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Beránek Náchod, a. s.

uvádí v únoru
Støeda
6. 2. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Ondøej Havelka
a jeho Melody Makers
Opìt nìco starého, avak fungl
nového, aneb nìco nového, stejnì
pìknì starého
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kè
Pøedprodej od 9. 1. 2008

Nedìle
10. 2. 2008
v 15.00 hodin

Princ Bajaja
Docela velké divadlo Litvínov
Èinoherní pohádka pro dìti
Vstupné: 50, 40, 30, 20 Kè
Pøedprodej od 21. 1. 2008

Støeda
20. 2. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Filharmonie Hradec Králové
Sólista Leo Èepický (housle),
dirigent Ondøej Kukal
Koncert ab. cyklu  skupina K
Vstupné: 180, 160, 140, 120 Kè
Pøedprodej od 28. 1. 2008

Ètvrtek
21. 2. 2008
v 19.00 hodin

W. Allen:
Prokletí nefritového korpióna
Divadelní spoleènost Jana
Hruínského
Ab. cyklus  skupina A
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kè
Pøedprodej od 28. 1. 2008

Sobota
23. 2. 2008
ve 20.00 hodin

Reprezentaèní ples Mìsta Náchoda
a Pivovaru Náchod, a. s.
Vstupné: velký sál 180 Kè,
malý sál 120 Kè,
balkón a k stání 100 Kè
Pøedprodej od 14. 2. 2008

Úterý
26. 2. 2008
v 19.00 hodin

Návraty do rodného mìsta
Literárnì hudební veèer
s Olgou Szymanskou
Malý sál mìstského divadla
Vstupné: 40 Kè
Pøedprodej od 14. 2. 2008

Støeda
27. 2. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Frantiek Ringo Èech: Dívèí válka
Èechovo prozatímní divadlo
Vstupné: 220, 200, 180, 160 Kè
Pøedprodej od 5. 2. 2008

Ètvrtek
28. 2. 2008
v 19.00 hodin

Irish Dew
Vstupné: 130 Kè
Pøedprodej od 6. 2. 2008

Literárnì hudební veèer  Návraty do rodného mìsta

Jako host veèera se pøedstaví básníøka, publicistka, autorka literárních poøadù, výtvarná kritièka a terapeutka Olga
Szymanská. V Náchodì proila své dìtství a mládí, nyní pùsobí v Národní knihovnì v Praze. Pøi jejích obèasných
návratech do rodného mìsta v poslední dobì, buï pøi pøíleitosti 750. výroèí mìsta nebo v dobì Náchodské prima
sezóny, se jí proitky mladistvého vìku po více ne ètyøiceti letech mimovolnì propojují s proitky dneními
a jsou pro ni velkou radostí i inspirací. Vyprávìní a vzpomínky této eny irokého kulturního rozhledu
budou pro posluchaèe jistì zajímavé a obohacující.

Irish Dew

Skupina Irish Dew funguje od roku 1996 a na svém kontì má tøi alba. Proslavila se osobitými interpretacemi tradièní
irské a skotské hudby i pùvodními skladbami v keltském duchu. Skladby z poslední doby jsou progresívnìjí
a otevírají se nejrùznìjím proudùm world music, zejména domácímu folkloru a africké hudbì.
V èeských podmínkách jde o ojedinìlý hudební projekt.
PØEDPRODEJ VSTUPENEK v Informaèním a cestovním centru na Kamenici v Náchodì.
Otevírací doba: pondìlípátek 8.0017.30 hodin, sobota 8.3011.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na oznaèené programy pro dritele prùkazù MìÚ v Náchodì, ZTP a ZTP/P. Prùkazy na vyzvání pøedlote
pøi kontrole vstupenek. Vozíèkáøi mají po telefonickém nahláení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.
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Toto èíslo zpravodaje je trochu výjimeèné
v tom, e jeho pøílohou je návrh rozpoètu mìsta Náchoda pro rok 2008. Tento
rozpoèet bude projednán a pøedloen ke
schválení 25. února na zasedání zastupitelstva mìsta. Pøed schválením je nìkolikrát projednáván a to zejména ve finanèním výboru zastupitelstva mìsta, v radì
mìsta, a dále mají jednotliví zastupitelé
monost se k nìmu vyjádøit na rozíøené
radì mìsta s tímto jediným bodem. Je to
základní dokument, který urèuje hospodaøení mìsta v daném èasovém období.
Letoní návrh je ovlivnìn na jedné stranì rùstem sdílených daní proti minulým
rokùm, naproti tomu kapitálové pøíjmy
klesají v dùsledku poklesu prodeje mìstského majetku. Pro nastavení moných
výdajù jsou proto urèující oèekávané pøíjmy.
Investièní výdaje jsou pøednostnì smìrovány na akce, kde lze ádat o dotace,
a to pøedevím z rùzných evropských fondù èi vyhláených regionálních operaèních
programù. Proto je pøevaující vìtina
vech vìtích plánovaných akcí podmínìna získáním dotací. V nejblií dobì oèekáváme potvrzení získání finanèních prostøedkù z evropského fondu regionálního rozvoje na úsporu energie zateplením
budovy polikliniky a základní koly na
Plhovì. V mìsíci bøeznu pøedloíme ádost o dotaci na rekonstrukci a pøístavbu
základní umìlecké koly v rámci 1. výzvy regionálního operaèního programu 2.2
Rozvoj mìst. V plánu je také dokonèení
revitalizace (v pøípadì získání dotace) sídlitì na Plhovì, a to poslední 5. etapa.
Z vlastních zdrojù jsou financovány
pøevánì komunikace, na které není
moné v souèasné dobì èerpat dotace.
V plánu je rekonstrukce ulice Èechovy,
která navazuje na pøipravovanou rekonstrukci ulice Komenského v roce 2009
a 2010. Dlouho plánovanou akcí je také
obsluná komunikace kolem domù na
ulici Praské è.p. 15291530. Dalí investièní akce jsou zahrnuty v seznamu
investièních akcí, (jsou pøílohou návrhu

rozpoètu), ale jejich realizace je závislá
na finanèních monostech mìsta. Nelze
zapomenout ani na trvalou péèi o komunikace, veøejné osvìtlení, inenýrské sítì
èi zeleò ve vlastnictví mìsta.
Mìsto musí také zajistit chod a údrbu
svých pøíspìvkových organizací (základních a mateøských kol, Mìstského støediska sociálních slueb Marie, Sportovního zaøízení mìsta). Výe pøíspìvku pro
rok 2008 je 40 mil. Kè. V této èástce jsou
také zahrnuty pøíspìvky hasièùm a èlenské pøíspìvky organizacím, jejich je mìsto
èlenem.
Dalí nezanedbatelné výdaje jsou urèeny pro podporu kultury a sportu formou dotací, pøidìlovaných jednotlivým
neziskovým organizacím a to ve výi témìø 19 mil. Kè.
V oblasti financování poèítáme se sniováním úvìrového dluhu, i kdy je
v roz-poètu poèítáno s úvìrem revolvingovým ve výi 5 mil. Kè (na krytí pøechodného nedostatku finanèních zdrojù)
a støednìdobým úvìrem na rekonstrukci vnitøních prostor polikliniky, rovnì
ve výi 5 mil. Kè.
Souèástí návrhu rozpoètu je i rozpoètový výhled na roky 20082012 a støednìdobý plán investièních akcí pro období
20072011. Ten slouí jako zásobník
budoucích investic, je prùbìnì aktualizován a realizován podle finanèních moností mìsta. Samozøejmì bychom chtìli,
aby se ve mìstì øeily nejprve ty poadavky, které jsou oprávnìné a dlouhodobì známé. Ale i jejich splnìní èasto ovlivòují pouitelné finanèní prostøedky, získané dotace nebo neplánované akce,
vyvolané napøíklad potøebnou rekonstrukcí inenýrských sítí v dùsledku náhlých
havárií.
Pøíprava letoního návrhu rozpoètu byla
velmi nároèná a neobsahuje vechno, co
bychom do nìho rádi zahrnuli. Pøesto vak
vìøím, e jeho naplnìním bude nae mìsto
pro své obèany opìt o nìco pøíjemnìjí.
Ing. Pavla Maríková, místostarostka
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Zprávy

z radnice
Èíselný popis u kadé
zprávy pøedstavuje pomìr hlasù
pøi hlasování PRO-PROTI-ZDREL SE.

Zastupitelstvo mìsta
17. 12. 2007

Jednání Zastupitelstva mìsta se zúèastnilo 22 zastupitelù, 5 bylo omluveno.
Majetkoprávní úkony obce
l ZM schválilo prodej èásti pozemkové
parcely è. 110/65 v katastrálním území
Staré Mìsto nad Metují o výmìøe 792
m2 s úhradou vekerých nákladù spojených s pøevodem a vèetnì danì z pøevodu nemovitostí. Jedná se o prodej pozemku pod ji zahájenou stavbou dalího bytového domu na sídliti u nemocnice
spoleènosti ISRAMCO CZ, s. r. o. 21-0-1
l ZM schválilo nabytí pozemkových parcel è. 83/5 o výmìøe 504 m2 a è. 1919/
23 o výmìøe 13 m2 pod místními komunikacemi a chodníky v ulicích Tepenské
a Mlýnské. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví bývalého textilního závodu Tepna,
a. s., a v souvislosti s jejím konkursem
schválil vìøitelský výbor pøevod pouze jednoho z nich  1919/23.
22-0-0
Pùjèka z programu Podpora pøípravy
projektù a zpracování ádostí o podporu
22-0-0
l Mìsto Náchod podalo ádost do programu Královéhradeckého kraje SPD
200701 Podpora pøípravy projektù
a zpracování ádostí o podporu. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje ádost
schválilo dne 13. prosince 2007. Celkem
se jedná o pùjèku ve výi 980 tis. Kè,
která je poskytnuta za úèelem úhrady investièních výdajù na zpracování (poøízení) nezbytnì souvisejících pøíloh a projektové dokumentace projektu ZU Náchod  stavební úpravy a pøístavba èp.
247, Tyrova ulice, Náchod. Tato pùjèka
je ve výi 85 % uznatelných nákladù.
l ZM schválilo smlouvu o pùjèce z dílèího
programu kraje  Podpora pøípravy projektù a zpracování ádostí o podporu.
Zmìna podmínek kontroly
MìSSS Marie
19-0-3
l Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí
zprávu pøedsedy kontrolního výboru zastupitelstva mìsta a uloilo odboru sociálních vìcí a zdravotnictví zrealizovat
dotazníkové etøení v MìSSS Marie
a kontrolnímu výboru do pøítího zasedání zastupitelstva pøipravit návrh na novou kontrolu v MìSSS Marie.

Rada mìsta 18. 12. 2007

Jednání rady mìsta se zúèastnilo sedm
radních, dva byli omluveni.

Pojmenování lávek a mostù
v Náchodì a jejich oznaèení
7-0-0
lRM doporuèila zastupitelstvu mìsta upravený návrh letopisecké a místopisné komise na pojmenování lávek a mostù
v Náchodì vèetnì jejich oznaèení.
K oznaèení byla schválena podoba tabulek v hnìdé barvì (podklad), text a rámeèek v barvì krémové, rozmìr 400x
120 mm.
Komunitní plánování  spoleèný projekt
s OPS Hradec Králové
7-0-0
lRM souhlasila s prodlouením lhùty splatnosti poskytnuté dotace v rámci projektu
Standardizace procesu komunitního plánování sociálních slueb v Královéhradeckém kraji do 30. èervna 2008.
Mìsto Náchod se v roce 2006 zapojilo do
spoleèného projektu, který je zaøazen
v rámci Grantového schématu  opatøení
3.2 Podpora sociální integrace v regionech
a je financován z evropských fondù.
Mìsto Náchod poskytlo návratnou dotaci
ve výi 85 tis. Kè, která mìla být podle
smlouvy vrácena do 31. 12. 2007. Vzhledem ke zpodìní plateb z EU ádá Obèanské poradenské støedisko o prodlouení lhùty splatnosti do 30. èervna 2008.
MìSSS Marie
7-0-0
l RM souhlasila s vyhláením výbìrového øízení na místo øeditele Mìstského støediska sociálních slueb Marie podle pøedloeného návrhu a jmenovala výbìrovou
komisi ve sloení: Ing. Oldøich Ètvrteèka, Ing. Pavla Maríková, Ing. Jaroslav
Rohulán, Pavel Nývlt, Ing. Josef imurda, Kvìtoslav Kábrt, Bc. Pavel Schuma,
Mgr. Hana Mílová, s poradním hlasem
Marie Rohulánová  øeditelka MìSSS
Nové Mìsto nad Metují a Ludmila Hájková  Krajský úøad KHK. Souèástí výbìrového øízení bude také psychologický test.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì uzavøené se spoleèností ISRAMCO CZ, s. r. o., na pronájem
nebytových prostor v objektu doèasné stavby na sídliti SUN o výmìøe 146,58 m2.
Dodatkem se mìní platnost nájemní
smlouvy na dobu neurèitou s estimìsíèní
výpovìdní lhùtou.
7-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s pøíspìvkovou organizací Sportovní zaøízení mìsta Náchoda. Smlouva
se týká pøedání dvou soch vedených jako
umìlecká díla. Smlouva se uzavírá na
dobu urèitou s úèinností od 5. 5. 2007 do
31. 5. 2017.
7-0-0
l RM souhlasila s ukonèením smlouvy
o výpùjèce na nebytový prostor v objektu
v Hurdálkovì ulici se Svazem dùchodcù
ÈR dohodou k 31. 12. 2007 a schválila
smlouvu o výpùjèce na nové nebytové
prostory v objektu Harmonie v Rybáøské
ulici s platností od 1. 1. 2008.
7-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce se spoleèností Lesy mìsta Ná-

choda, spol. s r. o. Smlouva se uzavírá
s úèinností od 29. 11. 2007 na dobu neurèitou. Jedná se o vodní plochu nádre
Rybáøský mezi ulicí Borskou a Rybáøskou.
7-0-0
l RM souhlasila s výsledkem výbìrového øízení a s uzavøením nájemní smlouvy na dobu urèitou esti mìsícù na byt
è. 10 v Bartoòovì ulici v Náchodì èp. 275
s Nemocnicí Náchod, a. s., s platností od
1. 1. 2008.
7-0-0
Stavební úpravy
budovy polikliniky
7-0-0
lRM souhlasila s pøedloením ádosti projektu Stavební úpravy budovy polikliniky, ul. Nìmcové 738 v Náchodì do Regionálního operaèního programu NUTS II
Severovýchod a s vypsáním poptávkového øízení na zpracovatele této ádosti.
Pøedmìtem projektu jsou stavební úpravy sociálních zaøízení a ordinací ve 2. a 3.
patøe, stavební úpravy v 1. nadzemním
a 1. podzemním podlaí. Projekt dále øeí
celkovou rekonstrukci vnitøních rozvodù
vody, kanalizace, vzduchotechniky, elektrorozvodù a slaboproudu. Výe podpory
mùe dosáhnout a 40 % celkových zpùsobilých výdajù projektu.
Sportovní høitì na sídliti SUN 7-0-0
l RM souhlasila s pøedloením projektového zámìru vybudování høitì na sídliti u nemocnice do grantové výzvy nadace
ÈEZ do programu Oranové høitì a souhlasila se spolufinancováním.

TELEGRAFICKY:

lRM schválila poøízení nové rámové pily
pro Lesy mìsta Náchoda, spol. s r. o.
7-0-0
lRM souhlasila s pøedloením ádosti Rekonstrukce veøejného osvìtlení mìsta
Náchod  5. etapa do Programu Efekt
2008 a s vypsáním poptávkového øízení
na zhotovitele díla. V rámci této etapy bude
provedena kompletní rekonstrukce stávajících svítidel v èástech mìsta Skalka,
Bìloves a Karlùv kopec.
7-0-0
l RM schválila smlouvu o pøijetí daru
od firmy KA Contracting na úhradu nákladù spojených s nalezenými psy na
území mìsta Náchoda.
7-0-0

Rada mìsta 8. 1. 2008

Jednání rady mìsta se zúèastnilo sedm
radních, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku ke
smlouvì o výpùjèce areálu Jiráskova koupalitì, kterým se do uívání pøíspìvkové organizaci Sportovní zaøízení mìsta
Náchoda pøedává také ètyødráhová skluzavka. Dodatek se uzavírá na dobu urèitou s úèinností od 1. 6. 2007 do 31. 5.
2017.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy s adatelem. Nájemci se tak pronajímá èást parcely v ulici Na Horním
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Konci v Bìlovsi o výmìøe 83,1 m2 pro
zøízení zahrádky a umístìní staveb.
Smlouva bude uzavøena se zpìtnou platností od 1. 1. 2005.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k Dohodì o odbìru povrchové vody uzavøené s Èeskou republikou  Zemìdìlskou
vodohospodáøskou správou Brno, Oblast
Povodí Labe. Dohoda se týká odbìru povrchové vody z vodního toku Radechovka pro Jiráskovo koupalitì.
8-0-0
Obnova aleje Kateøiny Zaháòské
 projekèní zámìr
9-0-0
l RM schválila zámìry øeení irího okolí
aleje knìny Kateøiny Zaháòské na mìstských pozemcích a vyøeení jihovýchodního svahu zámeckého kopce vèetnì ukonèení Karlova námìstí a souhlasila s pøípravou podkladù pro ádost o dotaci na
opravu sochy sv. Jana Nepomuckého
v zámecké aleji. Poadavek vychází
z jednání se zástupci Státní památkové
péèe Pardubice.
Systém
vèasné intervence  smlouvy
9-0-0
l RM schválila uzavøení Smluv o výpùjèce movitého majetku k zajitìní provozu
Systému vèasné intervence s mìsty Broumov, Jaromìø a Nové Mìsto nad Metují.
Smlouvy øeí pøevedení poèítaèové techniky získané v rámci grantu Systém vèasné
intervence.
Výbìr zhotovitelù
veøejných zakázek
9-0-0
Stavební úpravy budovy polikliniky
l RM souhlasila s uzavøením mandátní
smlouvy na zpracování a podání ádosti
o podporu uvedeného projektu vèetnì
vech pøíloh s uchazeèem na 1. místì
 Centrum EP, Hradec Králové.
ZU Náchod  stavební úpravy a pøístavba èp. 247
l RM souhlasila s uzavøením mandátní
smlouvy na zpracování a podání ádosti
o podporu uvedeného projektu vèetnì
vech pøíloh s uchazeèem na 1. místì
Centrum EP, Hradec Králové.
Pronájem objektu restaurace
Na Koupaliti
9-0-0
l RM schválila uzavøení nájemní smlouvy za standardních podmínek na pronájem objektu restaurace Na Koupaliti
s obchodní firmou Andrea Kobrová,
Náchod.

Rada mìsta 22. 1.

Jednání rady mìsta se zúèastnilo vech
devìt radních, pozdìji osm.
Ceny Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda za rok 2007
9-0-0
l RM vzala na vìdomí návrhy na udìlení Ceny Kulturní a sportovní nadace mìsta
Náchoda za rok 2007 v oblasti kultury
a sportu. Tyto ceny budou pøedány u pøíleitosti konání Reprezentaèního plesu
mìsta Náchoda a Pivovaru Náchod, a. s.,
dne 23. února 2008.

V oblasti kultury je navrena kapela
autorského ansonu 6NaChodníku,
kterou tvoøí Lucie Peterková, Tomá
Peterka, Petr Záleský, Ondøej Tuèek,
Milan Poutník a Tomá Lhotský.
V oblasti sportu  Josef Jeníèek  trenér a funkcionáø náchodského sportu
(házená, hokej, volejbal, ale pøedevím
fotbal). Od útlého mládí se vìnuje sportovní èinnosti, pozdìji pracoval jako trenér.
Exkluzivita prodeje piva Primátor pøi
akcích na území mìsta Náchoda 9-0-0
l RM doporuèila øeditelce DDM Déèko zajistit v maximální moné míøe prodej piva
Primátor pøi konání Vavøinecké pouti
a dalích akcích delích ne jeden den.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem zahrádky v zahrádkáøské kolonii Babí-Vrky dohodou k 31.
12. 2007 a souèasnì odsouhlasila novou
nájemní nájemní smlouvu s dalím zájemcem. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od 1. 1. 2008.
9-0-0
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem èásti parcel v ul.
Nìmcové pro umístìní novinového stánku o výmìøe 8,5 m2. Smlouva bude uzavøena s platností od 1. 1. 2008 na dobu
neurèitou, s kadoroèním navýením o inflaci.
9-0-0
lRM schválila prodlouení platnosti smlouvy o smlouvì budoucí mezi mìstem Náchodem a Klubem vojenské historie Náchod na darování nemovitosti  pozemkové parcely è. 152/11 v k.ú. Dobroov,
obec Náchod a to do 31. 12. 2009. Jedná
se o pozemek, na kterém se nachází objekt pevnostního opevnìní z r. 1938
Hrobka.
9-0-0
l RM revokovala své usnesení ze dne 20.
11. 2007, kterým souhlasila s uzavøením
nájemní smlouvy na nebytový prostor
Vinárny U Pranýøe v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1 s Regionálním muzeem
Náchod.
9-0-0
l RM zruila celé poptávkové øízení na
zpracování ádosti projektu Stavební
úpravy polikliniky, ul. Nìmcové 738
v Náchodì z dùvodu nesluèitelnosti tohoto projektu s podmínkami vyhláeného programu Regionální operaèní program
NUTS II Severovýchod.
9-0-0
Návrh rozpoètu 2008
9-0-0
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit rozpoèet roku 2008. Koneènou
podobu rozpoètu budou schvalovat zastupitelé na svém jednání 25. února 2008.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit také rozpoètový výhled do roku
2012 a zahrnout do rozpoètu 2008 støednìdobý plán investic 20082011.
Cyklostezka a chodník Náchod
 Dolní Radechová
7-0-2
l RM souhlasila s pøedloením ádosti
o pøíspìvek na akci Cyklostezka a chod-

ník NáchodDolní Radechová úsek 1a
do Státního fondu dopravní infrastruktury. Cyklostezka a chodník v délce 374,75
m je navrena s krytem z asfaltového betonu v íøce 3 m.
Úèelem nové stavby cyklostezky je odklonit vekerou cyklistickou dopravu ze silnice I. tøídy a souèasnì vytvoøit podmínky pro mnohem irí uplatnìní kol obyvatelùm Dolní Radechové, ale i Náchoda
pøi jízdì do kol, do zamìstnání a za aktivním odpoèinkem.
Cyklostezka se stane souèástí základní
sítì cyklostezek a cyklotras mìsta Náchoda. Propojí Náchod s Dolní Radechovou
a výhledovì se po provedení plánované
stavby cyklostezky s Dolní Radechovou
na Bílou cestu stane jednou ze dvou hlavních cyklistických tras z Náchoda do Èerveného Kostelce.

Mìsto Náchod prodá
byt 2+kk o celkové velikosti 96,5 m2
v Náchodì, Duhová èp. 269/è.b. 69.
Cena bytu 1 082 000 Kè na splátky po dobu
15 let. Minimální vstupní splátka 50 tis. Kè.
Informace na tel. èísle 491 405 247.

Mìsto Náchod vyhlauje
výbìrové øízení na obsazení
nájemního bytu

bytová jednotka v domì èp. 502,
Ruská ul.  volný byt è. 12,
vel. 2+kk ve 1. podlaí o výmìøe 31,5 m2.
Min. výe nájemného 24,38 Kè/m2, uzavøení kauèní smlouvy na 20 000 Kè.
Základním kritériem pro posuzování nabídek je pøedevím výe nájemného a doloení schopnosti nájemné platit. Vyhlaovatel
si vyhrazuje právo odmítnout vechny nabídky, pøípadnì upøesnit podmínky
výbìrového øízení nebo výbìrové øízení
zruit.
Termín ukonèení pøihláek do výbìrového øízení: 15. 2. 2008 do 13.00 hod. Oznámení výsledku vybraným zájemcùm:
25. 2. 2008. Pøihláku do výbìrového øízení je tøeba doruèit v uzavøené obálce
v urèeném termínu na adresu Mìsto Náchod, bytové oddìlení. Obálku v levé horním rohu oznaète: Výbìrové øízení  nájemní byt èp. 502/12  neotvírat.

Mìstský úøad v Náchodì
dìkuje vem obèanùm, kteøí pøispìli na
sbírku pro oputìná zvíøata, která probìhla v závìru roku minulého roku. Sbírka poputuje do Mìstského útulku pro
oputìné psy v Trutnovì, se kterým mìsto Náchod spolupracuje.
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Kronika
V prosinci 2007 byli oddáni:
13. 12.
Milo Bro
Petra Skoøepová
24. 12.
Martin Adlof
Nina Svobodová

V prosinci 2007 se narodili:
Hai Yéñ Dinhová
Alena Papeová
Jakub Obyt

Dominika Pultarová
Tadeá mehlík
Vìra Karvaiová
Anna Maríková
Damian Simon Králíèek
Luká Vlach
Amos Vydra
Michal ítek
Dominik Dao
Michal Jaroslav Stolín
Jan Zapletal
Viktor Franc
Samuel Hornych
Patrik Kuru
Veronika rùtová

Pátrací sluba Èeského èerveného køíe
Vznik hnutí Èerveného køíe je spojen s mylenkou odstranìní nebo zmírnìní fyzického utrpení. Pátrací sluba ÈÈK
rozvíjí tuto pùvodní mylenku s cílem
odstranit psychické strádání lidí, kteøí
v dùsledku váleèných událostí nebo jiných
závaných okolností ztratili spojení se
svými nejbliími a jejich dosavadní pokusy o navázání spojení byly neúspìné.
Pátrací sluba ÈÈK mùe pomoci pøi:
 pátrání po osudu nezvìstných osob, se
kterými bylo pøerueno spojení v dùsledku váleèných událostí, vnitøních konfliktù nebo pøírodních katastrof;
 pátrání po místì pobytu blízkých pøíbuzných v zahranièí, s nimi byl pøeruen kontakt ze zdravotních nebo jiných
závaných dùvodù;
 zprostøedkování korespondence mezi
èleny rozdìlených rodin v pøípadì, e
v oblasti konfliktu nefungují bìné komunikaèní prostøedky;
 získání potvrzení o dobì zajetí a pobytu v koncentraèních táborech a na nucených pracích;
 pátrání po hrobech vojákù padlých pøi
váleèných konfliktech;
Pátrací sluba CCK nemùe:
 sdìlit adresu hledané osoby bez jejího
souhlasu;
 zahájit pátrání bez poskytnutí dostateèných údajù o hledané osobì (jméno
a pøíjmení, døívìjí pøíjmení, datum a místo
narození, jména rodièù, zamìstnání, poslední známá adresa v zemi pátrání, datum a druh poslední zprávy);
 zaruèit kladný výsledek pátrání;
 provádìt pátrání týkající se právních
záleitostí (dìdictví, restituce, neplacení
výivného, urèení otcovství, doruèení soudních rozhodnutí apod.);
 pomáhat pøi uplatòování nárokù na
výivné nebo jiných poadavkù právního
charakteru;

 urgovat partnerské spoleènosti Èerveného køíe a Èerveného pùlmìsíce pøed
uplynutím mezinárodnì dohodnuté minimální doby pro pátrání (6 mìsícù).
Pátrací sluba CCK spolupracuje s:
 národními spoleènostmi Èerveného køíe a Èerveného pùlmìsíce;
 Mezinárodním výborem Èerveného køíe v enevì  Ústøední pátrací agenturou;
 Mezinárodní pátrací slubou v nìmeckém Arolsenu;
 archivy, místními úøady, centrální evidencí obyvatel, cizineckou policií a idovskými obcemi  pøi nejrùznìjím pátrání
na naem území.
Zájemci získají blií informace na
Oblastním spolku ÈÈK v Náchodì, Praská 1759 nebo na telefonním èísle 491
423 200.
Lenka Zelená

Zápis do 1. tøíd
základních kol
pro kolní rok 2008/09 s e k o n á
ve ètvrtek 7. února
a v pátek 8. února 2008
od 14 do 17 hodin
Pøi zápisu je tøeba pøedloit rodný list dítìte.
K povinné kolní docházce k 1. 9. 2008
nastoupí dìti narozené v období od 1. záøí
2001 do 31. srpna 2002, popøípadì dìtí
starí s povoleným odkladem kolní docházky na základì vyetøení a doporuèení Pedagogicko-psychologické poradny
v Náchodì. V pøeváné vìtinì tyto dìti
ji navtìvují náchodské mateøské koly,
kde jsou pøipravovány pro vstup do základní koly. Na základì zákona je dìtem v posledním roèníku mateøské koly
poskytováno vzdìlávání bezúplatnì.
K rozmístìní dìtí do jednotlivých kol
jsou obecnì závaznou vyhlákou è. 2/
2005 mìsta Náchoda s platností od 1. 4.
2005 stanoveny kolské obvody spádových
kol. Tyto obvody respektují pøirozené
èlenìní mìsta Náchoda. Jejich stanovením
není dotèeno právo zákonných zástupcù
dítìte zapsat dítì do základní koly mimo
obvod stanovený touto vyhlákou. V takovém pøípadì mùe být dítì pøijato rozhodnutím øeditele základní koly pouze
na volná místa neobsazená dìtmi z pøíslueného spádového obvodu této koly,
øeditel tuto skuteènost oznámí øediteli
koly spádové. Ve výjimeèných, odùvodnìných pøípadech mùe øeditel koly rozhodnout jinak.
Eva Foøtová
vedoucí odboru kolství, kultury,
sportu a cestovního ruchu

Podání ádostí
o nadaèní pøíspìvek (grant)
I. kolo v oblasti kultury a sportu 2008
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda vyhlauje termín podání pøihláek
o nadaèní pøíspìvky (granty) v oblasti
kultury a sportu. Grant je urèen pro fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu
se týká pouze mìsta Náchoda, oblast kultury mùe mít i regionální pùsobnost.
Vyplnìné ádosti na pøedepsaném
formuláøi zalete na adresu:
Kulturní a sportovní nadace
mìsta Náchoda  odbor kolství, kultury, sportu a cestovního ruchu
Masarykovo námìstí 40,
547 01 Náchod
Termín podání I. kolo do 10. 2. 2008
Formuláø ádosti vèetnì zásad o poskytování obdríte na výe uvedené adrese nebo na www.mestonachod.cz

Upozornìní
Od 1. 1. 2008 dolo ke zmìnì názvu
odboru kolství, kultury a sportu Mìstského úøadu v Náchodì. Nový název zní
 Odbor kolství, kultury, sportu a cestovního ruchu MìÚ Náchod.

únor 2008
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Pøedkoláci
na zkuené v Z Plhov
Je ji dlouholetou tradicí, e pøedkoláci z mateøské koly na Plhovì navtìvují
první tøídy Z Plhov.
Dìti v prvních tøídách se tìí na své
loòské kamarády i na své paní uèitelky
z M. Do této doby se toho hodnì nauèily a chtìjí se pochlubit.
Dìti z M se rozdìlí do prvních tøíd,
mají tam u pøipravenou svou idli. Spoleènì si zazpívají a pak se pustí do uèení.
koláci pøedvedou, jak umìjí èíst, do poznávání jednotlivých písmen se zapojují
i pøedkoláci. Ani èísla u jim nejsou úplnì cizí. Na památku nakreslili svým starím kamarádùm obrázky, ti vak pro
ty mladí také mìli pøipravené drobné
dárky.
Pak se program pøesunul do kolní
druiny. V zrcadlovém sále byl malý koncert flétnových souborù. Tady se dìti z M
cítily jako doma, protoe jejich sbor spolupracuje s tím naím. Nakonec si budoucí koláci vybarvili aktovku podle svých
pøání a dokreslili, co v ní budou vechno
nosit.
Pøíjemnì strávené dopoledne udìlalo
radost obìma stranám.
A pøijdou dìti z M Plhov k zápisu,
urèitì to bude bez obav a nejistoty.
L. Simonová

Podìkování SDH v Bìlovsi
V dobì od 20. 10. do 20. 12. 2007 probíhala za provozu zásadní rekonstrukce
kolní jídelny v Z Náchod, 1. Máje 365.
Z tohoto dùvodu hledal odbor kolství,
kultury, sportu a cestovního ruchu náhradní zpùsob zajitìní stravování ákù
a zamìstnancù cca 80 obìdù dennì.
Díky vstøícnému jednání SDH v Bìlovsi,
zastoupeným starostkou árkou Cimbálníkovou a velitelem Pavlem Punarem,
jsme se dohodli na zapùjèení jejich spolkové místnosti v Hasièské zbrojnici. áci koly i dospìlí se bez problémù stravovali
v budovì nedaleko od koly, kde byla vytvoøena provizorní jídelna a vydávány obìdy. Ochotnì vypomohla Z TGM s øeditelem Mgr. Odváøkou zapùjèením automobilu a zajitìním dovozu hotových jídel, které
nad rámec svých povinností pøipravovaly
kuchaøky kolní jídelny.
Øeditel Z 1. Máje Mgr. Zelený a vichni zamìstnanci koly se podíleli na úklidu
a stìhování v pøedvánoèním èase a o prázdninách, aby napomohli a urychlili dokonèení rekonstrukce a pøipravili zahájení
provozu. Jídelna koly je novì vybavená
a zrekonstruovaná, odpovídá hygienickým
normám a mùe plnì slouit potøebám
koly. Vem patøí dík za pomoc a spolupráci pøi vyøeení problémové situace. EF

Èeskonìmecké vztahy netradiènì
Základní kola v Náchodì na Komenského ulici je známa mnohaletou spoluprací s partnerskými kolami v zahranièí.
Tentokrát áci 6. a 9. tøíd zpracovali pod
vedením p. uè. Mackové, Øehounkové
a p. uè. Zelené projekt, který pøiblíil knihu Mal bayerisch  mal böhmisch, Jednou bavorsky  jednou èesky, tedy produkt mezinárodní spolupráce ákù a uèitelù kol, které leí podél Zlaté cesty Karla
IV.. Nádhernou kulisu tvoøily pøi prezentaci projektu výtvarné práce ákù  obrazy Karla IV. v ivotní velikosti, rodokmen
Lucemburkù, korunovaèní klenoty zanechali ve vech pøítomných hluboké dojmy.
áci, kteøí se uèí ve kole nìmecky,
provedli vechny pøítomné Zlatou cestou
Karla IV. formou tlumoèení z èetiny

do nìmèiny a Power pointem, pøiblíili
14. století gotickou hudbou, pøipomnìli
vem zlatou éru vlády Karla IV., porovnali nai zemi s Lucemburskem v souèasnosti a prezentaci zakonèili soutìí pro
diváky.
Kniha Jednou bavorsky  jednou èesky  Dìjiny, které staví mosty byla vydána v èeskonìmecké verzi. Poprvé byla
prezentována pøi pøíleitosti Bavorské
zemské výstavy 2007 v nìmeckém Zwieselu, kde byly otevøenì zdokumentovány vztahy Èechù a Nìmcù v prùbìhu staletí.
Zájemci si knihu mohou prohlédnout,
popø. objednat u p. uè. Mackové Øehounkové nebo Zelené pøímo ve kole.
V. Zelená

áci T. G. Masaryka
navtívili Muzeum romské kultury
Po vánoèních prázdninách uspoøádala
kola T. G. Masaryka 11. ledna poznávací exkurzi do muzea romské kultury
v Brnì. kola získala finanèní prostøedky na uskuteènìní z pøedelého projektu Záloky, kterého se sama aktivnì
zúèastnila.
Bylo vybráno tøicet ákù, kteøí se ji
ráno kolem osmé hodiny tìili na odjezd
do Brna. Po zhruba tøíhodinové cestì
z Náchoda se dostali do budovy muzea.
Po uvítání s pracovníky muzea se áci
dostali do prostorù sálu, kde si prohlédli
exponáty týkající se tradièních romských
Vánoc. Byly jim prozrazeny té tradièní
romské vánoèní zvyky a ukázka vánoèní
tìdroveèerní tabule.
Dále se seznámili s romskou hudbou,
vidìli spoustu dobových fotografií, pohlednic a v neposlední øadì obrazù známých
èi neznámých autorù výtvarných prací.

Po celou dobu pobytu v muzeu dìti naslouchaly výkladu pracovnice muzea.
kola zakoupila odbornou literaturu
a CD s ukázkami tradièní romské hudby.
Potom, kdy si áci ve prohlédli a dostali
na vechny své otázky vyèerpávající odpovìdi, èekal na nì pøistavený autobus,
který je odvezl domù.
L. Galba

Výtvarný krouek na Z Komenského
Ji øadu let pùsobí na Z Komenského
v Náchodì výtvarný krouek. K èinnostem krouku patøí malba rùznou technikou, výroba koláí, kresba na textil, melírovací technika a také výroba rùzných
dárkù. Nae dìti si mohou v krouku
vyzkouet pracovat se stále novìjími
pomùckami napø. mramorování, nové

ubrouskové techniky, malování na hedvábí a sklo apod. Nové moderní techniky
jsou finanènì nároènìjí, proto bych ráda
podìkovala naemu sponzorovi panu Lukáovi z firmy ELEKTRO COMP, díky
kterému se mohou dìti z naí koly ve
svém volném èase výtvarnì vzdìlávat.
Mgr. R. Macháòová
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Ohlédnutí za rokem 2007 na zámku
Restaurátorské opravy kamenosochaøských prvkù a fasád na I. nádvoøí navázaly na rekonstrukci mení tzv. hodinové vìe, která probìhla na podzim roku
2006. Práce provádìli restaurátoøi pod
vedením akademického sochaøe Martina
Pokorného z Prahy. Vedle této obnovy
budov, je byla financována z fondu PZAD
Ministerstva kultury ÈR, bìela standardní
údrba budov v rámci dodavatelských firem a zámeckých údrbáøských dílen.
V souèasnosti je zpracováván plán nové
výsadby v alejích a parku, které jsou souèástí zámeckého areálu. Pøipravuje se
také restaurování a rekonstrukce obou
kaen s pøihlédnutím k tomu, e by mìly
být napojeny na vodu z vyèitìné pùvodní studny na III. nádvoøí, která bude zároveò slouit jako suchovod pro poárníky. Sofistikované osvìtlení zámku je bohuel èasto pokozováno, je tedy témìø
neustále opravováno.
Na poèátku srpna byla po více jak deseti letech pøíprav (stavebnì-technických
úprav prostor, restaurování mobiliáøe atd.)
otevøena nová prohlídková trasa zamìøená na rod Kuronských, nazvaná Na dvoøe vévodském. Tato expozice byla instalována v prostorách Kuronského a Piccolominského traktu a prezentuje vedle
rodiny vévody Petra Birona Kuronského
i mobiliáø ve stylu klasicismu, empíru
a biedermeieru. Náchodský zámek nabízí
tedy nyní návtìvníkùm celkem tøi interiérové trasy. Nejznámìjí a nejnavtìvovanìjí z nich je základní okruh v prvním

patøe, který je vìnován hlavnì dobì tøicetileté války a také vládì rodu Piccolomini na náchodském panství. Byla zpøístupnìna veøejnosti u v posledních dvou
desetiletích 19. století, kdy jetì zámek
patøil posledním soukromým majitelùm
z rodu Schaumburg-Lippe. Od té doby byla
nìkolikrát reinstalována. Expozice ve druhém patøe návtìvníkùm odkrývá krásu
malovaných trámových stropù ze 17.
a 18. století a nabízí prohlídku kníecích
apartmánù a hostinských pokojù lechty.
Pøíprava otevøení dalích prohlídkových
okruhù je závislá na relativnì vysokých
finanèních prostøedcích.
V roce 2007 èinila návtìvnost zámku
témìø 42 tisíc osob. Vedle tradièního zpùsobu prezentace objektu se na tomto poètu podílely i kulturní akce, které se konaly v prùbìhu sezony. Pøedevím je tøeba
zmínit sezonní výstavu obrazù známého
královéhradeckého malíøe pana Jiøího
Vavøiny. Prohlídku expozic oivili svými
hudebními vystoupeními áci ZU Police
nad Metují, a to nejen bìhem denního
provozu, ale také pøi oblíbených noèních
prohlídkách s Èernou paní, kterou si dokonce natoèili do poøadu reportéøi Èeské
televize. Zaèátkem letních prázdnin zavítala na náchodský zámek skupina historického ermu Buhurt, která doplnila
prohlídky scénami tematicky se vztahujícími k historii panství a k ivotu jeho
majitelù. Veèerní pøedstavení mìla velký
úspìch i vzdor poèasí, které donutilo ermíøe jedno z nich vystoupení zruit. Poèátkem srpna se konalo také veèerní pøedstavení dalích ermíøù ze skupiny Manové Pøemysla Otakara. Pøestávky mezi
jednotlivými scénami vyplnil ukázkami
svého umìní kouzelník pan Milo Malý.
Vrcholem letoní sezóny pak byly dvoudenní Náchodské Kuronské slavnosti, které se konaly 8.9. záøí. Nádvoøí zámku
zaplnily stánky s rùznorodým zboím
a ukázkami øemeslné práce. Témìø po
celou dobu byla na nádvoøích slyet hudba, dokreslující slavnostní dobovou atmosféru. Zájemci o hudební záitek mohli
navtívit koncert polské houslové virtuozky Jolanty Stupky ve Velkém sále na
I. nádvoøí. I vévoda Kuronský, který na
zámek zavítal se svou druinou (v podání SH Manové Pøemysla Otakara), byl
spokojen. Teèkou za rokem 2007 pak byl
Vánoèní koncert, své umìní zde opìt pøedstavili áci ZU Police nad Metují. V letoním roce se návtìvníci zejména v bìhem
sezóny mohou tìit na bohatý a pestrý
kulturní program. Ji dnes probíhají práce na pøípravì dalího roèníku Kuronských
slavností, které se uskuteèní 6. a 7. záøí
2008.
Správa Státního zámku v Náchodì

Únorová výroèí

Na letoní únor pøipadá ji 60. výroèí událostí, které znamenaly konec
nadìjí na demokratické uspoøádání
u nás po druhé svìtové válce. Zaèalo
více ne ètyøicetileté období komunistické totality, její následky jetì stále v mnohém pociujeme.
Pøed dvìma sty lety, 4. února 1808,
se narodil jeden z naich nejvýznamnìjích dramatikù Josef Kajetán Tyl,
i u nás hraný, pøed sto lety 23. 2.
1908 zemøel básník Svatopluk Èech.
Pro náchodskou slavnost napsal
v roce 1892 báseò o Komenském.
Akademický malíø Vladimír Suchánek je sice Novomìák, ale maturoval na náchodském gymnáziu, v Náchodì mnohokrát vystavoval a má tu
mnoho kontaktù i pøátel. Patøí dnes
mezi svìtovì uznávané grafiky, je
pøedsedou sdruení grafikù Hollar. Ve
støedu 12. února oslaví sedmdesáté
páté narozeniny. Jen o den mladí je
fotograf Bronislav Hofman, mj. autor fotografií v knize Náchod, to krásné mìsto Kostelec. O deset let je starí
výtvarník Josef Lisák. Pøejeme jim
pevné zdraví a jetì mnoho umìleckých úspìchù.
Na letoní 21. únor pøipadá 105.
výroèí narození významné náchodské
osobnosti, uèitele, sbormistra a výborného pìvce Augustina Ptáèka. Aè u
tøicet let není mezi námi, zùstává stále
v ivé pamìti mnoha svých ákù, ale
hlavnì zpìvákù, èlenù Hronu a mnoha dalích lidí nejen v naem mìstì,
zejména tìch se zájmem o kulturu.
O deset let døíve se v Úpici (28. 2.
1893) narodila akademická malíøka
Julie MezerováWinterová, její dílo
je do znaèné míry spjato s naím regionem. Na 17. únor pøipadají el nedoité 65. narozeniny bibliografa, knihovníka Ladislava Vaciny. Pùsobil nìkolik let v Náchodì, zaèal tu s tradicí
zpracovávání bibliografií regionálních
osobností i událostí. Sedmdesátku oslaví 23. února reisér Jiøí Menzl. Nedávno besedoval v naem kinì a vzpomínal i na své návtìvy u pøíbuzných
v Náchodì. Pøed pìti lety 27. 2. 2003
zemøel violoncellista Lubomír Nemasta, významná osobnost náchodského
hudebního ivota, sólista orchestru
FOK.
(AF)
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Z historie ivností a obchodù v Náchodì

2. Potravináøské ivnosti a obchody

edá mi to, abych v úvodu k této únorové èásti ivnostenského seriálu nepøipomnìla, e to bylo právì pøed edesáti
lety, kdy 25. února 1948 Gottwald svým nechvalnì proslulým
praským balkonovým projevem odstartoval nejen diktaturu
proletariátu, ale mimo jiné i proces rychlého násilného konce
provozování ivností a svobodného obchodování v republice. Jen
si vzpomeòme, jakou kaòkou v ivotopise býval tzv. ivnostenský pùvod. Sama znám konkrétní pøípad (a nebyl jediný), kdy
byl uchazeè o studium na vysoké kole odmítnut proto, e jeho
dìdeèek byl pekaøem. Dnes se to zdá být absurdní, ale nemìli
bychom na nai národní historii 20. století zapomínat. Je stále
pouèná.
Letoní seriál o náchodských ivnostech a obchodech velmi
úzce navazuje na seriál ve zpravodaji z roku 1997, kde jsem
se zabývala historií øemesel a cechù. Musela bych mnohé opakovat, proto vánìjím zájemcùm o problematiku doporuèím,
aby se obrátili na knihovnu nebo archiv a pøeèetli si pøísluné
texty. Jídlo je vedle vzduchu a vody to základní, co èlovìk nezbytnì potøebuje k ivotu, proto zahajujeme právì potravináøskými ivnostmi. Bývali to zejména pekaøi a øezníci, jich bývalo v Náchodì nejvíc, jejich ivnost se zpravidla v rodinì dìdila
a oni sami také své produkty prodávali.
Pekaøi byli hodnì závislí na mlynáøích, na kvalitì a cenì
mouky. Mìsto se snailo jetì v 19. století regulovat cenu chleba a peèiva vydáváním pravidelných mìsíèních pekaøských tax.
Jedním z nejznámìjích pekaøù byl Karel astný, majitel dvou
starých krásných chalup na zaèátku Zámecké ulice, který stál
u vzniku náchodského spoleèenstva pekaøù a krupaøù. Snad
nejzajímavìjím, i kdy ne nejdùleitìjím, dokumentem
z èinnosti spoleèenstva je krásná, ruènì na zakázku vyrobená
pamìtní kniha k pøíleitosti rozvinutí nového praporu. Bohuel zùstala témìø nepopsaná. K prvnímu slavnostnímu rozvinutí praporu, který byl zhotoven firmou Prokop ve Starkoèi,
dolo dne 31.7.1938 v rámci výstavy Náchod 38, kdy se v Náchodì
konal i Zemský sjezd
pekaøù. Slavnostní
prùvod el od Sokolovny na námìstí,
z radnièní vìe znìly fanfáry, øeènil starosta spoleèenstva
Bohumil Voska, matka praporu Marie
Vosková a senátor
V. Kotrba, pekaøský
mistr z Prahy. Jako
zajímavost jetì uve-

* * *

du, e v této dobì nabízelo Vítovo pekaøství v Bìlovsi kromì
preclíkù a slaných mandlí specielní lázeòskou pochoutku Vavøín, údajnì výbornou k vínu a pivu.
Nejvíc by se dalo psát o øeznících. Musím vak dodret limitovaný prostor, take jen ve zkratce. Jejich spoleèenstvo je
v Náchodì nejstarí, ruènì psané první stanovy se hlásí k roku
1868, pøedsedou byl tehdy Václav rùtek, zakládajících èlenù
bylo ètrnáct. Od nepamìti vyuívali øezníci v Náchodì spoleèné
jatky. Ty pùvodní bývaly hned u Horské brány, pozdìji byly
pøemístìny na rozcestí Parkánù a Volovnice. Koncem 19. století vak pøestaly vyhovovat, a tak jedním z nejvýznamnìjích
poèinù spoleèenstva øezníkù a uzenáøù byla stavba nových
a na tehdejí dobu moderních jatek v místech, kde dnes stojí
budova polikliniky. V roce 1897 to bylo daleko za mìstem
u náhonu Velkého mlýna. Otevøení jatek dne 29. bøezna pøedcházel ponìkud pitoreskní prùvod mìstem, v nìm za zvukù
dechovky kráèeli øezníci v bìlostných zástìrách, ale i statný
býk v èele (ten se stal následnì první a témìø rituální obìtí
øeznického øemesla) a rovnì mladé bílé jalovièky a dalí jateèní zvíøata. Pøes slavnostní otevøení nebyl provoz nových jatek
bezproblémový, jak to dokládá pamìtní spis vypracovaný pro
zastupitelstvo mìsta mìstským zvìrolékaøem Atonínem Fr. Hudcem, ve kterém podal velmi kritické a zøejmì pravdivé dobrozdání o spoleèenstevních jatkách za léta 18921922. Za II.
svìtové války pøely jatky do majetku mìsta, likvidovány byly
a v sedmdesátých letech 20. století. Také øezníci mìli svùj
prapor, návrh na nìj vypracoval akad. malíø Antonín Brunner.
Slavnostní posvìcení a rozvinutí se konalo 15. 7. 1934, pøedsedou spoleèenstva tehdy byl Josef Lep, majitel øeznického
a uzenáøského závodu v Raínovì ulici.
Závìrem jetì struènì k obchodníkùm. Nejvíce podle starých
adresáøù bylo tìch, kteøí podnikali podle paragrafu 38. Tento
paragraf ivnostenského øádu toti kodifikoval provozování
obchodu smíeným zboím, take se podle nìj dalo prodávat
témìø ve, i kdy pøevahu tvoøily potraviny. Jako pøíklad nejvestrannìjích
obchodníkù uvedu Fridolína rùtka
a Jaroslava Tichého, oba v rohovém
domì na námìstí na jeho protilehlých
stranách. Pøíkladem úspìného hokynáøství zase mùe být Hýblùv kiosek
u nádraí a za výbìrové prodejny lahùdek uveïme tøeba Èeòka Øeháèka nebo
filiálku firmy Meinl. Omlouvám se vem
dalím, na nì se pro nedostatek místa
nedostalo.
Mgr. Lydia Batecká
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Sbor dobrovolných hasièù Jizbice  120 let
Váení ètenáøi,
rádi bychom Vám pøipomnìli, e 4. bøezna tomu je 120 let, co
na Jizbici byl zaloen sbor dobrovolných hasièù. Stejnì tomu je
i v sousedních obcích Lipí a Dobroov, kde byly sbory zaloeny
a v dubnu. Hasièi jsou jedinou organizovanou slokou v této
pøímìstské èásti mìsta Náchoda. Za tìch 120 let sbor po dobu
své existence proíval, stejnì jako asi vechny obdobné organizace, støídavì èetná období vzestupù i ústupù. Asi nejvìtího
úspìchu dosáhl na celostátní úrovni v roce 1955 v Brnì, kde
se umístil na 8 místì.
Poèátek zaloení sboru sahá k roku 1886, kdy se obèané
snaí zaloit hasièský sbor pro èetné poáry. Obecní zastupitelstvo tuto mylenku plnì podporovalo a schválilo na svém zasedání. Ale tato mylenka se bohuel stala realitou a od dva
roky pozdìji, díky inicializátorovi p. Seidlovi, kdy u byla situace velice neúnosná, seel se pøípravný tým ve sloení Antonín
Zelený è. 22, Václav Mrtina a Jan Kulhánek è. 19. Tento tým
dostal za úkol vypracovat stanovy a obstarat novu støíkaèku,
jeliko se a doposud hasilo konvemi a dbery. Dne 4. bøezna
se selo na ustavující schùzi 33 èlenù a zvolilo se za starostu
Antonína Zeleného, tehdejího starostu obce.
Následnì byla zakoupena nová støíkaèka od firmy Smekal
na Smíchovì. Støíkaèka byla zakoupena 10. dubna roku 1888
za 525 zlatých. V té dobì byl tento stroj velice výkonný. Osvìdèil se 21. øíjna 1889 na Novém Hrádku, kde se sbor úèastnil
prvního poáru. První poár v místì byl a v roce 1895 dùm
èp. 11 (dnes Novákovi).
V roce 1894 byla postavena nová poární zbrojnice pro novou støíkaèku. Jeliko gará v obecním domì byla nevyhovující. Nová zbrojnice byla postavena v místì dneního transformá-

toru. Tato zbrojnice postaèovala a do roku 1959, kdy byla na
návsi postavena nová. Na zbrojnici bylo odpracováno pøes
10 000 hodin práce zdarma. Tato zbrojnice nám slouí i dnes.
Tak pìknou zbrojnici nám vude v okolí závidí.
V roce 1936 sbor zakoupil novou poární støíkaèku. Støíkaèku nám opìt dodala firma Smekal, ale u ze Slatiòan. Dnes se
tato firma jmenuje Strojírny Potùèek. Firma má dlouholetou
tradici se zárukou kvality. Tuto støíkaèku sbor v souèasné dobì
restauruje. Dnes jetì vlastníme i dalí støíkaèky, a to PS 12
a PS 8.
Po druhé svìtové válce sbor opìt zaèal rozvíjet svoji èinnost.
Zaèal poøádat plesy a dalí kulturní akce. V období 19502000
se spolupodílel na zvelebení obce. Za podpory hasièù byla vybudována kanalizace, zastávka, zbrojnice, opravena kaple
a kola, ale i spousta dalího.

Náchod v novém èísle sborníku

Zbabìlcù) napsal nekrolog za Emilem Ludvíkem, hudebním skladatelem a vzácným èlovìkem, který kdysi kladnì ovlivnil umìleckou úroveò Zachovalova jazzového orchestru. Drobným èlánkem je pøipomenut jubilejní 10. roèník Náchodské Prima sezóny. Zájemce o historii jistì zaujme fundovaný èlánek Miroslava
Nejmana Bramborová válka. Ta zasáhla v letech 17789 i Náchodsko. Pøíhranièní kladské oblasti se týká èlánek Václava Jiráska Ve Strouném ili a pracovali také horníci a vzpomínka
známého prùvodce a uèitele Frantika Pilze na dobu, kdy uèil
na èeské meninové kole v Chudobì. V èísle jsou i dalí zajímavé texty, nechybí ani pravidelný pøehled literatury se vztahem k regionu. Na titulní stránce upoutá barevná fotografie
novì rekonstruovaného èervenokosteleckého divadla. I toto edesátistránkové èíslo je k dispozici na obvyklých prodejních
místech ze pouhých 30 Kè.
Ale Fetters

Rodným krajem

V pùli prosince vylo dalí, ji 35. èíslo vlastivìdného sborníku kraje Aloise Jiráska, Boeny Nìmcové a bratøí Èapkù Rodným krajem. Vychází dvakrát roènì, obvykle v èervnu a prosinci. Toto èíslo pøipomíná nìkolika texty jetì sté výroèí svìtového skautingu a s ním samozøejmì i skautské hnutí v regionu.
Náchoda se týká zasvìcená sta Alexandra Skalického st.
o náchodské novorenesanèní radnici, je vzpomenuto ivotního
jubilea akademického malíøe Jiøího Kodyma (Vlastimil Havlík),
Karel Rybka píe o prvním kvalifikovaném náchodském knihovníkovi dr. Václavu Fryèkovi. Vladimír ilhánek (Fonda ze

V souèasné dobì se sbor zamìøuje na poární sport, který je
dnes velice populární. Vznikají zde trvalé pøátelské vztahy, co
je v dnení dobì velice dùleité. Sbor patøí v okresu i okrsku
mezi aktivní, svoji èinnost se snaí rozvíjet. V letoním roce bychom taky rádi obnovili nìkteré akce v obci pro veøejnost. Víme,
e je to velice tìký úkol, ale pøesto se do toho pustíme. Tento
rok pro nás bude nároèný. Slavíme kulaté oslavy zaloení sboru
a s tím jsou spojené urèité starosti. Ale o to vìtí je potom radost, kdy se ve povede. Lidé mají pìkné záitky a rádi na to
vzpomínají.
Více informací o naí èinnosti se dozvíte na internetových
stránkách http://www.jizbice.wz.cz nebo potom v pøipravované
publikaci, která Vám shrne vekerou èinnost obce Jizbice
a jeho okolí.
Petr Bøenda, starosta SDH Jizbice
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Policie ÈR
obèanùm
V tomto èísle bychom Vás chtìli blíe seznámit s náplní práce
jednotlivých sloek policie, navtívíme Obvodní oddìlení Policie
ÈR v Náchodì a nakonec se dozvíte, co se dìlo ve Vaem mìstì
v prùbìhu prosince 2007. Jednotlivé sloky policie mùeme rozdìlit na sloky s celorepublikovou a sloky s územnì vymezenou
pùsobností. Pracovníci sloek s celorepublikovou pùsobností jsou
centrálnì øízeni a jejich práce je vìtinou úzce specializovaná.
Mezi sloky s celorepublikovou pùsobností øadíme Útvar pro
odhalování organizovaného zloèinu. Jde o speciální policejní sloku, která patøí ke stìejním aktérùm boje s organizovaným zloèinem v naí zemi. K jejím úkolù zejména patøí odhalování a dokumentace bìné organizované trestné èinnosti plynoucí z aktivit
zloèineckých struktur na naem území, jako je násilná trestná
èinnost, obchodování se zbranìmi èi s lidmi nebo pøevadìèství.
Dalí slokou s celorepublikovou pùsobností je Útvar odhalování korupce a finanèní kriminality. Je to policejní sloka zamìøená na boj s nejnebezpeènìjími formami korupce a závané hospodáøské a finanèní kriminality, snaí se zajistit co nejvìtí objem
výnosù ze závané trestné èinnosti a majetku pachatelù pro náhradu kod a pøípadný trest propadnutí majetku nebo vìci. Zabývá se té problematikou praní penìz, výnosù z trestné èinnosti
a daòové kriminality.
Následuje Letecká sluba. Jejím prvoøadým úkolem je pohotovostní zajitìní policejních akcí na záchranu ivota èi odvrácení
hrozícího nebezpeèí, pátrání po pohøeovaných osobách, nebezpeèných pachatelích a pachatelích závaných trestných èinù. Provádí hlídkové a prùzkumné lety spojené s ostrahou státních hranic, s pátráním po odcizených motorových vozidlech, s dopravním
prùzkumem a øízením dopravy èi s hledáním dùkazù a poøizováním dokumentace pøi objasòování trestných èinù. V rámci sluby
policie veøejnosti se policejní vrtulníky podílejí na provozu letecké
záchranné sluby, na realizaci transplantaèního programu a repatriaci postiených ze zahranièí. Provádìjí záchranné a pøepravní
lety pøi velkých poárech, záplavách a jiných katastrofách.
Celostátnì pùsobí také Národní protidrogová centrála. Je to
samostatná specializovaná jednotka, odpovìdná pøedevím za od-

Obchvat Náchoda

 jednání na ministerstvu dopravy

Na základì stínosti obèanského sdruení Zemìdìlská krajina probìhlo na ministerstvu dopravy 16. ledna jednání mezi
tímto sdruením, zástupci mìsta a ministerstva dopravy.
Základním poadavkem sdruení bylo zastavit probíhající práce
na obchvatu Náchoda a pøesunout tyto prostøedky na vybudování D11/R11. Dùvodem tohoto poadavku z hlediska sdruení je nekoncepènost v budování obchvatu a dálnièní sítì
v ÈR, vysoká finanèní nároènost projektu, patné øeení priorit.
Navrhované øeení dle sdruení je: vybudovat nejprve D11/
R11 v plném rozsahu a na základì zjitìných skuteèností upravit
dopravu, v pøípadì nutnosti i obchvatem, ve smìru Jaromìø
 státní hranièní pøechod (SHP) Náchod~Bìloves. Zároveò zástupci sdruení vyjádøili nedùvìru k vypracované studii ekonomické efektivnosti a poádali o monost se s touto studií seznámit.
Zástupci mìsta Náchoda zásadnì nesouhlasili s pozastavením prací a naopak poádali o urychlení prací tak, aby nejdéle
v termínu zprovoznìní úseku D11/R11 byl zprovoznìn i obchvat Náchoda. Jako dùvod svého poadavku pøedloili doklady
o nárùstu poètu vozidel z pramenù celní správy a vlastního
sèítání. Dle zástupcù mìsta nelze poèítat v dohledné dobì

halování a dokumentování organizované drogové kriminality v ÈR.
Souèasnì je garantem mezinárodní spolupráce v této oblasti, zejména s ohledem na mezinárodní smlouvy, jejich signatáøem je
Èeská republika.
Snad vichni znají sloku s celostátní pùsobností, kterou je Útvar
rychlého nasazení. Je specifickým policejním útvarem urèeným
zejména pro boj proti terorismu. Pùsobí na celém území Èeské
republiky. Je pøímo podøízen policejnímu prezidentovi. O vysílaní
útvaru rozhoduje policejní prezident se souhlasem ministra vnitra.
O nasazení útvaru rozhoduje velitel oprávnìný naøídit provedení
zákroku pod jednotným velením. V souladu s vymezenou pùsobností provádí útvar sluební zákroky proti teroristùm, únoscùm
osob a dopravních prostøedkù, nebezpeèným pachatelùm organizované trestné èinnosti a pachatelùm zvlá závaných úmyslných
trestných èinù, zejména pøi jejich zadrení.
Slokou s celostátní pùsobností, která prola v nedávné dobì
v souvislosti se vstupem do Schengenu reorganizací je Sluba cizinecké policie. Tato sluba je povìøena zabezpeèováním ochrany
státních hranic a odhalováním a dokumentováním nelegálního jednání souvisejícího s naruením státních hranic. Podílí se zejména
na plnìní úkolù pøi ochranì státních hranic, rozhoduje o povolení
vstupu, pobytu nebo vycestování z území státu, rozhoduje o odepøení vstupu, o správním vyhotìní cizincù, zabezpeèuje plnìní
závazkù vyplývajících z mezinárodních smluv.
O bezpeèí obèanù v Náchodì se stará pøedevím Obvodní oddìlení Policie ÈR v Náchodì, které najdete na Plhovském námìstí 1176.
Oznámení o protiprávním jednání lze uèinit nìkolika zpùsoby, na
lince 158, telefonicky pøímo na obvodní oddìlení 974 534 651,
491 423 662 nebo osobnì. Pùsobí zde stálá sluba, kterou mùete
vyuít po celých 24 hodin. Tuto slubu vdy koná zkuený policista, který se Vám bude vìnovat a pomùe Vám øeit Vae potíe.
V prosinci 2007 Obvodní oddìlení Policie ÈR v Náchodì zaznamenalo 49 trestných èinù, 21 se jim podaøilo objasnit. Nejvíce
z nich mìli na svìdomí pachatelé majetkové trestné èinnosti, policisté se tak zabývali pøedevím krádeemi vloupáním do automobilù, do rodinných domkù, do kanceláøí a také do sklepních kójí.
V prosinci té zaznamenali zvýený výskyt kapesních krádeí
a krádeí kabelek a taek z nákupních vozíkù. Vánoèní a silvestrovské oslavy probìhly v klidu, policie vyjídìla øeit jen pár výtrností podnapilých obèanù a k nìkolika dopravním nehodám.
s poklesem poètu vozidel, ale s dalím nárùstem s ohledem na
prodluování D11/R11. Upozornili na skuteènost, e D11/R11
JaromìøPL nemá ádné stanovené termíny a na stranì ÈR nebyly zapoèaty ádné, ani projekèní práce. Rovnì upozornili, e
na základì výe uvedených studií bude obchvat Náchoda úèelnou investicí jak po stránce ekonomické, hygienické i z hlediska
rozvoje mìsta a ivota obyvatel i po dokonèení celé stavby D11/
R11.
Zástupci ministerstva shrnuli dosavadní výsledky práce na
obchvatu mìsta Náchoda. Obchvat mìsta je pøipravován v souladu s územním plánem mìsta. Byla zpracována vyhledávací
studie a stavba byla posouzena metodou ekonomické efektivnosti. Výsledky tohoto ekonomického posouzení byly pøíznivé,
a proto stavba byla doporuèena k dalí pøípravì a realizaci. Krajský úøad vydal souhlasné stanovisko k posouzení vlivu na ivotní prostøedí. Dle sèítání dopravy jejího vývoje na SHP v roce
2006 je patrný nárùst, zejména tìké nákladní dopravy ve mìstì
Náchodì. I po dobudování D11/R11 zùstane SHP významným
a frekventovaným. Na základì výe uvedeného lze konstatovat
námitky, e pominou dùvody pro vybudování obchvatu, za neopodstatnìné a s pøevedením finanèních prostøedkù plánovaných
pro obchvat na stavbu R11 se proto neuvauje. Zároveò byla
zmínìna funkce obchvatu i pro hlediska hygienická, komfortu
obèanù a dalí rozvoj mìsta.
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I N F O R M A C E

Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU

Pivovar Náchod v roce 2007

Pivovar Náchod, a. s., dosáhl v roce 2007 výstavu 133 110
hl piva, z èeho bylo 63 % v lahvích, 36 % v sudech a 1 % èiní
plechovky. Z celkového výstavu èinil export 22 656 hl (17 %),
v porovnání s rokem 2006 (21 242 hl) jde o meziroèní zvýení
o 6,7 %, kdy se pivo (hlavnì svìtlý leák) vyváí pøedevím do
zemí jako je Velká Británie, Slovensko, Rusko, Polsko, Francie
èi Nìmecko, ale tøeba i USA, Kanada, védsko, Finsko, Dánsko, Øecko, Itálie nebo Korea.
Rozhodující èást výroby  40 %  tvoøí svìtlý leák PRIMÁTOR Premium, 30 %  svìtlé výèepní pivo PRIMÁTOR Svìtlý
a zbytek pøipadá na speciály, na které se pivovar zamìøuje
pøedevím od poloviny 90. let. Významný podíl zde tvoøí zejména nealkoholické pivo (16 %) a vícestupòové speciály (6 %).
V roce 2007 pivovar také prodal 6693 hl limonád (o 11 % více
ne v roce 2006, kdy to bylo 6010 hl), z uvedeného mnoství
se 60 % prodejù uskuteèòuje v sudech nárùst prodejù o 25 %),
zbytek pøipadá na lahve. Pod znaèkou Primátor Limo si zákazníci oblíbili (jak v toèené, tak lahvové podobì) zejména pøíchuti
malina, cola a ovocný multivitamínový nápoj. Výrobu nealka
jako doplòkového programu pivovar zahájil v èervnu 2003.
Pivovar Náchod je na trhu úspìný pøedevím kvalitou práce
svých zamìstnancù ve výrobì a kvalitou a inovací svých slueb
a produktù pøi zachování vech klasických výrobních postupù
a tradièních receptur  to se trvale odráí i v zisku významných ocenìní z prestiních soutìí (v letech 2004 a 2005 jich
obdrel shodnì celkem 11, v roce 2006 to bylo ocenìní 12).

V roce 2007 tato èísla pivovar pøekonal, kdy získal rekordních 16 ocenìní a ji podruhé bìhem posledních tøí let získal
titul Pivovar roku Èeské republiky, který udílí Sdruení pøátel
piva.
V loòském roce se taký zvýil poèet úèastníkù exkurzí, které pivovar nabízí celoroènì organizovaným skupinám. Návtìvníci se podívají do výrobních prostor, kde se dozví ve podstatné o historii a produkci piva. Exkurze mùe být zakonèena
oblíbenou ochutnávkou piva a posezením v originální atmosféøe stylového vagónu z první republiky nebo v moderním návtìvnickém centru (restauraci) s kapacitou 120 míst nebo
v pøípadì pøíznivého poèasí i na venkovní zahrádce s kapacitou
40 míst. Se zájmem mimonáchodské veøejnosti, která v okolí
èi v místì tráví dovolenkové pobyty, se také setkaly pondìlní
exkurze pro pøíchozí, které bìhem prázdnin pivovar organizoval ve spolupráci s ICC Náchod a které se budou letos opakovat.
Samozøejmì pivovar pro letoní rok chystá i nìkteré dalí
novinky, o kterých Vás bude informovat. Po stránce výrobkù
se bude ji tøeba v prùbìhu února jednat o nový design oblíbeného multipacku Premium, který obsahuje 10 lahví 0,5 l svìtlého leáku. O tom, co se v pivovaru za poslední rok zmìnilo
pøímo, se budete moci opìt pøesvìdèit pøi tradièním dnu otevøených dveøí, který se koná v jeho areálu jako vdy pod názvem
Den s Primátorem a to v sobotu 17. kvìtna od 10 do 19 hod
 srdeènì Vás zveme ji nyní.
(FM)

Setkání pøedstavitelù
náchodských církví se zástupci mìsta
V pátek 14. 12. 2007 se uskuteènilo
v obøadní síni a salonku radnice ji tradièní setkání zástupcù mìsta s pøedstaviteli církví, které v Náchodì pùsobí. Setkání probíhalo v pøíjemné pøedvánoèní

atmosféøe, pøispìlo k informovanosti mezi
církvemi a radnicí a k vzájemnému seznámení nových zástupcù církví s pøedstaviteli radnice.
Ing. Pavla Maríková, místostarostka

Z leva: Ing. Pavla Maíková, místostarostka; Mgr. Marek Bárta, faráø Èeskobratrské církve
evangelické Náchod -onov; P. Mariusz Nowaczyk, kaplan Øímskokatolické farnosti v Náchodì;
P. Boguslaw Partyka, dìkan Øímskokatolické farnosti v Náchodì; PaedDr. Zdenìk Kovalèík,
faráø Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì; Miloslav Vaina, emeritní faráø Èeskobratrské církve evangelické Náchod -onov; Petr Adame, kazatel církve Adventistù sedmého dne
Hronov  Náchod; Ing. Rostislav Stanìk, kazatel církve bratrské v Náchodì; Ing. Jaroslav
Rohulán, místostarosta; Jan Linhart, odbor KS

SENIOR KLUB
 jak dál...
Èást naich pravidelných návtìvníkù
ji byla informována, e èinnost Klubu
v objektu Peèovatelské sluby v Hurdálkovì ulici byla ukonèena. Vedení mìsta
nabídlo Svazu dùchodcù ÈR náhradní prostory v penzionu Harmonie, kam po provedení potøebných úprav bude Klub pøestìhován.
Protoe SG Klub svoji èinnost ukonèil,
bude napøítì SENIOR KLUB výhradnì
provozovat náchodská organizace Svazu
dùchodcù ÈR.
Vìøíme, e nai stálí návtìvníci
a i dalí noví, najdou cestu na kopeèek
do HARMONIE na svoje oblíbené poøady
na videu, na pøednáky a zábavná posezení pøi hudbì i tanci.
Protoe jsme také pøili o vývìsky na
Husovì námìstí a v Hurdálkovì ulici,
sledujte pozornì nae oznámení a zprávy
ve vývìsní skøíòce v podloubí radnice.
Na mìsíc bøezen plánujeme konání
výroèní èlenské schùze s volbami výboru, prodejem zájezdù a oznámením o svazových rekreacích a s obèerstvením. Místo a termín konání budou vèas oznámeny. Tìíme se na dalí setkávání s vámi
a pøejeme vám vem hodnì zdraví a pohodu.
Výbor Svazu dùchodcù ÈR MO Náchod

únor 2008
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EKOutek

Blíící se jaro vzbuzuje u mnoha peèovatelù o døeviny touhu vzít
do ruky zahradnické náøadí a zaèít tak
s údrbou jejich vzhledu. Abychom docílili zdravého a bezpeèného rùstu nám svìøené zelenì a zajistili jí doití úctyhodného vìku, nesmíme øezat a støíhat hlava
 nehlava. Vdy je tøeba mít na pamìti,
e oddìlení jakékoliv ivé èásti jejich tìla
je døevinou vnímáno jako poranìní. Dále
je také tøeba rozliit mezi vhodností øezu
napø. ovocných stromkù èi ivých plotù
a øezu parkových døevin, mìstské zelenì. Pokud si nejsme jisti v kramflecích,
jak o danou døevinu peèovat, pozveme si
odborníky  pøi prokázaném pokození
døeviny toti hrozí finanèní postih podle
zákona o ochranì pøírody a krajiny. Oøezané vìtve zásadnì neumísujeme poblí
míst, kde hrozí jejich odnos stoupající hladinou øek! Vytvoøením takovýchto pøekáek  následných plovoucích ucpávek
 dochází na mnoha místech k omezení
èi zabránìní prùtoku koryta a voda je
pak nucena vyuít jiných cest ke svému
odtoku.
Mnozí odborníci tvrdí, e kvalitnì provedený øez, je jednou z nejdùleitìjích
èinností péèe døeviny v kulturní krajinì.
Dbejte prosím o jeho rovné a hladké provedení, aby se urychlilo pøekrytí povrchové
rány novým døevem a pøípadnì ránu ihned
po jejím vzniku zatøete (nejlépe tìpaøským voskem, ale i balakrylem èi latexem,
luxolem pouze odumøelé døevo!). Nejdùleitìjí je vak místo provedení øezu.
Ponechání pahýlu èi naopak vedení øezu
pøíli blízko kmene je pro døeviny nebezpeèné. Rány po nevhodnì provedených
øezech se pomalu a patnì hojí a skrze
nì mùe hrozit napadení nejrùznìjími,
nìkdy i velice zákeønými chorobami.
Správnì provedený øez je s ponecháním
tzv. vìtevního límeèku (1) a tzv. korního
høebínku (2) v místì nasazení odstraòované vìtve (viz obrázek), co umoní
døevinì dotèené místo zahojit.

Co dýcháme?
K tomu, abychom si dokázali na tuto
otázku uspokojivì odpovìdìt, potøebujeme øadu nákladných mìøicích zaøízení,
které se vejdou do vìtího dodávkového
auta. V listopadu loòského roku bylo takové auto opìt k vidìní v Praské ulici.
Cílem mìøení bylo zachycení charakteru
emisí za patných rozptylových podmínek
na místì, které reprezentuje nejvíce zatíenou èást mìsta tranzitní dopravou. Termín mìøení byl proto stanoven na den,
kdy klimatické a rozptylové podmínky (topná sezóna, chladné poèasí inverzního charakteru a nízká rychlost vìtru) reprezentovaly nadprùmìrnou imisní zátì.
Co se tedy 19. a 20. listopadu loòského
roku namìøilo?
Imise oxidù siøièitého a uhelnatého
leely pod imisními limity a není pøedpoklad jejich pøekroèení i za jetì více nepøíznivých povìtrnostních podmínek.
Jako problémové se ukazují imise oxidu dusièitého, u kterých nelze zaruèit
pøekroèení limitu roèní prùmìrné koncentrace. Namìøená prùmìrná hodinová koncentrace byla ale 3x nií ne limitní koncentrace stanovená zákonem.

Nezapomeòte zaplatit
poplatek za odpad na rok 2008 vèas!
 Pro kalendáøní rok 2008 stanovuje nová obecnì závazná vyhláka è. 2/2007

o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
vyuívání a odstraòování komunálních odpadù sazbu místního poplatku za
komunální odpad na èástku 500 Kè za kalendáøní rok 2008.
 Pøi platbì roèního poplatku do 31. 3. 2008 získáte slevu 10 % ze základní sazby.
 Nejpozdìji musí být poplatek uhrazen do 30. 9. 2008.
 Od 1. 10. 2008 bude neuhrazený poplatek navýen o 50 %.
Jak poplatek uhradit?
1. bezhotovostním pøevodem na úèet è. 19337551/0100
vedený u Komerèní banky, a. s.,
variabilní symbol  rodné èíslo poplatníka, specifický symbol  èíslo domu,
2. sloenkou
3. nebo hotovì na Mìstském úøadu v Náchodì na adrese Nìmcové 2020
(vedle polikliniky)  v úterý a ve ètvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, v pondìlí
a ve støedu od 8.00 do 17.00 hodin.

Program pro podporu
ivotního prostøedí

Nezapomínejte  práce se stromy a keøi
je péèí o ivé organismy!
Kateøina Cejnarová
Odbor ivotního prostøedí
(Zdroj: Péèe o døeviny rostoucí mimo les  I.,
Jaroslav Kolaøík a kol.)

Jako nejvíce rizikové se ukazují imise
prachu (PM10) a benzo(a)pyrenu. V pøípadì prachu byla namìøená hodnota 24hodinové koncentrace 2x nií ne limitní
koncentrace a v dobì nepøíznivìjích povìtrnostních podmínek mùe dojít k pøekroèení limitù. V pøípadì benzo(a)pyrenu
se hodnotu roèního limitu zøejmì nepodaøí dodret. Podrobná zpráva o mìøení
imisí vèetnì namìøených hodnot je
k nahlédnutí na odboru ivotního prostøedí: (R. Èesenek, Palachova ul. dveøí 162,
tel. 491 405 462) nebo na internetu
http://www.mestonachod.cz/mu/odbory/z_prostredi/komentar.pdf
(odbor ivotního prostøedí)

Mìsto Náchod pøijímá ádosti o pøíspìvky na èinnosti ve prospìch ochrany ivotního prostøedí. Podpora se týká pøedevím projektù ekologické výchovy, instalace solárních kolektorù a výsadby
zelenì. Blií informace o podmínkách programu a formuláøe ádostí jsou k dispozici
na Odboru ivotního prostøedí (tel./fax
491 405 462), v informaèním centru
Mìstského úøadu a na internetových stránkách mìsta: (www.mestonachod.cz).
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SPORT s p o r t

s p o r t

Program mistrovských zápasù v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod únor
PÁ
PÁ
SO
NE
NE
SO
SO
NE
PÁ
PÁ
SO
NE
NE
PÁ
PÁ
SO
SO

1.
1.
2.
3.
3.
9.
9.
10.
15.
15.
16.
17.
17.
22.
22.
23.
23.

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

17.00
19.15
14.30
10.00
10.00
11.00
15.00
10.00
17.00
19.15
14.30
10.00
10.00
17.00
19.15
11.00
15.00

S okol

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

Èeská Tøebová B
Èeská Tøebová C
Olomouc
Jièín
Kutná Hora
Zábøeh B
Tábor
Liberec
Hoøice
Svitavy-Lány
Valaské Meziøíèí
Kolín
Opava
Vysoké Mýto
Dobruka B
Slavia Praha
Slavoj Praha

Východoèeská divize
Východoèeský pøebor
II. liga mui
I. liga dorostenky
I. liga dorostenci
I. liga eny
I. liga mui
II. liga dorostenci
Východoèeská divize
Východoèeský pøebor
II. liga mui
I. liga dorostenky
I. liga dorostenci
Východoèeská divize
Východoèeský pøebor
I. liga eny
I. liga mui
Frantiek Majer st.

Nový rok v sokolovnì

V nedìlním lednovém podveèeru seli
se náchodtí sokolové v Bartoòovì sále
sokolovny, aby zahájili nový rok 2008.
Setkání zahájila starostka jednoty. Náèelnice ing. Eva Trejbalová a náèelník Martin Horák nastínili plány cvièitelských
sborù. V rámci Podkrkonoské upy uskuteèní se v únoru cvièitelská kola, ve které získají odbornou kvalifikaci dalí noví
cvièitelé. Tìlocvièná jednota Dvùr Králové n. L. poøádala slavnostní akademii ke
145. výroèí zaloení 10. nejstarí jedno-

ty na svìtì, na kterou pozvala vechny
èleny upy. V programu se pøedstavili cvièenky a cvièenci oddílù sokolské vestrannosti a èlenové sportovních oddílù. Dalí
setkání naí upy se uskuteèní pøi akademii v Úpici. Náchodské dìti si zatanèily
ve vtipných maskách pøi ibøinkách v sokolovnì. Do sokolovny zveme vechny náchodské obèany k osvìení tìla  cvièební program (náplò, kategorie, hodiny) jsou
uvádìny ve vývìsních skøíòkách TJ Sokol Náchod.
(VZ)

Z Komenského Náchod
støíbrná v celostátním finále ákù v plavání
V dnech 11.12. ledna 2008 se v Roudnici nad Labem konalo celostátní finále
ákù v plavání drustev. Po vítìzství
v okresním i krajském finále se ho úèastnili poprvé v historii i áci Z Komenského v Náchodì. A vedli si pøímo skvìle.
V konkurenci vítìzù vech 14 krajù ÈR
obsadili v koneèné klasifikaci vynikající
2. místo, kdy dokonce sahali po vítìzství. Rozhodovala toti a poslední disciplína celého zápolení  polohová tafeta
na 4x 25 m. A karty byly rozdány jasnì

 kdo vyhraje tafetu, vyhrává ve. Zaplnìný bazén v Roudnici pak vidìl neuvìøitelné drama. Po dohmatu finimenù se
zdálo, e máme zlato, dokonce i rozhodèí
u bazénu nám ji gratulovali, ale neúprosná elektrická èasomíra vydala krutý verdikt  o pouhé 3 setiny!!! sekundy dohmátli døíve borci z Èeských Budìjovic!!!
Obrovskou radost tak vystøídal velký smutek, který se vak brzy rozplynul. Druhé
místo v ÈR je vynikající úspìch. áci Z
Komenského Náchod tak výbornì reprezentovali nejen svoji kolu, ale i okres
Náchod a Královéhradecký kraj. O tento
historický úspìch se zaslouili: Pavel Janeèek, tìpán Erlebach, Michal Ulrich,
Marek Rajsner a bratøi Tomá a Luká
Horálkovi (viz foto). Vedoucím výpravy
byl Mgr. Frantiek Majer. Velké podìkování rovnì patøí øidièi Radku Horálkovi
a firmì TAXI BRICH, která zajistila pohodlnou dopravu na tuto akci.
Mgr. F. Majer

Volejbal

ve sportovní hale Na Hamrech
v sobotu 16. února 2008
 od 9.00 a 13.00 hod.
eny SK RUBENA NÁCHOD
proti TJ Jiskra Jaromìø
 od 11.00 a 15.,00 hod.
mui SK RUBENA NÁCHOD
proti TJ Jaromìø
v sobotu 23. února 2008
 od 9.00 do 15.00 hod.
Finále okresního Zimního poháru en

Házená

v hale SK Rubena Náchod:
sobota 9. 2. 2008
Memoriál L. Øezníèka  eny
(zatím 6 drustev, z toho 3 prvoligová)
nedìle 2. 3. 2008
Memoriál J. Václavka st.  eny
(5 drustev, z toho 4 prvoligová)
Poháry se hrají 8.3016.00,
nae turnaje 8.0016.00 hod.
Milo Václavek, SK Rubena Náchod

achy

Program mistrovských utkání drustev
achového oddílu TJ Náchod na únor
2008:
3. 2.
Masporex TJ Náchod D   Panda Veolia ESAB RWT Rychnov n. Kn.
10. 2.  Snìka TJ Náchod B  Lomnice
nad Popelkou; Vinona TJ Náchod E  Slovan Broumov C
17. 2.  Snìka TJ Náchod A  Sokol
Mladá Boleslav; Masporex TJ Náchod D
 Jiskra Èeská Skalice
24. 2. Kuna TJ Náchod F  Sokol Josi
Èervený Kostelec B
Hrací místnost: Snìka TJ Náchod A a B
hrají svá domácí utkání v areálu Snìka
v.d., Jugoslávská 260.
Ostatní drustva v klubovnì O TJ Náchod, Kino Vesmír 3. patro.
Více na http://sachytjnachod.sweb.cz/
Jan Novotný

Informace
pro sportovní kluby

Tìlovýchovná komise upozoròuje sportovní kluby v Náchodì na pøedloení dotazníku k poskytnutí dotace z rozpoètu
mìsta nejpozdìji do 29. února 2008.
K vyplnìnému dotazníku je tøeba doloit
výroèní zprávu sportovního klubu, rozvahu a úèetní závìrku roku 2007. Dotazník si mùete vyzvednout na odboru kolství, kultury, sportu a cestovního ruchu
v kanceláøi è. 224 (budova vedle polikliniky v ul. Nìmcové, 1. patro) u pana Linharta, tel. 491 405 196.
TV komise mìsta Náchoda

únor 2008
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Program

kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù
w Kurz francouzského jazyka pro zaèá-

teèníky  kadý ètvrtek 16.30 a 18.00
hodin, místo konání: Praská 1759, Náchod, lektor: Sonia Bardet, rodilá mluvèí
w Kurz francouzského jazyka pro mírnì pokroèilé  kadé pondìlí 16.30 a
18.00 hodin, místo konání: Praská 1759,
Náchod, lektor: Mgr. Ilona Horáková
w Kurz anglického jazyka pro zaèáteèníky  kadou støedu od 15.15 do 16.45
hodin, místo konání: Praská 1759, lektor: Mgr. Pavel Smola
Ceny jazykových kurzù: 1450 Kè/kolní
pololetí (30 vyuèovacích hodin)

w Výtvarné dílny. Papírový patchwork

8. 2., 912 hodin, lektor: Hana Zyklová,
místo konání: Praská 1759, Náchod
w Výtvarné dílny. Patchwork vkládaný

do polystyrenu 8. 2., 1316 hodin, lektor: Hana Zyklová, místo konání: Praská 1759, Náchod
w Letní a podzimní námìty pro výtvarné a pracovní aktivity. Tvoøíme z textilu 12. 2., 913 hodin, lektor: Eva Klobuníková, Ivana Valáková, místo konání: Praská 1759, Náchod
w Povinnosti øeditelù kol a kolských
zaøízení v oblasti BOZP 14. 2., 913 hodin, lektor: Ing. Køepinský, místo konání: Praská 1759, Náchod
w Country tance 18. 2., 913 hodin, lektor: Ivan Bartùnìk, místo konání: DDM
Déèko, velký sál
wPohybové aktivity mimo vyuèování. Základy choreografie 19. 2., 913 hodin,
lektor: Ivan Bartùnìk, místo konání: DDM
Déèko, velký sál
w Výtvarné a floristické dílny. Velikonoèní drobnosti z proutí 20. 2., 812
hodin, 1317 hodin, lektor: Mgr. Jana Matouová, místo konání: Praská 1759,
Náchod
w tìstí pøeje pøipraveným aneb Jednáme s rodièi 21. 2., 9.3016.30 hodin, lektor: PhDr. Marie Tøetíková, místo konání: Praská 1759, Náchod

w Hry

ve vyuèování matematice III
26. 2., 1014 hodin, lektor: Mgr. Alena
Vávrová, místo konání: Praská 1759,
Náchod
w Geometrie hrou na 1. stupni Z
27. 2., 8.3012.30 hodin, lektor: RNDr.
Rùena Blaková, CSc., místo konání:
Praská 1759, Náchod
w Geometrie hrou na 2. stupni Z
27. 2., 13.3017.30 hodin, lektor: RNDr.
Rùena Blaková, CSc., místo konání:
Praská 1759, Náchod
w Od rámcového ke kolnímu vzdìlávacímu programu SO a SOU 27. 2., 916
hodin, lektor: JUDr. Bohumila Máchová,
Mgr. Alena Klouèková, místo konání: Praská 1759, Náchod
w Hudba, pohyb a hra. Jarní roztanèení
29. 2., 913 hodin, lektor: Jana Polzerová, místo konání: ZU Náchod
Katalogy s nabídkou dalího vzdìlávání
byly dodány na Vae mìstské úøady pøípadnì jiným obvyklým zpùsobem bìhem
druhé poloviny mìsíce ledna 2008. Pøihláky a dalí informace mùete získat
na: www.cvkhk.cz, tel. èíslech: 491 422
416, 722 569 515

Pøehled kulturních akcí
v únoru 2008 v Regionálním muzeu
Jak vidíme svìt
Od 1. do 29. února 2008 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 s názvem Jak vidíme svìt. Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí 912; 1317 hod.,
v sobotu 812 hod. Vernisá probìhne ve ètvrtek 31. 1.
2008 v 16 hodin.

Lenka Hlaváèková (Viktorka): Obrazy
Do 24. 2. 2008 si mohou návtìvníci v pøednákovém salonku a chodbì budovy stálé expozice muzea na Masarykovì
nám., èp. 18 v Náchodì prohlédnout výstavu obrazù mladé
výtvarnice Lenky Hlaváèkové z Teplic nad Metují. 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 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 491 423 248 nebo
na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01
Náchod, popø. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost  únor
2. a 3. 2.
9. a 10. 2.
16. a 17. 2.
23. a 24. 2.
1. a 2. 3.

MUDr. Blanka Hulánová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Radmila Sedláèková
Náchod
MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod
MUDr. Hana Jelenová
Náchod

PROGRAM
únor 2008

 Sobota 2. února 912 hodin  výtvarná dílna Déèka Náchod

 Výroba perkù a korálkù  5. tvoøivá

dílna kreativního klubu
Pod vedením lektorky si vyrobíte originální perky a korálky.
Pro zájemce bude moné pokraèovat
i v pøedchozích dílnách výroby perkù
z korálkù, drátkù a batikovaného hedvábí. Poplatek 100 Kè.
 15. 2. Valentýnský ples
Od 20 hodin v Beránku, hraje skupina
Relax Band, moderují sourozenci Peterkovi, pøedtanèení streetdance a moderní
tanec z Déèka, vstupné 100 Kè bez místenky, 125 Kè s místenkou.
 23. 2. Klondike
Zveme vechny dìti a dospìlé na Klondike, recesní zlatokopecké a zálesácké putování dvojic nebo rodin. Po trase jsou
pro úèastníky pøipravené rùzné netradièní soutìe, jako napøíklad: rýování zlata, chytání bizona, støílení z luku a kue,
lovení mustangù, hra v salonu, apod.
Nejlepí v kategoriích získají drobné zá-

Náchodská 145 (Stavostroj)
tel.: 491 476 176
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Hálkova 367
tel.: 491 424 194
Bartoòova 1006
tel.: 491 421 604
Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 431 104

lesácké odmìny. Pøihláení je v sobotu
23. 2. v 9.30 hod pøed budovou Déèka.
Start je od 10.00 hod. Úèastníci budou
rozdìleni do kategorií: rodiny, dìti do 10
let, do 15 let a nad 15 let. S sebou si do
týmu vezmìte: sáòky èi pekáè, rýovací
panev na zlato a dalí dùleité pomùcky
zálesáka. Startovné je 25 Kè na osobu
(v cenì je obèerstvení).
 23. 2. Country bál
Country bál pro mladé i dospìlé taneèníky plný hudby, tance, zábavy a pro zájemce i soutìí jako napø: o nejsilnìjího
mue a enu bálu, nej drustvo bálu, nej
taneèní pár. Vstupné je pro úèatníky Klondiku 35 Kè, pro country obleèené 50 Kè,
pro ostatní taneèníky 65 Kè. Vstupenky
jsou slosovatelné.
 MC MáCíèek
Kadý vední den volná herna dopoledne
 bez poplatku, kadou støedu 1011
spoleèné cvièení a hraní (cvièení motivované øíkankami, písnièkami, vyuití tradièních i netradièních psychomotorických
pomùcek, grafo-motorika a výroba rekvizit pro motivované cvièení, cena programu: 30 Kè, dle zájmu maminek rozíøíme i nabídku aktivit s hlídáním dìtí, více
informací: Tereza Iová, DiS. Tel. 774
223 296.

Únor v mateøském centru HOPSÁÈEK
3. 2.

16.30

kola kouzel  zveme vechny dìti bez rozdílu vìku
na ukázku kouzelnické dovednosti
11. 2. 16.30 Malování mandal
17. 2.
Karneval
18. 2. 16.30 Oplétání hodin  dalí ze samostatných oblíbených kurzù pedigu
22. 2.
9.30 Pokraèování v pásmu besed s dìtskou rodinnou terapeutkou
24. 2.
Karneval pro dìti z klubu Vánek
 Asociace rodièù a pøátel zdravotnì postiených
25. 2. 16.30 Støíhání vláskù  potøebujete ostøíhat Vae nejmení a nedaøí se,
moná pro dìti ve známém prostøedí poøídíte lépe
29. 2. 20.00 Baèkorová zábava  veèerní posezení s ivou kapelou Potence
 urèeno pro irokou veøejnost, pøijïte podpoøit mateøské centrum
a pobavit se u nás trochu jinak, ne je obvyklé.
Tak jako v loòském roce, i letos pokraèují pravidelné týdenní krouky dopoledne,
odpoledne a veèer. Nabídka veèerních kroukù od 4. 2. 2008 rozíøena o Pilates
 zdravotní cvièení pro vechny vìkové generace. Na vechny krouky je moné
pøijít kdykoli bìhem kolního roku. Není nutné být èlenem ani maminkou na mateøské dovolené. Dále v naem MC od února zaène probíhat ètvrtletní kurz hry na
kytaru pod vedením Michaely Kuldové. Kurz je urèen pro vechny zájemce bez
rozdílu vìku. Dalí informace: Simona Hlavatá 608 970 406, hopsacek@seznam.cz.

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 v sobotu 2.února v 15 hodin
a v 17 hodin a v sobotu 9. února
v 15 hodin pohádku

Pøíbìhy Králíka Filuty

a pohádku

Zaèarovaný les
V sobotu 16. února v 15 hodin,
v sobotu 23. února v 15 a v 17
hodin a 1. bøeznav v 15 hodin.
Jste srdeènì zváni.

www.detemproradost.com

poøádá
jarní prázdniny na horách
SPORTOVNÍ a RELAXAÈNÍ POBYT
NA HORÁCH PRO RODINY S DÌTMI
(od 6 do 15 let)
8.15. 3. 2008 (soso) Horní Malá Úpa,
vlastní doprava, polopenze
Cena: rodiè 3500 Kè, dítì (412 let)
3050 Kè, dítì (do 3 let) 1200 Kè
V cenì zahrnuto: ubytování (24lùkový pokoj), strava (snídanì  védské stoly, veèeøe servírované meny) + pitný reim, hlídání a dopolední program pro dìti,
odpolední výuka lyování a snowboardingu, 2 hodiny v tìlocviènì zdarma, pobyt
zaèíná veèeøí a konèí snídaní.
Pro více dotazù se obrate
na Mgr. Andreu Strapkovou
andrea.strapkova@centrum.cz,
tel. 777 082 140. Poèet míst omezen.
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Senior klub
Podìkování
V souvislosti s ukonèením po více ne 15 letech èinnosti SGKlubu v Náchodì ke dni 31. 1. 2008 dìkujeme touto cestou
Mgr. Lýdii Batecké, øeditelce Okresního archivu v Náchodì,
ing. Vlastimilu Èejpovi, sbormistru pìveckého sboru HRON,
profesoru Alei Fettersovi, panu Miloslavu Hlaváèovi, Mgr. Blance
Neetøilové z Regionálního muzea Náchod, øeditelce Mìstské
knihovny Mgr. Marii Sobotkové, dr. Pavle Teichmanové, Mgr.
Vìøe Vlèkové a dalím, kteøí se ve znaèné míøe podíleli na oblíbených poøadech, konaných v SG-Klubu pro veøejnost kadý
týden ve ètvrtek. Jetì jednou dìkujeme!!!
Výbor SG-Klubu v Náchodì
Mìsto Náchod touto cestou dìkuje paní Alici Kuelkové za
dlouholeté obìtavé vedení SG klubu a zajiování zajímavých
programù a zájezdù.

Sdruení zdravotnì postiených
zve své èleny a zájemce o èlenství na svou Výroèní schùzi,
která se uskuteèní ve støedu 13. února 2008 od 14.00 hod.,
v restauraci ODAS na Karlovì nám. v Náchodì. Restaurace je
bezbariérová a je situována ve III. patøe. Výtah k dispozici.
Pozvaní hosté: zástupce MìÚ Náchod, sociálního odboru, lékárenské sluby a sociálního poradenství. Program: hodnocení
èinnosti za rok 2007, hospodaøení za rok 2007, návrh na zmìny ve výboru SZdP Náchod, návrh na zvýení èlenských pøíspìvkù ze 40 na 50 Kè. Prostor pro nae hosty: informace,
dotazy, diskuze. Malé obèerstvení zajitìno. Tìíme se na Vai
hojnou úèast a zájem o vìci veøejné pøi spoleèném setkání v roce
2008.

ICC informuje

 Rozbìhl se prodej pobytových a poznávacích zájezdù na
léto 2008. Vichni, kdo uvaujete o letoní dovolené, zastavte
se pro katalogy i následné objednání zájezdu. Nabídka je opravdu iroká.
 V prodeji jsou nové dálnièní známky pro Rakousko a ÈR
(CR 1000, M 330, D 220 Kè).
 Rodným krajem  v lednu vylo dalí èíslo (è. 35) tohoto
vlastivìdného sborníku, u nás v prodeji.
 kalendáø Kladské pomezí  nyní je mono za slevu koupit
tento nástìnný kalendáø, cena 65 Kè.
 Solná jeskynì  k dispozici jsou letáèky k novì vzniklé solné
jeskyni v Náchodì za gymnáziem.
 Rampuákovy listy  volnì k odebrání jsou u nás tyto zimní
turistické noviny Orlických hor. M. Machová  ICC Náchod

GALERIE
Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v únoru 2008 v zámecké jízdárnì výstavu:

Obrazy a kresby ze sbírky
Galerie výtvarného umìní v Náchodì,
restaurované v letech 20012007
Atraktivní výstava bude vìnována problematice restaurátorského
prùzkumu, opravì a obnovì umìleckého díla. Na pøíkladu bezmála
stovky dìl èeské, ruské, italské, nìmecké a francouzské provenience
ze 16. a 20. století se návtìvníci budou moci seznámit s hlavním
úkolem sbírkotvorné instituce  péèí o sbírkový fond.
(pøízemí a ochoz jízdárny 1. 2.  6. 4.)
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

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, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bohosluby  nedìle 9 hod. Biblické hodiny  pondìlí 16.30 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 Raisovy ul. od pondìlí do soboty od 817 hod. Prosíme  v nedìli a o svátcích NE!
6. února  Popeleèní støeda  bohosluba smíøení
 16.30 hod.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod.
Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan Mariusz Nowaczyk 731 405
501, pastoraèní asistent Ing. Mgr. Vladimír Handl 728 515 557,
www.nachod.farnost.cz, 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, 10.15
v kostele sv. Michaela.

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 kadé úterý v 17 hodin. Faráø Marek Bárta.

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hodin. Studium Bible v pondìlí neprobíhá.

Církev bratrská

Purkyòova 584, tel./fax.: 491 427 332; kazatel Ing. Rostislav
Stanìk, DiS., e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr.
Pavel Javornický, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod.
Bohosluby v nedìli v 9.30 hod., studium Bible ve støedu
v 18.30 hod.

Køesanská spoleènost Nový ivot

Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 603 945 354,
http://www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.

6NaChodníku

autorský anson

Pan Josef BartoòDobenín s chotí a Správa zámku Nové
Mìsto nad Metují Vás srdeènì zvou na koncert souboru
6NaChodníku, který se bude konat ve ètvrtek 21. února
2008 od 19 hodin v prostorách Galerie Pod ebrovkou na
zámku v Novém Mìstì nad Metují. Se svým programem
vystoupí náchodský soubor, v jeho podání si mùete vyslechnout pùvodní ansony, které svým nezamìnitelným
projevem zazpívá Lucie Peterková. Pøijïte si poslechnout
tento koncertní recitál, který vás pohladí
na dui. Vstupné je 60 Kè.
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Mìstská knihovna Náchod
informuje únor 2008
Oddìlení pro dìti

Únor je kromì jiného také mìsícem masopustu. A k masopustu patøí masky. I my
chceme, aby bylo také v tomto, jinak trochu smutném mìsíci v knihovnì veselo. Proto
vás zveme na Literární karneval v úterý 26. 2. 2008 v 15 hodin.
V knihovnì bude pøivítán kadý, kdo pøijde v kostýmu literárního hrdiny.
Na programu je pøehlídka masek, tanec a soutìe.

Probíhající soutìe:

 Èteme a soutìíme
 Moje cesta od narození k (kolá)
 Literární soutì : a) Moje nejkrásnìjí (nejen prázdninová) cesta
b) Jak jsem nael cestu ke kníkám
c) Jak jsem nael cestu ke svému kamarádovi
 Soutì pro pøedkoláky: Cesta do kolky nebo se kolkou (obrázek)
Podrobnosti o vech soutìích v knihovnì nebo na www.mknachod.cz.

Spisovatelka Petra Braunová
v Mìstské knihovnì

A co èetli dìttí ètenáøi v náchodské knihovnì nejvíce?

V roce 2007 se nejvíce pùjèovaly kníky èeské autorky Petry Braunové: Neuvìøitelné záøí (51x), Èeská sluka aneb byla jsem au-pair (41x), Prázdniny za vechny
prachy (36x), Roák Oliver (32x), Borùvkové léto s Terezou (17x), ale vylo a
v kvìtnu) a Ztraceni v èase (8x, vylo v øíjnu), Kuba nechce èíst (11x). To znamená,
e èeská autorka pøedèila i Joanne Rowlingovou. Samozøejmì, e se i u nás èetl Harry
Potter, ale tentokrát ho pøedbìhly èeské kníky. S jejich autorkou Petrou Braunovou se setkáme v úterý 5. 2. 2008 v 15 hodin v oddìlení pro dìti mìstské knihovny.
Mùete si pøijít pro autogram.
Mezi dalími oblíbenými autory najdeme rakouského spisovatele Thomase Brezinu,
anglickou autorku Jacqueline Wilsonovou, skotskou Karen McCombie, Amerièany
Christophera Paoliniho a Hilary McKay nebo Australana Garth Nixe. Mezi malými
dìtmi vede v oblíbenosti bezkonkurenènì Krteèek Zdeòka Milera.
Stále populárnìjí jsou komiksy. Ji tøicet let vycházející èasopis Ètyølístek si pùjèují sedmileté dìti i ètrnáctiletí puberáci. Stále vìtí oblibì se tìí komiksy francouzského autora René Goscinnyho o Asterixovi a Obelixovi i dalí. Dobøe udìlaný komiks
u dávno není braková literatura.
Pøijïte si pro tu svoji knihu!
(Vo)

Dìtem pro radost

V loutkovém divadle Dìtem pro radost v Náchodì zakonèili rok 2007 mladí loutkáøi pohádkou Døevìný domeèek. Tøi poslední soboty roku patøily opìt jejich vystoupení, na které se za pomoci dospìlákù peèlivì pøipravovali. Vaøeèkové loutky,
variabilní scéna i reijní nápady, pøedevím vak výkony mladých loutkáøù, vytvoøily
roztomilou pohádku, pøístupnou i tìm nejmením divákùm. O tom, e je opravdu
zaujala, svìdèilo napjaté ticho v hlediti, s výjimkou aktivní spolupráce dìtí a hercù
v jejím prùbìhu. Spoleènì zazpívané koledy pod vánoèním stromeèkem doplnily pøíjemnou atmosféru. Pøejeme mladým loutkáøùm hodnì elánu a chuti do dalí práce!
Renáta Klicperová
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KINO VESMÍR NÁCHOD uvádí

v únoru 2008

www.kinonachod.cz; tel. 491 428 498; tel. + fax. 491 420 961, e-mail: info@kinonachod.cz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

pátek pouze v 17 hod..
sobota 15 a 17 hod.
nedìle 15 a 17 hod.
pondìlí pouze v 16 hod.
úterý pouze v 16 hod.
støeda pouze v 16 hod.

ØÍE HRAÈEK (MR. MAGORIUMS WONDER EMPORIUM  USA 2007)

HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

Kdo uvìøí, mùe vidìt zázraky Vítejte v nejmagiètìjím a nejbájeènìjím místì na svìtì  v Øíi hraèek pana Magoria. Musíte ale pøistoupit na jistá pravidla hry a vìøit
vemu, co uvidíte!!! Rodinný film, ve kterém vytvoøili hlavní role Dustin Hoffman a Natalie Portmanová, je uvádìn v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bioscop.cz a na www.magorium.com
Mládei pøístupný

1. pátek pouze v 19 hod.
2. sobota pouze v 19 hod.

HALLOWEEN (HALLOWEEN  USA 2007)

4. pondìlí pouze ve 20 hod.

ZTRACENÁ DOVOLENÁ (ÈR  2007)

4. pondìlí pouze v 18 hod.
5. úterý pouze v 18 hod.

TÌSNÌ VEDLE (THE HEARTBREAK KID  USA 2007)

5. úterý pouze ve 20 hod.
6. støeda pouze v 18 hod.

VÁCLAV (ÈR2007)

7. èt, 8. pá pouze v 16 hod.
9. sobota 14 a 16 hod.
10. nedìle 14 a 16 hod.
11. pondìlí pouze v 16 hod.
12. úterý pouze v 16 hod.
13. støeda pouze v 16 hod.

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY (ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES  panìlsko/Nìmecko/Francie 2008)HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

7. èt, 8 pá 18 a 20 hod.
9. sobota 18 a 20 hod.
10. nedìle 18 a 20 hod.
11. pondìlí 18 a 20 hod.
12. úterý 18 a 20 hod.
13. støeda 18 a 20 hod.

NA VLASTNÍ NEBEZPEÈÍ (ÈR2007)

14.
15.
16.
17.

ètvrtek pouze v 19 hod.
pátek pouze v 19 hod.
sobota pouze v 19 hod.
nedìle pouze v 17 hod.

AMERICKÝ GANGSTER (AMERICAN GANGSTER  USA 2007)

14.
15.
16.
17.

ètvrtek pouze v 17 hod.
pátek pouze v 17 hod.
sobota pouze v 17 hod.
nedìle pouze v 15 hod.

SVATBA NA BITEVNÍM POLI (ÈR2007)

Pod maskou se skrývá zlo Úspìné znovuzrození jednoho z nejslavnìjích hororù novì odhaluje pozadí patologicky naruené mysli a oslovuje tak nové diváky i fanouky
pùvodní série. Èeské titulky. DOLBY  STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.palacepictures.net a na www.halloween-themovie.com
Mládei do 18 let nepøístupný

Neeòte se do enìní A na svatební cestì zjistil, e nael tu pravou Dotyèná dáma ale nebyla bohuel jeho novomanelkou! Ben Stiller v komedii plné omylù  od
mistrù svérázného humoru  bratrù Farrellyových. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.heartbreakkidmovie.com
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

Tragikomedie reiséra Jiøího Vejdìlka (mj. filmy Úèastníci zájezdu nebo Roming), ve které Ivan Trojan vyvádí jeden prùvih za druhým V dalích rolích E. Vááryová,
J. Budaø, J. Lábus, S. Norisová, P. palková, J. Vlasák, Z. Krónerová a J. Poláek. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.filmvaclav.cz
Mládei pøístupný

Asterix a Obelix jsou zpìt! Tentokrát vás èeká pøíbìh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeøi z celého svìta V hlavních rolích Clovis Cornillac a Gérard
Depardieu, v roli Césara Alain Delon. Dobrodruná fantastická rodinná komedie je uvádìna v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.asterixfilm.cz
Mládei pøístupný

Vzruující souboj s divokým pøírodním ivlem, samozvanými stráci zákona i hranicemi vlastních moností, v novém èeském filmu reiséra Filipa Renèe. Hrají Jiøí
Langmajer, Filip Blaek, Miroslav Krobot, Lucia Siposová a dalí. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.navlastninebezpeci.cz
Mládei pøístupný

Strhující pøíbìh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnìjích muù newyorského podsvìtí i o jednom obyèejném poldovi, který ho dostal na kolena Akèní thrillerové drama
reiséra Ridley Scotta (mj. filmy Gladiátor nebo Èerný jestøáb sestøelen) s Russellem Crowem, Denzelem Washingtonem, Josh Brolinem a Cubou Gooding jr. v hlavních
rolích. Èeské titulky. Jeden z nejsilnìjích záitkù, který si odnesete z kina, ve filmu, který má dvì nominace na Oscara za rok 2007. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.americangangster.net
Mládei do 15 let nepøístupný

Úsmìvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, høíných touhách lásky a jedné svatbì, která skonèila málem jako bitva u Waterloo Hrají Bolek Polívka, Zlata
Adamovská, Josef Somr, Monika Hilmerová, Jan Budaø, Roman Vojtek, Jana Doleelová, Miroslav imùnek, Marek Vaut, Jiøí Pecha, Václav Sloup, Tatiana Medvecká
a Jaroslava Obermaierová. Reie Duan Klein. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.bioillusion.com/cz/svatba-na-bitevnim-poli/
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

16. sobota pouze v 15.30 hod.

POHÁDKOVÁ TAJEMSTVÍ

18. pondìlí pouze v 19.30 hod.

JAN SAUDEK (ÈR2007)

18. pondìlí pouze v 17 hod.
19. úterý pouze v 18 hod.
20. støeda pouze v 18 hod.

MICHAEL CLAYTON (MICHAEL CLAYTON  USA 2007)

21.
23.
24.
25.
26.
27.

O IVOT (ÈR2008)

èt, 22. pá 17 a 19 hod.
sobota 17.45 a 19.30 hod.
nedìle 17.45 a 19.30 hod.
pondìlí pouze v 18 hod.
úterý pouze v 18 hod.
støeda pouze v 18 hod.

Hodinové kreslené pásmo pohádek s oblíbenými postavièkami.
Vstupné 20 Kè

V pekle svých vání, ráj v nedohlednu Pravdìpodobný celoveèerní dokument o mnohém nevysloveném a nevyslovitelném v ivotì a díle nejslavnìjího èeského fotografa Jana Saudka. Reie Adolf Zika.
Vstupné 65 Kè
Více informací o filmu na www.placepictures.net a na www.saudekfilm.com
Mládei do 15 let nepøístupný

Pravdu se dá pøizpùsobit George Clooney v hlavní roli dramatického thrilleru, o nejvìtí výzvì kariéry i jeho ivota. Film patøí k váným kandidátùm pøi letoním udílení
Oscarù  má celkem 7 nominací. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na http://michaelclayton.warnerbros.com/
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

Komedie o poèetí, se kterým se nepoèítalo Nová komedie reiséra Milana teindlera o neèekaných pøekákách a komplikacích veho druhu
Kotek a Dorota Nvotová, v dalích rolích B. Klepl, R. Nebøenský, P. Tomicová a I. Chýlková. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.ozivot.cz

23. sobota 14.15 a 16 hod.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ (ALVIN AND THE CHIPMUNKS  USA 2007)

24.
25.
26.
27.
28.

LETS DANCE 2  STREET (DANCE STEP UP 2 THE STREET  USA 2008)

nedìle 14.15 a 16 hod.
pondìlí pouze v 16 hod.
úterý pouze v 16 hod.
støeda pouze v 16 hod.
ètvrtek pouze v 16 hod.

ART KINO

Nejlepí dokument z MFF v Karlových Varech 2007. Detektivní esej o pátrání po turistech, zachycených na negativech v objeveném kufru ve védsku Reie Lucie
Králová.
Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.acfk.cz
Mládei pøístupný

V hlavních rolích Vojta
Mládei pøístupný

HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

To bude mazec Po Garfieldovi pøicházejí na scénu bratøi Alvin, Simone a Theodor. Jsou to neobyèejné veverky, které nejen e umí mluvit, ale umí i výbornì zpívat
Aniimovaný i hraný rodinný film, uvádìný v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.alvinandthechipmunksmovie.com
Mládei pøístupný

Republiková premiéra!!!

Je jedno, odkud jsi. Hlavní je, co chce! Hudební romantické drama o tom, jak ít svùj sen Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.myspace.com/stepupmovie
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

28. ètvrtek 18.15 a 20 hod.
29. pátek 18.15 a 20 hod.
BØEZEN 2008
1. sobota 18.15 a 20 hod.
2. nedìle pouze v 17.15 hod.
3. po, 4. út 16 a 18 hod.
5. støeda 16 a 20 hod.

LÁSKA ZA ÈASÙ CHOLERY (LOVE IN THE TIME OF CHOLERA  USA 2007)

28. ètvrtek pouze v 16 hod.
29. pátek pouze v 16 hod.
BØEZEN 2008
1. sobota pouze v 16 hod.
2. nedìle pouze v 15 hod.

VÁCLAV (ÈR2007)

Jak dlouho byste dokázali èekat na lásku? Adaptace jednoho z nejslavnìjích románù klasika svìtové literatury 20. století Gabriela Garcíi Márqueze. Javier Bardem v hlavní
roli v hlavní roli výpravného filmu, s písnìmi Shakiry, v reii Mike Newella (mj. filmy Ètyøi svatby a jeden pohøeb, Úsmìv Mony Lisy nebo Harry Potter a Ohnivý
pohár). Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.loveinthetime.com
Mládei do 15 let nepøístupný

Tragikomedie reiséra Jiøího Vejdìlka (mj. filmy Úèastníci zájezdu nebo Roming), ve které Ivan Trojan vyvádí jeden prùvih za druhým V dalích rolích E. Vááryová,
J. Budaø, J. Lábus, S. Norisová, P. palková, J. Vlasák, Z. Krónerová a J. Poláek. Film bude jistì patøit k váným uchazeèùm o domácí filmovou cenu Èeského lva za rok
2007. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.filmvaclav.cz
Mládei pøístupný

P R O M A R E H A , s . r.o.
klade důraz na zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců

leden
2008

Náchodský
zpravodaj
• informační měsíčník pro občany města Náchoda • www.mestonachod.cz •

Máte zájem o inzerci na stránkách
Náchodského zpravodaje?
Volejte tel. č. 736 613 427
nebo pište na e-mail: nachod@email.cz

V minulém článku jsme poukazovali na nové trendy společnosti
PROMA REHA, s. r. o. Česká Skalice, jež přichází na trh se zcela novou řadou sloupových lůžek. Moderní výrobky z této série již slouží
prvním pacientům. Český výrobce pomůcek pro handicapované si
však hýčká nejen své zákazníky, ale dbá také o zdraví a bezpečnost
svých zaměstnanců.
V současné době se společnost připravuje na certiﬁkaci dle mezinárodní speciﬁkace systému bezpečnosti a ochrany zdraví OHSAS
18001. Její úlohou je pomoci organizacím s řízením ochrany zdraví
a rizik při práci. Speciﬁkace byla vydána jako odpověď na poptávku
po mezinárodní normě, na základě které by bylo možné se posuzovat
a posléze certiﬁkovat. OHSAS 18001 byla vytvořena společným úsilím
národních normalizačních orgánů, certiﬁkačních ﬁrem a specialistů
v oblasti BOZP. Její hlavní cíl spočívá ve vytvoření mezinárodního
systému, který by potlačil roztříštěnost v oblasti systémů BOZP způsobenou množstvím různých národních norem a speciﬁkací.

