oblasti odpadového hospodáøství velmi nadstandardní podmínky a je na kadém z nich,
jak je dokáe vyuít.
Od 1. dubna 2006 byl zaveden pytlový sbìr vytøídìných odpadù z domácností. Obèanùm, zejména ve vilové zástavbì, usnadòuje tøídìní: pro barevné pytle naplnìné vytøídìnými odpady
(luté na plasty, modré na papír, èervené na kovy a oranové
na nápojové kartony) si pøijede svozová firma v 1. týdnu v mìsíci
ve dnech svozu komunálního odpadu a k domu, za odvezené
pytle obsluha svozové firmy výmìnou zanechá pytle nové. Odpadá tak nutnost chodit ke vzdálenìjím kontejnerùm. Za
3 mìsíce bylo svezeno 346 pytlù s plasty, 210 pytlù s papírem,
115 pytlù s nápojovými kartony a 36 pytlù s kovovými obaly.
Z níe uvedeného pøehledu je patrný zvyující se objem takto
vytøídìného odpadu.
Svoz pytlù (poèet)
Kvìten
Plasty
70
Papír
30
Kovy
3
Tetrapack
6
Celkem
109

Èerven
127
75
53
18
273

Èervenec
149
105
15
66
335

Srpen
186
105
20
89
400

Obèanùm, kteøí peèlivì tøídí, Mìsto Náchod touto cestou dìkuje. Jako pøíkladní se doposud jeví obèané ulic Doubicova
a Kotìrova. Avak pøípadù, kde se tento zpùsob tøídìní neujal
je daleko více: namátkovì ulice Èelakovského, Pod Montací,
Rybáøská, Na Pøadýnku, Nový Svìt a mnoho dalích.
Tøídìní odpadù je povinností kadého obèana naeho mìsta.
Splnìním této povinnosti se sníí celkové náklady, které je nutno
v souvislosti se svozem a likvidací odpadu hradit, a tím se vytvoøí pøedpoklady pro sníení poplatku, který jsou obèané povinni kadoroènì hradit. Ing. Libor Hejduk, Ing. Hana Divoká
Pøi svozu budou sbírány nebezpeèné odpady (napø. staré barvy, chemikálie, baterie, akumulátory, oleje, el. spotøebièe atd.)
a velkoobjemové odpady (napø. nábytek, koberce, sanitární zaøízení, pneumatiky os. automobilù atd.).
Mìsto Náchod ádá obèany, aby odpady pøedávali pøímo obsluze vozidla a neponechávali je volnì na stanovitích. Elektrospotøebièe je nutno pøedávat v kompletním stavu, aby bylo mono
uplatnit výhodu bezúplatného zpìtného odbìru. Pneumatiky je
nutno pøedávat bez diskù. Stavební odpady nebudou odebírány!
Jakékoliv námìty, pøipomínky a stínosti ohlednì svozu odpadù mohou obèané smìøovat k pracovníkùm Mìstského úøadu Náchod, odboru ivotního prostøedí, ústnì, písemnì, telefonicky tel.: 491 405 458 nebo elektronickou potou
poul.ondrej@mestonachod.cz.

Vycházka po obci Czermna

Sdruení pøátel obce Malá Èermná PUMPA zve vechny zájemce na vycházku po obci Czermna, døíve tzv. Velká nebo
Nìmecká Èermná. Prùvodcem bude rodák z Velké Èermné pan
Jiøí Pavlíèek ze ïárek. Vzhledem k probíhající rekonvalescenci pana Pavlíèka není moné do uzávìrky tohoto vydání zpravodaje urèit pøesné datum vycházky. Pøepokládá se, e se vycházka uskuteèní nìkteré sobotní odpoledne ve druhé polovinì
mìsíce øíjna. Pozvánka z datem uskuteènìní akce budou vèas
vyvìena na obvyklých místech a bude zveøejnìna na webových stránkách sdruení www.pumpa-malacermna.unas.cz.
Srdeènì zveme!
Josef Èepelka
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Program mistrovských utkání v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod
PÁ
PÁ
SO
SO
NE
NE
PÁ
PÁ
SO
SO
SO
SO
PÁ

6.
6.
7.
7.
8.
8.
13.
13.
14.
14.
14.
14.
20.

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

17.00
19.30
9.00
15.30
10.00
10.00
17.00
19.30
8.00
8.00
11.00
15.00
17.00

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

Nová Paka
Dobruka
Náchod D
umperk
Jièín
Jièín
Jilemnice
Smiøice B
Josefov
Svitavy
Kolín
Opava
Smiøice

Východoèeský pøebor sever
Východoèeský pøebor jih
Východoèeský pøebor dorost
III. liga mui skupina C
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
Východoèeský pøebor sever
Východoèeský pøebor jih
Východoèeský pøebor dorost
Východoèeský pøebor dorost
I. liga eny
I. liga mui
Východoèeská divize

Mui A startují ve dnech 2.7. 10. ve Svìtovém poháru drustev, které se uskuteèní v Chorvatském Osijeku.
Frantiek Majer st.

Házená
Rozlosování 1. liga mui  podzim
NE
8. 10. 17.00
Napajedla
SO 14. 10. 17.00
Náchod
NE 22. 10. 15.00
V Plzeò
SO
4. 11. 17.00
Náchod

Náchod
Dvùr
Náchod
Hustopeèe

Rozlosování 1. liga ÈR podzim 2006  mladí dorost
So
30. 9.
HC TJ NÁCHOD
 Mladá Boleslav
Ne
8. 10.
Sparta
 HC TJ NÁCHOD
So
14. 10.
HC TJ NÁCHOD
 Dvùr Králové
Ne
22. 10.
Loko Plzeò
 HC TJ NÁCHOD
So
4. 11.
HC TJ NÁCHOD
 Dukla Praha

14.00
14.00
15.00
14.00

Maoretky Náchod  Mistr Evropy 2006
Ve dnech 8.10. 9. 2006
se v polském mìstì Opole
konalo Mistrovství Evropy
v maoretkovém sportu, kam z republikové soutìe postoupily i Maoretky SK
Rubena Náchod. V konkurenci souborù
ze esti evropských státù v kategorii juniorek (1214 let) s náèiním pom-pom
náchodská dìvèata pøímo zazáøila a obsadila pøíèku nejvyí a tím zároveò obhájila titul Mistr Evropy z roku 2005 i pro
rok 2006. Kadetky (811 let) obsadily
nádherné 4. místo. S náèiním baton (hùlka) v juniorské kategorii dìvèata obsadila krásné 6. místo a v kategorii kadetek
5. místo. V sóloformacích byla dìvèata té
velmi úspìná. Duo s pom-pomem Anna
Bergerová a Michaela Popková vybojovalo kov nejcennìjí, Anna Bergerová si
v sólu s batonem vybojovala støíbro a Jana
Maríková v sólu s pom-pomem dosáhla
na bronz. V takto silné evropské konkurenci 91 souborù a 223 sóloformací je
umístìní do 6. místa obrovský úspìch
a proto si Maoretky SK Rubena i s vedoucí souboru Monikou Bergerovou zasluhují
velké uznání.

Volejbal v øíjnu 2006
ve sportovní hale Na Hamrech
v sobotu 14. øíjna 2006
od 9.00 a 13.00 hod.
eny SK RUBENA NÁCHOD
proti VK HRONOV
od 11.00 a 15.00 hod.
mui SK RUBENA NÁCHOD
proti VJ HRONOV A
v sobotu 28. øíjna 2006
od 9.00 a 13.00 hod.
eny SK RUBENA NÁCHOD
proti TJ SOKOL JILEMNICE
od 11.00 a 15.00 hod.
mui SK RUBENA NÁCHOD
proti SOKOL ÈERNÈICE

Basketbal
Mladí basketbalisté SP Stavební Náchod se zúèastnili vìøejnì prospìné pøíhranièní sportovní akce Bìh PODPORY
Nejen krásné víkendové babí léto bylo
pozvánkou (16. 9. 2006) na sportovní aktivitu mladých basketbalistù SP stavební
Náchod v pøíhranièní polské Kudowì Zdróju, ale i pøímé pozvání organizátorù v Kudowì Zdróju, zejména pak víceøeditele Gymnazia, pana Mgr. Jerzy Lukaika, na BÌH
PODPORY, který se uskuteènil za znaèné
úèasti polských dìtí, mládee a dospìlých
na 350 metrovém lázeòském oválu.
V kudowském lázeòském parku podpoøili vichni úèastníci svým bìhem, nejen
hlavní ideu akce, sportování dìtí, mládee
a dospìlých, ale finanèními pøíspìvky pomohli poøadatelùm k plnìní jejich chválihodného cíle, pomoci z výtìku akce místnímu domovu dùchodcù a domovu dùchodcù spøáteleného Kazachstánu.
Mladí basketbalisté Náchoda Bìhem
PODPORY vhodnì vyplnili také dùleité
nabírání fyzické zdatnosti pøed blíící se
mistrovskou sezonou, která se kvapem
blíí, a první soutìní sezona øady mládenických týmù SP stavební dokonale
provìøí vechny hráèe a hráèky.
Tento projekt byl spolufinancován ze
zdrojù EU v rámci Iniciativy INTERREG IIIA
prostøednictvím Euroregionu Glacensis.
Basketbalový oddíl SP stavební Náchod
i nadále pokraèuje v náboru dìtí a mládee (pøípravky, miniákù, mladích a starích dorostencù a kadetek èi juniorek) do
svých øad. Pøijdte mezi nás, basketbal je
sportem mladých. Blií informace podají
pøedseda oddílu  Milan Suchánek (mobil
602 412 052), trenér mládee  Vladimír
Trojan (mobil 775 155 539).
Na Mistrovství ÈR v Pøeticích
10. a 11. 6. 2006 získala titul Miss
Maoretka Pøetice 2006 Veronika
Hùlková (11 let) Náchod, Kadetka
 maoretky Náchod SK Rubena
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kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù

M 5. 10. ètvrtek 1418 h. Digitální fotoaparát ve kole  kritéria výbìru vhodného fotoaparátu, praktické a výtvarné
aspekty digitální fotografie, úprava snímkù v programu Adobe PhotoShop a Zoner MediaExplorer, atd.; lektor Vladimír
Beran (ZU Police nad Metují), ZU Police n. Met.
M 6. 10. pátek 913 h. Námìty pro hudební èinnosti. Taneèní improvizace  semináø zamìøený na spojení písní s pohybem, vyjádøení hudby pohybem, taneèní hry, hudební doprovod a náèiní, netradièní formy práce vyuitelné pøi pøímé
práci s dìtmi; lektor Jana Polzerová (ZU
Lomnice nad Popelkou), DDM Déèko
Náchod
M 10. 10. úterý 1014 h. Péèe o øeè dìtí
 aktivizace rodièù ve výchovì øeèi dìtí,
práce s rodièi a dìtmi, pøedání praktických
zkueností z dlouhodobé logopedické praxe uèitelky speciální logopedické tøídy;
lektor Vlastimila Kazdová (Sekce øeèové

výchovy pøi APV Praha), Z pro DVPP
Náchod
M 13. 10. pátek 1115 h. RVP pro základní vzdìlávání. Tvorba uèebních osnov vyuèovacích pøedmìtù vzdìlávací
oblasti Èlovìk a jeho svìt  praktický semináø zamìøený na realizaci prùøezových
témat (PT) daných RVP v VP; lektor
Mgr. Radislava Jiøièková (Z Mìlník), Z
pro DVPP Náchod
M 13. 10. pátek 1115 h. RVP pro základní vzdìlávání. Tvorba uèebních osnov vyuèovacích pøedmìtù vzdìlávací
oblasti Èlovìk a pøíroda  praktický semináø zamìøený na metodiku tvorby uèebních osnov vyuèovacích pøedmìtù vzdìlávací oblasti Èlovìk a pøíroda ve VP; lektor Mgr. Miroslav Jiøièka (Z Mìlník), Z
pro DVPP Náchod
M 13. 10. pátek 11.3014.30 h. Pohybové èinnosti s overbally  praktický semináø zamìøený na seznámení se sestavou cvikù  cvièení s overbally ve dvojicích; lektor Eva Otavová (Callan club
Liberec), Z Náchod-Plhov
M 17. 10. úterý 1519 h. Country tance
 seznámení a nácvik country tancù vhodných pro zaèáteèníky, výbìr krokù a hudby; lektor Ivan Bartùnìk (Brno), Z Náchod-Plhov

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v øíjnu 2006 Regionálním muzeem v Náchodì
Emil Tyl  obrazy a kresby
Ve dnech 6. a 31. 10. 2006 mohou
návtìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké
a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu poøádanou u pøíleitosti 100. výroèí narození oblíbeného náchodského umìlce,
akademického malíøe Emila Tyle. Vernisá probìhne 5. 10. 2006 v 16 hodin. Otevøeno je dennì mimo nedìle
a pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu
812 hod.
Festival Theatrum Kuks
ve fotografiích Yvony
a Bohuslava Benèových
Od 5. do 29. 10. 2006 si mohou návtìvníci v pøednákovém salonku budovy muzea na Masarykovì nám., èp.
18 v Náchodì prohlédnout výstavu fotografií Yvony a Bohuslava Benèových.
Vernisá probìhne 4. 10. 2006 v 16
hodin. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.

Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarích doloitelných projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí, èp.
18, otevøeno dennì kromì pondìlí
912; 1317 hod. 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. V øíjnu je otevøeno dennì mimo pondìlí 1012,
13.3016.00 hod. Návtìvu pevnosti lze
objednat na tel. èísle 491 426 047 nebo
na adrese: Regionální muzeum, Zámek
1284, 547 01 Náchod, popø. elektronicky na adrese muzeum
na.ekonom@seznam.cz.

M 18. 10. støeda 12.3016.30 h. Vyuití relaxaèních technik ve kolní praxi
 praktický semináø zamìøený na monosti relaxace dìtí pøedkolního a mladího kolního vìku, lze vyuít ke zklidnìní dìtí a odstraòování únavy; lektor Mgr.
Kateøina Peková (PPP Kladno), Z pro
DVPP Náchod
M 18. 10. støeda 912 h. Na pomoc uèitelkám M. Hry s pískem a hlínou  praktický semináø zamìøený na rozvoj jemné
motoriky, procvièení modelovacích schopností, rozvoj tvoøivosti a sebepojetí dìtí;
lektor Mgr. Kateøina Peková (PPP Kladno), Z pro DVPP Náchod
21. 10. sobota 812 h. Pleteme z pedigového proutí. Oatka  pletení na formì, pletení dna, opletek tøemi pruty, plátnová vazba pedigovými énami, tøípárová zavírka, zhotovení jednoho výrobku;
lektor Mgr. Eva Hájková a Mgr. Jitka
Poláková (Náchod), Z pro DVPP Náchod
M23. 10. pondìlí 914 h. 50 nejznámìjích anglických písnièek a øíkanek a jejich vyuití pøi výuce angliètiny na 1. stupni Z  cílem semináøe je nauèit 50 anglických písnièek a øíkanek, jejich vyuití
pøi práci s dìtmi; lektor Mgr. Kateøina
Konrádová (Pardubice), Z pro DVPP
Náchod
M 24. 10., 7. 11., 21. 11. (cyklus) úterý
1316 h. Literatura pro dìti a mláde
 cyklus tøí semináøù: Souèasná èeská
literatura pro dìti a mláde, problematika ètenáøství v souèasné Evropì; lektor
PaedDr. Josef Hetych (PdF UHK), Z pro
DVPP Náchod
M 25. 10. støeda 913 h. RVP pro pøedkolní vzdìlávání. Cestujeme kolem svìta  kolní vzdìlávací program z oblasti
RVP Dítì a svìt, námìty a varianty zpracování jednotlivých oblastí RP, jejich propojení; lektor Václava Tmìjová (M Sebranice), Z pro DVPP Náchod
CIZÍ JAZYKY
 JETÌ MONOST PØIHLÁENÍ!!!
MFRANCOUZSKÝ JAZYK  ZAÈÁTEÈNÍCI  kadé pondìlí od 15.30 do 16.30
hodin
M FRANCOUZSKÝ JAZYK  MÍRNÌ
POKROÈILÍ  kadé pondìlí od 16.30
do 17.30 hodin
M ANGLICKÝ JAZYK  ZAÈÁTEÈNÍCI
 kadé úterý od 16.00 do 17.30 hodin
MANGLICKÝ JAZYK  MÍRNÌ POKROÈILÍ  kadé úterý 17.3019.00 hodin
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
písemnì: kolské zaøízení pro dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù KHK,
pracovitì Náchod, Smiøických 1237,
547 01 Náchod
elektronickou potou:
stanislavova@cvkhk.cz, nachod@cvkhk.cz
prostøednictvím webových stránek:
www.cvkhk.cz
Více informací na telefonu:
491 422 416, 491 422 437
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Stomatologická pohotovost øíjen

30. 9. a 1. 10.
7. a 8. 10.
14. a 15. 10.

21. a 22. 10.
28. a 29. 10.

MUDr. Jarmila Vokùrková ml. Vìtrník 720
Èervený Kostelec
tel.: 491 462 331
MUDr. Eva Vinterová
Denisovo nábøeí 665
Náchod
tel.: 491 421 920
MUDr. Helena Ansorgová
Sokolovská 317
Èervený Kostelec
tel.: 491 462 800
MUDr. Frantiek Balský
Komenského 319
Náchod
tel.: 491 424 326
MUDr. Juraj Beseda
Komenského 48
Nové Mìsto nad Metují
tel.: 491 472 924

Stomatologická 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
zaèíná svou 53. divadelní sezonu
v sobotu 7. øíjna
úspìnou pohádkou

Princezna Solimánská
Dalí pøedstavení v sobotu 14. øíjna.
V sobotu 21., 28. øíjna
a 4. listopadu
divadlo uvádí pohádku

Chytrá princezna

Rozhovor s triatlonistkou Vendulou Frintovou
Zaènu moná ze iroka, ale pøesto si
myslím, e by nae ètenáøe zajímalo, kdy
sis vlastnì vybrala tak nároènou disciplínou, kterou je triatlon? Kolik ti bylo
let?
Od esti let jsem se závodnì vìnovala
plavání v plaveckém oddíle Delfín Náchod.
Zhruba v 18 letech jsem se rozhodla pro
pøechod k triatlonu.
Od kdy závodí na profesionální úrovni? Za jaký oddíl nyní?
Závodím za brnìnský oddíl Ekol Elite
Triathlon Team. Profesionálnì zhruba
poslední tøi roky.
Mùe nám popsat, jak vypadá tvá pøíprava? Jak vypadá tvùj bìný denní program?
Denní program se velice lií dle místa
pøípravy. Ve kolním roce pobývám
v Praze, kde studuji Pøírodovìdeckou fakultu UK, a trénink nìkdy musí kole
ustoupit. O víkendech se pøipravuji doma,
kde mám volnìjí reim. Kromì toho se
bìhem roku úèastním nìkolika soustøedìní. Trénuji v prùmìru 5 hodin dennì
vìtinou vdy vechny disciplíny.
A co kola? Dá se to vechno stihnout?
Tato otázka ji byla zodpovìzena výe.
Stihnout studium i trénink je èasto velice nároèné.

Jakého dosavadního úspìchu si nejvíce
cení?
3. místo v závodì Svìtového poháru
v jihoafrickém Richard Bays (2006).
2 x 2. místo na Mistrovství svìta do 23
let (2004, 2005).
Na jaký závod se pøipravuje nyní?
V souèasné dobì jsou pøede mnou závìreèné tøi podniky svìtového poháru,
které se konají v Pekingu, Mexiku a na
Novém Zélandì. Pravdìpodobnì se v rámci
pøípravy zúèastním také Mistrovství Evropy v duatlonu.
Dìkujeme za rozhovor a dríme palce
do dalích závodù.

Hraje se vdy v sobotu v 15 hodin,
28. øíjna navíc i v 17 hodin.
Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com

UVÁDÍ

MARKÉTU OTHOVOU

a její velkoformátové fotografie

DOBRO DOLI
Výstava potrvá do 24. 10.
Dennì kromì nedìle 1122 h.
Obèanské sdruení GALERIE
SLAVIE zaèíná touto výstavou
OFICIÁLNÍ PROVOZ  1. roèník
v suterénních prostorách
KAVÁRNY  RESTAURACE
SLAVIE v Náchodì
Partnery projektu jsou:
HOBRA kolník Broumov,
AUTODOPRAVA JAN JIRMAN Broumov,
ROBERT elezo, KAREL Brejtr,
Martin Filip.

øíjen 2006
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Senior klub

Ètvrtek 5. 10. od 14.00 hod. Asijská velkomìsta  Kalkata,
anghaj, Bangkok  posezení u videa s Josefem Zavøelem.
Pátek 6. 10. od 6.00 hod.  Zájezd do Prahy  dopoledne návtìva zámku na Dobøíi, odpoledne úèast na dnech seniorù
nebo osobní volno v Praze
Ètvrtek 12. 10. od 14.00 hod. Vzpomínka na léto v Krkonoích  u videa nás po vých toulkách provede pan Slávek Hlaváè
Ètvrtek 19. 10. od 14.00 hod.  Zavzpomínáme na tajný výlet
z 12. 9.  u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 26. 10. od 14.00 hod. Obrázky z New Yorku a Washingtonu  u videa s ing. Vlastimilem Èejpem
Senior klub je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00 do
16.30 hodin a je urèen vem seniorùm a jejich pøátelùm. K vyuití
je zde denní tisk, knihovnièka, televize i monost obèerstvení.
V prostorách Senior Klubu je instalována stálá výstava obrazù
regionálních malíøù a je moné ji zhlédnout dennì v dobì provozu klubu. Výstavka je po 23 týdnech obmìòována. 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

Výbor Zdravotnì postiených v Náchodì srdeènì zve své èleny a pøátelena zájezd do Prahy na dny seniorù. Program: ehuice, obora s bílými jeleny. Dny seniorù v Praze, areál PORTUS vedle ofína. Praha Vinoø, výstava a výroba koèárù. Odjezd z Náchoda od Tepna klubu ve ètvrtek 5. øíjna v 8 hodin.
Zastávky dle pøedbìné dohody. Cena zájezdu 160 Kè pro èleny, 190 Kè ostatní. Pøihláky pøijímáme kadou støedu od 13
do 15 hod. v klubovnì bývalého okresního úøadu v pøízemí
vedle výtahu. Pøihlásit se lze i na tel.: 491 421 292 u paní
Zdeny Semerákové. Ponechat déle vyzvánìt. Výbor úèastníkùm
pøeje pøíjemnou cestu a hezké poèasí.

ICC informuje

Po zhruba pùlroèní odmlce bychom vás opìt rádi seznámili
s nìkterými zajímavostmi z vaeho náchodského íèka.
Bohuel nás letos v srpnu stihla smutná událost. Po tìké
nemoci zemøela majitelka a zakladatelka souèasného ICC paní
ing. M. Talafantová. ICC pro ni bylo nejen prací, ale i koníèkem, kterému vìnovala spoustu svého èasu a vybudovala z nìho
fungující a pro lidi pøínosnou firmu. Jistì mìla do budoucna
jetì plno plánù. Bohuel èlovìk míní a èas mìní. ICC vak
i nadále bude pokraèovat ve své zabìhnuté èinnost a moná
pøidá i nìco navíc.
Ji dnes jsou tu pro vás pøipraveny katalogy na blíící se
zimní sezonu od CK Firo tour, Vítkovice tours, ESO, ATIS,
NEW DAMA, EXIM tour a dalí. Máme zde pestrou nabídku
lyaøských zájezdù, exotiky, chat v ÈR a SR, vánoè. a silvestrovské pobyty, samozøejmì podzim. poznávací zájezdy a pøedvánoèní výlety do Rakouska a Nìmecka.
Dále pøipomínáme, e se od záøí opìt rozbìhl pøedprodej lístkù do mìstského divadla Dr. J. Èíka. Mimo vypsaný program
se prodávají vstupenky také na pøedstavení Premiéra s expremiérem (3. 10.), Travesti Screamers (30. 10.) a dia-show
L. imánka Pobøeí Pacifiku (24., 25. 10.).
Zároveò je moné si u nás zakoupit lístky na koncert
K. Gotta v Pardubicích.
Pro zájemce o místní literaturu máme v prodeji brouru
Z. Jánský a H. Kalábová: Vilém  princ ze Schaumburg-Lippe,
knihy Z. Jánský Bitva u Náchoda 1866, A. Skalický Náchod
 soupis a popis památek a dalí. Sluncem prozáøené podzimní dny vám pøeje Markéta Machová  ICC Náchod

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Náboenská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì,
Raisova 806, 547 01 Faráø Zdenìk Kovalèík Tel. 491 426 223,
mobil faráøe 737 475 945. Bohosluby v Husovì sboru  nedìle 9 hod. Biblická hodina  pondìlí 16.30 hod. Úøední hodiny:
pondìlí a støeda 912 a 1317 hod. Pøijímáme jména Vaich
zesnulých do obìtinkového vìnce  vzpomínkové bohosluby
v Husovì sboru se konají 1. a 2. 11. 2006 v 16 hod. Kolumbárium pøístupné od 817 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov
v pytlích a krabicích je mono dávat do chodby z Raisova ul. od
pondìlí do soboty od 817 hod. Prosíme v nedìli NE!
Koncert duchovní hudby Veèer u varhan  setkání s barokem
Nedìle 15. 10. 2006, zaèátek v 16.30 hod. Úèinkují: Radka
Zdvihalová  varhany, Alena Tichá  soprán. Vstupné dobrovolné. Srdeènì zve Náboenská obec CÈSH v Náchodì.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw
Partyka 603 861 275, kaplani P. Mgr. Jindøich Tluka 731 402
210, P. Mgr. Mariusz Nowaczyk 731 405 501, http://
www.volny.cz/nfara, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Bohosluby: po. 7.00, út. 18.00, st. 16.00, èt. 7.00, pá. 18.00, so. 18.00,
ne. 7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavøince.

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). Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické hodiny od øíjna kadé úterý v 17
hodin, 16. 10 v 19.00 hod. diskusní veèer. V nedìli 22. 10.
uvedení do úøadu nového faráøe (Marek Bárta) v 15.00 hod.

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 øíjnu 2006 v celém prostoru zámecké jízdárny výstavu:

Z lidových tradic

Fotografie Ludvíka Barana a Jitky Staòkové z let 19462004.
Ludvík Baran je dokumentarista, fotograf a etnograf, který spolupracuje se svou enou, etnografkou Jitkou Staòkovou.
Pro 4.9. roèníky základních kol a studenty støedních kol je
pøipraven interaktivní program Lidová kultura v nás, zamìøený
pøedevím na pùvod a smysl èeských lidových zvykù a tradic.
Podrobnìjí informace poskytne GVUN,
tel. 491 427 321 nebo na www.gvun.cz.
Výstava je otevøena do 5. 11. dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.
Soutì NAE galerie, vyhláená Galerií výtvarného umìní v Náchodì
pro obèany mìsta Náchoda, bude mít v øíjnu uzávìrku. Soutìní práce
je potøeba osobnì doruèit do galerie ve dnech 11.13. øíjna. Blií
informace v GVUN na tel. 491 427 321 nebo na www.gvun.cz.

Náchodský zpravodaj

16

Mìstská knihovna Náchod
informuje  øíjen 2006

Týden knihoven 2.8. 10. 2006

Mottem Týdne knihoven je Cesta do knihovny. Najdìte si svou cestu do knihovny,
která nabízí nejen knihy, ale také noviny a èasopisy, titìné hudebniny, mapy, informace
z rozsáhlé pøíruèky slovníkù a encyklopedií, soutìe a nejrùznìjí akce pro dìti,
setkávání v pøíjemném prostøedí. Vyuijte Dnù otevøených dveøí Mìstské knihovny
v Náchodì a pøijïte se podívat!
Pondìlí 2. 10.
Vyhláení soutìe o nejlepího maskota oddìlení pro dìti Mìstské knihovny
Maskot mùe být z papíru i na papíøe, keramický, látkový, døevìný, fantazii se meze
nekladou. Tvoøit mohou dìti i dospìlí. Tìíme se na vechny vae nápady. Maskoty
pøineste do 16. 11. 2006 do oddìlení pro dìti Mìstské knihovny.
Úterý 3. 10. Den se spisovatelkou Petrou Braunovou
V pondìlí 2. 10. bude v Praze pokøtìna pátá kníka Petry Braunové Kuba nechce
èíst. Nejen o této kníce si bude Petra Braunová povídat s dìti z Náchoda. Spoleènì
také vyhlásíme dlouhodobou soutì Neuvìøitelné záøí  jetì neuvìøitelnìjí øíjen
aneb Jak to bylo dál.
Støeda 4. 10. Turnaj ve scrabble a v pexesu
Od 14 do 17 hodin v oddìlení pro dìti. Mùete pøicházet prùbìnì, vìk
nerozhoduje.
Ètvrtek 5. 10. Jak se vaøí kníka
Co vechno pøedchází tomu, ne vznikne kníka. Poøad pro druháky a tøeáky,
tentokrát ze základní koly TGM Náchod.
Pátek 6. 10. Cesta do knihovny
Soutìní hra ve spolupráci s náchodskými skauty.

Dny otevøených dveøí v Mìstské knihovnì Náchod
Pátek 6. 10. 2006 od 9 do 18 hodin
Sobota 7. 10. 2006 od 9 do 12 hodin

Soutìíme se spisovatelkou Petrou Braunovou: Neuvìøitelné záøí  jetì
neuvìøitelnìjí øíjen aneb Jak to bylo dál
1. Pøeèti kníku Petry Braunové Neuvìøitelné záøí. Tajný deník Tomáe S.
(Praha, Albatros 2004, 114 s.)
2. Tomá rád poslouchal babièèino a dìdovo vyprávìní. Co ty? Popros
prarodièe, aby ti vyprávìli o svém dìtství a nìkterou zajímavou pøíhodu
zaznamenej.
3. Vedoucí Tomáova oddílu Tarzan byl na výpravì v Peru. Kde leí Peru?
Jaké je hlavní mìsto Peru? Jak se jmenovalo mìsto Inkù vysoko v horách?
Jak se jmenoval vùdce panìlských dobyvatelù? Jak se jmenuje jezero
v nadmoøské výce 3810 m n. m. na hranici s Bolívií?
4. Nejdùleitìjí úkol: Vymysli, jak mohlo dobrodruství Tomáe a jeho
kamarádù pokraèovat. Odletìli do vesmíru? Co se tam pøihodilo? Jak to
bylo dál s Jarkou? Svùj pøíbìh mùe také ilustrovat.
Úkoly è. 2.4. vypracujte na papír formátu A4, nejlépe na poèítaèi.
Úkol è. 2 odevzdejte v oddìlení pro dìti Mìstské knihovny do 1. 12. 2006,
úkol è. 3 do 31. 1. 2007, úkol è. 4 do 30. 4. 2007. Je moné také odevzdat
vechny èásti soutìe najednou.

Oslavy v Klodzku

Dne 2. záøí 2006 se na pozvání zúèastnili zástupci náchodského Klubu vojenských
dùchodcù 25. výroèí zaloení Zwiazku bylych olnierzy Wojska Polskiego v Klodzku.
Tøíèlennou delegaci vedl pøedseda klubu Antonín Honejsek. Slavnostní shromádìní
øídil plk. v. v. Kazimierz Korecki. Na tomto shromádìní vystoupil s krátkým projevem i ná pøedseda a za nìmecké vojenské dùchodce Bernd Ullrich z Mnichova.
Dalí zdravice byly od starosty mìsta Klodzka, zástupcù vojvodství z Wroclavi,
z ministerstva obrany a zástupcù místních organizací a státní správy. Vichni poloili
dùraz na vysoce kladnou èinnost Zwiazku. Plukovník v. v. Korecki na závìr dekoroval zaslouilé èleny  Bylych olnierzy  pamìtními medailemi.
Nae delegace se také neopomnìla zastavit u hrobu èeského arcibiskupa Arnota
z Pardubic v klodzkém chrámu.
Stanislav efránek
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