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Ve ètvrteèní podveèer 18. prosince
2003 jsem patøil k tatínkùm, maminkám,
babièkám, tetám , kteøí zaplnili vìtinu
míst prostorného sálu Mìstského divadla
Dr. Josefa Èíka v Náchodì s pøáním, aby
to jejich vystupující ratolesti na Vánoèním koncertu náchodské Základní umìlecké koly J. Falty nejenom sluelo, ale pøedevím dobøe zpívalo, hrálo a tanèilo
Pøíleitost navtívit koncert náchodské
ZU jsem dostal poprvé, a tak se pøiznávám, e svoji pøítomnost na nìm jsem
povaoval za rodinnì-spoleèenskou povinnost a nepøedpokládal jsem, e si z koncertu odnesu výraznìjí umìlecký záitek.
Zmýlil jsem se. Pochopil jsem to u pøi
vstupu do divadelních prostor, kde, podobnì jako v prostoru aten, vítali návtìvníky vyslanci øíe Orfea  mýtického øeckého pìvce, pokládaného za otce hudby
 hrou na pøíèné flétny. K chrámu Orfeovu bylo tøeba vystoupat po schoditi. Také
tam jsme byli oblaováni: manou a nektarem v podobì pùvabných andílkù rozeznívajících svými alabastrovými ruèkami zlaté
zvonky a prostøednictvím obláèku éterických najád u chrámového portálu, kde jsme
byli obdarováni výtvarným dílkem  vánoèním a novoroèním pøáním, bezpochyby výtvory ákù výtvarného oddìlení koly.
Pùsobivá a do detailu propracovaná byla
rovnì výprava koncertu. Jakoby z bílého
mramoru vytesaní andìlé s mystickým výrazem v tváøi vznáející se nad jevitìm,
náhrdelník planoucích svíèek v nádobách
lemujících jeho okraj, rozzáøený strom pøed
ním to ve navozovalo vzneenou a zároveò svìtskou vánoèní atmosféru podveèera. Koncert byl vynikající. Dobrá dramaturgie, hodnotný program, vynikající výkony

sboru, orchestrù i sólistù, pøimìøená délka, profesionální a pøitom svìí vstupy
moderátorky Marcely Fulkové.
V úvodním výstupu jsme zhlédli smìs
baletních a taneèních kreací, které nás pøenesly na svitem luny ozáøenou mýtinu
s tanèícími rusalkami, jakoby z Velké pohádky doktorské Karla Èapka, i na zasnìenou náves s koledníky, na náves z ilustrací Mikoláe Ale èi z vyprávìní a obrázkù Josefa Lady. Skvìlé a dojemné zároveò
bylo vystoupení do andìlských øíz pøiodìného smíeného pìveckého sboru doprovázeného smyècovým orchestrem. Na pìt
koled Jiøího Templa v jejich podání, øízeném
taktovkou Lukáe Janka, navázali Koledníci z Tìínska Petra Ebena v kvalitní interpretaci starích èlenù sboru, øízeného jeho
vedoucí Bohumilou Kníkovou. Po vystoupení sboru následovaly sólové výstupy nejlepích ákù, resp. absolventù koly  houslistky V. Khunové, klavíristky J. tìrbákové, klavíristy J. Leskovského a hráèe na
akordeon Z. Horáka. Závìr koncertu patøil
vystoupení mnoha vavøíny ovìnèeného dechového orchestru, øízeného Jaroslavem
Vlèkem. Jeho souèástí byla i sólová dívèí
pìvecká vystoupení.
Vánoèní koncert náchodské Základní
umìlecké koly J. Falty v Mìstském divadle Dr. Josefa Èíka byl nejen pro mne, ale
bezpochyby i pro jeho dalí návtìvníky
velkým pøekvapením, záitkem. Ti, kteøí
se oslav Orfeových 18. prosince v Beránku
zúèastnit nemohli, zoufat nemuseli. kola
pro nì toti pøipravila jetì dalí koncert.
Tøíkrálový. Ten se uskuteènil ve ètvrtek
8. ledna 2004 v náchodském kostele svatého Vavøince a tím byl Orfeovi nepochybnì vzdán dùstojný hold. Vlastimil Havlík

Mìsto Náchod, Pivovar Náchod a.s.

REPREZENTAÈNÍ PLES
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Velký sál

Petra Janù
Pøedtanèení TS TAKT
Pøedání Kulturní a sportovní
ceny mìsta Náchoda
Pùlnoèní pøekvapení
Losování bohaté tomboly
Veèerem provázejí manelé tìpovi

Pøednákový sál

Taneèní skupina Uniduo
Hradec Králové

Mìstské divadlo Dr. Josefa Èíka v Náchodì
21. února 2004 ve 20 hodin
Èlovìèe nezlob se, kolní rok zaèíná

Vstupné: Velký sál 180 Kè, Malý sál 120 Kè, Pøednákový sál 80 Kè, Balkon k stání
60 Kè. Pøedprodej od 10. 2. v recepci hotelu U Beránka v Náchodì, 491 433 118
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta 16. 12. 2003

Zásady obìhu
a pøezkuování úèetních dokladù
_ RM schválila organizaèní opatøení è. 6/
2003, které upravuje zásady obìhu a pøezkuování úèetních dokladù.
Pøevedení finanèních prostøedkù
_ RM schválila, v souladu se zákonem
o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, pøevedení finanèních prostøedkù
z rezervních fondù, pøíp. fondu reprodukce pøíspìvkových organizací Kino Vesmír,
DPD Harmonie a Sportovní zaøízení mìsta Náchoda. Jedná o èástky potøebné na
pokrytí ztrát vzniklých v tomto roce, pøíp.
na posílení zdrojù k financování údrby
a oprav majetku.
Rozpoètová opatøení
_ RM schválila souhrnný návrh rozpoètových opatøení vzniklých od 15. prosince
2003 na základì podkladù obdrených od
Krajského úøadu Královéhradeckého
kraje.
Dotace Èeské Alzheimerovské spoleènosti
_ RM souhlasila se zahrnutím dotace pro
Èeskou Alzheimerovskou spoleènost na
rekonstrukci domu èp. 897 v Bartoòovì
ulici na denní centrum pro osoby trpící
demencí do návrhu rozpoètu na rok 2004.
Jedná se o èástku 1 milion Kè. V ní je
zahrnuta dotace ve výi 600 tisíc Kè z
roku 2003, která nebyla v loòském roce
èerpána.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostorù v domì èp. 727 v ulici Krámské v Náchodì pro vybudování podkrovního bytu.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit nabytí pozemku è. 934/9 v ulici
Nemocnièní od firmy REPON formou
smlouvy darovací. Jedná se o pozemek
novì vzniklý pøi parcelaci pozemkù v ulici
Nemocnièní. Pozemek bude darován mìstu za jeho spoluúèast na vybudování inenýrských sítí.
_ RM zamítla ádost týkající se pronájmu
èásti pozemku na Lipí pro zajitìní pøístupu a vjezdu pro osobní automobil.
_ RM zamítla ádost týkající se pronájmu
èásti pozemku pro zøízení pøístupové komunikace urèené k zásobování prodejny
èp. 165 z ulice Hronova.
_ RM zruila výbìrové øízení na pronájem objektu èp. 523 v ulici Høbitovní
a uloila vypsat nové výbìrové øízení.
_ RM souhlasila s umístìním stávající
rodiny obývající èp. 129 Starých lázní
v Bìlovsi do jiného bytu a objekt zabezpeèit.

Rybník Podborný  napoutìcí objekt
_ RM schválila zadání vyhotovení projektu na zhotovení stavby nápustního objektu na rybníku Podborný ing. Miloslavovi
indlarovi, konzultaèní a projekèní kanceláø v oboru revitalizace øíèních systémù,
Bý 71 a souhlasila se zaøazením stavby
nápustního objektu na rybníku Podborný
do návrhu plánu investic na rok 2004
s limitem mezních investièních nákladù
300 tis. Kè.
Oprava obsluné komunikace
u èp. 15251526
_ RM schválila zapracovat do návrhu plánu roku 2004 tuto akci v souhrnné výi
800 tis. Kè a uloila tuto èástku zahrnout
do rozpoètu roku 2004. Èástka se pøesouvá do rozpoètu roku 2004 vzhledem k tomu,
e stavební povolení na tuto akci mìlo být
vystaveno a poèátkem roku 2004.
Oslavy 750 let Náchoda  rozpoèet
_ RM uloila sestavený rozpoèet na oslavy 750 let první zmínky v Náchodì v roce
2004 vloit do návrhu rozpoètu mìsta
Náchoda na rok 2004. Dále uloila komisi pro oslavy rozpoèet postupnì aktualizovat podle prùbìnì upøesòované pomoci
sponzorù a finanèních pøíspìvkù z grantù.
Smlouva o zabezpeèení provozu systému
nakládání s komunálními odpady
_ RM revokovala své usnesení ze dne
2. 12. 2003 a zároveò schválila smlouvu
o zabezpeèení provozu systému nakládání s komunálními odpady vznikajícími na
území mìsta Náchoda o plnìní nìkterých
dalích povinností, která bude uzavøena
s Technickými slubami Náchod, s. r. o.,
do 31. 3. 2004.
TELEGRAFICKY:
_ RM schválila Ceník ubytovacích slueb
chaty Zvonièka pro rok 2004 a pro dalí
roky do odvolání. Ceny zùstávají zachovány na úrovni roku 2003.
_ RM vzala na vìdomí zápis z tìlovýchovné komise ze dne 9. 12. 2003 a z komise
pro výchovu a vzdìlávání ze dne 2. 12.
2003.
_ RM vzala na vìdomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 1. 12. 2003.
_ RM schválila mandátní smlouvu na obstarání správy veøejné zelenì a výkonu
dalích povinností s TS Náchod na období
od 1. 1. do 31. 3. 2004.
_ RM stanovila platy øeditelùm pøíspìvkových organizací DPD Harmonie
a MìSSS Marie a schválila jejich mimoøádné odmìny.
_ RM jménem mìsta Náchoda jako jediného akcionáøe akciové spoleènosti Pivovar Náchod souhlasila s uzavøením Manaerského kapitálového pojitìní s Èeskou
pojiovnou pro èleny øídících orgánù spoleènosti.
_ RM schválila, aby mìsto Náchod podalo
ádost o pokácení døevin dle návrhu pracovní skupiny.

Rada mìsta 13. 1. 2004

ádost Obèanského sdruení
Pomoc vem potøebným
_ RM uzavøela nájemní smlouvu na nebytový prostor kanceláøe ve tøetím nadzemním podlaí objektu èp. 1 na Masarykovì námìstí (budova staré radnice) v Náchodì s Obèanským sdruením Pomoc
vem potøebným. Toto sdruení bude vyuívat pronajaté prostory jako obèanskou
poradnu pro ty, kteøí se ocitnou v tíivé
ivotní situaci. Uvedený nebytový prostor
bude pronajat za stejných podmínek, jaké
byly stanoveny pro ostatní nekomerèní
subjekty v objektu, tj. minimální nájemné
a úhrada souvisejících slueb.

Metodický pokyn ke stanovení platu,
platy øeditelù pøíspìvkových organizací
_ RM schválila Metodický pokyn ke stanovení platu øeditelùm pøíspìvkových organizací zøizovaných mìstem Náchodem
v oblasti kolství.
_ RM stanovila v souvislosti se zmìnami
tarifních tøíd platy øeditelùm pøíspìvkových organizací s platností od 1. 1. 2004.
_ RM schválila po dobu pracovní neschopnosti øeditele Z TGM pøíplatek za zastupování a zvýení osobního pøíplatku jeho
zástupkyni.
Rozpoètová opatøení
_ RM schválila souhrnný návrh rozpoètových opatøení vzniklých od 16. 12. 2003
na základì podkladù obdrených z Krajského úøadu Královéhradeckého kraje.
Návrh rozpoètu na rok 2004
_ RM na svém zasedání projednala první
ètení rozpoètu pro rok 2004. Na základì
pøipomínek dolo k jeho dalím úpravám.
Na zasedání rady mìsta 21. 1. 2004, kam
byli pozváni i zastupitelé, dolo k jeho dalím úpravám. V únoru by mìl být rozpoèet pøedloen ke koneènému schválení
zastupitelstvu mìsta. Návrh rozpoètu je
pro vai informaci uveøejnìn v tomto èísle Náchodského zpravodaje.

Náchodský zpravodaj
Majetkoprávní úkony obce
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta zamítnout ádost na sníení kupní ceny bytových jednotek v domì v Praské ulici èp.
1550.
_ RM nesouhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì na pronájem objektu
NON-Stopu v ulici Kpt. Jaroe se spoleèností
Josef Matyá  Bohemia Solar, a tím se
sníením nájmu za mìsíc leden a únor na
polovinu.
_ RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se Spolkem pøátel vojenské historie na pronájem nebytových prostorù
v objektu èp. 4 (za novou radnicí) v Potovní ulici. Smlouva se uzavírá s úèinností
od 1. 11. 2003.
_ RM uloila ve spolupráci s právnièkou
pøipravit podklady pro zahájení výbìrového øízení na prodej bytu v Havlíèkovì ulici èp. 1115 a schválila základní cenu této
bytové jednotky 650.000 Kè.
Výstavba bytù na sídliti SUN
 Smlouva o smlouvì budoucí s izraelským investorem
_ Zastupitelstvo mìsta Náchoda odsouhlasilo dne 15. prosince 2003 prodej èástí po-

zemkù formou smlouvy o budoucí smlouvì kupní do 60 dnù po nabytí právní moci
kolaudaèního rozhodnutí pøímo spoleènosti SCANNER Inc, 5 Tzvi Bergman St. Petach Tikva, Izrael.
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
z dùvodu zmìny názvu firmy izraelského
investora schválit nové znìní smlouvy
o budoucí smlouvì kupní.
_ RM odroèila schválení smlouvy o výpùjèce na pozemky dotèené uvaovanou výstavbou a nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorù  zaøízení stavenitì.
Skatepark na stadionu Hamra
_ RM schválila odstranìní kolny v objektu
skateparku pøíspìvkovou organizací Sportovní zaøízení mìsta Náchoda bez nároku
na finanèní pokrytí ze strany mìsta Náchoda.
Objekt skateparku na stadionu Hamra je
terèem útokù vandalù a neustále dochází k nièení zde instalovaných zaøízení.
V závìru roku 2003 dolo k pokození
oplocení objektu, které vyetøuje Policie
ÈR, nebo se jedná o kodu vìtího rozsahu. Dále se vandalové zamìøují i na
døevìnou kolnu, která byla vybudována

!
v rámci výstavby skateparku pro potøeby
uskladnìní náøadí a vybavení. K tomuto
úèelu slouila jen krátkou dobu, nebo
docházelo opakovanì k jejímu vykrádání. Kolnu Sportovní zaøízení mìsta
Náchoda neustále opravovaly, protoe docházelo k pokozování dveøí, oken i døevìných stìn. Vzhledem k èetnosti pokozování postupnì od oprav upustily. V souèasné dobì vandalové ponièili ji mimo
støechy i dvì boèní stìny. Dokonce muselo dojít k zásahu hasièù, kdy objekt
nìkdo zapálil.
Péèe o medvìdy
na Státním zámku v Náchodì
_ RM souhlasila s vypsáním výbìrového
øízení na obsazení funkce oetøovatele
medvìdù a uloila vedoucímu odboru správy majetku jeho urychlenou realizaci.
Mìsto Náchod je spoluvlastníkem dvou
medvìdù Ludvíka a Dái, kteøí jsou umístìni v zámeckém pøíkopu Státního zámku v Náchodì. Doposud o nì peèoval na
základì smlouvy s mìstem Náchodem pan
Troutnar z Náchoda. Vzhledem k tomu,
e byl nucen po tìkém úrazu funkci oetøovatele ukonèit, musí být v co nejkratí
dobì vybrán nový oetøovatel, který by
o medvìdy øádnì peèoval, staral se o jejich zdravotní stav, zajioval pravidelný
veterinární dohled a krmivo vèetnì jeho
dovozu, pøípravy a skladování.
TELEGRAFICKY:
Dodatek ke smlouvì
o pronájmu WC kabin
_ RM schválila dodatek è. 4 ke smlouvì
o pronájmu WC kabin mezi mìstem Náchod a firmou Eko Delta, s. r. o., Èeská
Skalice na pronájem 4 ks WC kabin, které jsou umístìny na komunikaci pøed hranièním pøechodem do Polské republiky.
ádost Obèanského sdruení Náchodská
prima sezóna
_ RM doporuèila Kulturní a sportovní
nadaci mìsta Náchoda podpoøit finanèní
èástkou ve výi 10.000 Kè projekt Participace  Dìtský parlament.

Objekt skateparku (vlevo zmínìná kolna)

100 let radnice
V sobotu 24. ledna oslavila radnice
v Náchodì 100 let od svého otevøení pro
obèany. Pøi této pøíleitosti probìhly prohlídky prostor a interiérù radnice s prùvodcem, kterým byl náchodský kronikáø
pan Oldøich afáø (na snímku).
Oslava pak vyvrcholila slavnostním
veèerem, na kterém byla za úèasti pøedstavitelù mìsta a pozvaných hostù udìlena èestná obèanství náchodským rodákùm.
O tom, kdo èestná obèanství získal a podrobnosti o jejich ivotech se dozvíte
v pøítím èísle.

Od pondìlí 2. února 2004 je sputìna nová internetová prezentace poslance Poslanecké snìmovny parlamentu
ÈR za Královéhradecký kraj ing. Jiøího Hanue na adrese
http://www.hanus.kdu.cz
Návtìvníci tìchto osobních stránek
naleznou aktuální informace o práci
poslance jak v poslanecké snìmovnì,
tak i v jeho volebním obvodì, seznámí
se s jeho názory a stanovisky k dìní
na politické scénì i mino ni. Dále je
na stránkách k dispozici osobní diáø,
kontakty na regionální poslanecké
kanceláøe, diskusní forum a dalí zajímavé odkazy.
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Oznámení o zápisu ákù
do 1. tøíd Z pro kolní
rok 2004/2005
Zápis do 1. roèníkù náchodských základních kol probìhne
ve ètvrtek 5. února 2004
od 1417 hodin,
v pátek 6. února 2004
od 1417 hodin
V základní kole, Náchod, Pavliovská
55 na Babí se zápis uskuteènil pøednostnì v lednovém termínu.

KRONIKA
Byli oddáni

Narodili se

v prosinci 2003

13. 12. Frantiek Hubka
Irena Pohorská

v prosinci 2003
Hronov
Hronov

Petr Kubíèek
Náchod
Martina Dvoøáková Náchod
19. 12. Jaroslav Vít Èerv. Kostelec
Romana Galbová Náchod

Mìsto Náchod
prodá obálkovou metodou:
Havlíèkova 1115
 volný byt 2 + 1, I. kategorie
è. bytové jednotky 1115/8
ve III. podlaí
o výmìøe 54,5 m
se základní cenou 650.000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení
 byt 1115/8  neotvírat
adresujte na MìÚ Náchod,
Odbor správy majetku.
Uzávìrka pøihláek 27. 2. 2004.
Prohlídka bytu 19. a 26. února 2004
vdy v 10 hodin.
Informace na tel. 491 405 233,
491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

9. 12.
11. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
29. 12.
30. 12.

Z Babí-Náchod
poøádá dne 21. 2. 2004 ples, který
se bude konat v restauraci Pod Montací
v sobotu 21. února 2004 od 20 hodin.
Srdeènì zveme vechny rodièe, známé
i pøátele koly. Èeká na vás hudba, tanec, tombola i malé obèerstvení.
Dále poøádáme v sobotu 6. bøezna 2004
DÌTSKÝ KARNEVAL, také v restauraci
Pod Montací. Zaèátek je v 15 hod. Tìíme se na vechny dìti nejen z naí koly.
Bohatá tombola i soutì o nejhezèí masku nebude chybìt!
Vstupné: dìti 10 Kè, dospìlí 15 Kè.

2. 12.
5. 12.

Pavel Vyskoèil
Tomá Cvejn
Josef Klime
Thao Mai Phuong
Antonín Vanèák
Tereza Lukáová
Adam Jeøábek
Valerie Gyurácsová
Michal Praák
Nikolas Andrej Moro
Sára Kaválková
Kristýna Vanìèková
Vojtìch Linhardt
Viktorie Kulhavá
Jiøí Balcar
Jiøí Felgr
Tomá Grim

Sbor pro obøady a slavnosti
se schází pod vedením paní Dany Kárníkové pravidelnì kadou støedu v mìsíci ji od roku 1989. estnáct en a jeden mu byli a jsou neocenitelnými pomocníky mìstského úøadu. Ve spolupráci s matrikou navtìvují nae jubilující
seniory a zajiují ve k dùstojnému pøivítání novì narozených obèánkù naeho mìsta v obøadní síni radnice. V uplynulém roce zajeli na návtìvu a pøedali
dárky 142 jubilantùm  obèanùm Náchoda a pøipojených obcí  a potìili rodiny
139 dìtí. Nai starí spoluobèané návtìvy
pøijímají s radostí. Potìí je zájem mìsta, povzbudivá a laskavá slova, kterých
se jim zpravidla
dostává v pokroèilém vìku zøídka kdy. Jsou to
lidé, kteøí celý ivot v Náchodì
ili, pracovali pro
nìj a bylo by nevdìèné na nì zapomínat. Obìta-

vá práce èlenù SPOZu Hely Kaválkové,
Hany Mackové, Evy Prokeové, Jiøiny
Adlerové, Aleny Vondráèkové, Zdeny Petrové, Vlasty Tylové, Marty Sobolové,
Vìry tìpánové, Míly Drahozalové, Josefa Jenity, ing. Vìry Pitaové, ing.
Lady Bìlobrádkové, Lídy Èermákové,
Marie Seidlové a Marie Rohulánové byla
ji nìkolikrát mìstem velmi kladnì hodnocena a zasluhuje si veøejné podìkování i dnes. Vìøíme, e jim zdraví, elán
a chu do prospìné veøejné práce vydrí i nadále.
jr

Úspìch dìtí z Mateøské koly Komenského
V záøí loòského roku vyhlásila firma Elektrolux celostátní výtvarnou soutì na téma
Jak vaøí moje maminka. Úèastníci soutìe mìli zaslat kolektivní práce dìtí. Odmìnou mìla být mikrovlnná trouba, která byla
pøipravena pro pìt nejlepích kolektivù.
I my jsme pøivítali monost zúèastnit se soutìe a kadá z uèitelek pojala téma zpraco-

vání soutìe odliným zpùsobem. Dìti
i dospìlé z naí mateøské kolky pøekvapila radostná zpráva, e nae práce patøily k nejlepím. Ze 168 úèastníkù jsme
byli vybráni mezi pìt nejlepích a vyhráli
jsme zmínìnou mikrovlnnou troubu znaèky Elektrolux.
Rùena Vanìèková, uèitelka M
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Vánoèní èas v Marii

Vánoèní tìeníèko

Pøedvánoèní a sváteèní èas v penzionu
Marie pøinesl v roce 2003 obyvatelùm,
jejich blízkým i zamìstnancùm hodnì
milých záitkù i setkání.
V prvním adventním týdnu navtívil
penzion Mikulá, èerti a andìlé, za kterými byli schováni áci Evangelické akademie. Kromì toho, e se obyvatelé pobavili pøi pìkném programu, museli nìkteøí i skákat pøes metlu a vichni nakonec
dostali balíèky s obèerstvením.
9. prosince ná penzion oslavil ji 10.
výroèí svého otevøení. Celý den, který zaèal
hezkým vystoupením dìtí z mateøské
koly v Alovì ulici, byl vìnován obyvatelùm, bývalým zamìstnancùm a vem
návtìvám. Dopoledne byl penzion otevøen kadému, kdo si chtìl prohlédnout,
jak se zde bydlí, a potìit se výstavou krásných ruèních prací naich obyvatelek.
Na slavnostním odpoledni, které bylo
spojeno s kulturním programem a obèerstvením, se nai obyvatelé setkali s pøedstaviteli mìsta Náchoda. V srdeèných
a osobních projevech vech hostù zaznìlo
pøedevím pøání, aby Marie dále slouila

S nejhezèími oslavami konce roku je
v naí mateøské kole ji neodmyslitelnì
spojena akce Vánoèní tìeníèko. Samotný název napovídá mnohé a my napovíme to ostatní, napø. odpolední zdobení
vánoèního stromeèku v lese pro zvíøátka
a ohòostroj na zahradì kolky, podveèerní koncert vánoèních písní a koled, slavnostní veèeøe s dárky a pøenocování ve
kolce do druhého dne, to je to, na co se
tìí malí i velcí od nastavení ruèièky kalendáøe pøírody na zimní období.
I letos se nám podaøilo pøipravit pro
nae dìti krásné chvíle za vydatné pomoci pìveckého sboru Hron pod vedením
pana ing. V. Èejpa a kytaristù pánù
J. Havla a P. Hepnara. Skvìle zorganizovaný a hudebnì sladìný byl také ohòostroj zorganizovaný ve spolupráci s firmou
J. Grosse, panem Z. Rouarem a R. Koutným a za ochotné pomoci vech zamìstnancù mateøské kolky, za co vem patøí velké podìkování.
Pøijïte se pøítí rok také podívat, stojí
to za to. Jetì jednou dìkujeme.
uèitelky M Náchod, Havlíèkova 1848

hezkému a pøíjemnému bydlení naim
starím spoluobèanùm a jejich spokojenosti.
Èas do Vánoc u potom ubíhal pøíli
rychle. Mezi zdobením byteèkù a peèením
nebo objednáváním cukroví nás s krásnými
programy navtívily i dìti z plhovské M,
mladí lidé z øímskokatolické diecéze, vichni jsme si spoleènì zazpívali koledy a jako
vdycky za obyvateli pøili i duchovní
z náchodských církví.
A pak u vichni proívali podle svých
pøedstav a pøání nejkrásnìjí, ale i dojemné vánoèní svátky. Nìkdo navtívil své
dìti a pøíbuzné, mnoho obyvatel se selo
u spoleèné tìdroveèerní veèeøe v penzionu, jiný strávil svátky s návtìvami, které
pøily za ním.
A teï u jsme se zase seli k novému
zaèátku. Rozlouèili jsme se se starým rokem a vítáme ten nový v oèekávání
a s pøáním, aby vem pøinesl zdraví, tìstí a pohodu a aby nám v Marii bylo spoleènì poøád hezky.
Alena Dítìtová,
zástupkynì øeditele

Tøíkrálová sbírka 2004  Podìkování
Oblast: Náchod, Bezdìkov, Broumov,
Èeská Èermná, Èeská Skalice, Hoøièky,
Hronov, Machov, Mezimìstí, Nový Hrádek,
Police nad Metují, Suchý Dùl, Teplice nad
Metují, Velké Poøíèí, Velký Tøebeov
Farní charita Náchod dìkuje vem, kdo
se na realizaci sbírky podíleli!
Sbírka se uskuteènila díky tìmto ochotným lidem:
Dobrovolníci  témìø 350 králù
a více ne 100 dospìlých vedoucích skupinek; mnoství dobrovolných asistentù
v jednotlivých oblastech, kteøí vyhledali vedoucí skupinek a dìtské koledníky, zajistili obèerstvení a zorganizovali samotný
prùbìh sbírky v oblasti.
Speciálnì dìkujeme za spolupráci Evangelické akademii Náchod.
DÁRCI, kteøí obdarovávali tøi krále
finanèními dary:
Mìstské a obecní úøady: Náchod, Bezdìkov, Broumov, Èeská Èermná, Èeská
Skalice, Hoøièky, Hronov, Machov, Mezimìstí, Nový Hrádek, Police n. Metují, Suchý Dùl, Teplice n. Metují, Velké Poøíèí
Farní úøady: Èeská Skalice, Police nad
Metují, Náchod, Nový Hrádek
Obrázky pro sbírku nakreslily:
koly: Z Hradební a Z Masarykova
Broumov, Z Hoøièky, Z Police n. Met.,
Z Teplice n. Met., Z Hronov, Z Mezimìstí, Z Bìloves-Náchod, Z Plhov-Náchod, Z TGM Náchod, Z Komenského

 Náchod, Z Nový Hrádek, Zvlátní kola Broumov
Mateøské koly v Náchodì a okolí: Alova, Babí, Bìloves, Braec, Bøezinova,
Komenského, Kramolna, Myslbekova, Plhov, Vanèurova
Koncert na podporu sbírky pøipravily:
Smyècový orchestr ZU Náchod, Pìvecký sbor ZU Náchod
Firmy, které darovaly obèerstvení a ceny
pro koledníky z Náchoda a okolí:
Marík  Ovoce a potraviny, Náchod

ØÌZNÍK UZENÁØ MARE, s. r. o., Náchod
Knihkupectví Alice Horová, Pavel Maur,
Palackého, Náchod
Vybrané peníze (desítky kilogramù)
ochotnì spoèítala: ÈSOB Náchod.

oblast  øazeno podle abecedy
výtìek
skupinky
prùmìr skup.
Bezdìkov
8.674,50 Kè
2
4.337 Kè
Broumov a okolí
27.358,50 Kè
5
5.472 Kè
Èeská Èermná
7.190,00 Kè
3
2.397 Kè
Èeská Skalice, Velký Tøebeov
8.248,00 Kè
3
2.749 Kè
Hoøièky a okolí
25.297,50 Kè
9
2.811 Kè
Hronov a okolí
56.012,00 Kè
10
5.601 Kè
Machov
18.890,00 Kè
2
9.445 Kè
Mezimìstí a okolí
21.011,50 Kè
6
3.502 Kè
Náchod a okolí
160.211,50 Kè
44
3.641 Kè
Nový Hrádek a okolí
22.130,00 Kè
8
2.766 Kè
Police nad Metují a okolí
49.926,00 Kè
9
5.547 Kè
Suchý Dùl
5.369,50 Kè
1
5.369 Kè
Teplice nad Metují a okolí
20.518,50 Kè
6
3.420 Kè
Velké Poøíèí
24.952,50 Kè
7
3.565 Kè
Celkem
455.790,50 Kè
115
3.963 Kè
Koordinátor sbírky: Farní charita Náchod. Oproti minulému roku vzrostlo mnoství
vybraných penìz o 24.260 Kè, sbírky se zúèastnilo o 9 skupinek více a jako nová
oblast pøibyla obec Suchý Dùl. Nejlépe si opìt vedly skupinky v Machovì s prùmìrem
9.445 Kè na skupinku.
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NÁCHOD poèátkem sedmdesátých let 19. století
Pohled ze Skalky nad Metují, kde dnes stojí mìstský pivovar.
Historická zástavba mìsta je v levé èásti ohraena pozdìjí ulicí
Parkány a v pravé zahradami na Horském pøedmìstí (dnes Kamenice). eleznièní násep dosud neoddìluje mìsto od jeho okolí.
Od køiovatky u Itálie vede kolem vìtího stavení Cejnarova

Únorová výroèí

V únoru se narodila øada osobností, je
mìly vztah k Náchodu. Tak na Hromnice v roce 1879, tedy pøed jeden a ètvrt
stoletím, se v Litomyli narodil Quido
Hodura, jazykovìdec, jeho prvním pùsobitìm byla tehdejí náchodská reálka, pøedchùdkynì dneního gymnázia.
Byl tu èinný i na poli kulturním, pøednáel, hrál na violoncello, zpíval v tehdejí
jednotì Fibich. Dne 4. února 1929 se
narodil spisovatel Jan Procházka, jeho
jsme kdysi uvítali i u nás. Pøednáel
i v nìkolika okolních knihovnách. Jen
o týden byl mladí dalí spisovatel Frantiek Nepil, který Náchod zmiòuje ve
svém díle nìkolikrát. Mìl hezký vztah
k náchodskému pìveckému sboru Hron,

statku cesta k Dobroovu, stínìná alejí stromù, rozdìlující rozlehlá luka, která pøi jarních povodních byla zaplavována Metují.
V dolní èásti snímku vidíme døevìný most pøes øeku a skládku stavebního materiálu pro budoucí pivovar, jeho stavba byla
zahájena roku 1872.
Oldøich afáø

který pøed lety slyel zpívat ve Starých
Hradech na Jièínsku.
Dne 25. února 1684 se narodil významný barokní sochaø Matyá Bernard Braun.
Za jeho pracemi musíme ovem do Kuksu nebo do Jaromìøe. Pøed dvìma sty
a deseti lety, 23. 2. 1794, se ve mlýnì
v Havlovicích narodil Josef Regner, pozdìjí významný knìz, náchodský zámecký kaplan, hronovský faráø a nakonec dìkan náchodský, pohøbený na zdejím høbitovì. O sto let mladí byl spisovatel,
diplomat a voják Zdenìk Nìmeèek, rodák jaromìøský, narozený 19. 2. 1894.
Dne 15. 2. 1924, tedy pøed 80 lety, se
narodil populární písnièkáø Jiøí litr, svým
mládím spjatý s Rychnovem nad Knìnou.
Lidé se (jednou za ètyøi roky) rodí
i 29. února. Pak mají, kdy jim je 40 let,

REGIONTOUR BRNO 2004
Ve dnech 8.11. ledna tohoto roku se uskuteènil dalí roèník veletrhu
cestovního ruchu Regiontour 2004. Zástupci devíti mìst náchodského okresu vèetnì obce Adrpach prezentovali letos spoleènì region Kladského pomezí. Celou expozici organizaènì zajioval Svaz cestovního ruchu Branka pod
vedením pana Hurdálka.
První dva dny veletrhu byly urèeny pro odbornou veøejnost z øad zástupcù mìst, obcí a krajù, cestovních kanceláøí a mnoha dalích. V dalích dnech
navtívila veletrh iroká veøejnost.
Expozici Královéhradeckého kraje ji tradiènì doplnil stánek náchodského pivovaru, kde mohli návtìvníci ochutnávat zlatý mok.

teprve desáté narozeniny. To byl pøípad
básníka Josefa Svatopluka Machara, který
se narodil v roce 1864. U nás v Náchodì
mìl 27. èervna 1909 do jisté míry kontroverzní pøednáku O antice, køesanství a pomìru èeského èlovìka k Øímu.
U 370 let uplyne 25. února od historické chebské exekuce, od zavradìní vojevùdce Albrechta z Valdtejna a jeho poboèníka, lechtice spjatého rovnì s naím
regionem, Adama Erdmanna Trèky.
Nakonec mùeme pøipomenout, e
pøed 85 lety, 1. února 1919, byl zaloen Èeskoslovenský èervený køí. Jeho
první pøedsedkyní byla zvolena dcera tehdejího prezidenta Alice Masaryková.
V únoru 1924 byly vùbec první zimní
olympijské hry, tehdy ve francouzském
Chamonix.
Ale Fetters
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Náchodská jubilea

Únor  Vrada v Chebu (370 let)
Úvodní slovo k seriálu (zcela ne- lel s ním závìreèné dìjství jeho osudu.
tradiènì a v jeho druhé èásti). Rok V Náchodì v dobì tøicetileté války, kdy
2004 je pro mìsto Náchod rokem okolím mìsta procházely znepøátelené arøady významných výroèí. Proto jsem mády, nechal opravit a vybudovat opevletoní historický seriál pro Náchod- nìní na zámku i ve mìstì. Jinak se zde
ský zpravodaj nazvala Náchodská pøíli nezdroval a vìtinu èasu trávil
jubilea a chci kadý mìsíc pøedsta- u vojska.
vit konkrétní výroèí, které na nìj
Na pøelomu let 1633 a 1634 nebyla
pøipadá. Ne vechna výroèí jsou stej- bilance sloitých Valdtejnových diplomanì velká a patøiènì kulatá. K tìm tických a vojenských operací pøíli dobrá.
hlavním (750 let mìsta, 100 let Císaø mu pøestal dùvìøovat, spojenci se
radnice, 90 let Beránku) se skromnì pøiøazují èísla ménì výrazná, pro
nìkteré mìsíce je dokonce tøeba
pracnì hledat, jindy zase vybírat
z více moností. V historii mìsta,
která u trvá tøi ètvrtiny tisíciletí,
se vak vdy najde nìco zajímavého a pozoruhodného. Pravdìpodobnì jsem si úkol ztíila tím, e zcela
zámìrnì (a na jedinou výjimku)
vyluèuji osobní výroèí. Jednak je jim
ve zpravodaji vìnována pozornost
na jiném místì, jednak preferuji
v tomto pøípadì výroèí událostí èi
dìjù, které nìjakým zpùsobem zasáhly do soudobé reality mìsta nebo
ovlivnily ivot vìtí skupiny jeho
obyvatel.
Den 25. únor 1634 je v historii
známý jako den Valdtejnova pádu
a chebské exekuce. Z podrobnìjího
popisu okolností a dùsledkù vyplyne pøímá souvislost s historií Náchoda. Majitelem náchodského panství
a pánem poddanského mìsta byl v té
dobì Adam Erdman Trèka z Lípy.
Shodou zvlátních náhod je trèkovské období na Náchodì na zaèátku
i na konci ohranièeno namísto obvyklé trní transakce ponìkud neobvyklým násilným aktem. I kdy
v první polovinì 17. století v èeském
Adam Erdman Trèka
prostøedí se jeho neobvyklost vytrána medaili z r.
cela a stával se spíe
smutným pravidlem.
Pøedchozím dritelùm panství, Smiøickým, byly statky
zkonfiskovány roku
1621 a o tøináct let
pozdìji Trèkové dopadli stejnì. Adam
Erdman Trèka byl
hrabìtem, císaøským
radou, komorníkem
a jedním z nejvyích
velitelù ve vojsku Albrechta z Valdtejna.
Byl souèasnì také
Valdtejnovým vagZavradìní Valdtejnových generálù r. 1634
rem a pøítelem a sdí(rytiny ze 17. století)

od nìj odklánìli, jeho pøední dùstojníci Gallas, Aldringen, Piccolomini
a jiní hráli dvojí hru. Dne 11. ledna 1634 se sice v Plzni na narychlo svolaném shromádìní nejvyích
dùstojníkù Valdtejnovi zavázali pøísahou k vìrnosti, okamitì vak
císaøský dvùr informovali o konspiraèních plánech svého velitele. Poté
co byl veøejným patentem prohláen za zrádce, uchýlil se Valdtejn
se zbytky vìrného vojska do Chebu. Místní velitel s nìkterými Valdtejnovými dùstojníky byli vak ji
odhodláni Valdtejna a jeho druhy
zabít. J. M. Ludvík ve svých Památkách popsal scénu takto: Gordon,
komandant mìsta, pozval k sobì na
hrad ku kvasu veèernímu pøátele
Valdtejnovy, toti Adama hrabìte
Trèku, Viléma Vchynského ze Vchynic a Tetova, polního marálka Illo
a dùvìrného tajemníka kníecího
rytmistra Neumanna. Pøítomni byli
té Buttler a Leslie. Kdy pak hodovali, pojednou vrazili do sínì Geraldin a Deveroux s esti dragouny a vytasenými meèi volajíce: Kdo
jest císaøský?  a hned do hostù
sekali, a je usmrtili. Nejdéle pak
bránil se Trèka hrdinským udatenstvím, jak souvìký verovec praví:
Trèka jak dobyl svùj meè,
velkou s ním udìlal seè,
sám jediný dlouho se bránil,
tøi zabil a pìt jich ranil.
A kdy mnoho ran meèí snesl,
jsa celý krvavý na zem klesl.
Hejtman Deveroux potom vnikl
do domu chebského purkmistra na
námìstí, kde byl ubytován Valdtejn, a probodl ho v lonici halapartnou. Vekeré rozsáhlé statky
Valdtejnovy a Trèkovy byly císaøem
zabaveny a rozdány
mezi vojenské vùdce,
kteøí pomohli Valdtejna odstranit. Náchod dostal Octavio
Piccolomini, èlen chudé vedlejí vìtve italského kníecího rodu. V Náchodì se
zaèalo uplatòovat nìmecké úøadování, rekatolizace a dalí neblahé dùsledky tøicetileté války a jí zpùsobených zmìn.
Mgr. Lydia Batecká
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Odbor územního plánu a regionálního rozvoje
Umístìní odboru:
Masarykovo námìstí 1,
(stará radnice, 1. patro)
Vedoucí odboru:
Ing. arch. Jitka Zavøelová
Pracovníci odboru:
Ing. Olga Bednáøová,
Anna Pavlová, Jana Nývltová
Náplò práce odboru:
 aktualizuje územní plán mìsta, poøizuje zmìny územního plánu
 pøipravuje podklady pro tvorbu regulaèních plánù
 zastupuje mìsto pøi územních a jiných øízeních v souvislosti
s územním plánem a rozvojem mìsta
 zajiuje pro mìsto Náchod zpracování projektové dokumentace formou studií, na exponovaných místech zajiuje vypsání soutìí
 komplexnì zajiuje rozvojové programy mìsta na základì
úkolù orgánù mìsta nebo na základì podnìtù podnikatelù
 vyjadøuje se za mìsto k architektonickým zámìrùm
 pøipravuje podklady pro jednání stavební komise a komise
pro zámìry mìsta, spolupracuje s komisí dopravní, závìry
a doporuèení komisí pøedkládá na jednání mìstské rady
a mìstského zastupitelstva
 spolupracuje s Pozemkovým fondem
 spolupracuje pøi ochranì památek
 poskytuje pøehled pozemkù vhodných k zástavbì bytové, obèanské a prùmyslové
 poøizuje na ádost obcí územnì plánovací dokumentace pro
vechny obce, které spadají pod Náchod, jako obec s rozíøenou
pùsobností
 poskytuje souèinnost pøi pøípravì a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programù regionálního rozvoje (podpora malého a støedního podnikání, programy podpory lázeòství, cestovního ruchu a programu rozvoje kraje)
 podílí se na zpracování strategických materiálù pro EU
 poskytuje podklady pro integrované projekty mikroregionù
 spolupracuje s Centrem pro regionální rozvoj ÈR pro èerpání
financí ze Spoleèného fondu malých projektù, Strukturálních

fondù, spolupracuje s Krajskou agenturou regionálního rozvoje a Czechinvestem
 zabezpeèuje spolupráci na programech PHARE CBC s nadacemi, nadaèními fondy a obèanskými sdrueními na území
oblasti úøadu s rozíøenou pùsobností
 zajiuje Program obnovy venkova v pùsobnosti úøadù s rozíøenou pùsobností (sbìr písemných ádostí o dotace v rámci
POV, porovnává data z písemné ádosti vloená adateli
o dotace do internetové aplikace a potvrzuje v ní soulad obou
dokumentù, vede pro jednotlivé akce a projekty sloky a ukládá dokumenty ádostí, rozhodnutí, smlouvy a vyhodnocení
provedených kontrol, u akcí, u nich jsou udìleny dotace
Meziresortní øídící komisí POV provádí kontrolu zamìøenou
na úplnost pøedepsaných dokladù).
Ing. arch. Jitka Zavøelová

Zmìny územního plánu
Mìstský úøad Náchod, odbor územního plánu a regionálního rozvoje v souèasné dobì pøipravuje Návrh zadání zmìny è. 2
Územního plánu sídelního útvaru Náchod a upozoròuje obèany na monost podání ádostí o zmìnu územního plánu.
Termín ukonèení podání ádosti je 27. 2. 2004 v podatelnì Mìstského úøadu Náchod, Masarykovo nám. 40.

Nezapomeòte zaplatit poplatek za komunální odpad vèas
Jeho sazba pro tento rok èiní 444 Kè a pokud zaplatíte poplatek najednou do 31. bøezna 2004, budete mít slevu 5 %,
zaplatíte tedy 422 Kè.
Dalí slevy platí napøíklad v pøípadì, e poplatek bude odveden za více ne 15 poplatníkù spoleèným zástupcem (vlastníkem
nebo správcem domu). V tomto pøípadì se poskytuje sníená sazba poplatku ve výi 420 Kè.
Sníená sazba poplatku ve výi 200 Kè se letos poprvé bude pøiznávat ákùm denního studia støedních kol a uèili
a studentùm vysokých kol, kteøí mají sídlo koly ve vzdálenosti nad 50 km od místa svého trvalého pobytu, po pøedloení
potvrzení o øádném studiu. Sníená sazba se bude poskytovat opìt do 31. bøezna 2004.
Plné znìní obecnì závazné vyhláky è. 5/2003 o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù, která platí od 1. ledna 2004 letoního roku najdete na internetových
stránkách www.mestonachod.cz. Tam se dozvíte podrobnosti o tom, kdo je osvobozen od placení poplatku, podmínky doloení
a dalí zajímavé informace.

Náchodský zpravodaj

'

Informace o rozpoètu

Královéhradeckého kraje pro rok 2004
Královéhradecký kraj bude v letoním
roce hospodaøit s vyrovnaným rozpoètem
ve výi 1,92 miliardy korun (pøesnìjí èíslo je 1.917.347.000 Kè). V porovnání
s rozpoètem schváleným pro letoní rok
jsou pøíjmy i výdaje vyí o 165 milionù
korun a zatím je koncipován bez promítnutí vlivu zvýení DPH. Pøes polovinu pøíjmù
kraje pøedstavují státní dotace, z daní kraj
vytìí pøes 700 milionù korun.
To, èím se rozpoèet v pøítím roce bude
výraznì liit od dosavadní praxe, je
zpùsob jeho tvorby. Tentokrát jsme pøistoupili k jeho schvalování v postupných
krocích, co je dle mého názoru postup
dobrý a správný. Druhým prùlomem v dosavadní praxi je zøízení fondu reprodukce. V nìm se soustøedí odpisy z investic
v pøíspìvkových organizacích kraje. Z prostøedkù sdruených ve fondu reprodukce se bude obnovovat majetek kraje podle jednotlivých odvìtví v souladu s jejich
koncepcemi. Rozhodli jsme, e obnovu
majetku budeme dìlat na principu koncentrace, tzn. e vekeré odpisy soustøe-

díme podle priorit v daném období na konkrétní akce, kde si mùeme takto dovolit
soustøedit vìtí mnoství finanèních prostøedkù a øeit problém, na který by pøíspìvková organizace sama ze svých zdrojù nestaèila. Celkovì bude mít na investice kraj 316 milionù korun, co je proti
letoním 182 milionùm o tøi ètvrtiny více.
Na grantové projekty kraj z investic vyèlenil 83 milionù korun.
S politováním musím konstatovat, e
èím se rozpoèet nelií od loòského roku,
je pøíjmová èást, a to v dùsledku toho, e
poslanecká snìmovna neschválila zákon
o rozpoètovém urèení daní. Nicménì z iniciativy pøedsedy rozpoètového výboru poslanecké snìmovny Miroslava Kalouska
Královéhradecký kraj (podobnì jako vechny kraje) obdrí v letoním roce èástku
226,4 milionù Kè dotace, která kompenzuje poslaneckou snìmovnou neschválený
zákon o rozpoètovém urèení. Znamená to,
e finanèní samostatnost kraje oproti loòskému roku se opìt zvýila právì o tuto
èástku. Z té bude 206 milionù Kè urèeno

na investice, a to pøedevím do obnovy
venkova (40 mil. Kè), investice do krajských zdravotnických zaøízení (60 mil. Kè)
a kolských zaøízení (50 mil. Kè). Na financování bìného rozvoje bude urèeno
20 milionù Kè. Zároveò na konci loòského roku jsme obdreli státní dotaci ve výi
220 milionù Kè na úhradu ztrát vzniklých provozem a èinností ve zdravotnických zaøízeních. Tato èástka ji byla mezi
jednotlivá krajská zdravotnická zaøízení
rozdìlena.
Ing. Vladimír Derner,
1. námìstek hejtmana

Návrh rozpoètu mìsta Náchoda najdete v mimoøádné pøíloze uvnitø tohoto èísla.

www.mestonachod.cz
Na internetových stránkách mìsta Náchoda jsme pro vás
pøipravili:
l Novì zpracované turistické trasy. Ve spolupráci s KÈT
Náchod (Klub èeských turistù) je zatím zpracováno devìt tras pro pìí a jedna cyklotrasa. Jednotlivé trasy jsou
doplnìny orientaèní mapou, výkovým profilem a nìkolika fotografiemi. Dalí trasy se pøipravují a budou doplòovány v prùbìhu letoního roku.
l Návrh rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2004. Pro zlepení informovanosti obèanù a jejich monosti vyjádøit své
návrhy a pøipomínky jetì pøed schválením rozpoètu, je
návrh rozpoètu umístìn na úvodní stránce.
l Mìstská databáze firem a organizací. Dále pøijímáme
vyplnìné formuláøe pro registraci. Dotazník vèetnì informací naleznete na zadní stránce tohoto èísla. Pøipomínám, e zapsání a prezentace je ZDARMA! Zatím vyuívá této sluby 150 firem a organizací z Náchoda a blízkého okolí.
janvinter@mestonachod.cz

od roku 1998
140 m plochy

tel. 491 427 787
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Primátor má nové etikety
Po tøech letech pøichází náchodský
pivovar s novým designem etiket.
V tìchto dnech pivovar zaèíná postupnì dodávat svým zákazníkùm lahvové
pivo s novými etiketami, které respektují svým grafickým zpracováním i obsahem souèasné nejmodernìjí trendy a spotøebitelské preference.
Pilotními etiketami byly v loòském roce Primátor Weizenbier
 penièné kvasnicové pivo a Primátor Sváteèní leák. Na tato
dvì piva byl pouit ji nový styl etiket.
V novém pojetí etiket je dùraz kladen na dynamiku uspoøádání a lepí zviditelnìní znaèky tak, aby reprezentovala vysokou
kvalitu piva a jasnì se odliila od konkurence. Nové etikety respektující pøipomínky spotøebitelù jsou koncipované, aby vývojovì navazovaly na etikety pøedelé. Z hlediska dobré orientace
zákazníka pøi nákupu bylo v podstatì zachováno pùvodní základní barevné ladìní jednotlivých piv a nìkteré sjednocující prvky
s etiketami pøedchozími  historická peèe a náchodský zámek,
který je nyní vyobrazen na vech pivech. Pouití tìchto dvou
prvkù napomáhá i propagaci naeho mìsta.

U nìkterých piv vak dolo (samozøejmì pøi plném zachování
pùvodního obsahu) ke zmìnì názvù pouitých na èelních etiketách  svìtlý leák je oznaèen jako Premium, tmavý leák je
distribuován pod názvem Premium Dark a Svìtlé výèepní pivo je
prodáváno pod názvem Primátor Svìtlý. Zadní etikety vech piv
(novì bude mít tuto etiketu i výèepní pivo) obsahují pøesné oznaèení podle platné legislativy. Mimo nealkoholického piva, Diamantu
(pivo se sníeným obsahem cukrù) a Primátoru Svìtlého (výèepní pivo) jsou vechna piva doplnìna Alu áteèkem. Vícestupòové
speciály budou mít i nadále na korunce èíselné oznaèení stupòovitosti a Weizenbier bude novì oznaèen písmenem W.
Nové etikety podle prvních zkueností obchodníci i konzumenti
uvítali a vnímají je jako výraznì lepí, pøíjemnìjí a elegantnìjí.
Moderní podoba etiket odliuje Primátora od pøímých konkurentù a vytváøí pøedpoklady pro dalí posílení pozice znaèky na
trhu a oslovení nových potencionálních zákazníkù. Nová podoba
etiket bude podpoøena i v rámci letní reklamní kampanì pivovaru.
Etikety u loòské novinky  limonád  zùstávají nezmìnìny
a do vstupu do sezóny bude navíc tato øada doplnìna o Tonic.
Frantiek Meduna

Co je nového
v Oblastní nemocnici Náchod
Váení spoluobèané náchodského regionu,
chtìl bych vyuít monosti Vás prostøednictvím stránek Náchodského zpravodaje
seznámit s aktuálním dìním v Oblastní
nemocnici Náchod.
Nemocnice Náchod se od 1. 1. 2003 stala nemocnicí Královéhradeckého kraje,
kdy do tohoto data byl jejím zøizovatelem stát. Královéhradecký kraj je zøizovatelem celkem esti nemocnic s akutní péèí
 vedle naí nemocnice také nemocnice
v Trutnovì, Jièínì, Rychnovì nad Knìnou, Broumovì a Novém Bydovì. Nae
oblastní nemocnice Náchod je nejvìtí krajskou nemocnicí s více ne pìti sty lùky
a trbami témìø 500 mil. Kè roènì. Se
700 pracovníky je také významným regionálním zamìstnavatelem. Stojí za pøipomínku, e je také nemocnicí s dlouhou
tradicí datující se od roku 1895, kdy byly
vysvìceny první budovy.
Provoz nemocnice je nesmírnì nákladnou záleitostí a do budoucna se zcela jistì
ekonomika provozu nemocnice stane stìejním tématem vech zainteresovaných
stran zøizovatelem poèínaje a zamìstnanci
nemocnice konèe. Pøestoe nae nemocnice je zatíena z minulosti velkým objemem
nezaplacených závazkù, pøestoe je nemocnicí, kde se ze vech bývalých okresních
nemocnic kraje nejménì investovalo, má
do budoucna velmi dobrou východiskovou
pozici. Jsme stále komplexní nemocnicí poskytující péèi ve vech základních medicínských oborech a naí nejvìtí devizou je
velmi dobré personální obsazení jednotlivých pracovi. Souèástí Oblastní nemocni-

ce Náchod je také oddìlení koní a psychiatrické v Novém Mìstì nad Metují a léèebna dlouhodobì nemocných v Jaromìøi.
Vývoj ekonomiky nemocnice za rok
2003 nás opravòuje k mírnému optimismu, nebo docílíme poprvé po roce 1992
vyrovnaného hospodaøení. Díky dohodì
krajù se státem se nám podaøí vyøeit zadluenost z minulosti. Musíme ovem dále
hledat rezervy v provozu tak, abychom
i nadále udreli vyrovnané hospodaøení.
Realizace nìkterých restrukturalizaèních
opatøení by se ale nemìla projevit na stranì pacienta zhorením slueb. Jedná se
v tuto chvíli o opatøení organizaèního
a administrativního charakteru.
Klíèem k vyrovnanému hospodaøení je
spokojený pacient. Tato základní teze se
musí stát vodítkem v chování kadého
zamìstnance nemocnice a bude také vedením nemocnice nekompromisnì vyadována. Zabezpeèení
kvality poskytovaných slueb je nikdy
nekonèící proces
a rádi uvítáme Vae
podnìty a pøipomínky k naí práci. Kadá dobøe mínìná pøipomínka je pro nás
velmi cenná.
Musíme zlepit
informovanost pacientù a obèanù, ale
také praktických
lékaøù a odborné
veøejnosti. Uvedli

jsme do provozu nové internetové stránky na adrese
www.nemocnicenachod.cz.
Pøestoe jetì nejsou zcela dokonèeny,
ji nyní zde lze získat celou øadu potøebných informací vèetnì zasílání dotazù na
jednotlivá oddìlení.
Koncepèním zámìrem je aktualizace generelu rozvoje nemocnice. Nemocnice má
nyní multipavilonové uspoøádání, co je
ekonomicky nevhodné. Pokud by se do
budoucna podaøilo realizovat dalí investièní výstavbu, mìla by smìøovat k monoblokovému uspoøádání a tím také k nízkým provozním nákladùm.
Na poèátku 21. století navazujeme na
práci mnoha generací lékaøù i sester. Je
to pro nás závazek, abychom i nadále
s vyuitím nejnovìjích poznatkù medicíny poskytovali kvalitní zdravotní sluby
obèanùm.
Pøeji Vám vem do roku 2004 za sebe
i za vechny spolupracovníky pevné zdraví a mnoho úspìchù.
Ing. Josef imurda,
øeditel Oblastní nemocnice Náchod
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Velkoobjemové kontejnery
zmizí z Náchoda

Náklady na likvidaci komunálního odpadu kadým rokem stoupají. Promítá se
to i do pauálních poplatkù, které hradí
kadý v Náchodì trvale ijící obèan. Zatímco v roce 2003 zaplatil jednotlivec za
rok 396 Kè, v roce 2004 to ji bude èástka 444 Kè. Ve srovnání s jinými mìsty to
je cena prùmìrná. Abychom v blízké budoucnosti nemuseli vytahovat ze svých penìenek sumy jetì vyí, musíme zaèít
tøídit a snait se pøedevím sniovat mnoství netøídìného odpadu. Jen tak bude
moné do budoucna dret ceny za likvidaci komunálního odpadu z pozice mìsta
(pùvodce odpadu podle zákona) na pøijatelné výi. Ostatnì  z této mylenky je
koncipován i nový zákon o odpadech. Podle nìj bude ukládání netøídìného odpadu
v pøírodì postupnì zpoplatòováno progresivnì rostoucími cenami.
Jednou z moností, jak uetøit mìstské i
soukromé peníze a pøispìt k naplnìní celostátní koncepce odpadového hospodáøství
(tøídit, vyuít tøídìný odpad jako druhotnou
surovinu a ukládat èi pálit jen zbytek), je
odstranìní velkoobjemových kontejnerù z
12 míst v Náchodì (Drtinovo námìstí, Neumannova, Trafo Klínek, Vatikán, Braec

rybníèek, Vzor, Smetanova, Rybáøská,
Drustevní, U Brodu, Krásnohorské, Lesní). Vdy odvoz jednoho plnì naloeného
pøijde mìsto na 5000 Kè a ani èástka, kterou kadý z nás zaplatí (444 Kè za rok) na
pokrytí tìchto nákladù (roènì se pohybují
kolem 1,5 mil. Kè) ji nestaèí. Pøitom kadý plný kontejner zpravidla obsahuje z vìtí èásti vytøíditelný odpad, ale i odpad od
podnikatelù! Mìsto poèítá s jedinou výjimkou. Od února t. r. bude kontejnery pøistavovat na vyádání jen na jarní úklidy.
V poslední dobì se mnoí stínosti na
podnikatele, kteøí prázdné kontejnery zaplòují odpadem ze své podnikatelské èinnosti. Kadý má monost vyuít ji dnes
sbìrného dvora technických slueb ve Starém Mìstì (viz foto) a své nepotøebné
pøedmìty zde mùe bezplatnì, proti potvrzení o zaplacení roèního poplatku (týká
se fyzických osob), odloit v pondìlí a ve
støedu od 6 do 18 hodin a v sobotu od 6
do 12 hodin (nová sluba pro obyvatele).
Ti, kteøí odpad tøídí, minimalizují jeho
mnoství urèené pro skládku a vyuívají
moností nabízených mìstem, by nemìli
doplácet na ty, kteøí legislativní pøedpisy
nectí.
jr

VaK Náchod upozoròuje obèany
Vzhledem k tomu, e se nedávno za
zamìstnance vodáren vydával zlodìj, který navtívenou nemovitost vykradl, povauje vedení spoleènosti VaK za velmi dùleité informovat obèany o identifikaci
svých pracovníkù následujícím sdìlením.
Sdìlujeme vem naim odbìratelùm, e
nai pracovníci mají právo vstupu do soukromých objektù odbìratele ke kontrole
vodomìrù, jejich výmìnì èi odeètu stavu,
ke kontrole stavu vnitøního vodovodu èi
kanalizace a ke kontrole stavu èisticích
zaøízení odpadních vod. Toto právo nám
dává zákon è. 274/2001 Sb. Nai pracovníci jsou pøi uplatòování tohoto práva povinni se prokázat sluebním prùkazem.
Pokud tak neuèinní, mùe odbìratel povolení vstupu do objektu odmítnout. Pokud i pøesto má odbìratel pochybnosti

o tom, jedná-li se o nae pracovníky, mùe
si jejich totonost ovìøit telefonicky na
pøísluném územním provozním støedisku
Vak nebo pomocí vodárenského dispeèinku, který potøebné údaje v kterékoliv
dobì zjistí a ovìøí.
Pøísluná telefonní èísla:
Broumov
491 524 929
Police n. M.
491 541 2056
Jetøichov
491 582 611
Hronov
491 481 9013
Náchod
491 419 311
Nové Mìsto n. M.
491 474 181
Vestec
491 491 162
Borová
491 478 167
DISPEÈINK
491 419 222
Ing. Zbynìk Richter,
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.



EKOutek
Jetì stále tu máme
zimu. Pro mnohé z nás
je to èas radovánek na
lyích èi bruslích, ale pro pøírodu je zima
obdobím, kdy odpoèívá. Odbornì se tato
doba nazývá obdobím vegetaèního klidu.
Pokud je nezbytné pokácet nìjaké stromy na vlastním pozemku, je na to právì
tato èást roku nejvhodnìjí. Toto vak zdaleka není tak jednoduché, jak by moná
mnohý z vás pøedpokládal.
Vechny døeviny rostoucí mimo les jsou
chránìné zákonem o ochranì pøírody
a krajiny a já bych vás zde ráda seznámila s nìkterými jeho ustanoveními, týkajícími se právì kácení tìchto døevin:
 ke kácení døevin rostoucích mimo les
je tøeba povolení orgánu ochrany pøírody
vdy, není-li stanoveno jinak;
 povolení není tøeba z dùvodù pìstebních (tj. za úèelem obnovy porostù, nebo
pøi provádìní výchovné probírky), z dùvodù zdravotních nebo pøi výkonu oprávnìní podle zvlátních pøedpisù  kácení
z tìchto dùvodù musí být oznámeno písemnì nejménì 15 dnù pøedem orgánu
ochrany pøírody;
 povolení není tøeba ke kácení døevin
na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob,
jestlie pozemky uívají a jde-li o døeviny
se stanovenou velikostí, popø. jinou charakteristikou (tj. stromy o obvodu kmene do 80 cm mìøeného ve výce 130 cm
nad zemí a keøové porosty do celkové
plochy 40 m ). Upozoròuji vak, e toto
se vztahuje pouze na fyzické osoby, právnická osoba musí ádat vdy;
 povolení není tøeba ke kácení døevin,
je-li jejich stavem zøejmì a bezprostøednì ohroen ivot èi zdraví nebo hrozí-li
koda znaèného rozsahu  ten, kdo kácení provede, je povinen toto oznámit do
15 dnù od pokácení.
Orgánem ochrany pøírody jsou v tomto
pøípadì obecní úøady, které jsou zároveò
oprávnìny k pozastavení, omezení nebo
zákazu kácení døevin a rovnì také ukládají náhradní výsadbu ke kompenzaci
ekologické újmy vzniklé pokácením døevin. Souèasnì mohou uloit následnou
péèi o døeviny po nezbytnì nutnou dobu,
nejvýe vak na dobu pìti let.
Take, pokud jste se rozhodli pokácet
nìjaký strom na vaem pozemku, bedlivì zvate vechny okolnosti, které vás
k tomu vedou, a rovnì také nezapomeòte
na to, e stromy kolem nás jsou ivé organizmy a my bychom je mìli chránit.
S úctou ke stromùm
Ing. Romana Bartoová
Odbor ivotního prostøedí
(zdroj: zákon è.114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny)

Ne
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Mistrovská utkání

v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  únor
NE 1. 2.
NE 1. 2.
PÁ 6. 2.
PÁ 6. 2.
SO 7. 2.
SO 7. 2.
SO 7. 2.
PÁ 13. 2.
SO 14. 2.
SO 14. 2.
NE 15. 2.
NE 15. 2.
PÁ 20. 2.
PÁ 20. 2.
SO 21. 2.
NE 22. 2.
NE 22. 2.
PÁ 27. 2.
SO 28. 2.
SO 28. 2.
SO 28. 2.
SO 28. 2.

10.00
10.00
17.00
19.15
9.00
12.00
15.30
17.00
11.00
15.00
10.00
10.00
17.00
19.15
8.00
9.00
9.00
17.00
9.00
9.00
12.00
15.30

Náchod  Jirkov
Náchod  È. Tøebová
Náchod D  Pøelouè
Náchod E  Dv. Králové
Náchod D  Smiøice
Náchod C  Jilemnice
Náchod B  Pardubice
Náchod F  Trutnov E
Náchod  umperk
Náchod  MS Brno
Náchod  È. Velenice
Náchod  umperk
Náchod D  V. Mýto B
Náchod E  Vrchlabí B
SUPER  CUP (po celý den)
Náchod C  Dv. Králové
Náchod D  Josefov
Náchod F  Smiøice
Náchod C  È. Kostelec B
Náchod D  Solnice
Náchod C  Solnice
Náchod B  Liberec

I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
VP II. tø. B
VP II. tø. A
VP dorostenci
III. liga mui
III. liga mui
VP III. tø. B
I. liga eny
I. liga mui
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
VP II. tø. B
VP II. tø. A
VP dorostenci
VP dorostenci
VP III. tø. B
VP dorostenci
VP dorostenci
III. liga mui
III. liga mui

Rozlosování I. ligy házené
MUI  jaro 2004
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE

17. 1.
25. 1.
1. 2.
8. 2.
15. 2.
22. 2.
29. 2.
6. 3.
14. 3.

Jiskra Tøeboò  HC TJ NÁCHOD
KH Kopøivnice  HC TJ NÁCHOD
HC TJ NÁCHOD  HK Lovosice
T. Fatra Napajedla  HC TJ NÁCHOD
HC TJ NÁCHOD  Loko Plzeò
Sokol Sokolnice  HC TJ NÁCHOD
HC TJ NÁCHOD  Sokol Vítkovice
HBC AGS Jièín  HC TJ NÁCHOD
HC TJ NÁCHOD  HC Zlín

Ze sokolské kroniky
Konec i zaèátek kalendáøního roku láká
k nahlédnutí do kronik. Zajímá nás èinnost
naich pøedkù v roce, jeho poslední èíslo
data souhlasí s posledním èíslem roku souèasného, i kdy se jedná o dobu dávno minulou. Ze zápisu pøed devadesáti lety èteme o události, která svým tématem koresponduje s tématy, která se objevují
v programech rùzných jednání i dnes. Jde
o práva en. Tedy o nic nového pod sluncem.
Koncem roku 1913 byla svolána v náchodském sokole mimoøádná valná hromada, na které bylo jednáno o postavení eny
v sokolské organizaci a o návrhu en komise Èeské obce sokolské. Úèastnily se sestry: Volfová, Kláterecká, Stradilová, Andrýsová. Schùze byla svolána z toho dùvodu, e Svaz èeských spolkù enských svolal
na 25. ledna roku 1914 do Litomyle usta-

Pozvánka

na volejbalovou ligu en
na sezónu 20032004
Zápasy doma ve sportovní hale
Na Hamrech Náchod, Praská 696:
eny II. liga skupina B
7. 2. 2004 10.00 a 14.00 hod.
TJ ABC Braník-Praha
21. 2. 2004 10.00 a 14.00 hod.
TJ Bohemians Praha

Vyhláení nejlepích
sportovcù okresu Náchod
za rok 2003

probìhlo v úterý 20. ledna v náchodské sokolovnì. Vzhledem k malé úèasti
ocenìných sportovcù byly ceny pøedávány v zastoupení (viz foto, kde cenu nejlepího sportovce v kategorii dospìlých pøebírá z rukou starosty Nového Mìsta nad
Metují pana Tymla za atletku Petru Lochmanovou její maminka). V dalích kategoriích zvítìzili: Lucie Krausová  jednotlivci mláde (krasobruslení), Sokol Velké
Petrovice  drustvo mláde (nohejbal
dorost), SKK Primátor Náchod  drustvo
dospìlí (kuelky mui), Michal Stefanù
 jednotlivci handicap (stolní tenis) a Ale
ïárský  trenéøi (atletika).

18.00
10.00
10.30
10.30
10.30
16.00
10.30
18.00
10.30

vující schùzi upy, na kterou byla delegována jednatelka sestra Sída Volfová.
Ji v roce 1869 dolo z podnìtu dr. Mir.
Tyre k zaloení Tìlocvièného spolku paní
a dívek praských, jeho první starostkou
se stala spisovatelka Sofie Podlipská. Po
vzoru Sokola Praského zaèaly cvièit enské sloky i v dalích jednotách. Výe uvedené jednání postavilo eny v Sokole na
stejnou úroveò s mui. eny získaly právo na pøimìøené zastoupení ve vech odborech. Sokol jako pokroková organizace
byl v tìchto otázkách vzorem pro èinnost
en v tehdejí spoleènosti. Závìry tìchto
jednání pøedbìhly dobu.
V Náchodì byl v roce 1887 jednatelem
Sokola br. dr. Josef Èíek. V tomto roce
byl zøízen dámský odbor, jeho pøedsedkyní byla sl. Marie Maizlová, budoucí cho
dr. Èíka. Èinnost nejprve spoèívala v poøádání slavností a zábav. V krátké dobì

bylo vak zahájeno i cvièení en. Náchodské cvièenky mìly zastoupení i na IV. vesokolském sletu v roce 1901, kdy vystoupilo ve skladbì s kueli 867 en Èeské
obce sokolské. Kuele se staly oblíbeným
náèiním en v moderní gymnastice. V hromadných vystoupeních sklízely skladby
s kueli bìhem posledních sto let velké
úspìchy. Naposledy pøi XII. sletu vesokolském v roce 1994.
V. Zelená

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Únor 2004

u Aktivní uèení zvládneme i u ètení (didaktickometodický semináø pro uèitele
1. stupnì Z); lektor: Mgr. Jana Dolealová;
2. 2. 2004 13.3017 hod.; Z Náchod-Plhov
u Výtvarné dílny 3.  Pøání, dárky, Valentýn (pro irokou veøejnost); Lektor:
Mgr. Jana Matouová, mistr florista; 4. 2.
2004 812 hod. nebo 1317 hod.; CV
Náchod.
u Arteterapeutická diagnostika pro Z
(pro uèitele Z i irokou veøejnost); lektor: PaedDr. Marta Pohnerová; 5. 2. 2004
8.3013.30 hod.; CV Náchod
u Øemeslná a rukodìlná dílna aneb jak
uniknout z pasti projevù ADHD 3. (pro
uèitele, kteøí pracují s dìtmi s projevy
ADHD, pro rodièe, kteøí vychovávají potomky s projevy ADHD a dalí); lektor: Ines
ovíèková; 5. 2. 2004 1719 hod.; CV
Náchod.
u Specifická porucha poèítání  vývojová dyskalkulie (pro uèitele 1. a 2. stupnì Z, tøídní uèitele, výchovné poradce,
uèitele matematiky, rodièe, speciální pedagogy a dalí zájemce); lektor: Mgr. Zdeòka Skluzáèková; 6. 2. 2004 10.3015.00
hod.; CV Náchod
u Èínské masáe s lyováním na horách
(pro irokou veøejnost); lektoøi: Ing. Boris
Tichanovský, Eva Cermanová; 14.21. 2.
2004; 8denní; Krkonoe  Pec pod Snìkou.

Pedagogické
centrum
Hradec
Králové
Program vzdìlávacích akcí
v únoru v Náchodì
u Roèní kurz anglického jazyka pro øídící pracovníky; únorèerven 2004, kadé
pondìlí 13.0014.30, Jiráskovo gymnázium, Náchod; PaedDr. Jana Helikarová
u Kurz konverzace v nìmeckém jazyce; únorkvìten 2004, kadé pondìlí
1416, Jiráskovo gymnázium, Náchod;
Tina Kummer
u MS Excel  zaèáteèníci; únor 2004,
kadé úterý 14.3018.00, Ing. Dalibor
Vích, Jiráskovo gymnázium, Náchod
u MS Word  základní kurz; únor 2004,
kadé úterý 14.3018.00, Ing. Dalibor

!

u Základy orientálního tance 5. (pro irokou veøejnost); lektor: Mgr. Dana Hruková; 16. 2. 2004 16.0017.30 hod.; Z
Náchod-Plhov
u Burza výtvarných nápadù 3.  inspirace pro tvorbu písma; áci a písmo (pro uèitele 1. stupnì Z, uèitele VV a dalí zájemce); lektor: Mgr. Lenka Prokeová;
18. 2. 2004 1417 hod.; CV Náchod
u Metodické øady v anglické gramatice
 èleny (pro uèitele anglického jazyka);
lektor: Mgr. Zdena Jirková; 18. 2. 2004
14.3016.00 hod.; CV Náchod
u Malování na sklo (pro uèitele VV, uèitele 1. st. , vychovatele, rodièe i dìti a dalí zájemce); lektor: PaedDr. Marta Pohnerová; 19. 2. 2004 8.3013.30 hod.; CV
Náchod
u Jaro aneb Pøijela k nám jarní paní (projektové vyuèování pro pedagogy 1. stupnì
Z); lektor: Mgr. Alena Aigelová; 19. 2.
2004 13.3017.00 hod.; CV Náchod
u Muzikoterapie a ergoterapie pro uèitele a rodièe pracující s dìtmi s projevy
ADHD III. (pro uèitele, vychovatele a rodièe pracující s dìtmi s projevy ADHD a dalí
záj. o tvorbu a orient. tance); lektor: Ines
ovíèková, Mgr. Dana Hruková; 19. 2.
2004 1719 hod.; Z Náchod-Plhov
u Pleteme z pedigového proutí 5.  opletená nádoba (pro irokou veøejnost); lektor: Mgr. Eva Hájková, Jitka Poláková;
21. 2. 2004 812 hod. nebo 1317 hod.;
CV Náchod
u Co podnìcuje aktivní uèení ákù a
studentù? (metodickodidaktický semináø
pro uèitele 2. stupnì Z a uèitele S);
lektor: Mgr. Jana Dolealová; 23. 2. 2004
13.3017.00 hod.; Z Náchod-Plhov
u Øemeslná a rukodìlná dílna aneb jak
uniknout z pasti projevù ADHD 4. (pro

uèitele, kteøí pracují s dìtmi s projevy
ADHD, pro rodièe, kteøí vychovávají potomky s projevy ADHD a dalí); lektor: Ines
ovíèková; 26. 2. 2004 1719 hod.; CV
Náchod.
u Ochrana èlovìka za mimoøádných událostí aneb Jak se chovat bezpeènì v nebezpeèných situacích (pro uèitele 1. stupnì Z); lektor: doc. PhDr. Felix Èernoch,
CSc.; 26. 2. 2004 1315 hod.; CV Náchod

Vích, Jiráskovo gymnázium, Náchod
u Na pomoc uèitelùm èeského jazyka.
Èeská literatura pro dìti a mláde po roce
1989; 3. února 2004, 1315 hodin, Jiráskovo gymnázium, Náchod; PaedDr. Lenka Millerová, Ústav èeského jazyka a literatury, PdF UHK
u Zemìpis v praxi. Nepál, Tibet, Èína,
Hongkong; 5. února 2004, 912 hodin,
Jiráskovo gymnázium, Náchod; PhDr. Pavla Teichmanová
u Pohybová cvièení pro pøedkolní dìti.
Psychomotorické hry I a II; 17. a 24.
února 2004, 1014 hodin, DDM Déèko
Náchod; Eva Hurdová, metodièka pøedkolní výchovy, Praha
u Oblast BOZP ve svìtle nových právních pøedpisù / A; 18. února 2004, 911
hodin, Jiráskovo gymnázium, Náchod; Ing.
Václav Zeman, kontrolní pracovník BOZP,
ÈI
u Oblast BOZP ve svìtle nových právních pøedpisù / B; 18. února 2004,
1214 hodin, Jiráskovo gymnázium, Ná-

chod; Ing. Václav Zeman, kontrolní pracovník ÈI, Rychnov nad Kn.
u Hudba kolem nás. Zpíváme jaru a maminkám; 20. února 2004, 812 hodin, Jiráskovo gymnázium, Náchod; prof. PhDr.
Eva Jenèková, CSc., PdF UHK
u Závislosti a agrese ve kolním kolektivu. Gamblerství, alkoholismus;
25. února 2004, 1215 hodin, Jiráskovo
gymnázium Náchod; MUDr. Elen Køivková, Léèebna návykových nemocí, Nechanice
u Výtvarné dílny. Keramika; 26. února
2004, 912 hodin, DDM Déèko, Náchod
Martina vorèíková, vedoucí estet. oddìlení, DDM Déèko

ZVEME VÁS!
Centrum vzdìlávání Náchod ve spolupráci s CK ivotour. Cz Náchod poøádá:
u 5denní zájezd autokarem: BRUSEL
A PAØÍ (pro uèitele a dalí zájemce)
Prùvodce zájezdu: Karel Andres
8.12. 4. 2004
8. 4. ve 20.30 odjezd z Náchoda
12. 4. ve 21.00 pøíjezd do Náchoda
u 6denní zájezd autokarem: FRANCIE
(pro uèitele a dalí zájemce)
Prùvodce zájezdu: Karel Andres
1.6. 7. 2004
1. 7. v 16.00 odj. z Náchoda
6. 7. v 16.00 pøíj. do Náchoda
Prùbìnì probíhají celoroèní kurzy cizích
jazykù, kurzy výpoèetní techniky, pøíprava k pøijímacím zkoukám.
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
l písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, 547 01 Náchod
l elektronickou potou:
centrum@cvnachod.cz
lprostøednictvím webových stránek:
www.cvnachod.cz
Více informací na tel.: 491 422 437,
491 422 416.

Pøihlásit se mùete:
lprostøednictvím webových stránek
na www.pgchk.cz
lpísemnì na adrese: Pedagogické centrum, Øezníèkova 451, 547 01 Náchod
ltelefonicky na èíslech: 491 419 159
nebo 605 311 132
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"
Zubní pohotovost v únoru 2004
1. 2.
7. 2. a 8. 2.

MUDr. Boena Rysnarová
MUDr. Jiøí Sedláèek

14. 2. a 15. 2.

MUDr. Radmila Sedláèková

21. 2. a 22. 2.

MUDr. Vladimír Semerák

28. 2. a 29. 2.

MUDr. Jana najdrová

6. 3. a 7. 3.

MUDr. Jana ovíèková

Zubní pohotovost
ul. Man. Burdychových 325
Èervený Kostelec; 491 463 237
Kostelecká 1204
Náchod; 491 426 926
Kostelecká 1204
Náchod; 491 426 926
Denisovo nábøeí 665
Náchod; 491 424 921
Náchodská 548
Velké Poøíèí; 491 482 850
Denisovo nábøeí 665
Náchod; 491 423 748

Pøehled výstav

poøádaných v únoru 2004 Regionálním muzeem v Náchodì
Obrazy Karla afáøe
Výstavní síò, roh Tyrovy a Zámecké
ulice, Náchod. Vernisá probìhne 16. 2.
2004, výstava potrvá od 17. 2. 2004 do
28. 3. 2004. Otevøeno dennì kromì
nedìle a pondìlí 912; 1317 hod.
Vstupné 10, 5 Kè.

námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì
pondìlí 912; 1317 hod. Vstupné: 30;
15 Kè, studenti v rámci kolní výpravy
10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma.
Organizované výpravy lze objednat na
tel. 491 433 722, pøíp. elektronicky na
adrese muzeum.nachod@worldonline.cz

Praha v grafikách Karla Gabriela
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Regionálního muzea
v Náchodì, Masarykovo námìstí, èp. 18.
Výstava potrvá od 3. 2. do 29. 2. 2004.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 912;
1317 hod. Výstavu je mono
zhlédnout jako souèást prohlídky stálé
expozice nebo samostatnì za sníené
vstupné 10 a 5 Kè.

Pevnost Dobroov
Mimo sezonu  tj. v listopadu a
bøeznu  je otevøeno pouze pro pøedem
ohláené organizované výpravy.
Vstupné: 40; 20 Kè. Návtìvu pevnosti
lze objednat na tel. èísle 491 423 248
nebo na adrese: Regionální muzeum,
Zámek 1284, 547 01 Náchod,
popø. elektronicky
muzeum.nachod@worldonline.cz.

Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského
regionu od nejstarích doloitelných
projevù ivota pravìkých lidí a po
souèasnost. Náchod, Masarykovo

PROGRAM

Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných, ale i ukonèených výstavách lze
získat na internetové adrese http://
www.muzeum.nachod.web.wo.cz

únor 2004

7. 2. 2004 v 10 hod. Dobytí náchodského Clondyke
Recesní zlatokopecké závody dìtí, dvojic, dospìlých i rodin. Zlatokopové si vyzkouí
netradièní zlatokopecké a zálesácké disciplíny napø. rýování zlata, chytání mustangù, dojení krav a spoustu dalí legrace a dobrodruství. S sebou: funkèní sáòky,
rýovací pánev, pytel na zlato. Startovné 25 Kè/osobu, prezentace od 9.3010.00
hod. u vchodu do Déèka. Pro nejlepí jsou pøipraveny odmìny.
7. 2. 2004 ve 20 hod. Country bál  v sále restaurace Vatikán
K tanci a poslechu hraje skupina Domamazec z Machova. Nebudou chybìt tradièní
soutìe napø. o nejsilnìjího mue/enu, o nejsilnìjí country drustvo, o nejlepí
taneèní pár. Vstupné 50 Kè pro úèastníky dopoledního Clondyke, 60 Kè pro country
obleèené a 70 Kè ostatní. Vstupenky jsou slosovatelné.
14. 2. 2004 ve 20 hod. Valentýnský ples  Divadlo Dr. Josefa Èíka v Náchodì
Plesem provází árka Kubelková a Tomá Matuka z TV Nova. K tanci a poslechu
hraje skupina Juno. Nebude chybìt dobrá zábava, pestrá tombola, pøedtanèení
a veselé soutìe o zajímavé ceny na téma svátku zamilovaných. Vstupné 100 Kè,
místenka 25 Kè  pøedprodej v recepci hotelu Beránek.

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

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

Loutkové divadélko
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí 7. 2. a 14. 2. 2004

Pohádky pana Pohádky

21. 2., 28. 2. =7. 3. 2004
pohádku

Hraèky na cestách
Pøedstavení zaèínají vdy
v 15 hodin, 7. 2. a 28. 2. 2004 navíc
i v 17 hodin pro starí dìti a dospìlé.

Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi.

Náchodský zpravodaj

#

Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 5. 2. od 14.00 hod. Kanadské støepinky V. (obøí nákupní centrum v Edmontonu) u videa vypráví Josef Zavøel
Ètvrtek 12. 2. od 14.00 hod. Setkání se starým Náchodem
 vypráví a diapozitivy doprovází pan Oldøich afáø
Ètvrtek 19. 2. od 14.00 hod. Kanadské støepinky VI. (Britská
Kolumbie  Vancouver, indiánské léto)  u videa vypráví Josef Zavøel
Ètvrtek 26. 2. od 14.00 hod. Chorvatsko  na krásné Jadranské pobøeí vás svým vyprávìním u videa zavede pan
M. Hlaváè.
SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hodin a je k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm. K vyuití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské
hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách
v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu, Novinách Náchodska a Echu.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
Sdruení zdravotnì postiených Náchod si dovoluje pøipomenout svým èlenùm, e v úterý 3. února 2004 se uskuteèní výroèní èlenská schùze. Poøádá se ve velkém sále Sokolovny
v Náchodì od 13.30 hod. Na programu: Zpráva èinnosti za rok
2003, zpráva o hospodaøení, rozpoèet na rok 2004, revizní
zpráva, kulturní zpráva a usnesení. Dále vystoupí pozvaní hosté s moností diskuze. Lze si zaplatit èlenský pøíspìvek 30 Kè
na rok 2004 a pøihlásit se na pøipravovaný kulturní program
v bøeznu.
Výbor SZdP Náchod své èleny srdeènì zve.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
ve vech prostorách zámecké jízdárny:

Náchodský výtvarný podzim
 20. roèník pøehlídky umìní regionu.
Obrazy, kresby, grafika, fotografie, typografie,
plastika, sklo, keramika, textil.
(prodloueno do 15. 2. 2004)

Bedøika Udilová

 obrazy, kresby, retrospektivní výbìr z díla
(27. 2.  23. 5. 2004)
Na ochozu: Otevøena výzva tvùrcùm graffiti,

Rudolf Nìmeèek  fotografie.
(9. 1.  15. 2. 2004)
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.

Obec Zábrodí prodá
zasíované pozemky ke stavbì
rodinných domkù v Horních Rybníkách.
Velikost 1200 a 2000 m , cena 230 Kè/m .
Kontakt: tel. 724 204 401

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova ul., 547 01 Náchod. Faráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík,
e-mail: noccsh.kov@seznam.cz, tel.: 491 426 223, mobil: 737
475 945, bohosluby kadou nedìli v 8.30 hod. Biblické hodiny
pro dospìlé v po v 16.30 hod. Kolumbárium otevøeno dennì
917 hod.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek 491 431 325,
737 755 480, internetová stránka: http://www.volny.cz/nfara; Bohosluby: po 7,00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 7.00
a 18.00, so 7.00 a 18.00, ne 7.30, 9.00 a 18.00 v kostele sv.
Vavøince, 10.15 v kostele sv. Michaela.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, faráø M. Vaina, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00 hodin a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém
domovì Betanie (preòarova 1053), kde se støídají kazatelé
z køesanských církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná biblická hodina v út v 17.00 hodin. Kadé tøetí pondìlí v mìsíci je
v 19.00 hodin setkání støední generace (tøicátníci).

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Vít Vurst, tel.: 491 433 605, mobil:
777 010 128, e-mail: casdnachod@seznam.cz. Bohosluby kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18 hod. studium Bible.

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, kazatel Daniel Kvasnièka, tel./
fax 491 427 332; mobil: 604 947 739. Vikáø: David Beòa, LicTheol, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz; internetová stránka: www.kvasnicka.info;
www.cb.cz/nachod Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium
ve støedu v 18.00 hodin. 8. 2. 2004 jsou hosty bohoslueb ètyøi
studenti z Jiní Koreje, pøedstaví svou zemi a církev. Pobývají
v naem sboru ve spolupráci s èesko-korejskou køesanskou spoleèností, která organizuje výmìnu zkueností mezi svìtadíly.
Mìstská knihovna v Náchodì poøádá pøednáku pana
PaedDr. Zdeòka Kovalèíka, faráøe CÈSH, který pøedstaví osobnost Jana Karafiáta, spisovatele Brouèkù, od jeho smrti uplyne
v letoním únoru 75 let. Pøednáka bude v pondìlí 23. 2. 2004
v 17.00 hodin v prostorách Mìstské knihovny na Kamenici
v Náchodì. Vstup dobrovolný.

Provozovna Diakonie Broumov
v Náchodì nadále funguje

Pro obèany mìsta Náchoda a pøilehlého okolí je i nadále urèena
provozovna Diakonie Broumov, která byla otevøena v loòském
roce za aktivní spolupráce Náboenské obce církve Èeskoslovenské husitské Náchod. Vzniklé støedisko je zároveò výdejním i sbìrným místem pro obèany z Náchoda i z okolních míst. Nachází se
v ulici Praská 1759  Hamry, vedoucí tohoto støediska je paní
Zítková (tel. 776 588 370, 491 426 223) a otevírací doba je úterý
a ve støedu 915, ètvrtek 917 hodin.
Vìøíme, e toto støedisko bude stále pøínosem hlavnì pro obèany mìsta, kteøí budou mít kam snáet nepotøebné vìci. Ty
jetì dále mohou poslouit lidem, je se dostali do tìké situace
a nejsou schopni ji bez pomoci sami vyøeit.

únor 2004

$

Akce

poøádané v rámci oslav 750 let

l Náchod v kresbách Karla afáøe  výstava únorbøezen; výstavní síò muzea
 Tyrova ul.
l 7. 2. Clondyke a Country bál  recesní
zlatokopecký závod a veèer s hudbou,
zámecký kopec, restaurace Vatikán
l 12. 2. 17.00 hod. Podveèerní setkání
s historií  Støedovìký Náchod
cyklus pøednáek k 750. výroèí první zmín-

ky o Náchodì; muzeum  Masarykovo námìstí
l 14. 2. Valentýnský ples  poøádá Déèko Náchod; Beránek Náchod
l 21. 2. Reprezentaèní ples mìsta Náchoda a Pivovaru Náchod, a. s.
pøedání cen Kulturní a sportovní nadace
osobnostem mìsta v oblasti kultury a sportu a cen Talent roku; Beránek Náchod

Státní zámek v Náchodì
Správou národní kulturní památky Státního zámku v Náchodì je od 1. ledna 2003
povìøen Národní památkový ústav v Praze. Tento úøad pøedisponoval velkou èást
svých pravomocí na svá územní odborná
pracovitì, v naem kraji do Pardubic.
V prùbìhu roku 2003 byla dokonèena
expozice ve II. patøe hlavní budovy (s malovanými trámovými stropy) a probíhalo
restaurování mobiliárních fondù pro tøetí
expozici Kuronských. Pro tuto prohlídkovou trasu jsou ji adaptovány prostory
v Piccolominském køídle zámku. Vzhledem
k nedostatku penìz se vak restaurování
mobiliáøe provádí na etapy a poslední realistický odhad pro otevøení této expozice
je 1. 4. 2005. Ètvrtá zamýlená expozice
 návtìvní okruh s knihovnou  se tímto odsouvá realizaènì opìt dále.
Zámek byl otevøen v loòském roce jen
na èást sezóny kvùli rozsáhlým rekonstrukcím kabeláí. Dolo té k restaurátorským
opravám hlavních portálù a erbù na nádvoøích zámku. Jednalo se o technologicky i èasovì velmi nároènou i nákladnou
záleitost. Byly staticky zajitìny dalí
nosné èásti zdí medvìdária a západních
teras. Probìhly pøípravné projekèní práce
na údrbì, která bude provádìna v dalích
letech. Pokraèovala drobná i støední údrba jednotlivých budov. Pøedpokládáme, e

v roce 2004 by mìlo dojít  v rámci spoleèného zafinancování s Mìstským úøadem
v Náchodì  k realizaci sofistikovaného
slavnostního a bezpeènostního osvìtlení
zámku. Té by se mìlo pøikroèit k obnovì
støechy na budovì atlavy a opravì fasády, krovu a klempíøských prvkù (mìï) na
hodinové vìi. Mìlo by se dále pokraèovat
se statickým zajitìním jiních a západních teras. Pokraèováno bude i v restaurátorských opravách zbývajících portálù
a sochaøských prvkù v areálu. Dle finanèních moností by se mìlo pøikroèit k obnovì
a sanaci sgrafitových omítek plátì budov
technologií køemièitanù.
V rámci 750. výroèí první písemné
zmínky o Náchodì bude pøes znaènou
stavební rozestavìnost objektu rozíøena
nabídka kulturních programù pro návtìvníky zámku.
Správa zámku

Mìstská knihovna Náchod k 750. výroèí
první zmínky o Náchodì vyhlauje soutì

O poklad rytíøe Hrona
Etapová soutì pro dìti a mláde bude
mít devìt kol. Kadý mìsíc bude vyhláen jeden úkol, a to vdy první týden
v mìsíci. Znìní úkolu si budete moci pøeèíst v Mìstské knihovnì v Náchodì, na
webových stránkách knihovny
www. mknachod.cz,
v Novinách Náchodska a v Náchodském
zpravodaji. Splnìný úkol odevzdáte do
konce pøísluného mìsíce v knihovnì.
Kadý mìsíc bude vyhláen vítìz etapy.
Soutìe je mono se zúèastnit buï po
etapách nebo odevzdat více úkolù najed-

nou. Vítìz celé soutìe bude vyhláen
v øíjnu 2004 v Týdnu knihoven.
Úkol na únor:
Vymysli pohádku nebo povìst vztahující
se k Náchodu nebo jeho okolí. Neopisuj.
Zapoj svoji fantazii. Mùe popsat jednu
stránku nebo deset, ale pi èitelnì rukou nebo na poèítaèi èi psacím stroji.
Splnìný úkol odevzdejte v Mìstské
knihovnì v Náchodì na Kamenici nebo
v doèasném dìtském oddìlení v poboèce
Plhov do konce února.
(Mìk)
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