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Advent

Betlém na titulní fotografii vyøezal
Miroslav efc z Náchoda.
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Èasové trvání adventu se ètyømi adventními nedìlemi se zaèalo prosazovat u
od dob Karla Velikého (9. stol. po Kr.),
naplno pak od r. 1570 na celém Západì.
Církev si tak pøipomíná dvojí pøíchod Pánì:
pøíchod Pánì k lidem (17.24. prosince)
a druhý na konci èasù (od zaèátku adventní doby do 16. prosince).
Poslední liturgické úpravy po II. vatikánském snìmu zachovaly pravidlo, e
advent zaèíná nejdøíve 27. listopadu
a nejpozdìji 3. prosince. A to je právì
pøípad letoní, kdy 1. nedìle adventní pøipadá na 3. prosinec a v dùsledku toho
4. nedìle adventní právì na 24. prosinec.
Køesanství má své koøeny v idovství.
Podle idovského pojetí zaèíná nový den
ji po soumraku dne pøedchozího. 24.
prosinec (tìdrý den) tak trvá pøes den,
kdeto veèer ji Církev øímskokatolická
pøistupuje ke slavení slavnosti následujícího dne, tedy Slavnosti Narození Pánì.
Jetì jinak  do soumraku 24. prosince trvá doba adventní, v podveèer zaèíná
oslava Narození Pánì  liturgicky se ote-

vírá doba vánoèní a me svatá je ji plnì
zamìøena na oslavu pøíchodu Spasitele
na svìt.
P. Mgr. Jindøich Tluka,
kaplan farnosti Náchod
Èas je vzácný dar, nièím nenahraditelná hodnota. Nelze vrátit ani jediný okamik, zmìnit èi napravit jedinou jeho vteøinu. Proto je tak dùleité jeho naplnìní.
Radostí èi starostmi, lidskými vztahy èi
správnými postoji k vìcem v naem okolí.
Advent je doba oèekávání a to vyaduje velkou trpìlivost. Je výzvou k naplnìní èasu hodnotami, které zkrálí ivot
nejbliích a tím obohatí i nás samotné.
S trpìlivostí, která je pøedpokladem pro
vechno, co má být hodnotou. A nejvìtí
hodnotou je ít v pokoji s nejbliími, mít
domov, být rodinou.
Klidný adventní èas a pokojné vánoèní
svátky uprostøed tìch, které máme rádi
a kteøí milují nás.
Ing. Pavla Maríková,
místostarostka

Vedení a zamìstnanci
Mìstského úøadu
v Náchodì pøejí
pøíjemné proití
vánoèních svátkù
a hodnì úspìchù v novém roce

 %
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Zprávy

z radnice
Zastupitelstvo mìsta
3. 11. 2006
 ustavující zasedání

l Vichni pøítomní èlenové zastupitelstva
sloili podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
slib. Ustavujícího zasedání se zúèastnilo
25 zvolených zastupitelù, dva byli omluveni.
l ZM stanovilo v souladu se zákonem
o obcích tøi èleny zastupitelstva mìsta
dlouhodobì uvolnìné pro výkon funkce,
tj. starostu a dva místostarosty a devìt
èlenù rady mìsta.
l STAROSTOU byl zvolen
Ing. Oldøich Ètvrteèka (poètem 18 hlasù)
l MÍSTOSTAROSTKOU
Ing. Pavla Maríková (16 hlasù)
l MÍSTOSTAROSTOU
Ing. Jaroslav Rohulán (19 hlasù)
l RADA MÌSTA:
MUDr. Vlasta Hýblová (17 hlasù)
Kvìtoslav Kábrt (15 hlasù)
Hana Kopecká (16 hlasù)
MVDr. Josef Øehák (17 hlasù)
Ing. Josef imurda (16 hlasù)
ing. Tomá ubert (16 hlasù)
Rada mìsta 14. 11.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku ke
smlouvì o výpùjèce areálu pøírodního divadla se spoleèností Lesy mìsta Náchoda,
spol. s r. o. Dodatkem, který se uzavírá
s úèinností od 1. 10. 2006, se pøenechá
do uívání dalí èást areálu (zámecký sklípek s pøísluenstvím).
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce se Spoleèenstvím vlastníkù jednotek Praská 250, 257 a 258. Smlouvou se pøenechává do výpùjèky èást pozemku za domy èp. 250, 257 a 258
o výmìøe 2068 m2 v Praské ulici. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od 1. 1. 2007 do doby rekonstrukce Denisova nábøeí.
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì na pronájem vybraných výmìníkových stanic uzavøené se
spoleèností KA Contracting ÈR, s. r. o.,
(døíve HARPEN). Dodatkem se zvyuje
poèet pøedaných výmìníkových stanic na
36. Dodatek se uzavírá s úèinností od
1. 11. 2006.
l RM nesouhlasila s návrhem na ukonèení Smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v objektu èp. 254 v ulici Èeskoskalické uzavøené s Krajskou hygienickou
stanicí KHK (v tomto objektu je mìsto
nájemcem a je zde umístìna výmìníková
stanice). Smlouva tak bude muset být
ukonèena s øádnou tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou.

l RM nesouhlasila s ukonèením nájemní smlouvy uzavøené se spoleèností ISRAMCO cz, s. r. o., dohodou k 31. 10.
2006 a uloila jednat s touto spoleèností,
aby byla souèasnì ukonèena smlouva na
pronájem nebytových prostorù zaøízení
stavenitì na sídliti u nemocnice a smlouva o výpùjèce pozemkových parcel v této
lokalitì urèených pro výstavbu bytových
domù. Smlouvy by mìly být ukonèeny
dohodou k 31. 12. 2006 za podmínky,
e k tomuto datu spoleènost ISRAMCO
cz, s. r. o., uhradí vekeré dluhy mìstu
Náchod. Pokud dluh nebude uhrazen,
dohoda se zruí a obì smlouvy zùstanou
v platnosti.
l RM uloila odboru správy majetku vyhlásit výbìrové øízení obálkovou metodou
na prodej dvou garáí postavených na st.
p. è. 413 a 414 v Bìlovsi v Zahradní ulici
u domu èp. 2889 v Náchodì. Vyvolávací
cena jedné garáe je 50 tis. Kè.
l RM schválila výpovìï nájemní smlouvy
ze dne 27. 6. 2002 na nebytový prostor
garáe v Palachovì ulici èp. 1303 k 30.
11. 2006. Výpovìdní lhùta je tøi mìsíce.
l RM vzala na vìdomí pøehled o provedených exekucích bytù za období 2003 a
2006. Celkem bylo vyklizeno 21 bytù,
pøedevím z dùvodu neplacení nájemného.
l RM schválila uzavøení dodatku Smlouvy o dílo na akci Stavební úpravy Déèka
v Náchodì  oprava oken domu èp. 243
Zámecká ul. spoèívající v prodlouení
termínu dokonèení do 30. 11. 2006.
Pronájem parkovitì u polikliniky
l RM schválila výpùjèku parkovitì pøed
poliklinikou a budovou MìÚ Náchod
v ulici Nìmcové Obèanskému sdruení SK
Náchod s platností od nabytí pozemku
parkovitì do vlastnictví mìsta Náchoda.
Obèanské sdruení SK Náchod bude vybírat parkovné v pracovních dnech (pondìlí a pátek) od 7 do 17 hodin. Cena
parkovného bude první pùlhodinu zdarma, druhá pùlhodina 5 Kè, kadá dalí
hodina 10 Kè/hod.
Povolení bude na dobu neurèitou a bude
øeeno formou výpùjèky s jednomìsíèní
výpovìdní lhùtou, aby mìsto nemìlo dlouhodobì zablokován svùj majetek pro jeho
pøípadné jiné vyuití.
Pøi hlasování o tomto budu bylo z devíti
radních est pro, dva se zdreli a jeden
byl proti.
Informace o pøípravì rozpoètu na rok
2007, investice 2007, rozpoètové
provizorium
l RM vzala na vìdomí informace o pøípravì rozpoètu na rok 2007.
V souèasné dobì se pracuje pøedevím na
omezení plánovaných investic tak, aby se
podaøilo rozpoèet sestavit jako vyrovnaný. Proto rada souhlasila se zapracováním takové varianty investic na rok 2007,
kterou se podaøí výdaje sníit o cca 21
mil. Kè.

l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit rozpoètové provizorium od 1. 1.
2007 do doby schválení rozpoètu mìsta
Náchoda na rok 2007.
GRIP-IT  smlouva o udìlení dotace
k projektu EU-NET (projekt obnovy
lázní Bìloves)
l RM souhlasila s podepsáním smlouvy
o udìlení dotace k projektu EU-NET
v programu GRIP-IT a zmocnila starostu ing. Oldøicha Ètvrteèku k jejímu podpisu.
l RM schválila zahranièní cestu starosty
ing. Oldøicha Ètvrteèky do Itálie ve dnech
21.25. 11. 2006.
Mìsto Náchod s partnery (viz dále) pøedloilo v kvìtnu 2006 do programu GRIPIT subprojekt European NETworking (dále
jen EU-NET). V tomto subprojektu jsou
celkem tøi partneøi. Vedoucím partnerem
je mìsto Náchod, dalí dva partneøi jsou
z Itálie z regionu Friuli Venezia Giulia
(Municipality of Monfalcone) a z regionu
Basilicata (PIT AREA BRADANICA).
Cílem subprojektu EU-NET je pøíprava
integrovaných projektù jednotlivých úèastníkù, které by mìly být realizovány v programovacím období 20072013 a financovány ze zdrojù Evropské unie. Z programu GRIP-IT mìsto Náchod získalo 95 000
EUR, ze kterých budou financovány dokumenty o vlivu projektu na ivotní prostøedí (EIA), související potøebné dokumenty a dále výmìna zkueností pøi pøípravì
integrovaného projektu Obnovy Lázní
Bìloves.
Silvestrovský ohòostroj
l RM schválila smlouvu o konání ohòostroje dne 31. 12. 2006 na Masarykovì
námìstí firmou Jiøí Gross, Náchod.
Dotace na podporu programu
Podpora terénní práce 2007
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit podání ádosti o poskytnutí dotace Úøadem vlády na program Podpora
terénní práce 2007 se spoluúèastí mìsta
ve výi min. 30 % z celkové poadované
dotace, co èiní minimálnì 60 tis. Kè na
jednoho terénního pracovníka.
Jednací øád rady mìsta
a zastupitelstva mìsta
l RM schválila Jednací øád Rady mìsta
Náchoda jeho znìní najdete na
www.mestonachod.cz.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta ke
schválení Jednací øád Zastupitelstva mìsta Náchoda.
Stanovení celkového poètu zamìstnancù mìsta zaøazených v MìÚ
l RM schválila zruení:
 jednoho funkèního místa na odboru
správním (odborný pracovník legalizace
a vidimace) k 30. 11. 2006,
 jednoho funkèního místa na odboru ivotního prostøedí (odborný pracovník ivotního prostøedí) k 31. 12. 2006
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 a jednoho funkèního místa na odboru
kanceláøe tajemníka (informatik)
k 28. 2. 2007.
l RM schválila vytvoøení:
 jednoho funkèního místa na odboru správy majetku a financování (odborný pracovník  úèetní evidence majetku)
k 1. 12. 2006,
 jednoho funkèního místa na odboru dopravy a silnièního hospodáøství (odborný
pracovník pøestupkového øízení) k 1. 1.
2007
 a jednoho funkèního místa na odboru
kanceláøe tajemníka (terénní sociální pracovník) k 1. 1. 2007.
l RM stanovila podle zákona o obcích
celkový poèet zamìstnancù mìsta zaøazených v MìÚ s úèinností od 1. 1. 2007
na 168 (zùstává ve stejné výi).
Komise rady mìsta
a výbory zastupitelstva mìsta
l RM odvolala èleny komisí, které byly
zøízeny jako její iniciativní a poradní orgány a uloila tajemníkovi oslovit politické strany, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu, aby v nejkratí moné dobì
pøedloily své jmenné návrhy do jednotlivých komisí.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
provést na svém nejbliím jednání odvolání èlenù výborù a zároveò uloila tajemníkovi oslovit jednotlivé politické strany,
které jsou zastoupeny v zastupitelstvu,
aby v nejkratí moné dobì pøedloily své
jmenné návrhy do jednotlivých výborù.
Vydání prùvodce po nauèné stezce
prusko-rakouské války roku 1866 na
Náchodsku
l RM schválila smlouvu o poskytnutí
pøíspìvku 10 tis. Kè pro Komitét pro udrování památek z války roku 1866 na
vydání kniního prùvodce po nauèné stezce
prusko-rakouské války roku 1866 na
Náchodsku.
ádost SOS  EA a Z a M
Josefa Zemana
l RM schválila zámìr dlouhodobì pronajmout budovu Z a M Josefa Zemana
v Kladské ulici Støední odborné kole sociální  Evangelické akademii, Náchod na
základì dohody zøizovatelù obou kol.
Pøedpokladem je výmìna pronajímaných
budov kol.
l RM povìøila odbor správy majetku
a financování pøipravit podklady a navrhnout monosti øeení dlouhodobého pronájmu pro nového nájemce budovy.
Prodej èásti zaøízení systému pro sledování oxidu dusíku v atmosféøe a likvidace zbývajícího zaøízení
l RM schválila prodej nìkterých souèástí systému pro sledování koncentrací oxidu dusíku v atmosféøe (jejich souèasná
úèetní hodnota je cca 79 096 Kè) za celkovou cenu 73 000 vèetnì DPH Vysoké
kole chemicko-technologické v Praze.

TELEGRAFICKY:

l RM odvolala ing. arch. Jitku Zavøelovou z pracovní skupiny pro regeneraci
mìstské památkové zóny a jmenovala
novými èlenkami ing. Hanu Beránkovou
a ing. Marii Nývltovou.
l RM schválila na návrh kodní a likvidaèní komise ze dne 31. 10. 2006 vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek v cenì do 20 tis. Kè dle návrhu
a doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek v cenì nad 20 tis. Kè. Zároveò

zastupitelstvu doporuèila vyøazení pøedmìtù v cenì nad 20 tis. Kè/kus (3 ks
nefunkèního zabezpeèovacího systému).
l RM schválila ceník ubytovacích slueb
pro rok 2007 a dalí na chatì Zvonièka
v Peci p. Snìkou a souhlasila s jeho podpisem ze strany mìsta Náchoda. Ceník
bude platit od 1. 1. 2007.
l RM schválila posudek pracovní skupiny komise energetické a ivotního prostøedí a souhlasila, aby mìsto Náchod
podalo ádost o pokácení vybraných døevin.

Vánoèní dobroèinná sbírka
na pomoc oputìným zvíøatùm
Ve dnech 4.15. 12. 2006 bude na
Mìstském úøadu v Náchodì (nová radnice, Masarykovo nám. 40) probíhat dobroèinná sbírka na pomoc oputìným zvíøatùm.
Nosit mùete potraviny pro zvíøata (granule, konzervy, pikoty aj.) nebo hraèky
a to kdykoliv bìhem pracovní doby. Vae
dary pøevezmou pracovnice infocentra
v pøízemí budovy radnice.
Dovolíme si Vám ji nyní podìkovat za
Vae pøispìní.
Zároveò bychom se chtìli v tomto vánoèním èase dotknout problému, se kterým se stále èastìji setkáváme. Zaèátkem
kadého roku se v ulicích naeho mìsta
objeví spousta oputìných pejskù, které
nikdo nepostrádá. Jsou to vánoèní dár-

ky které nìkdo nedomyslel a po èase
zjistil, e ho vlastnì nebaví se o psa starat, e je to velký úvazek a velká spousta starostí. Prosíme proto vechny, kteøí
uvaují o koupi nového mazlíèka, tøeba
právì dìtem pod stromeèek, aby tento
úmysl opravdu peèlivì zváili a odpovìdnì promysleli. Moná si øeknete  vdy
je to jen pes, ale je skuteènì velmi nefér, kdy zvíøe, které Vám dùvìøuje
a které se nemùe nijak bránit, ponecháte napospas osudu na ulici.
Závìrem pøejeme vem majitelùm domácích mazlíèkù hodnì zdraví spokojenosti a pìkných záitkù s jejich zvíøátkem v nadcházejícím roce.
Hana Horáková
 ved. odboru správního
Mìstská policie Náchod

Mìsto Náchod prodá obálkovou metodou

Mìsto Náchod pokraèuje
s instalací vánoèní výzdoby
Nová vánoèní výzdoba v hodnotì 270
tis. Kè byla zakoupena a bude instalována na sloupech veøejného osvìtlení. Svìtelný dekor vánoèního osvìtlení bude
zdobit sloupy na pøíjezdových komunikacích do mìsta. Souèasná výzdoba v centru zdobí ulice smìrem z námìstí a z pohledu návtìvníka mìsta projídìjícího po
hlavních komunikacích není témìø zøetelná. Nové svìtelné dekory proto budou
instalovány na sloupech veøejného osvìtlení na pøíjezdu z Hronova kolem nádraí ke kruhovému objezdu  ul. Kladská
a smìrem na Èervený Kostelec od kruhového objezdu k Teplárnì v ul. Plhovské. Teplárna Náchod, kolem její budovy bude výzdoba také instalována, pøispìla
èástkou 40 tis. Kè. Dekor ozvlátní okolí
a vytvoøí kompaktnìjí vánoèní atmosféru na jednom z nejfrekventovanìjích
míst v naem mìstì. Navrená výzdoba
pùsobí modernì i ve vztahu k opraveným
panelovým domùm u nádraí, koresponduje s tvarem sloupù a naznaèuje oblouk

nad komunikací. Novì bude nasvìtlen øetìzem se árovkami také vánoèní strom
na námìstí. Stávající výzdoba vánoèního
stromu bude vyuita u budovy bývalého
okresu. Malé stromy kolem kany budou
doplnìny o dalí svìtelné øetìzy. Rovnì
bøíza u budovy MìÚ v ul. Nìmcové bude
nasvìtlena øetìzy, aby byly vánoènì vyzdobeny vechny budovy úøadu. O instalaci se postarají Technické sluby mìsta
Náchoda.
Eva Foøtová
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Kronika
Byli oddáni v øíjnu 2006
6. 10.
Jan Nedìlka,
Náchod, Staré Mìsto nad Metují
Natálie Balcarová,
Náchod, Staré Mìsto nad Metují
Jan Hofman, Èervený Kostelec
Markéta Prouzová, Èervený Kostelec

Udìlení akreditace
Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení
Oblastní nemocnice Náchod, a. s., obdrelo v mìsíci øíjnu 2006 rozhodnutí o udìlení akreditace. Rozhodnutí vydalo Ministerstvo zdravotnictví Èeské republiky na základì odborného stanoviska akreditaèní
komise k pøedloené ádosti.
Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení
Oblastní nemocnice Náchod, a. s., pod vedením prim.MUDr. Antonína Housy a vrchní sestry Kateøiny Fialové prokázalo vysokou specializaci ve svém oboru. Svou odbornou a specializovanou zpùsobilostí
zamìstancù, materiálním a technickým
zabezpeèením i poètem vech lékaøských
výkonù patøí ke pièkovým oddìlením
v rámci celého komplexu zdravotnických
zaøízení Èeské republiky. Oddìlení nabízí
lékaøùm  úèastníkùm specializaèního
vzdìlávání z celé ÈR monost získat povinnou odbornou praxi na akreditovaném
pracoviti.

13. 10.
Josef Baudy, Náchod
Jana Kábrtová,
Náchod, Staré Mìsto nad Metují
14. 10.
Leo Vajsar, Stárkov, Horní Døevíè
Simona najdrová, Velké Poøíèí
26. 10.
Petr Lener, Dìèín, Letná
Zuzana Jasná, Náchod

Zajitìní
zdravotnických
slueb

v Oblastní nemocnici Náchod, a.s.,
v dobì vánoèních svátkù
Provoz Oblastní nemocnice Náchod,
a. s., bude pøes celé vánoèní svátky plnì
zajitìn.
Lùková oddìlení mají nepøetritý provoz. Výjimku tvoøí psychiatrické oddìlení v Novém Mìstì nad Metují, kde je uzávìrka lùek od 23. 12. 2006 do 1. 1.
2007.
Vekeré ambulance jsou v pracovních
dnech zajitìny bez omezení dle stanovené provozní doby.
Úrazová pohotovost (chirurgická ambulance) v Náchodì, Broumovì a Opoènì má
zajitìn nepøetritý provoz.
Provoz lékáren Oblastní nemocnice
Náchod, a. s., je zajitìn v pracovních
dnech bez omezení:
Lékárna  ambulantní pavilon
7.0015.30 hodin
Ústavní lékárna (poliklinika)
7.3015.30 hod.
Toto oznámení se týká vech lokalit
Oblastní nemocnice Náchod a. s. tedy
nemocnice Náchod, Broumov, Jaromìø
a Opoèno.
Pøípadné dalí informace lze najít na
naich internetových stránkách
www.nemocnicenachod.cz

Váení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vám popøál jménem svým i jménem vech zamìstnancù Oblastní nemocnice Náchod, a. s., pøíjemné proití
vánoèních svátkù a v novém roce splnìní vech osobních vizí a pøání.
Pacientùm, kteøí vyuili slueb naí nemocnice, dìkuji za jejich projevenou
dùvìru.
Za sebe i za vechny spolupracovníky Vám pøeji pevné zdraví.
Ing. Josef imurda
øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s.,

Oslava
106. narozenin
Paní Marie Baèová, nejstarí obèanka
Královéhradeckého kraje, oslavila 1. listopadu 2006 své 106. narozeniny. V den
ivotního jubilea jí pøijel poblahopøát také
øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s.,
ing. Josef imurda. Oslavenkynì pobývá
v léèebnì dlouhodobì nemocných v Jaromìøi od roku 1997. Za pøítomnosti námìstka léèebné péèe prim. MUDr. Antonína Housy a primáøe léèebny dlouhodobì nemocných MUDr. Zdeòka Prokee
pøedal paní Baèové vìcné dary a popøál jí
pevné zdraví a ivotní optimizmus do 107.
roku ivota.
Paní Marie Baèová se narodila 1. 11.
1900. Ve 14 letech osiøela. Z dùvodu pøeití byla nucena nastoupit pracovat do
továrny. Ve 22 letech se provdala za Jana
Baèu, se kterým vychovala dceru Boenku. Aktivnì pracovala do svých 78 let.
Paní Baèová, dle slov své dcery, je pøes
svùj vìk velice aktivní, velmi ráda a ochotnì pomáhá svým nejbliím a miluje ivot. Její ivot byl postupnì obohacen o 3
vnouèata, 7 pravnouèat a 9 prapravnouèat.

Oznámení
Dne 1. 11. 2006 nastoupila do pracovního pomìru na oddìlení onkologie Oblastní nemocnice Náchod, a. s., MUDr. árka Lukeová.
MUDr. Lukeová ukonèila studium na
Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy
v Hradci Králové v roce 1989. Do 31.
10. 2006 pracovala jako vedoucí lékaøka
na oddìlení klinické imunologie ve Fakultní
nemocnici v Hradci Králové. Pøi výkonu
svého povolání na novém pracoviti jí pøejeme mnoho úspìchù. Vem pacientùm
tohoto oddìlení pøejeme brzké uzdravení, kterému jistì napomùe odborná pomoc a vlídnost ze strany nové lékaøky
tohoto oddìlení.
prim. MUDr. Antonín Housa,
námìstek léèebné péèe
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.,
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Vánoèní koncert
ZU J. Falty

Andìlské zvony
se uskuteèní
ve ètvrtek 14. prosince od 17 hodin
v Divadle Dr. Josefa Èíka v Náchodì
Vichni jste srdeènì zváni!
Výstava výtvarného obru ZU J. Falty v Náchodì  vernisá zahájí 20. 12.
2006 v 16.00 hodin v Regionálním
muzeu Náchod. Na výstavì budou prezentovány práce ákù vech vìkových
katerogií v oblasti kresby, malby, grafiky, prostorové a objektové práce. Své
zastoupení bude mít i keramika a plastika. Srdeènì vechny zveme.
Vedení ZU J. Falty Náchod

Týden duchù

Pøed prázdninami jsme pro dìti pøipravili výlet do ZOO, kde se konal Týden
duchù. Pøípravy byly velkolepé. Dva dny
jsme vyrábìli dýòové masky, kraboky
a patøiènì duchaøsky jsme vyzdobili kolu. Do ZOO jsme odjeli 25. øíjna. Hned za
branou nás èekalo, no hádejte co? Kdo tipoval dýnì, má pravdu. Vzhledem k naí
pøedelé praxi jsme se na nì hned vrhli
a práce nám la skuteènì od ruky, bìhem
chvilky jsem vyrobili nìkolik hrùzostraných dýòákù. Koneènì byl èas i na prohlídku samotné zoologické zahrady. Navtívili jsme vodní svìt a mnoho dalích
pavilonù a výbìhù. Nejvíce se nám samozøejmì líbilo u opic, ale takový tygr je taky
moc fajn. Po celou dobu nás provázelo
pìkné poèasí a to pøispìlo k dobré náladì
a mylence, e tuto akci zopakujeme
i v následujícím roce.
Kolektiv pracovníkù Z Bìloves

Louèení s létem

Léto je za námi a bohuel s ním i prázdniny, koupání, babièèiny buchty a ve pìkné, co k nìmu patøí a co nejde dost dobøe
v jiných mìsících dìlat. No, zkuste se jít
koupat do rybníka v prosinci. Rozhodli
jsme se, e se s létem rozlouèíme, jak se
patøí. 19. øíjna jsme se seli s dìtmi, rodièi a mladími kamarády na dopravním høiti. Pro dìti byly pøipraveny sportovní soutìe. Nejvíce se dìtem líbila jízda zruènosti na kole a malým dìtem z M jízda na
kolobìkách. Za své výkony si dìti vybraly odmìny. Podveèer byl zakonèen táborákem a hezkým posezením. Na akci se
nás selo opravdu mnoho. Vichni odcházeli spokojeni. Dìkujeme vem naim sponzorùm.
Kolektiv pracovníkù Z Bìloves

Vánoèní
benefièní koncert
Pan Josef Bartoò-Dobenín s chotí
a Správa zámku v Novém Mìstì nad
Metují si vás dovolují pozvat na ji tradièní Vánoèní benefièní koncert. Koncert se koná v sobotu 15. 12. 2006
v 19 hodin ve velkém sále novomìstského zámku. Vánoèní atmosféru navodí pìvecký soubor Kácov z Nového
Mìsta nad Metují, který vystoupí pod
umìleckým vedením Mgr. Jaroslava Rybáèka. Výtìek koncertu bude vìnován Klubu Vánek, který sdruuje rodièe a pøátele postiených dìtí. V rámci
koncertu mohou diváci zhlédnout výtvarné práce malých dìtí z Vánku.
Srdeènì zveme vechny, kteøí mají
rádi vánoèní písnì a zároveò chtìjí
podpoøit dobrou vìc.
Vstupné je dobrovolné,
minimálnì 40 Kè.
Správa zámku

Kouzelník v Are

Dne 3. 11. 2006 navtívil Nízkoprahové centrum pro dìti a mláde Archa kouzelník. Karel Kapar alias Mr. Carlo zde
spoleènì se svým synem pøedvedl spoustu trikù v rámci hodinového pøedstavení
pro klienty nízkoprahového centra. Ti byli
z vystoupení velmi nadeni. Dìti byly do
samotného kouzlení také zapojovány.
Mìly monost zhlédnout kouzla a èáry
s kartami, noem, provazem, míèky, áteèky a jinými pomùckami.
Kouzelník Mr. Carlo øíká, e by mìl
èlovìk udìlat kadý den alespoò jeden
dobrý skutek  vystoupení v Are tedy
pojal v tomto smyslu.

Tøíkrálová sbírka

Váení obèané, pøíznivci, milí pøátelé.
Dovolujeme si Vás opìt poádat o spoluúèast na tradièní Tøíkrálové sbírce 2007,
která se koná v pátek 5. a v sobotu
6. ledna 2007. V tìchto dnech budou procházet v naem mìstì a okolí skupinky
dìtí v kostýmech Tøí králù a navtìvovat
Vae domácnosti s koledou a pokladnièkami, do kterých mùete i Vy pøispìt finanèním darem. Pokladnièky budou viditelnì oznaèeny a dospìlý doprovod koledníkù se na poádání prokáe prùkazem.

Nízkoprahové centrum pro dìti a mláde Archa je jedním z projektù obèanského sdruení Dokoøán. Jeho èinnost je
podpoøena ministerstvem práce a sociálních vìcí, Krajským úøadem Královéhradeckého kraje, mìstem Náchod, Nadací
Vodafone a dalími.
aneta Csaszárová, NCDM Archa
Loòský výtìek sbírky byl úèelnì pouit
na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahranièí.
Sdruení Èeská katolická charita dìkuje Vám vem, lidem dobré vùle, kteøí
se prostøednictvím Tøíkrálové sbírky zapojíte a pomùete lidem v nouzi.
Dùm na pùli cesty  Náchod
Mlýnská 189, 547 01 Náchod
e-mail: charita.nachod@mybox.cz
tel.: 491 423 710, 777 344 733
Vedoucí zaøízení:
Marie Èervená 777 322 633
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Prosincová výroèí

Libor Volný

Vùnì ze iek
Kdy kolem Vánoc trochu zachumelí,
z Montace cítí vùni ze iek.
Na lustru visí zlaté snítky jmelí
a zanedlouho pøijde Jeíek.
Je to u dávno  co kluk nedospìlý
vroucnì jsem prosil, aby u u slét,
já mutoval  ostatní krásnì pìli,
a pøec jsem se jim pletl do koled.
Míval jsem strach,
e snad mi nenadìlí,
najednou byl jsem nejhodnìjí syn.
Od Vavøince nám zvuky varhan znìly
a s nimi høál mì úsmìv maminèin.
Ty vzpomínky si èlovìk stále chrání,
pøiletí z mládí jako rychlý íp.
I kdy nám dneska není do zpívání,
tak pevnì vìøím, e nám bude líp.
Básní, kterou Libor Volný posílal
v roce 1992 svým pøátelùm k vánoèním
svátkùm, pøipomínáme jeho nedoité
osmdesáté narozeniny (narodil se 29.
prosince 1926) a vdìènì vzpomínáme
na ve, co pro mìsto Náchod a jeho
kulturu udìlal. Jeho vere si budeme
moci poslechnout i pøi posledním adventním setkání v Beránku v pátek
22. 12. 2006. A také bychom ho mohli vzpomenout pøi poslechu Celbovy Náchodské me vánoèní, k ní napsal slova. Vyla loni na CD díky vedení naeho mìsta.
Z prosincových výroèí mùeme pøipomenout, e pøed 120 lety, 3. prosince 1886, zemøel náchodský okresní lékaø MUDr. Otto Øepka. Byl rovnì
sbormistrem pìveckého sboru Hron. Ve

své knize Mìsto pod horami na nìj
vzpomíná Sida Volfová: Statný, silný
mu s dlouhými èernými vousy, s váným, skoro smutným výrazem v oèích.
Ztotoòovala jsem si ho trochu s Pánem Kristem, jeho obraz visel nad
tatínkovým loem. Byla to témìø tá
temná, dlouhými vlasy a vousy stínìná tváø s nesmírnì váným, pøísným
pohledem. Kdy pan doktor Øepka zemøel, oplakávali ho mnozí, od nich
zadarmo odvrátil pøedèasnou smrt.
Dne 21. prosince 1861 se narodil
JUDr. Josef Èíek, jeden z nejvýznamnìjích náchodských starostù, s jeho
jménem je spjat rozvoj mìsta na rozhraní 19. a 20. století. Byl také obìtavì èinný v mnoha spolcích, byl èelným
funkcionáøem Sokola, spolku divadelních ochotníkù i pìveckého spolku
Hron. (Pøipomene ho i prosincový literárnì hudební veèer.)
Rok po neastné bitvì bìlohorské
a pùl roku po popravì èeských pánù
se 3. prosince 1621 narodil v Hradci
Králové Bohuslav Balbín, jezuita a spisovatel, obránce jazyka èeského v dobì
nejtìí. Jeho dílo dokládá, e mu ná
kout Èech nebyl cizí. O Náchodì napsal mj.: Náchod, v Hradeckém kraji,
16 mil od Prahy. Bydlí se tam, sám
jsem tam také pøebýval. ...Pohranièní
hrad obrácený proti Kladsku. Za naí
doby by jej byli málem zboøili, kdyby
jej byl nezachránil jeho pán, znamenitý váleèník, kníe Piccolomini.
V lednu letoního mozartovského
roku jsme si pøipomnìli 250 let od narození tohoto z nejvìtích hudebních
géniù. W. A. Mozart zemøel ve Vídni
5. prosince 1791. Jeho hudba znìla na
náchodském zámku u koncem jeho
18. století.
V prosinci mùeme popøát pevné
zdraví a hodnì sil spisovateli Arnotu
Lustigovi k 80. narozeninám (21. 12.
1926), herci a reiséru Ladislavu Smoljakovi k pìtasedmdesátce (9. 12. 1931)
a k 65. narozeninám do Hradce výtvarníku, tvùrci kresleného humoru Vladimíru Renèínovi (6. 12. 1941).
A na tìdrý den nebo u døíve pøi
èetných vánoèních koncertech, besídkách èi adventních setkáních si zazpívejme, veselme se a radujme, e se nám
narodil Kristus Pán. A pøi tom popøejme pokoj lidem dobré vùle.
Vem vìrným ètenáøùm naeho zpravodaje pøeje hezké vánoèní svátky
a dobrý vstup do ruku nového i autor
pravidelných mìsíèních jubileí
Ale Fetters

Setkání u pøíleitosti
Památky zesnulých

Dne 1. listopadu 2006 se uskuteènila
Vzpomínka na zesnulé a to v obøadní
síni náchodského høbitova  setkání obèanù organizované komisí mìstského
úøadu a MO SP Náchod.
Souèástí programu bylo vystoupení pìveckého sboru Hron, vedeného sbormistrem ing. Èejpem, vystoupení komorní obøadní hudby a paní tìpánová pøednesla
báseò. S krátkým projevem vystoupil èlen
komise. Památka zemøelých je vyjádøením a vnímáním veobjímající lásky, sounáleitosti a vdìènosti. Vzpomínáme na
své milé a dìkujeme za ve, èím nás obdarovali i za ve, co nám dodnes jako
odkaz dávají.
Mìstská dechová hudba vedená panem
Pázlerem nemohla chybìt. Ta pøed a po
vlastním programu hrála pøed obøadní síní.
Setkání se vydaøilo, za co patøí dík vem
úèastníkùm a zvlátì úèinkujícím a organizátorùm.
J. Jenita

Rozlouèení

s Hildou Prieslingerovou

Dne 19. øíjna 2006 zemøela po dlouhé
nemoci ve vìku nedoitých 92 let dlouholetá èlenka výboru Komorní hudby paní
Hilda Prieslingerová.
Vystudovala klavírní hudbu na praské
konzervatoøi, absolvovala mistrovské kurzy a pùsobila i jako sólistka Èeské filharmonie. Vìtinu svého aktivního ivota proila v Náchodì jako uèitelka klavíru na
hudební kole. Svùj hudební rozhled a cítìní uplatnila pøi práci ve výboru Komorní
hudby Náchod. Jako vynikající klavíristka
nejednou doprovázela na abonentních koncertech amatérské, ale i profesionální
umìlce, namátkou jmenujme Martu Krásovou, Eduarda Hakena, Soòu Èervenou,
Jiøího Zahradníèka a dalí. Jako nároèná
uèitelka vychovala øadu ákù, klavíristù,
kteøí si dále nesli lásku k hudbì ve svém
osobním ivotì a mnohý i v hudební profesi.
S úctou a podìkováním
Výbor Komorní hudby Náchod
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rád místa, kde se narodil a il, jak nemá zrazovat své
Jedním z prùvodních jevù porevoluèního nadení a eufoideály, mládí, lásky.
rie z náhle nabyté svobody mylení a vyjadøování po listoNa základì rozhodnutí rady MìNV pøedal pøedseda MìNV
padu 1989 byla snaha pøihlásit se co nejdøíve k tìm, které
dne 26. èervna 1990 v obøadní síni dalí èestné obèanství,
komunistický reim pronásledoval a vyhánìl. Také
tentokrát generálmajorovi Ing. Karlu Mrázkovi. Tento
z Náchoda odeel na adresu Dr. Josef kvorecký, Toronto
náchodský rodák se významným zpùsobem podílel na boji
- Kanada dopis, jeho existenci si pøed nìkolika mìsíci jen
za národní svobodu v období II. svìtové války. Jako jeden
pøipustit, by bylo zcela absurdní. Byl datován 29. 12.1989
z naich pøedních pilotù  velitelù v Anglii se zúèastnil ina podepsán tehdejím pøedsedou MìNV Jaroslavem Marívaze spojeneckých vojsk a stal se naím prvním nositelem
kem. Váený pane kvorecký! Pøijmìte ná novoroèní
významného anglického vyznamenání D.S.O. Dne 5. 12.
pozdrav z Vaeho rodného mìsta, kde jste proil své mlá1998 ve vìku 88 let zemøel.
dí a získal první poznatky, ivotní zkuenosti a utváøel si
Na podzim 1990 pak mìsto Náchod prostøednictvím rady
názory na ivot. Vìøíme, e se staly dobrou souèástí moMìNV ocenilo ivotní dílo a osobní ivotní postoje spisovazaiky Vaich tvùrèích schopností. V tìchto výjimeèných
tele Vratislava Blaka. Ten se své satisfakce nedoil, prodnech pro ná národ, ke kterému se jistì hlásíte, budete
toe zemøel v mnichovském exilu ji roku 1973. Teprve
mít zájem navtívit svoji vlast. Rádi bychom Vás pøi této
v roce 1990 vak bylo mono uloit urnu s jeho popelem
pøíleitosti pozvali jménem vedení naeho mìstského náv roditi. Stalo se tak 13. záøí na staromìstském høbitovì
rodního výboru v Náchodì k návtìvì Vaeho roditì.
za pøítomnosti spisovatelovy manelky Hany Blakové
Jsme pøesvìdèeni, e nai obèané uvítají setkání s Vámi
a dalích èlenù rodiny a za èetné úèasti pøátel a obdivovatea e jim pøi besedách a setkáních pøedáte èást z Vaich
lù z Prahy a Náchoda. Pøijetí hostí a slavnostní pøedání
bohatých znalostí a ivotních zkueností... A stejnì jako
diplomu èestného obèanství in memoriam se konalo tého
jinde se mìsto vzápìtí pokusilo vyjádøit urèitou satisfakci
dne na radnici.
udìlením èestného obèanství. V bøeznovém jednání rady
K udìlení dalích poct mìsto Náchod pøistoupilo a
MìNV byl schválen návrh na jeho udìlení národnímu umìlci
v souvislosti se svým velkým výroèím v roce 2004. Tehdy
Vilému Pøibylovi a spisovateli Dr. Josefu kvoreckému.
u pøíleitosti 750 let od první písemné zmínky a navíc jetì
Náchodský rodák, sólista opery Státního divadla v Brnì,
stoletého jubilea nové radnice byla udìlena ètyøi èestná
národní umìlec Vilém Pøibyl, byl pìvcem skuteènì evropobèanství mìsta Náchoda. Diplomy, které vyhotovil náchodského formátu. Jeho hlas byl oznaèován jako hlas uchvaský výtvarník Zdenìk Halíø, byly pøi velkolepé oslavì radcující síly a lesku, mnohoslibný, sladce vemlouvavý, atraknice v lednu 2004 pøedány osobnì náchodské rodaèce
tivní. Èestné obèanství mu bylo udìleno 21. dubna 1990
a významné komenioloce evropského formátu PhDr. Martì
pøi pøíleitosti jeho pìtaedesátých narozenin. Dne 25. 4.
Beèkové a rovnì rodákovi a odborníku na svìtovou ekopísemnì za udìlenou èest a poctu podìkoval a pøislíbil, e
nomiku a orientalistiku doc. ing. Jaroslavu Foltýnovi, DrSc.
se vynasnaí i nadále svému rodnému mìstu dìlat èest.
Významná rodaèka, hereèka a spiDne 21. 7. 1990 bohuel po kratí
sovatelka Luba Skoøepová nemohnemoci v Brnì zemøel.
la pøijet kvùli zdravotním probléVe dnech 12.14. kvìtna 1990 se
mùm. Poslala vak svùj pozdrav
uskuteènila první polistopadová nána zvukovém médiu a diplom jí
chodská návtìva spisovatele Josefa
pøedstavitelé radnice dovezli do
kvoreckého a jeho eny, spisovatelPrahy. Dr. Josef Bartoò-Dobenín
ky Zdeny Salivarové. Jejím oficiálním
ije jako bývalý emigrant v Kavyvrcholením byl akt pøedání diplomu
nadì. Do Náchoda pøicestoval
èestného obèanství 14. 5. 1990. Pøev druhé polovinì února a dne
dával ho tehdejí pøedseda MìNV Mi17. 2. 2004 mu byl pøedán diplom
loslav Èermák a ve svém projevu øekl:
èestného obèanství pøi setkání
Proslavil jste nae mìsto ivotností
s pøedstaviteli mìsta na radnici.
své tvorby. Sepsal jste významnou
Tyto události vak, alespoò doukapitolu jeho duchovních dìjin. Díky
Vilém Pøibyl právì obdrel diplom
fám, máme vichni jetì v ivé
za to a díky za pøíklad, jak hluboce
èestného obèanství
pamìti.
Mgr. Lydia Batecká
má èlovìk proívat svùj ivot a mít

Pøijetí generála Karla Mrázka na radnici v èervnu 1990

Josef kvorecký s diplomem èestného obèanství pøihlíí
podpisu Zdeny Salivarové do pamìtní knihy
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Náchodský zpravodaj

Dlouhá noc

Jsme mladí lidé, ijící v Kladském
pomezí, a protoe se chceme zapojit
do kulturního ivota v naem regionu, zaloili jsme neformální sdruení
mladých lidí KlaCEK (KLAdské CEntrum Kultury). Naím cílem a snem je
vybudovat zde funkèní kulturní zázemí pro své vrstevníky i irokou veøejnost. Projekt je zaloen na pøíhraniè-

ní spolupráci s partnerským mìstem Kudowa Zdrój a je finanènì podpoøen Evropskou komisí. V pøítím roce chystáme vzdìlávací workshopy, koncerty
a výstavy, na jejich poøádání se budou
podílet mladí lidé z Kladského pomezí
a patøíte-li mezi nì i Vy, budeme rádi,
kdy nás kontaktujete na
www.klacek.estranky.cz v záloce Kontakty, popøípadì pøímo na tel. èísle
(+420) 777 613 767.

Dne 23. 12. 2006 jste vichni srdeènì zváni na

PRIMA Dlouhou noc
 hostit nás bude sál Restaurace Vatikán
 èeká Vás klubový nejen rockový festiválek kapel rùzných ánrù a smìrù
 pøedpokládaný zaèátek je v 19.00 hodin
 vstupné sympatických 50 Kè
 souèástí veèera bude vyhláení výsledkù soutìe o logo Klacku, které se mohou zúèastnit studenti od 15 do 20 let. Propozice najdete na www.klacek.estranky.cz.
Hlavní cenou MP3 pøehrávaè!
Nezùstávejte doma, kdy se mùete skvìle bavit a uít si PRIMA DLOUHOU NOC
Podrobný program akce u brzy na plakátech a také na www.klacek.estranky.cz

Listiny ze zámecké vìe
Listopadové èíslo NZ pøineslo informaci správce Státního zámku v Náchodì
o opravì hodinové vìe, neèekaném nálezu kovového pouzdra a jeho slavnostním otevøení. Co toto pouzdro obsahovalo? Dva papírové dokumenty rùzného
formátu, z obou stran popsané nìmeckým
textem, stoèené do rulièky a pøevinuté
pruhem stejného papíru bez textu. Ji pøi
zbìném pohledu bylo zøejmé, e se nejedná o typický pamìtní spis, tomu neodpovídá ani pouitý materiál, ani grafická
a stylistická úprava textu, ani podepsaní
svìdkové. Pøesto listiny, aè neokázalé formou, mají bohatou vypovídací hodnotu.
Co tedy vedlo oba pisatele  kníecího
dvorního radu Otto Ericha, správce náchodského panství, a jeho pøítele, králov-

ského pruského superintendenta a pastora evangelické církve v Torgau, Johanna Gottloba Hauptmanna  k tomu, e
dne 21. èervna 1843 uloili písemnosti
do zámecké vìe? Odpovìï je nakonec
prostá. V obou listech, jejich obsah podrobnì zveøejním pozdìji na patøièném
místì, se hovoøí o velké a nièivé bouøi.
Napadlo mne podívat se do Ludvíkových
Památek Náchoda a ejhle! Témìø na dvou
stranách popisuje jako prvoøadou událost
roku 1843 bouøi s krupobitím a obrovskými lijavci, která vypukla naveèer dne
19. èervna, nìkolikrát se vracela a nièila
v kraji a do pùlnoci. Ludvík líèí pøedevím záhubnou povodeò a kody na ivotech a majetku, které zpùsobila vesnièanùm v údolí rozvodnìná øeka Úpa. My
nyní máme v rukou doklad o tom, e bouøe
øádila i nad Náchodem a mimo jiné pokodila vì s hodinami na zámku. S opravou se neotálelo, a tak dva momentálnì
nejvýe postavení mui z obyvatel zámku rychle vyuili pøíleitost, vzali papír,
jaký byl právì po ruce, zapsali na nìj to,
co po jistì otøesném záitku povaovali
za nutné a dùleité, nechali podepsat své
eny a dìti a svá svìdectví uloili pro
budoucí èasy do vìe. Díky jim, jsme zase
o nìco bohatí v poznání minulosti svého
mìsta. Originály dokumentù jsou nyní uloeny v náchodském archivu a do vìe bylo
20. listopadu vloeno nové plechové pouzdro se zápisem o souèasné opravì a vech
souvisejících nálezech a spolu s ním kopie pùvodních listù provedené na dokumentním papíru, na mikrofilmu a jejich
titìné elektronické snímky.
Mgr. Lydia Batecká

Evropská
databanka

zprovoznila
poptávkovou slubu
Evropská databanka (EDB), pøední tuzemská informaèní agentura, oznamuje,
e zprovoznila nejen pro své klienty novou poptávkovou slubu. Zpracování, zveøejnìní i distribuce poptávek konkrétním
firmám pøitom bude pro poptávající i dodavatele zdarma.
Na telefonické lince INFOTEL 14 000
mají nyní domácí i firemní uivatelé monost sdìlit operátorce svou poptávku. Ta
je bezprostøednì po zavolání zpracována,
a to do dvou komunikaèních kanálù. Jedním z nich je operátorský výbìr firem,
které by mohly svou nabídkou poptávku
uspokojit, a tìm je bezprostøednì zaslána emailem podrobná informace s identifikací poptávky (pøedmìt poptávky, obchodní kontakty, podrobnìjí specifikace).
Druhým komunikaèním kanálem je umístìní poptávky na web Evropské databanky www.edb.cz, a to a na úrovni nahraného zvukového záznamu, pokud si to
poptávající pøeje.
Formuláø poptávkové sluby je k dispozici na internetu na adrese http://
www.edb.cz/popForm.aspx.
Evropská databanka je soukromá informaèní agentura, která byla zaloena
v roce 1991. Se svými partnery v jednotlivých regionech Èeské republiky trvale
provozuje informaèní sluby o podnikatelských subjektech, zpracovává informace o jejich výrobcích, slubách a podnikatelských aktivitách.
Kompletní profil Evropské databanky
naleznete na: www.edb.cz.

Vánoční kamion
zavítá do Náchoda!

Vánoce bez starostí?
Nakupte dárky z naeho hotovostního úvìru
 úrok 0 % pøi splacení
do 3 mìsícù
 bez ruèitele
 na poèkání
Produkty Èeské spoøitelny
nabízí exklizivnì
Kanceláø Náchod, Karlovo námìstí 1999
1. patro OD PRIOR nad Delvitou
tel.: 491 420 049, 608 848 130

È á

I letos rozváí Vánoèní kamion Coca-Cola tu pravou vánoèní atmosféru po celé Èeské republice. Vánoèní kamion
vypadá pøesnì tak, jak ho znáte z televizní reklamy, a pøiváí k vám Santa Clause, hravé Elfy, spoustu zábavy, soutìí,
písnièek  a samozøejmì dárkù.
Do Náchoda pøijede Vánoèní kamion v úterý 12. prosince
2006 a zastaví ve tøi hodiny odpoledne na Masarykovì námìstí. Pøed jeho pøíjezdem si ji od deseti hodin budete
moci vyzkouet jednu z atrakcí. Ve tøi ètvrtì na tøi zaène
vlastní program, bìhem kterého se mohou dìti zapojit do
nejrùznìjích soutìí  napøíklad se zkusit protáhnout komínem èi naplnit vánoèní punèoky dárky a po okraj. Malí
i velcí návtìvníci kamionu si budou moci zazpívat pøi karaoke svou oblíbenou vánoèní koledu èi jinou známou písnièku. Kdo bude mít zájem, toho ikovní Elfové vyfotí se Santa
Clausem nebo se sobem Rudolfem. Fotografie budou poté
umístìny na internetové stránky www.vanocnikamion.com,
odkud si je budete moci stáhnout. Sob Rudolf vás nechá
sáhnout na svùj èervený nos, a kdy si budete nìco pøát,
tøeba se vám to splní
V letoním roce je ve, co kamion pøiváí, zdarma, nelze
u nìj nic koupit èi smìnit za víèka nebo etikety, dárky lze
pouze dostat nebo vyhrát v soutìích.
Pøijïte si i vy uít pøedvánoèní odpoledne plné dárkù,
zábavy a pøekvapení. Tìíme se na setkání s vámi u Vánoèního kamionu.

Mìsto Náchod a Ekumenická rada církví
Vás zvou na tradièní

ADVENTNÍ
SETKÁNÍ
u vánoèního stromu na Masarykovì námìstí
1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

nedìle 3. prosince 2006 v 17 hodin
v programu úèinkují
Církev øímskokatolická a Církev adventistù sedmého dne

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

nedìle 10. prosince 2006 v 17 hodin
v programu úèinkuje
Církev bratrská

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

nedìle 17. prosince 2006 v 17 hodin
v programu úèinkují
Církev èeskoslovenská husitská a Èeskobratrská církev evangelická

4. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

pátek 22. prosince v 19 hodin

XVII. SVOBODNÝ ADVENT

 komponovaný poøad náchodských církví
Mìstské divadlo Dr. Josefa Èíka  velký sál
Program moderuje Zdenìk Kovalèík  faráø CÈSH v Náchodì
Výtìek dobrovolného vstupného bude vìnován
sociálnímu ústavu BETANIE Náchod

Vánoce 2006 v Náchodě
30.11.

Putování za medvědy - cesta na zámek plná úkolů
pro děti z MŠ připravilo Déčko Náchod - 10 hod.

2., 9. a 16.12. Vánoce Křemílka a Vochomůrky
Loutková scéna Dětem pro radost vždy v 15 hod. 9.12. navíc v 17 hod.

3.12.

Adventní setkání u vánočního stromu
Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne - Masarykovo nám. - 17 hod.

4.12.

Když se čerti ženili - čertovský rej a prezentace nové knihy,
pexesa a kvartetových karet Jaroslava City - autogramiáda - Městská knihovna odd. pro děti - 17 hod.

5.12.

Mikulášská besídka v Déčku
Dům dětí a mládeže Déčko - 15 a 17 hod.

8.12.

Vánoční koncert na zámku
ZUŠ Police n. Met. - Velký sál na prvním nádvoří - 18 hod.

10. 12.

Adventní setkání u vánočního stromu
Církev bratrská - Masarykovo nám. - 17 hod.

10.12.

Divadelní představení „Čertův švagr“
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - 15 hod.

12.12.

Vánoční kamion 2006
kouzelný kamion Coca - Cola přiváží dětem Santa Clause, spoustu soutěží, her a dárků
Masarykovo nám. 15 - 19 hod.

12.12.

Vánoční koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové
Jan Riedelbauch - ﬂétna - Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - 19 hod.

14.12.

Andělské zvony - vánoční koncert ZUŠ Náchod
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - 17 hod.

16.12.

J.J. Ryba - Česká mše vánoční „Hej mistře“
Pěvecké sbory z Litomyšle - GVUN Náchod - 10.30 hod.

16.12.

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - 16.30 a 19.30 hod.

17.12.

Vánoční koncert Pěveckého sboru HRON a Pěveckého sboru Jiráskova gymnázia
Kostel sv. Vavřince - 15.30 hod.

17.12.

Adventní setkání u vánočního stromu
Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická - Masarykovo nám. - 17 hod.

19.12.

Nesem vám noviny
Vystoupení souboru „Dramaáček“ ZŠ Komenského - GVUN Náchod - 17 hod.

20.12.

Cesta za velikou hvězdou - soubor Skřivánci JG v Náchodě
GVUN Náchod - 17 hod.

22.12.

XVII. Svobodný advent
komponovaný pořad náchodských církví - Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - 19 hod.

23.12.

Dlouhá noc v restauraci Vatikán - 19 hod.
„Nejen rockový festiválek“ kapel různých žánrů a směrů

23. a 30.12. Pohádka o stromečku
Loutková scéna Dětem pro radost v 15 hod.

24.12.

Vytrubování z věže Husova sboru - 17 hod.
Půlnoční bohoslužba - Husův sbor - 23 hod.

24.12.

Slavnostní mše svatá J.J. Ryba - Česká mše vánoční
Chrámový sbor a Komorní orchestr Slávy Vorlové - kostel sv. Vavřince - 24 hod.

25.12.

Živý betlém
Příběh o narození Ježíše Krista - Masarykovo nám. - 15, 16 a 17 hod. - Déčko Náchod

25.12.

J.J. Ryba Česká mše vánoční
Chrámový sbor a Komorní orchestr Slávy Vorlové - kostel sv. Vavřince - 9 hod.

31.12.

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Masarykovo náměstí - 24 hod.

VÝSTAVY
7.11.2006 - 8.1.2007 Bez kamery - výstava fotografií Fotoklubu Náchod

PF´
2007
Plakat stred Vanoce.indd 1
Výtažková azurováVýtažková purpurová
Výtažková žlutá

projekt Jerzy Oleka - přízemí náchodské radnice

28.11. - 1.12. Vánoční prodejní výstava klubu Vánek
Městská knihovna

7.12. - 31.12. Vánoční stromek tradičně i netradičně - vánoční ozdoby
vyrobené dětmi náchodských ŠD - výstava vánočních stromků - budova MěÚ ul. Němcové

8.12.2006 - 7.1.2007 Zimní krajina Náchodska na obrazech a pohlednicích
Regionální muzeum Masarykovo nám. - Otevřeno mimo pondělí 9-12 a 13-17 hod.

11.12. - 14.12. Děti dětem – vánoční prodejní výstava Déčka a MŠ Náchod
Městská knihovna

14.12. - 31.12. Výtvarníci pro Manjullu - 4. ročník charitativní výstavy
Galerie Fotoklubu Náchod - PEKO Riegrova ul.

17.12. - 19.12. Vánoční prodejní výstava výrobků dětí ZŠ Plhov
Městská knihovna

20.12.2006 - 31.1.2007 Vánoční výstava výtvarného oboru ZUŠ Náchod
Výstavní síň regionálního muzea Tyršova ul.

Město Náchod přeje občanům Náchoda příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný vstup do roku 2007
27.11.2006, 19:10:17

Výtažková èerná
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I letos rozváí Vánoèní kamion Coca-Cola tu pravou vánoèní atmosféru po celé Èeské republice. Vánoèní kamion
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i velcí návtìvníci kamionu si budou moci zazpívat pøi karaoke svou oblíbenou vánoèní koledu èi jinou známou písnièku. Kdo bude mít zájem, toho ikovní Elfové vyfotí se Santa
Clausem nebo se sobem Rudolfem. Fotografie budou poté
umístìny na internetové stránky www.vanocnikamion.com,
odkud si je budete moci stáhnout. Sob Rudolf vás nechá
sáhnout na svùj èervený nos, a kdy si budete nìco pøát,
tøeba se vám to splní
V letoním roce je ve, co kamion pøiváí, zdarma, nelze
u nìj nic koupit èi smìnit za víèka nebo etikety, dárky lze
pouze dostat nebo vyhrát v soutìích.
Pøijïte si i vy uít pøedvánoèní odpoledne plné dárkù,
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Výbìr støední koly

není pro áky základních kol a jejich
rodièe jednoduchým rozhodnutím.
Naprosto nejlepí situace je, kdy mladí lidé vìdí, co chtìjí v ivotì dìlat. Mají
svùj ivotní cíl (nepodceòujme vìk 15 let)
a za ním v ivotì pùjdou. Mnohde ji opìt
sehrává svoji roli vzor z rodiny, kdy rodièe mají soukromou firmu. Zde bude snaha o pokraèování tradice. Na vìtinì rozhodnutí se vak podílí rodièe, a to jak vlivem pozitivním, tak i negativním. Asi
nejhorí stav je, kdy nevíme, co nae
dítì zajímá, k èemu má vztah, kdy je astné. Pokud vak svého potomka známe,
je dobré peèlivì zhodnotit jeho ambice.
V pøípadì, kdy máme monost ovlivnit nelehké rozhodnutí, bychom mìli uvaovat
racionálnì a s perspektivou.
Zamìstnavatelé se nauèili rozpoznat
kvalitní støední koly od tìch ostatních.
Zde je jedním z kritérií zamìstnanost
absolventù jednotlivých kol. Ministerstvo
práce a sociálních vìcí má ji dnes k dispozici spoustu èísel pøístupných veøejnosti. To je druhá stránka studia naeho studenta; aby mìl uplatnìní, aby absolvoval
kolu a zamìstnavatelé o nìho mìli zájem. Rodièe i nejirí veøejnost mají dnes
k dispozici internetový odkaz
www.portal.mpsv.cz, kde lze nalézt poèty nezamìstnaných absolventù jednotlivých kol.
Støední koly a uèilitì spravují kraje.
Královéhradecký kraj má na svých internetových stránkách  www.kr-kralovehradecky.cz adresy a kontakty vech støedních kol. Dùleitým údajem jsou vak
obory, které se na jednotlivých kolách
vyuèují.
Úøady práce a Hospodáøská komora
mají informace od firem a jsou schopny
podat informace o poadavcích zamìstnavatelù.
Frantiek Molík

V druhém listopadovém týdnu se uskuteènila v hale SK Rubena v Náchodì na
Hamrech výstava støedních kol a uèili.
Poøadateli této akce byla Støední odborná
kola a Støední odborné uèilitì SÈMSD
Hronov a Úøad práce Náchod.
áci devátých tøíd základních kol tak mìli
monost se seznámit s nabídkou studia
a uèebních oborù témìø tøí desítek
støedních kol a uèili z celého kraje.

Z historie skautingu støediska Náchod
 4. závìreèné pokraèování
Struèné okénko do historie vzniku
a vedení køesanského oddílu Junáka
v Náchodì dle dostupných dokumentù
k roku 2006
Køesanský oddíl Junáka v Náchodì
zaloil v roce 1935 Josef Zítko, profesor
reálného gymnázia. Tehdy byl zaregistrován v Praze jako 34. oddíl katolických
skautù. Prvním vedoucím tohoto oddílu
byl Mirek Rajman, který vstoupil do dùstojnické koly. Oddíl pøevzal Josef Blahník studující reálné gymnázium, který byl
2. 1. 1943 vysvìcen na knìze a 28. 9.
1970 vysvìcen na biskupa, zemøel 23.
11. 1989. Vedl jak skauty, tak vlèata.
Klubovna byla krátce v hostinci Vatikán a v soukromých bytech. Letní tábory
se konaly v Èeské Èermné, kde se øíkalo
U vojáka, za høbitovem smìr Borová.
Dalí vedoucí byl Josef Klem a také Jiøí
Blahník, mladí bratr Josefa Blahníka.
V tomto období byl èlenem oddílu také
pozdìjí herec Národního divadla v Praze Bohuslav Èáp.
Po obnovì Junáka v roce 1945 se tento oddíl opìt vzchopil, ale byl veden jako
10. oddíl v náchodském støedisku. Tehdy
prvním vedoucím byl pravdìpodobnì Václav Kulhánek, pozdìji ho vystøídal Jiøí
Hepnar.
Za první republiky vlastnil oddíl krásnou oddílovou vlajku i vlajky druinové,
které se bìhem války ztratily. Jediná,
která se zachovala, je druinová Ostøiù
z let 1945 a 1948, kterou mìl Jirka
Jansa (tehdejí èlen oddílu) pøes válku
uschovánu.

Po druhé obnovì Junáka v roce 1968
podal Karel Kapar dne 12. dubna tohoto
roku jako první registraci do Prahy. Registrace byla potvrzena Prahou 25. kvìtna a prvním vedoucím se stal Karel Kapar  Vodòajs. Dne 15. listopadu na ádost oddílu do Prahy bylo oddílu potvrzeno
èíslo 3, nebo tento oddíl se nezaregistroval v náchodském støedisku. V roce 1968
jediný ná oddíl z celého støediska táboøil, a to u Chvalkovic. Tehdy nám postavený tábor propùjèilo èervenokostelecké
støedisko za symbolickou cenu 50 Kè.
V první polovinì roku 1968 pøevzal oddíl
Jirka Jansa a Vodòajs vedl vlèata. Jirka
absolvoval v roce 1968 Ekumenickou lesní
kolu v Èerveném Hrádku u Sedlèan.
Tehdy jako zástupce oddílu byl Jan Truneèek studující vysokou kolu. Protoe
vlèata vedl Vodòajs, jeho zástupce byla
Marie Truneèková, sestra Jendy.
Po tøetí obnovì Junáka v roce 1989
oddíl opìt vedl Jirka Jansa, jeho zástupcem se stal Josef Jirásek. Vedení vlèat se
ujímá opìt Vodòajs a jeho zástupce Jiøí
Jansa ml.  pozdìji si funkce vymìnili.
Do konce roku 2006 se ve vedení oddílu
vystøídali: Jaroslav Bohuslavský  Bob
z Èerveného Kostelce, Jan Havel  Èesílko, Pavel Linhart  Pastelka a nyní vede
oddíl Jiøí Marík  Kutil.
Toto ve dal dohromady za pomoci bývalého èlena 34. oddílu katolických skautù Ladislava krabky Jiøí Jansa.

Fotografie 34. oddílu
z 11. 6. 1936. Zakladatel
prof. reál. gymnázia Josef
Zítko. Na foto vlevo v civilu,
vpravo v civilu Josef
Blahník, vedoucí oddílu.

Fotografie z roku 1937
pøed reálným gymnáziem.
Na fotce vlevo, blíe
k vlajce Josef Blahník
 první vedoucí oddílu
po jeho pravici Jaroslav
Klem, vedoucí oddílu
v roce 1938.
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Zlato z mezinárodní soutìe
The European Beer Star Award 2006
a titul Pivo roku 2006 pro Pivovar Náchod
16. listopadu v nìmeckém Norimberku pøevzali zástupci pivovaru významné ocenìní
z 3. roèníku soutìe The European Beer Star
Award 2006 (Evropská pivní hvìzda). V rùzných
kategoriích se ucházelo o zisk tohoto titulu 440 piv, které
hodnotili pivovartí odborníci z celé Evropy (v jedné z hodnoticích komisí pùsobil v øíjnu i ná sládek pan Koøínek). Prestiní
ocenìní v kategorii tmavých piv obdrel pivovar za svùj tmavý
leák Primátor Premium Dark (je to ji tøetí významné ocenìní toho piva za poslední tøi mìsíce. V záøí se umístilo na
1. místì ve své kategorii v soutìi Èeské pivo roku 2006
a v øíjnu pak získalo zlatou medaili na pivním festivalu ve Stockholmu  obhájilo zde svoje loòské prvenství). Vloni v Norimberku v kategorii svìtlých speciálních piv pivovar obdrel za
svùj speciální 16 % Primátor Exkluziv støíbrnou medaili  toto
pivo navíc bodovalo i letos, kdy získalo 3. místo.
Den pøedtím byl Primátor 13 % Polotmavý v Humpolci pøi
slavnostním udìlování cen za rok 2006 Sdruením pøátel piva
(SPP) vyhláen pivem roku v kategorii polotmavých piv (Nealko pivo pak v kategorii Nealkoholických piv a 16 % Exklusiv
v kategorii speciálù obsadily shodnì 3. místo). SPP kadoroènì vyhlauje a oceòuje nejlepí piva, pivovar, pivovarskou
osobnost, hospodu a udìluje i dalí ocenìní, kde právì náchodský pivovar kadoroènì získává vdy cenné úspìchy (napøíklad v roce 2005 byl vyhláen Pivovarem roku).
Pivovar je nejen výrobcem kvalitního piva a limonád, ale
i dùleitým subjektem podílejícím se na rozvoji kultury a sportu a to pøedevím v regionu. Neoddìlitelnou souèástí fungování firmy je ji tradiènì sponzorská èinnost. Víme, e pivovar je neodmyslitelnou souèástí regionu, proto nechceme stát stranou, a tak pøi rozdìlování prostøedkù urèených
pro tuto oblast prosazujeme mylenku, kde se pøedevím prostøedky vyprodukují, tam se mají i racionálnì
investovat (samozøejmì se zøetelem na marketingové
cíle a hospodáøské výsledky) a pivovar tak patøí k nejvýznamnìjím sponzorùm a pøispívá bezprostøednì k dalímu rozvoji regionu.
Se jménem spoleènosti se pravidelnì setkávají návtìvníci øady velkých i meních regionálních spoleèenských, kulturních a sportovních akcí a èinností
èi pøímo èlenové sportovních oddílù v Náchodì a jeho
okolí (namátkou jmenujme fotbalisty, hokejisty, kuelkáøe, házenkáøe, futsálisty, florbalisty, volejbalisty èi plavce). Logo pivovaru nalezneme na celostátních akcích jako je Jiráskùv Hronov, Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují,
Festival èeské filmové a televizní komedie  Novomìstský hrnec smíchu v Nové Mìstì nad Metují,
Mezinárodní folklorní festival v Èerveném Kostelci
nebo Swingový festival J. Marèíka v Týniti nad Orlicí. Spoleènost se podílela i na tvorbì prostøedkù
pro Kulturní a sportovní nadaci mìsta Náchoda, které
jsou opìt vyuívány pro podporu kulturních a sportovních aktivit obèanù v samotném Náchodì. Pivovar se ji druhým rokem i významnou mìrou úèastnil realizace projektu Cyklobusy Kladským pomezím. Rozsáhlá je také spolupráce se sbory dobro-

volných hasièù, kde bych zmínil pøedevím Náchodskou hasièskou Primátor ligu. Pivovar má podíl napøíklad i na financování
provozu medvìdaria umístìného v areálu náchodského zámku.
Lze tedy konstatovat, e kadý, kdo pøispívá ke konzumaci piva
èi limonád znaèky Primátor, pøispívá vlastnì i na kulturní
a sportovní dìní v regionu.
Nyní tedy ji k obchodní stránce, kdy si dovolíme nae zákazníky informovat také o tom, e tradièní speciální Sváteèní leák
je moné letos opìt zakoupit i ve speciálním sváteèním multipacku na 10 kusù 0,5 l lahví (motiv packu je shodný s etiketou).
K dispozici jsou také dalí multipacky urèené pro pivo Weizenbier, první varianta obsahuje 6 lahví 0,5 l a druhá 4 lahve 0,5 l
a originální speciální 0,5 l sklenici s logem pivovaru. Dále je pro
Vás samozøejmì pøipravena i Paleta chutí z Náchoda  speciální karton obsahující 5 lahví piva Primátor: Premium, Premium Dark, 16 % Exkluziv, 21 % Rytíøský a 24 % Double a elegantní sklenici na noze o objemu 0,2 l. Packy se mohou stát
vhodným dárkem pro letoní svátky pro Vae blízké nebo pøátele mimo region a tato balení je moné samozøejmì zakoupit
v naí pivovarské prodejnì (Dobroovská 130), kde mùete získat vedle kompletního sortimentu i rùzné reklamní pøedmìty
a sklenice. Jaká je bìná provozní doba prodejny? Pracovní den:
917 hod. a sobota: 812 hod. Dovolujeme si zákazníky upozornit na zmìny v prodejní dobì v období svátkù. Ve dnech 24.
26. 12. bude zavøeno, v období 27.29. 12. bude otevøeno od
9 do 16 hod, ve dnech 30.31. 12. 2006 bude otevøeno od 8 do
12 hod. a 1.2. 1. 2007 bude zavøeno.

Novinka z produkce  pivo English Pale Ale

Mùete zde zakoupit i poslední novinku pivovaru, a to
svrchnì kvaený polotmavý leák anglického typu  English Pale Ale: originální svrchnì kvaené pivo, které se
vyznaèuje tmavou jantarovou barvou, bohatým chmelovým aroma a specifickou hoøkou chutí po originálních
anglických chmelech, které zanechávají v ústech na patøe jemnou hoøkou chu. Pivo se vyznaèuje lehkostí, svìestí a typickou Ale pìnou. Pivo je k dispozici v nevratných
lahvích o obsahu 0,33 l. Novinku Vám blíe pøedstavíme
v dalím èísle. Vzhledem k tomu, e disponuje zbrusu
novu etiketou, která se stává i pilotní etiketou celé
øady náchodských piv, dovolíme si Vás poprosit o zaslání Vaich názorù a to nejen na toto vlastní specifické pivo, ale i na tuto etiketu. Kdo nám svùj názor
zale do 22. 12. na e-mailovou adresu  marketing@primator.cz, bude zaøazen do slosování a deset
z Vás obdrí dárkové balení Paleta chutí z Náchoda
(samozøejmì bez ohledu na názory obsaené v odpovìdi).
Dovolte mi na závìr, abych podìkoval jak naim
obchodním partnerùm, tak koneèným spotøebitelùm,
za pøízeò vìnovanou Pivovaru Náchod a znaèce PRIMÁTOR® v roce 2006 a popøál Vám vem pøíjemné
proití vánoèních svátkù a v novém roce mnoho dní
proitých ve zdraví, tìstí a spokojenosti.
Vyuívám této pøíleitosti a oficiálnì dìkuji za odvedenou práci vem naim zamìstnancùm, kteøí se
i letos zaslouili o dobré jméno a výsledky náchodského pivovaru.
(FM)

prosinec 2006
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EKOutek
U za posledním stavením, cestou pøes bílá
pole, dále po lesní pìinì  rozbahnìná místa a závìje jiskøícího praanu zaèínají vyprávìt zbrusu nové
pøíbìhy. Stopy najdeme na nejrùznìjích
místech  na bøehu potoka, u kalue, krmelce nebo na rozblácené lesní cestì. Pro
první pokusy k proniknutí do tajù STOPAØSTVÍ je nejvhodnìjí zimní období,
kdy je velkou výhodou èerstvì napadaný
sníh. Stopami nejsou jen vlastní otisky èi
lépìje, ale i znaèky zpùsobené èinností
a chováním ivoèichù (napø. ohryzy na
rostlinách, zbytky potravy a srsti, trus,
vajíèka, vychozené stezky, úkryty, známky soubojù a dalí).

Nauèíme-li se jednotlivé stopy rozpoznávat, dozvíme se mnohé ze svého okolí.
Jak myice lesní byla chycena sovou (1).
Koroptve vytlaèily pøes noc dùlky ve snìhu, poté vytvoøily dvì øady lépìjí a vzlétly
(2). Veverka dopadla z výky do mìlkého snìhu  pád to byl dle zdvojených otiskù prudký (3).

Nové lávky
Peklo a Ostrovy slouí veøejnosti
Ve støedu 8. listopadu byly v údolí Metuje mezi Ostrovy a Peklem zkolaudovány
dvì zbrusu nové lávky. Postavilo je v dobì
od 10. èervence do 30. øíjna t. r., nákladem
3 083 862 Kè (vèetnì DPH), mìsto Náchod na hojnì vyuívané turistické trase
mezi Náchodem a Novým Mìstem nad Metují v místì, které bylo velmi obtínì schùdné pro pìí a nesjízdné pro cyklisty. Na stavbu lávek byla na základì schváleného dílèího programu SPD 200606 Královéhradeckého kraje, vyhláeného pod názvem:
Podpora cyklodopravy v návaznosti na
Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého
kraje, poskytnuta krajem investièní dotace ve výi 1 892 880 Kè.
Lávky postavil náchodský Prùmstav,
s. r. o., spolu se spoleèností Tesmen, s. r. o.,
z Olenice u Èerveného Kostelce podle projektu manelù Hauckových z Èeské Skalice. Projektanti pouili tradièní materiál
 jedineèný pro tuto èást cenného pøírodního prostøedí  lávky jsou døevìné, zastøeené, o rozponu 24 m a íøce 2 m. Výkovì
jsou osazeny 0,5 m nad hladinou stoleté
vody. Na první pohled zanechají v èlovìku
velmi pøíjemný dojem.
Obì stavby jsou urèeny pro pìí a cyklisty. Spojují zatím nezpevnìnou cestu z Brace na Ostrovy na levém bøehu Metuje s novou asfaltovou silnièkou (cyklostezkou) na
pravé pøibyslavské stranì øeky, kterou
v létì t. r. postavila obec Pøibyslav ze sedmisettisícových dotací mìst Nového Mìsta
nad Metují a Náchoda.
Novì vybudovaný pøiblinì 1 km dlouhý
úsek cyklostezky z Pekla na Ostrovy je
souèástí základní sítì cyklistických stezek
na cyklostrasách è. 4034 (Jaromìø  Peklo
 Staré Mìsto), è. 22 (Olenice v Orlických
horách  Adrpaské skály) a è. 4095 (Rtynì v Podkrkonoí  Karlov v Polské republice) spojující Náchod a hranièní pøechod do
Polska v Bìlovsi s okolními mìsty a regionálními turistickými cíly. Obì lávky mají
rozhodující význam pro zprùjezdnìní celé

tzv. Metujské cyklotrasy, která zaèíná
v Adrpaských skalách a podél Metuje je
vedena a k soutoku této øeky s Labem
v Jaromìøi (cyklotrasy è. 22 a 4034). Pøedpokládáme, e pro svùj nenároèný profil by
se mohla stát velmi brzy vhodnou komunikací nejen pro turisty, ale i pro cyklisty jezdící pravidelnì na kole mezi Náchodem
a Novým Mìstem nad Metují a in-line bruslaøe. Tohoto irokého vyuití by mohlo být
dosaeno zejména poté, co se podaøí ve stejné kvalitì jako je dnení pøibyslavská èást
nového úseku cyklostezky zrekonstruovat
také úsek z Brace na Ostrovy a dále
k lávce Ostrovy. Projektová dokumentace je ji dokonèena a v souèasné dobì ádá
mìsto Náchod o vydání územního rozhodnutí. V této souvislosti bych chtìl podìkovat vem vlastníkùm pozemkù mezi Bracem a Peklem za vstøícný pøístup k dosavadním jednáním o pozemcích, je umonil
dokonèit projekèní pøípravu a stavby postupnì provádìt. V pøípadì první dokonèené
mezi Peklem a lávkou Ostrovy pak jmenovitì panu Josefu Bartoòovi-Dobenínu, 84
vlastníkùm Spoleèného lesa Peklo vedených ing. Václavem Ducháèem a obci Pøibyslav. Vyzdvihnout chci také mìsto Nové
Mìsto nad Metují, které pøispìlo ke stavbì
pøibyslavské cyklostezky mezi obìma lávkami stejnou èástkou jako mìsto Náchod.
Jaroslav Rohulán

Novoroèní ètyølístek 2007

Ing. Kateøina Cejnarová,
Odbor ivotního prostøedí
(Zdroj: Patoèka, Pospíil  Ná les;
Ekozor mìsíèníku Krkonoe)

Klub èeských turistù ve spolupráci s Nadaèním fondem Èeského rozhlasu poøádá kadoroènì na Nový rok turistický
pochod pod názvem Novoroèní Ètyølístek. Jeho úèastníci vìnují dobrovolný
pøíspìvek na pomoc nevidomým dìtem
a lidem s tìkým zrakovým postiením,
kteøí se dostali do krizové ivotní situace. Sbírka je schválena a probíhá v akci
charitativního projektu Svìtluka.
KÈT Náchod se k této celostátní akci
pøipojuje a poøádá tradièní výstup na Ji-

ráskovu chatu na Dobroovì. Jedná se
o nenároènou trasu, na kterou se mùe
vypravit kadý, kdo chce zdravým pohybem zahájit nový rok. Zván je kadý, turista i neturista, junior i senior. Sraz úèastníkù je 1. 1. 2007 v 9 hodin pøed náchodským pivovarem. Zde bude také
umístìna pokladnièka pro dobrovolné pøíspìvky. V cíli na Jiráskovì chatì obdrí
kadý úèastník odznak a kalendáøík.
Na Vai úèast se tìí
Klub èeských turistù.

12

Náchodský zpravodaj

SPORT s p o r t

s p o r t

Program v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  prosinec 2006
PÁ
1. 12. 17.00
Náchod C
Èervený Kostelec A Východoèeská divize
SO
2. 12. 11.00
Náchod
umperk
I. liga eny
SO
2. 12. 15.00
Náchod
Zábøeh
I. liga mui
NE
3. 12. 10.00
Náchod
umperk
I. liga dorostenky
NE
3. 12. 10.00
Náchod
Ústí n. Orl.
I. liga dorostenci
SO
9. 12. 15.30
Náchod B
Olomouc B
III. liga sk. C mui
SO 16. 12. 8.00
Turnaj dvojic dorosteneckých kategorií
NE 17. 12. 8.00
Finále jednotlivcù o pohár starosty mìsta Náchoda
Turnaje se opìt zúèastní reprezentaèní týmy ÈR a Polska a øada pøedních hráèù
a hráèek této kategorie.
Po celý prosinec pokraèuje turnaj neregistrovaných o pohár øeditele pivovaru Náchod. Zaèátky ve vední dny v 16.00 o víkendech v 8.00 hod. Frantiek Majer st.

Program mistrovských utkání drustev achového oddílu TJ Náchod
Ne 3. 12. 2006 10 hod. Niki TJ Náchod  TJ Spartak Rychnov n. Knìnou A
krajská soutì  východ
Ne 10. 12. 2006 10 hod. Vinona TJ Náchod  TJ Hronov C regionální soutì východ
Ne 17. 12. 2006 10 hod. Maspork TJ Náchod  Jiskra Jaromìø B
krajská soutì  východ
Vechna utkání se hrají v klubovnì O TJ Náchod  Kino Vesmír 3. patro.
Více informací na http://sachytjnachod.sweb.cz/.
Za výbor O TJ Náchod Jan Novotný

5 okol

Konec roku
v náchodské sokolovnì

Èas ubíhá a je tu poslední mìsíc roku
2006. Po úspìném XIV. sletu nastala
bìná èinnost v sokolovnì dle uveøejnìného rozvrhu, který svìdèí o plném obsazení vech tøech tìlocvièen. Jsou tu rodièe s dìtmi, kteøí se také zúèastnili sportovního dne na Hamrech se skladbou
Korálky. Své hodiny mají pøedkolní dìti
a nejmladí actvo. Pokraèují ákynì
v aerobiku a na náøadí. Dvì dívky letos
poprvé sbíraly zkuenosti v soutìi Aerobik Master Class v Praze v Tyrovì
domì.
eny mají své pravidelné cvièení s hudbou, které jim v pondìlí umoòuje i dopolední hodina. Mui se vìnují kondiènímu cvièení, nohejbalu a náøadí. Starím
cvièencùm je urèena oblíbená integrální
jóga. Rozvrh doplòuje výrazový tanec
a brejk dance pro mláde od 12 let. Následují hodiny karate, rokenrolu a pøípravka rokenrolu. Své stálé místo má v tìlocviènì sportovní gymnastika pro dívky.
Do sportovního programu se zaøazuje
i oddíl hokejbalu. Nejdùleitìjím èlánkem
organizace jsou cvièitelé. Proto se letos
v øíjnu opìt uskuteènila v náchodské sokolovnì upní cvièitelská kola. Tøicet
sedm budoucích cvièitelù vestrannosti, ale
i vedoucích sportovních oddílù z rùzných
jednot získalo základní znalosti ve cvièitelské práci a seznámilo se i s historií
organizace. Náchod získal ètyøi nové po-

mahatele. 28. øíjna jsme uspoøádali opìt
oslavu tohoto naeho nejvýznamnìjího
svátku. Za úèasti starosty mìsta ing. Oldøicha Ètvrteèky a dechové harmonie pod
taktovkou pana Jaroslava Vlèka vzpomnìli
jsme zaloení naeho samostatného státu v roce 1918. Kvìtinami u pamìtní desky
legionáøù jsme podìkovali tìm, kdo pro
svobodu vlasti poloili ivot.
29. listopadu se konalo v kulturním
domì v Úpici krásné slavnostní zakonèení XIV. vesokolského sletu. Za úèasti
pøedstavitelù ÈOS dolo k vyhodnocení
a odmìnì cvièitelù a èinovníkù Jiráskovy
upy Podkrkonoské. Zhlédli jsme také
videozáznamy ze sletových programù.
Vyel také velice pìkný sletový památník.
V prodeji jsou i videozáznamy vech sletových programù na DVD a VHS kazetách.
V tìlocviènách strávíme hodiny mlhavých podzimních dnù a pøijde 6. prosinec
s Mikuláskou besídkou pro actvo.
Lyaøe upozoròujeme na tradièní pøejezd Jestøebích hor, který poøádá 26. prosince Sokol Studnice.
Jetì jednou je vak tøeba podìkovat
vem, kteøí se na celoroèní práci podíleli.
Vem cvièitelùm, cvièencùm, trenérùm,
organizátorùm, vem, kteøí zajistili úspìch
sletových dnù i pohodu pøi bìné èinnosti. Tìlocvièná jednota Sokol pøeje vem
èlenùm i celé náchodské veøejnosti pìkné vánoèní svátky a vechno nejlepí
v pøítím roce. Zároveò zve vechny èleny a pøíznivce na tradièní novoroèní setkání v nedìli 7. ledna 2007 v 16 hodin
v sokolovnì.
V. Zelená

Volejbal

Zápasy doma ve sportovní hale
Na Hamrech:
So 2. 12. 2006 od 9.00 a 12.00
eny
Sokol Staré Mìsto
od 11.00 a 14.00
Mui
Sokol Malovice
Ne 3. 12. 2006 od 10.00
2 zápasy juniorky Baník Vamberk

Basketbal
2. 12. 2006 Náchod x Holice
16. 12. 2006
Náchod x PP Hradec Králové
Vechny termíny jsou sobota a èas zápasù je stanoveny na 17.30.
Dalí informace naleznete na
http://basketna.wz.cz
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Pøehled kulturních akcí
Hopsáèek

V Klub SUN Náchod  dìtském klubu
Hopsáèek se stále nìco dìje. Semináø bøiních tancù se shledal s neoèekávaným
úspìchem a málem jsme se nevely.
V nedìli se to po klubu hemilo malými
skøítky, kteøí soutìili, tancovali a zpívali. Po Vánoèních trzích, Burze dìtských
potøeb a Mikulái se mùeme opìt tìit,
e bez zbyteèných slzièek upravíme na
vánoèní svátky vlásky naich dìtí neb
6. 12. pøijde opìt kadeøník. Poslední støedu
pøed tìdrým dnem  20. 12.  probìhnou Vánoèní besídky, na které se ji vichni
ptáte a tìíte. Uvidíme, zda Jeíek bude
tak tìdrý jako loni a nadìlí do Hopsáèku
zase nìco nového. O vánoèních prázdninách bude klub uzavøen, ale stejnì jako
koláci jdou 2. 1. 2007 do koly, tak i my
se na Vás v novém kalendáøním roce ve
stejný den budeme tìit. Doufáme, e se
sejdeme ve stejném poètu jako doposud
a budeme spoleènì vymýlet program nejen pro nae nejmení.
Rádi bychom touto cestou podìkovali
vem maminkám i tatínkùm, kteøí nám
neúnavnì pomáhají s chodem Klubu.
Dìkujeme té vem, kteøí nás navtìvují, neb právì pro nì ve chystáme a to, e
se k nám neustále vracíte, svìdèí o tom, e
se Vám u nás líbí a e to, co dìláme, má
opravdu cenu.
Abyste nezapomnìli, co ve Vás èeká
v roce 2007, sledujte nae internetové
stránky, kde najdete aktuální informace
o jednorázových akcích a nových programech naeho klubu.
Klidné proití Vánoc a astný nový rok
pøejí vichni z Klubu SUN Náchod  dìtského klubu Hopsáèek.
Pozn. Herna pro dìti a jejich maminky
je otevøena kadý den od pondìlí do ètvrtka ji od 9 hodin. Posedìt a pohrát si
mohou té kadou støedu odpoledne od
16.30 do 18.30 hodin.

Státní zámek
v Náchodì
8. 12. Vánoèní koncert
na zámku
18 hod. Velký sál na I. nádvoøí

ZU Police nad Metují pìvecký sbor,
komorní orchestr, esové soubory,
smyècové trio a sólisté.
Jednotné vstupné: 40 Kè

poøádaných v prosinci 2006 Regionálním muzeem v Náchodì
Výstava výtvarných prací ákù ZU

Dìjiny Náchoda a Náchodska

Ve dnech 21. 12. 2006 a 31. 1.
2007 mohou návtìvníci ve výstavní
síni Regionálního muzea v Náchodì (roh
Zámecké a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu prací výtvarného oboru ákù Základní umìlecké koly v Náchodì. Vernisá probìhne 20. 12. 2006 v 16 hodin. Otevøeno dennì mimo nedìle
a pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu
812 hod. Otevírací doba bìhem svátkù bude upøesnìna pozdìji.

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., dále 25. 12. 2006
a 1. 1. 2007, zavøeno bude 24. 12.
a 31. 12. 2006. Organizované výpravy
lze objednat na tel. èísle 491 433 722,
pøíp. elektronicky na adrese
muzeumna.ekonom@seznam.cz.

Zimní krajina Náchodska
na obrazech a pohlednicích
Od 8. 12. 2006 do 7. 1. 2007 si mohou návtìvníci v pøednákovém salonku budovy muzea na Masarykovì nám.,
èp. 18 v Náchodì prohlédnout výstavu
obrazù a pohlednic zachycujících zimní
krajinu Náchodska. Vernisá probìhne
7. 12. 2006 v 16 hodin. Otevøeno je
dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.,
dále 25. 12. 2006 a 1. 1. 2007, zavøeno bude 24. 12. a 31. 12. 2006.

* * *
Galerie výtvarného umìní

Pevnost Dobroov
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást ès. pohranièního opevnìní z let
19351938 s prohlídkou rozsáhlého
podzemí. Souèástí je i výstava Ès. armáda 1. republiky v miniatuøe (autor
L. ulík) umístìná ve výstavní síni provozního areálu pøed pevností. Mimo
sezonu  tj. v listopadu a bøeznu, je
otevøeno pouze pro pøedem ohláené
organizované výpravy. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle 491 426 047
èi 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Zámek 1284, 547 01
Náchod, popø. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.

GALERIE v Náchodì poøádá v prosinci 2006

v zámecké jízdárnì výstavy

Vánoèní poøady v galerii

v pøízemí

sobota 16. 12. v 10.30 hodin

NAE Galerie

J. J. Ryba: Èeská me vánoèní
Hej, mistøe

Výstava prací z výtvarné soutìe poøádané
GVUN pro obèany mìsta Náchoda.
(do 3. 12. 2006)
 na ochozu prodlouena výstava
Z lidových tradic  fotografie Ludvíka
Barana a Jitky Staòkové z let 19462004.
(do 3. 12. 2006)
v celém prostoru jízdárny

Muský pìvecký sbor Litomyl
Sbor paní a dívek Litomyl
Komorní skupina Litomylského symfonického orchestru, sólisté, dirigent Ota Karlík
úterý 19. 12. v 17 hodin

Nesem vám noviny

Náchodský výtvarný podzim

Vystoupení dramatického souboru ákù Z
Komenského v Náchodì Dramaáèek

23. roèník pøehlídky umìní regionu.
Obrazy, kresby, grafika, fotografie, textil,
plastika, keramika.
Vernisá se koná v pátek 15. 12. v 17 hodin.
(15. 12. 2006  14. 1. 2007)

Cesta za velikou hvìzdou

Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.
O vánoèních a novoroèních
svátcích otevøeno:
na tìdrý den pouze dopoledne (912 hodin),
dalí dny celodennì (912 a 1317 hodin)
vèetnì pondìlí 25. 12. a do nedìle 31. 12.
vèetnì. V pondìlí 1. 1. 2007 je zavøeno.

støeda 20. 12. v 17 hodin
vokálnì instrumentální soubor Jiráskova
gymnázia v Náchodì Skøivánci, dirigent
Mgr. Milan Poutník, sbormistr Mgr. Lenka
Hronková  Marie tìpánová
host  pìvecký sbor ZU v Kostelci nad Orlicí
Kvítek, umìlecká vedoucí Dagmar Dytrtová
úterý 30. 1. 2007 v 17 hodin

Frantikovy Vánoce
Vystoupení dramatického souboru ákù Z
Komenského v Náchodì Dramaáèek
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Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost  prosinec
2. a 3. 12.
9. a 10. 12.
16. a 17. 12.
23. a 24. 12.
25. 12.
26. 12.
30. a 31. 12.
1. 1. 2007

MUDr. Milan Hýbl
Náchod
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod
MUDr. Hana Jelenová
Náchod
MUDr. Miroslava Jirmanová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Elika Pitorová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Svatava Olarová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Petr Juran
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Hana Matouová
Nové Mìsto nad Metují

PROGRAM
prosinec 2006

_1.3. 12. Hrátky s èerty
Víkend v Krkonoích pro kluky a holky
od 6 do 15 let, plný zimních her, bojovek, radovánek, soutìí a legrácek. Vyhotovení a sjídìní snìhového tobogánu,
bobování, andìlské pøekvapení, vánoèní
stromeèek a drobné dáreèky, vánoèní
zvyky a obyèeje, výroba svíèek a nebude
chybìt ani veèeøe se salátkem, pohárkem
a slavnostním pøípitkem.
_ Víkendovka s exotickými zvíøaty
1.3. 12. v DDM Déèko, Náchod  bojovka, návtìva Zoo, hry a karneval. Cena:
350 Kè. Více informací Ludìk Sýkora,
608 848 133.
_ Mikuláská besídka v Déèku
Úterý 5. 12. od 15 hod. pro pøedkoláky,
od 17 hod. pro koláky  zábavné hry
a soutìe, vystoupení, návtìva Mikuláe
s èerty a andìlem. Vstup: 10 Kè dítì,
15 Kè doprovod (více info v recepci Déèka)
_ 8.10. 12. Zimní VÍKEND HER
Víkend her je urèen pro instruktory, zaèínající vedoucí a dalí lidièky od 15 let,
kteøí chtìjí poznat novìjí zimní hry, seznamovací a pohybové hry, bojovky ve
dne i v noci, záitkové aktivity, veèerní
programy, jejich pravidla a spousty legrace a dobrodruství. Místo: Vítkovice v Krkonoích.
_ Dìti dìtem
11.14. 12. mìstská knihovna Náchod
 výstava výtvarných prací dìtí z DDM
Déèko a náchodských mateøských kol,
výtìek výstavy urèen na vybavení zahrady DDM Déèka Náchod
_ MáCíèek na prosinec
6. 12. keramika  vánoèní dekorace
13. 12. spoleèné peèení ván. perníèkù
20. 12. vánoèní besídka
Zaèátek programu v 9.30, hlídání dìtí
zajitìno. Více informací Tereza Iová,
Dis., 774 223 296.

Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Bartoòova 1006
tel.: 491 421 604
Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 431 104
Komenského 48
tel.: 491 472 947
Komenského 48
tel.: 491 472 923
Komenského 48
tel.: 491 472 946
Komenského 10
tel.: 491 472 721
Komenského 134
tel.: 491 470 566

_ ivý Betlém

vánoèní pøedstavení o narození Jeíka
25. 12. 2006 v 15, 16 a 17 hodin na
Masarykovì námìstí. Vystupuje kolektiv
amatérských hercù a pøátel Déèka Náchod a hudební skupina SPLAV.
_ Expedice Pomezka II. 2007
Akce nejen pro maminky s dìtmi,
21.26. 1. 2007. Horní Malá Úpa  chata
Pomezní Bouda. Dopolední hlídání dìtí, bobování, lyování, hry v hernì i na snìhu,
karneval, hry, soutìe o ceny, veèerní programy pro dìti, pohoda a relax. Cena: 2500
Kè (rodiè), 2000 Kè (dítì). Zálohy
a pøihláky do 20. 12. 2006. Více informací Mgr. Andrea Strapková, 775 223 294.
_ Dopolední cvièení pro maminky na
mateøské dovolené
 posilování problematických partií
 kadé úterý od 10 do 11 hod. v kinosále
DDM
 hlídání dìtí v dobì cvièení zajitìno
 Více informací Mgr. Andrea Strapková,
775 223 294.
_ Krouek La  P.R.U.S.  nový mírnì
adrenalinový krouek pro kluky a holky
od 10 let, lezení na umìlých stìnách, stavìní a pøekonávání vysokých a nízkých
lávek a pøekákových drah, techniky lezení, jitìní, napínání lan, druhy lan a pouitelnost uzlù, základní pravidla bezpeènosti a vedení k vzájemné dùvìøe a spolupráci. Krouek formou schùzek èi
jednodenních akcí na stìnì èi vícedenních
výletù.
_ Krouek KUTII  nový krouek kutilù a ikulù od 10 let, tvorba pøevánì
ze døeva a dýhy, ale i drátkù a papíru,
výroba døevìných her (kostky, hlavolamy, postavièky), perkù (prsteny, pøívìky, zvíøátka), netradièních ozdob, rozvoj
manuální a estetické zruènosti.
_ HEC  Heart of Europe Club
Schùzky kadý lichý ètvrtek 16.0018.00,
výmìny mládee, Evropská dobrovolná
sluba, semináøe a workshopy v ÈR a zahranièí, netradièní hry, výlety, akce, publikování na webu a v novinách.

Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v nedìli a ve 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 2., 9. a 16. prosince

Vánoce Køemílka
a Vochomùrky

a 23. a 30. prosince
hrají mladí èlenové souboru

Povídání o stromeèku
Hraje se vdy v sobotu v 15 hodin,
9. prosince navíc i v 17 hodin.
Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com
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Senior klub

Ètvrtek 7. 12. od 14.00 hod.  Setkání s paní Marií Bohmeovou z Nového Mìsta nad Metují, která nám pøiblíí a pøedvede
výrobu dekorativních svíèek. Na závìr bude mono si svíèky
zakoupit.
Ètvrtek 14. 12. od 14.00 hod. RAKOUSKO, AUSTRALANÉ
v ANTARKTIDÌ, ØECKO  Jónské hádanky  posezení u videa s Anièkou Polákovou
Ètvrtek 21. 12. od 14.00 hod.  Vánoèní posezení nejen
u kávy a cukroví  známé melodie i vánoèní koledy nám zahraje pan Oldøich Zelený
Ètvrtek 28. 12. od 14.00 hod.  Tradièní silvestrovské posezení v Klubu  pohotìní, hudba, tanec  volná zábava
Senior klub je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00 do
16.30 hod. Je k dispozici vem seniorùm a jejich známým.
K vyuití je zde denní tisk, knihovnièka, televize i monost
obèerstvení. V prostorách Senior klubu je instalována stálá výstava obrazù regionálních malíøù a je mono ji zhlédnout dennì v dobì provozu klubu. Výstavka je po 23 týdnech obmìòována. Programové zprávy Senior klubu sledujte na vývìskách
v podloubí radnice, v oknì Senior klubu v Hurdálkovì ulici, ve
skøíòce na Husovì námìstí, v Novinách Náchodska a v Echu.

Sdruení zdravotnì postiených

zve své èleny a pøátele na tradièní pøedvánoèní posezení s Mikuláem a rozdáváním dárkù z pùdy. S Mikuláem se sejdeme
ve støedu 6. prosince 2006 ve velkém sále restaurace U Jiøího
z Podìbrad v Náchodì od 13.30 hodin.
Pøihláky pøijímáme kadou støedu od 13 do 15 hodin
v klubovnì. Bývalý okresní úøad, Palachova 1303. Bezbariérový vchod zadem. Zajistit si úèast je moné také u paní Zdeny
Semerákové na èíslo tel.: 491 421 292. V cenì 65 Kè pro èlena a 75 Kè neèlena je zahrnuta veèeøe, káva a zákusek. Hudba
k poslechu zajitìna. Prosím, nezapomeòte pøinést s sebou dárky
z pùdy pro své pøátele. Pøíjemné odpoledne a radost z dárkù
pøeje výbor SZdP Náchod.

ICC informuje
Poslední mìsíc roku je tu a pøed námi jsou ty nejkrásnìjí
svátky. Protoe pro nìkteré z vás je to hektické období, Informaèní centrum by vám rádo nabídlo nìkolik typù na pøedvánoèní kulturu èi na vánoèní dárky.
Vy, kteøí máte rádi cestování, jistì oceníte takový dárek, jakým je novì vydaná Cestovní kniha doplnìná volnými vstupenkami na vybrané kulturní a historické objekty v ÈR.
Pøíznivci vlastivìdného sborníku Rodným krajem se mohou
opìt tìit na dalí èíslo, které vyjde 4. 12. 2006 a u nás bude
pro vás pøichystáno. Agentura pro Broumovsko jako kadoroènì vydala stolní kalendáø s historickými pohlednicemi Broumovska
2007 a novì i Broumovskou omalovánku.
Nezahálel ani pan J. kopek, akadem. malíø, a pøipravil zde
pro vás své nové zimní pohlednice a betlémy. Rodáky a obyvatele Náchoda také jistì potìí novì vydané pohádky, pexeso
a kvarteto náchodských zajímavostí, které jsou u nás v prodeji.
Ani kultura vak pøed Vánocemi nezùstává pozadu. Na
13. 12. 06 je naplánován v kostele sv. Vavøince vánoèní koncert
Ave Maria, zaèátek je v 19.00 hodin a lístky v prodeji v ICC.
Divadlo Dr. J. Èíka pøipravilo na adventní èas: vánoèní koncert ZU Náchod Andìlské zvony  14. 12., a tradiènì Vánoèní koncert V. Hybe  16. 12.
A jetì dvì upozornìní týkající se pøeprodeje do Beránku:
1) pøedprodej lístkù zaèíná opravdu a v den stanovený managementem divadla, je uveden u kadého pøedstavení a tudí
opravdu nelze vstupenky prodávat døíve. 2) lístky vám rádi

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. Úøední hodiny: pondìlí a støeda 912 a 1317 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!
Vánoce v Husovì sboru v Náchodì
24. 12. 17 hod.  vytrubování koled z vìe, 23 hod.  pùlnoèní bohosluba, Hod Boí 25. 12.  9.30 hod., tìpána 26. 12.
9 hod., 31. 12.  9 hod. Svátek Rodiny Pánì, 15.00  dìkovná pobonost na závìr roku, 1. 1. 2007  Nový rok  9.30 hod.
V Husovì sboru od 24. 12. je vystaven betlém náchodského
øezbáøe Beríka. V pondìlí v adventu (místo biblických hodin)
se konají v 16.30 hod. adventní pobonosti.

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. Faráø Marek Bárta.
 První nedìli adventní (3. 12.) bude hostem v náchodském
sboru ThDr. Filip Èapek, který bude od 9.00 vést shromádìní
a odpoledne od 13.30 bude pøednáet na téma Mesiáké pøedstavy ve Starém zákonì.
 Tøetí nedìli adventní (17. 12.) bude tradièní Dìtské zvìstování tentokrát v Husitském kostele v Èeské Skalici od 13.30.
 24. 12. se bude konat v ONOVÌ (u Nového Mìsta nad Metují) v evangelickém kostelíku pùlnoèní bohosluba ve 22.00
(Vánoèní slovo, hudba a poezie).
Vichni jsou srdeènì zváni!

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.
zarezervujeme, ale tyto rezervace je nutné vyzvednout do dvou
dnù pøed pøedstavením. Den pøed vystoupením rezervace ruíme a lístky prodáváme dál.
Na závìr bych vám jménem obou pracovnic Íèka Náchod
popøála pøíjemné proití adventního a vánoèního èasu a budeme se tìit na dalí setkávání s vámi v roce 2007.
M. Machová, ICC Náchod
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  prosinec 2006

Oddìlení pro dìti

29. 11.  20. 12. 2006  Prodejní výstava nakladatelství Egmont
Pøijïte si nakoupit vánoèní dárky se slevou.
7. 12. 2006 v 15 hodin  Slavnostní vyhodnocení soutìe o maskota dìtského oddìlení a prvního kola soutìe Neuvìøitelné záøí, jetì neuvìøitelnìjí øíjen
19. 12. 2006, od 14 do 16 hodin  4. výtvarná dílna  Balení dárkù
Nauèíme se dìlat krásné obaly z vlnité lepenky.
1. 12.  22. 12. 2006  Advent v knihovnì
Pøijïte do vánoènì vyzdobené knihovny v adventním èase. Kromì obvyklého pùjèování kníek a èasopisù, hraní her a vyhledávání informací mùete také soutìit  kadý
vední den v 15 hodin bude malá soutì. Vdy v 16.30 hodin si mùete poslechnout
ètenou pohádku nebo se podívat na filmové zpracování. Tìíme se na vás.

ilustraèní foto

Pondìlí 4. prosince 2006 v 17 hodin

Jaroslav Cita  Kdy se èerti enili (kníka pohádek)
Abeceda Náchoda (pexeso)
Kvarteta náchodských zajímavostí (hrací karty)

Pohádkovou kníku, pexeso i hrací karty s náchodskými motivy  to ve pøedstavíme
na setkání s autorem, náchodským malíøem a vypravìèem Jaroslavem Citou.
Autogramiáda. Zveme dìti i dospìlé!
Výstavy v hale Mìstské knihovny:
11.14. 12. 2006
Tradièní výstava Déèka Náchod Dìti dìtem
nedìle 17. 12.  úterý 19. 12. 2006
Vánoèní prodejní výstava drobných výrobkù dìtí Z Plhov
Otevøeno dennì 917 hodin.

Pumpa  vycházka po polské obci Czermna
Sdruení pøátel obce Malá Èermná uspoøádalo v sobotu dne 28. øíjna 2006 vycházku po polské obci Czermna, døíve tzv.
Velká nebo Nìmecká Èermná. Prùvodcem
úèastníkù, kteøí se seli (a sjeli) pøedevím ze sousedních obcí ïárky, Velké
Poøíèí a Hronov byl pan Jiøí Pavlíèek ze
ïárek, rodák z Velké Èermné a obyvatel této obce do roku 1945.
Na vycházce jsme li jak po stopách
èeských, tak po stopách nìmeckých. Zastavili jsme se u pamìtních køíù s èeskými nápisy, na místech, kde stály významné objekty, jako napø. kovárna, mlýn,
rodné domy významných a známých osob,
kola, továrnièka na doutníky atp. Podstatná byla zastávka u kostela sv. Bartolomìje a na høbitovì k nìmu pøináleejícím. Nutno øíci, e kostel, kostnice, høbitov, fara i volná prostranství okolo jsou
ve vzorném poøádku. Pan Pavlíèek pøièítá tyto zásluhy faráøi Romualdu Brudnowskému, který za 8 let svého pùsobení v Czermne odvedl veliký kus práce.
Jeho zásluhou a zásluhou naeho prùvodce
pana Jiøího Pavlíèka (s pøispìním dalích
rodákù z Velké Èermné ijícím pøevánì v Nìmecku) je v poøádku i høbitov, kde

spí svùj vìèný sen mnoho osob, jim byla
Velká Èermná do druhé svìtové války
domovem. Mnoho náhrobkù s èeskými
a nìmeckými nápisy bylo pøeneseno do
jednoho pietního místa, kde se o nì vzornì starají a tím peèují i o historickou pamì národù. Souití, resp. pùsobení tøí národù na malém kousku zemì, symbolizuje tzv. Památník tøí kultur, který se tyèí
na horním konci obce Czermna. Zde byla
zajímavá vycházka ukonèena.
Vycházka se setkala s opravdovým zájmem vech zúèastnìných, ale nedalo se
stihnout ve. Proto bude na jaøe pøítího
roku uspoøádána dalí vycházka.
Více informací o této vycházce vèetnì
historického ohlédnutí za Èeským koutkem v Kladsku a fotodokumentaci naleznete na naich internetových stránkách
www.pumpa-malacermna.cz. (Pozor
máme novou adresu !) Zde najdete i dalí
informace o èinností sdruení.
Eva Pumrová, Vlasta Klapalová
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Vyhodnocení soutìe o nejhezèí rozkvetlé místo v Náchodì
V období od 1. èervna do 15. záøí probíhala soutì o nejhezèí rozkvetlé místo v Náchodì. Hodnocení soutìe v kategoriích
okno, balkon, rodinný dùm, celková úprava, kola a kolka provedli èlenové komise pro ivotní prostøedí a energetiku. Dále byla
udìlena zvlátní cena. V kadé kategorii byl vyhodnocen jen jeden nejlepí.
Pøedstavujeme vám fotografie vítìzných míst.
Kategorie okno: Prokopová Helena
Zahradní ulice

Kategorie balkon: Jirásková Dagmar
Kostelecká ulice

Kategorie rodinný dùm: Goisová Alena
ulice V Zátií

Kategorie celková úprava: manelé Bernardovi a Vyínovi
ulice 1. máje

Kategorie kola a kolka: Z Babí
Pavliovská ulice

Kategorie zvlátní cena: Technické sluby Náchod, s. r. o.
úprava kruhových objezdù

